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িম া মামলা হয়িন, িবএনিপর আ ন স াসীেদর িব ে ই মামলা - আওয়ামী 
লীগ কাযিনবাহী সংসেদর বঠেক ধানম ী 

িবেশষ িতিনিধ ॥ বাংলােদশ তগিতেত এিগেয় যাে  উে খ কের ধানম ী ও আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনা বেলেছন, 
আমরা দেশ শাি  িফিরেয়িছ, সারােদেশ উ য়েনর জায়ার লেগেছ। জনগণ উ য়ন চায়। শাি  চায়। রভােব ব চেত চায়। আমরা 
দেশ এমন পিরি িত ি  করেত স ম হেয়িছ। পিরকি ত কাজ কের আওয়ামী লীগ জনগেণর আ া আর িব াস অজন কেরেছ। 

এজ ই একাদশ জাতীয় িনবাচেন আওয়ামী লীেগর িনর শ জয় এেসেছ।  

বার গণভবেন আওয়ামী লীগ ক ীয় কাযিনবাহী সংসেদর বঠেক চনা ব  রাখেত িগেয় ধানম ী িবএনিপর অিভেযাগ 
নাকচ কের িদেয় বেলন, িবএনিপ নতাকম েদর নােম কান িম া মামলা দয়া হয়িন। যারা অি স াস ও মা ষ িড়েয় হত াসহ 
নানা অপকেম স ৃ  িছল- তােদর িব ে ই মামলা হেয়েছ। এখন নিছ, িবএনিপ থেক িচৎকার করা হে  তােদর নতাকম েদর 
নােম িম া মামলা করা হেয়েছ। একটাও িম া মামলা হয়িন। যারা অি স াস, মা ষ িড়েয় হত া, েনড হামলা, সংসদ সদ  
থেক  কের অগিণত নতাকম  হত া- এসেবর সে  জিড়ত তােদর িব ে  মামলা তা হেবই। িবএনিপ ন ী খােলদা িজয়ার 

িব ে  মামলাও আওয়ামী লীগ সরকার কেরিন। এিতেমর টাকা খেয় পার পেয় যেত পােরনিন, তােদরই পছে র ত াবধায়ক 
সরকােরর দয়া মামলায় িতিন জেল।  

ধানম ী আরও বেলন, আমরা মতায় আসার আেগ দেশ িছল অথৈনিতক ম া। িভে র মেতা পিরি িত ি  কেরিছল 
িবএনিপ। এেদর অপকেম দশ  িনরাপ া িঁকেত পেড়িছল। শাি েত চলােফরা করেত পার তা না মা ষ। ির-ডাকািত বা স াস, 
জ ীবাদ এমনিক মাদেকর িব ার িছল দেশ। আেয়র লনায় য় িছল বিশ মা েষর। য কারেণ দেশর মা ষ তােদর মতা ত 
কেরেছ। তােদর হােত মতা দয়া হেল, দশ ট কের খােব- এটা ঝেত পেরেছ জনগণ। 

ধানম ী বেলন, আজ আমােদর পিরচালনায় দেশ শাি  িফেরেছ। মা ষ িনি ে  চলােফরা করেত পােরন। দশ এিগেয় যাে  
তগিতেত। মবধমান উ য়নশীল দেশর শীষ প েচ থেক আমরা কথা বলিছ। আমােদর মাথািপ  আয় বেড়েছ এখন। ি েত 

অেনক দশেক ছািড়েয় গিছ। আগামীেত ৮ ভােগর বিশ ি  হেব আমােদর। সভােবই আমরা দশ পিরচালনা করিছ। 

আওয়ামী লীগ ধান িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর চরম ঃশাসেনর কথা েল ধের বেলন, িবএনিপর আমেল আমােদর 
নতাকম েদর িনিবচাের হত া করা হেয়েছ। িনযাতেন বািড়ঘের থাকেত পােরনিন নতাকম রা। এমনিক বািড়ঘর িড়েয় দয়া 

হেয়িছল। আমােদর নগদ টাকাসহ অেনক স দ ট কের িনেয় িগেয়িছল িবএনিপ। আমােদর নােম হাজার হাজার মামলা দয়া 
হেয়িছল। ২০০১ সােল এমন একটা অব া িছল আমরা আওয়ামী লীগ অিফেস পয  যেত পারতাম না। আমােদর দলীয় কায েমর 
কান েযাগই িছল না। িক  আমরা িবএনিপর নােম কান িম া মামলা িদি  না। খােলদা িজয়ার িব ে  মামলা আমরা কিরিন। 

এিতেমর টাকা মের খেয় পার পেয় যেত পােরনিন, তােদরই লােকর দয়া মামলায় িতিন এখন জেল।  

