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েরাজায় েযন িনতয্পে র দাম না বােড়: বসায়ীেদর িত ধানম ী 
িবেশষ িতিনিধ 

ধানম ী েশখ হািসনা আস  রমজােন িনতয্ েয়াজনীয় সাম ীর মূ বৃি  না করার জ  বসায়ীেদর িত 
আহব্ান জািনেয় বেলেছন, ‘সামেন েরাজা। ei সময় েতল, েছালা, িচিন, ডালসহ িনতয্পে র দাম যােত না বােড়। 
eকiসে  পয র্া  সরবরাহ েযন থােক, েস িবষয়িটo আপনােদর েদখেত হেব।’ গতকাল বুধবার গণভবেন িভিডo 
কনফােরে র মা েম েদশ াপী 22িট aথ র্ৈনিতক a েলর uেদব্াধন eবং 24িট aথ র্ৈনিতক a েলর িভি র 
াপনসহ 76িট u য়ন কে র uেদব্াধন o িভি র াপনকােল িতিন e কথা বেলন। বাংলােদশ aথ র্ৈনিতক 

a ল কতৃর্পে র (েবজা) আoতাধীন িবিভ  aথ র্ৈনিতক a েল 27িট িশ  িত ােনর বািণিজয্ক uত্পাদন, 31িট 
নতুন িশ  িত ােনর িভি র াপন eবং 6িট চলমান কােজরo uেদব্াধন কেরন েশখ হািসনা। 

aথ র্ৈনিতক a েলর জ  জিম aিধ হেণর ে ে  ফসিল জিম ন  না করার oপর গুরুতব্ােরাপ কের ধানম ী 
বেলন, যােদর জিম aিধ হণ করা হেয়েছ তােদর িতপূরণ সে  সে  িদেত হেব। eকiসে  তােদর িবক  
জায়গার ব াo করেত হেব সংি েদর। িতিন সব aথ র্ৈনিতক a েল েযন িতব ী ি রা কােজর সুেযাগ 
পায় েসিদেক েখয়াল রাখার aনুেরাধ জানান। 

েশখ হািসনা বেলন, েদেশর তরুণ সমাজ েদেশ িবিনেয়াগ eবং কম র্সং ােনর uে াগ হণ কের েযভােব কাজ 
কের যাে  আিম তােদর uে ােগর শংসা কির। তার সরকােরর u য়ন eেকবাের তৃণমূল পয র্ায় পয র্  িব ত 
uে খ কের িতিন বেলন, uত্পািদত পে র বাজার সৃি র জ  আিম েকবল র ািনর oপর িনভ র্র করেত পাির না, 
েদেশর মানুেষর য় মতা েযন বােড় eবং েদেশ েযন আমােদর বাজার সৃি  হয় েস পদে পo আমরা িনেয়িছ। 
সম  বাংলােদশটােক িনেয় আমরা আমােদর aথ র্ৈনিতক u য়েনর ল য্ ি র কেরিছ। আপনারা যারা আজ েদেশর 
িশ ায়েনর সে  যু  রেয়েছন তারা eর সুফল পাে ন। e সময় আ িলক কােনকিটিভ েজারদাের তার সরকােরর 
িবিবআieন (বাংলােদশ, ভুটান, ভারত, েনপাল) eবং িবিসআieন-iিস (বাংলােদশ, চীন, ভারত, িময়ানমার) 
পদে পসমূহo তুেল ধেরন ধানম ী। িতিন e সে  বেলন, ‘বাংলােদেশর েভৗেগািলক aব ানটা eমন 
চমত্কার eকটা জায়গায় েযখান েথেক েয়াজেন পূব র্-পি ম eবং u র-দি ণ— সবখােনi যাoয়া যায়। eসব 
জায়গােতi eকিট ভােলা বাজার পাবার সুেযাগটা আমােদর রেয়েছ। েস েযাগােযাগটাo আমরা াপন কেরিছ।’ 

ধানম ী েবসরকাির খােত িবিনেয়ােগ eিগেয় আসা uে া ােদর ধ বাদ জািনেয় বেলন, বত র্মান সরকােরর কাজ 
হে  aবকাঠােমাগত েয সুেযাগগুেলার eকা  েয়াজন েসi সুেযাগটা সৃি  কের েদoয়া। e সেবর ফেল েদেশর 
মানুেষর কম র্সং ান হে , দাির য্ িবেমাচেনর পাশাপািশ জনগেণর জীবন-মােনর u য়ন হে । ধানম ী বেলন, 
‘e েদেশর েকােনা তরুণ েবকার থাকেব না। তারা িশ ণ পােব, uপেজলা পয র্ােয় িশ ণ েকে র মা েম যার 
ব া আমরা কের িদি , পাশাপািশ িশ ার ব াo কের িদি  eবং তরুণেদর জ  বহুমুখী eবং িবেশষািয়ত 

িবশব্িব ালয় আমরা কের িদি । িশি ত জনবল সৃি  করাi তার সরকােরর ল য্।’ সারােদেশ eকশ’ 
aথ র্ৈনিতক a ল িত া স েক র্ ধানম ী বেলন, ‘eর আেগ আিম 21িট aথ র্ৈনিতক a ল কের িদেয়িছ। 
আজেক আরo 22িট করা হেলা eবং 24িটর িভি র ািপত হেলা। েবসরকাির খােত িবিনেয়ােগর জ  সাহস 



কের যারা বাংলােদেশ eেসেছন তােদর আিম ধ বাদ জানাi। আিম মেন কির eটা আমােদর aথ র্নীিতেত িবরাট 
aবদান রাখেব।’ 

u য়েনর ধারাবািহকতা বজায় রাখার িবষেয় দৃঢ় আশাবাদ  কের েশখ হািসনা বেলন, ‘iনশা াহ বাংলােদশ 
eিগেয় যাে , eিগেয় যােব। দি ণ eিশয়ায় বাংলােদশ হেব eকিট u ত-সমৃ  েদশ, েসi ল য্ আমরা ি র 
কেরিছ। 3131 সােল জািতর িপতার জ শতবািষ র্কী, 3132 সােল আমােদর সব্াধীনতার সুবণ র্জয় ী আমরা 
uদযাপন করব। তখন বাংলােদশ হেব ধা o দাির য্ মু  েদশ। আমরা 3152 সােল বাংলােদশেক u ত সমৃ  
কের গেড় তুলেত চাi। e জ  তার সরকার প বািষ র্ক eবং দীঘ র্েময়ািদ ে ি ত পিরক না িনেয় eিগেয় যাে  
eবং ‘েড া পিরক না 3211’ ণয়ন কেরেছ। 

ধানম ীর েবসরকাির িশ  o িবিনেয়াগ uপেদ া সালমান eফ রহমান, বসু রা েপর েচয়ার ান আহেমদ 
আকবর েসাবহান, বাংলােদশ aথ র্ৈনিতক a ল কতৃর্পে র (েবজা) েচয়ার ান পবন েচৗধুরী o বসু রা েপর 
িচফ aপােরিটং aিফসার (িসoo) েমা. ফখরু ীন e সময় গণভবেন uপি ত িছেলন। ধানম ীর কায র্ালেয়র 
eসিডিজ িবষয়ক মুখয্ সমনব্য়ক েমা. আবুল কালাম আজাদ িভিডo কনফাের  স ালনা কেরন। e সময় িভিডo 
কনফােরে  ব ব  িশ  নগরী িমেররসরাi, েমঘনা i াি য়াল iেকানিমক েজান েসানারগাoঁ, েমৗলভীবাজার 
হ  aথ র্ৈনিতক a ল, িসিট iেকানিমক েজান রূপগ , িসরাজগ  iেকানিমক েজান eবং মু ীগে র গজািরয়ায় 

আ ল েমােনম aথ র্ৈনিতক a ল eর সে  সংযু  েথেক ানীয় শাসন, িবিভ  ে িণ-েপশার জনগণ, 
uপকারেভাগী eবং িবিনেয়াগকারীেদর সে  মতিবিনময় করা হয়। aনু ােন চ ােমর েজলা শাসক iিলয়াস 
েহােসেনর স ালনায় িমরসরাi া  েথেক িভিডo কনফােরে  ধানম ী েশখ হািসনার সে  কথা বেলন ানীয় 
সংসদ সদ  iি িনয়ার েমাশাররফ েহােসন। িতিন ‘ব ব  েশখ মুিজব িশ নগের’ ানীয়েদর চাকির, নতুন জিম 
aিধ হেণর সময় াম বাদ েদoয়া o িডিস aিফেস না িনেয় িত েদর কােছ eেস িতপূরণ েদoয়ার 
aনুেরাধ জানান। 