ধানম ী বেলন, ২০১৩-১৪ সােল আে ালেনর নােম অি স াস, মা ষেক িড়েয় হত া করা হয়। যভােব তারা জনগণেক িনযাতন 
কেরেছ, িব ালয়-সরকারী অিফস, বাস- াক িড়েয় িদেয়েছ। শত শত মা ষেক িড়েয় হত া কেরেছ। এই হেলা িবএনিপর অপকম। 
এসব অপকেম যারা জিড়ত িছল, িবেশষ কের অি স ােসর সে  যারা জিড়ত িছল, তােদর িব ে  তা মামলা হেবই। খােলদা 
িজয়ার িব ে  য মামলা, সটা তার পছে র লাকেদর হােতই হেয়েছ।  

একাদশ জাতীয় িনবাচন িনেয় িবএনিপর ষড়য  সে  শখ হািসনা বেলন, তারা (িবএনিপ) য াপক ন িত কের অগাধ স েদর 
মািলক হেয়েছ সটা এখনও বাঝা যায়। এবােরর িনবাচেনর সময়ও তােদর ন িতর িচ  দেখিছ। িবএনিপ িনবাচন করেত আেসিন। 
িনবাচনেক তারা বািণজ ে  বািনেয়িছল। এেককটা আসেনর পছেন য টাকা, তােদর য নিমেনশন বািণজ । িতন শ’ আসেন ৬৯২ 
জনেক মেনানয়ন িদেয়িছল। এক আসেন ই থেক চারজনেকও মেনানয়ন দয়া হেয়েছ, সকােল একজন িবেকেল আেরকজনেক 



মেনানয়ন দয়া হেয়েছ। আর যােদর নিমেনশন িদেল িজতত, তােদর না িদেয় যারা মাটা অংেকর টাকা িদেয়েছ তােদরই নিমেনশন 
দয়া হেয়েছ। টাকা খেয় াথ  মেনানয়ন িদেয়েছ। এছাড়া িনবাচেন চাের আ হ িছল না তােদর। িনবাচন উপলে  বািণজ  করাই 
ল উে  িছল িবএনিপর। িনবাচেনর আেগ িবএনিপর এসব কমকা- জনগণ মেন িনেত পােরিন। 

ধানম ী বেলন, িনবাচেন তােদর নতম আ হ দখা যায়িন। ২০১৮ সােলর িনবাচেন ৮০ ভাগ ভাট পেড়েছ, িক  তারা িজতেত 
পােরিন। ল ন থেক ওিহ নািজল হয়। তারা জােন য, জনগণ তােদর (িবএনিপ) ওপর আ া রাখেত পােরিন। য কারেণ িনবাচেনর 
নােম বািণজ  করােকই তারা  বেল মেন কেরিছল, সটা তারা কের গেছ। জনগেণর সমথন িনেয় আমরা আবার সরকার গঠন 
কেরিছ। আয় বষ  কিমেয় এেন উ যেনর ছ য়া সব ের পৗঁেছ দয়া আমােদর ল  িছল। সটা আমরা কের যাি । তেব একটা 
কথা বলব, দশ এখন ত উ িত করেছ। আমরা ম ম আেয়র দশ থেক উ য়নশীল দেশ কাতাের এেসিছ। িক  এক  গা ী 
বাংলােদেশর উ য়ন চায়িন। যারা বাংলােদেশর াধীনতা চায়িন, তারা আেগও চ া  কেরেছ। এখনও তারা করেছ।  

ধানম ী আরও বেলন, িনবাচেনর আেগই িবিভ  জিরপ বেলিছল, আওয়ামী লীগ আবারও মতায় আসেছ। আমােদরও িব াস িছল 
জনগণ আমােদর বারবার চায়। স িব াস আমরা বা েব দেখিছ। আর িনবাচন িনেয় কান  নই। ২০০৮-এর িনবাচেনও কান 

 িছল না। এছাড়া জনগেণর সবা করেতই আমরা িনবাচন কির। মেনানয়ন বাি েজর কারেণই িবএনিপ িনবাচেন িজতেত পােরিন 
উে খ কের ধানম ী বেলন, ল ন থেক ওিহ আেস, আর স িহেসেব িবএনিপ নতারা াথ  মেনানয়ন িদেয়েছন িব ল টাকার 
িবিনমেয়। এভােব মতায় আসা যায় না, চার হওয়া যায়। 

সলিফ না েল কেয়ক বালিত পািন আনেলই হয় ॥ চনা ব ে  ধানম ী আ েনর সময় উৎ ক জনতার িভেড়র সমােলাচনা 
কের খামাখা িক  লাক অেহ ক িভড় কের। এেদর কারেণ ফায়ার সািভস কমেতা কাজ করেত পাের না। এরা দ িড়েয় থেক 
সলিফ তােল। এখােন সলিফ তালার কী আেছ ঝলাম না। সলিফ না েল তারা কেয়ক বালিত পািন আনেলই পাের। 