নতুন িবিজeমie ভবন uেদব্াধনকরেলন ধানম ী 

ধানম ী েশখ হািসনা হািতরিঝেল জলাশেয়র uপর িবিজeমie ভবন িনম র্াণ করেত মানা কেরিছেলন। িক  তার 
েসi কথা েশানা হয়িন। গতকাল দুপুের গণভবন েথেক িভিডo কনফােরে র মা েম রাজধানীর u রায় ƣতির 
েপাশাক ত o র ািনকারক সিমিতর (িবিজeমie) নবিনিম র্ত ভবন uেদব্াধনকােল ধানম ী আেরা বেলন, 
িবিজeমieেক যখন ভবন িনম র্ােণর জায়গাটা িদi, তখন বারবার aনুেরাধ কেরিছলাম আপনারা িক  খালটা ব  
করেবন না। দুভ র্াগয্ হল, পরবত েত েদখলাম oখােন েসi িবি ংটা করা হল খােলর েভতেরi। েসখােন eকটা 
ি জ ƣতির কের তার uপর িদেয় যাতায়াত! 

স ত, হািতরিঝেল জলাশয় দখল কের গেড় েতালা 27 তলা ভবন সেব র্া  আদালেতর রােয় েভেঙ েফলেত হে  
িবিজeমieেক।  ঢাকার u রায় 24 তলা নতুন ভবন ƣতির করেছ সংগঠনিট। 

ধানম ী বেলন, ei ঢাকা শহের যতগুেলা জলাধার িছল eেক eেক সবগুেলা ব  কের েদoয়া হেলা। েসখােন 
নানা রকম িবি ং করা হল। িতিন বেলন, ‘আদালেতর রায় হেয় েগেছ ei ভবন (কারoয়ান বাজাের aৈবধভােব 
িনিম র্ত) েভেঙ েফলেত হেব। আদালেতর রায় েখলাপ করা যােব না। আজ নতুন ভবন uেদব্াধন হেলা পরবত েত 
আে  আে  কাজ চলেত থাকেব। নতুন ভবেন uত্পািদত পে র ভােলা িডসে  েস ার থাকেব। িবেদিশ বা েয 
েকu েসখােন েগেল েসগুেলা েদখেত পারেব। সু র eকটা পিরেবশ হেব।’ 



েশখ হািসনা বেলন, আমরা চাi না েদেশ বসা-বািণেজয্র িতব কতা সৃি  েহাক। কারণ আমােদর গােম র্ স 
সারা পৃিথবীেত র ািন হে । ƣবেদিশক মু া aজর্েন িবরাট aবদান েরেখ যাে ।  বসায়ীেদর uে েশ িতিন 
বেলন, ‘আপনােদরo নতুন নতুন বাজার খুজঁেত হেব। গােম র্ েসরi িক  aেনক নতুন আiেটম ƣতির করা যায়। 
তাহেল বসাটা আরo সািরত হেব।’ 

e সময় ধানম ীর েবসরকাির খাত িবষয়ক uপেদ া সালমান eফ রহমান, ঢাকা u র িসিট কেপ র্ােরশেনর েময়র 
আিতকুল iসলাম, িবেজeমieর সােবক সভাপিত সালাম মুেশ র্দী eবং আেনায়ারুল iসলাম েচৗধুরী পারেভজ 
গণভবন াে  uপি ত িছেলন । a িদেক u রার নতুন ভবেন িবিজeমie সভাপিত িসি কুর রহমান, 
েমাহা দী েপর ব াপনা পিরচালক রুবানা হকসহ সংগঠনিটর েনতৃবৃ  uপি ত েথেক ধানম ীর সে  
মতিবিনময় কেরন। ধানম ীর কায র্ালেয়র সিচব সা াদুল হাসান িভিডo কনফাের িট স ালনা কেরন। 

িবেজeমie সূ  জানায়, হািতরিঝল েথেক িবিজeমieর ভবন ানা র করেত u রায় দুিট টাoয়ার িবিশ  24 
তলা ভবেনর কাজ তগিতেত চলেছ। eরi মে  েবসেম সহ ভবেনর পাঁচতলার কাজ স  হেয়েছ। 51 
হাজার বগ র্ফুেটর দশ র্নী হলসহ ভবনিট ƣতির হে  u রার 28 নমব্র েস ের েলকসাiট িভuেয়র সােড় পাঁচ িবঘা 
জিমর oপর।  

  