িতিন বেলন, কেয়কিদন িদন আেগ ব তল ভবেন আ ন লেগেছ। বশিক  লাক হতাহত হেয়েছন। যারা মারা গেছন তােদর আ ার 
মাগিফরাত কামনা করিছ। িক িদন পরপরই আ ন। যিদও ছাটেবলা থেক আমরা জািন চ - বশাখ মােস আ ন লাগার বণতা 
বিশ। তেব একটা কথা বলব, উে িজত লাক ফায়ার সািভেসর একটা গািড়ও ভে  িদেয়েছ। এক  গািড় িকনেত ৯-১০ কা  

টাকা খরচ পেড়। ফায়ার সািভস আসেত দির হে  কন স জ  ফায়ার সািভেসর লাকেদর মারেছ। সটা না কের এক বালিত 
পািন এেন নভােনার চ া করত তাহেল ভাল কাজ হেতা। 

শখ হািসনা বেলন, ফায়ার সািভেসর আহত একটা অ  বয়সী ছেল তােক িবেদেশ িচিকৎসার জ  পাঠােনা হে । অকারেণ সখান 
িভড় কের। ফায়ার সািভস যেত পাের না। ছিব তােল, সলিফ তােল। আ ন নভােনার চ া ক ক, উ ার কাজ ক ক। তা না কের 
সলিফ তােল। আিম অবাক হেয় যাই। এ ধরেনর ঘটনায় কীভােব সহায়তা করা যায়, সটা না। পের আিম আইিজিপেক বললাম, 

সবাইেক যন আ ান করা হয় তারা রা া থেক যন লাকজনেক সিরেয় দয়। পের তারা সটা কেরেছ। 

এ সে  ধানম ী আরও বেলন, এ ধরেনর ঘটনায় িমিডয়ারও িমকা আেছ। িমিডয়া যখন সরাসির স চার কের তখন মা েষর 
আ হ বেড় যায়। িভড় বােড়। এই কারেণ িমিডয়ােকও দািয় শীল হেত হেব। আেরকটা সম া হেলা পািনর সম া। যিদও ওয়াসার 
পািন আেছ, কান সম া হেল ওয়াসার পািন পাওয়া যায়। িতিন বেলন, এই য লশান লক। এ  এখন যমন আেছ, এক সময় 
ি ণ িছল। এেককজন মতায় আেস, িজয়া মতায় এেলা লশান লক অেধক দখল কের ট বািনেয় িদেয়েছ। এরশাদ এেসেছ 

ট বািনেয়েছ। খােলদা িজয়া এেস ট বািনেয়েছ। এভােব বানােত বানােত লেকর অেধক এখন আেছ। আর বনানী লকটােতা ব ই। 
এছাড়া ঢাকায় অেনক র িছল, স েলা এখন নই। এভােব জলাধার েলা এেক এক ব  কের দয়া হেয়েছ। অ ত যারা বািড় 
করেছন তােদর খয়াল রাখেত হেব েত কটা জায়গায় অ ত একটা কের জলাধার যন থােক। 

িতিন বেলন, দালান েলা এমনভােব বানােনা হয় য তার ফায়ার এি ট, ইে িরয়ার ডেকােরশন করেত িগেয় ফায়ার এি ট ব । 
সখান িদেয় কারও ওঠার উপায় নই, নামারও উপায় নই। মােকট েলা ফায়ার এি েট মাল রাখার জ  বা ােরজ িহেসেব 
বহার করা হয়। আ ন লাগেল ফায়ার ি েগট আ ন নভােব। িক  আ ন যােত না লােগ যারা দালান েলা বানায়, যারা বসবাস 

কের যারা বহার কের তােদরও দািয়  আেছ। সই দািয় টাই পালন করা হয় না। আর সবিক  হেল দাষ হেলা সরকােরর। আমরা 
বারবার বিল, যখন িডজাইন দয়া হয় তখনও বিল। িক  অেনেকই তা মােন না। 



দেশর অথৈনিতক উ য়েন সরকার কাজ কের যাে  জািনেয় ধানম ী বেলন, আয় বষ  কিমেয় এেন উ য়েনর ছ য়া যন িত  
আনােচ-কানােচ পৗঁেছ যায়, আমরা সই কাজ েলা কের যাি । ১০০  অথৈনিতক অ ল গেড় লিছ, এ েলা শষ হেল এক কা  
মা েষর কমসং ােনর ব া হেব। হতদির  বেল কউ থাকেব না, ণ েলর মা ষেদর ভা  উ য়েন কাজ কের যাি । এখন কউ 
চাইেল িক  অথ উপাজন করেত পাের, চাইেল কাজ করেত পারেছ লাকজন। 

আওয়ামী লীগ সভাপিত আরও বেলন, মা েষর আ া ও িব াস িনেয় সরকার গঠন কেরেছ আওয়ামী লীগ। মা ষ যেহ  িব াস 
রেখেছ, সই িব াস রাখার জ  আমরা কাজ করিছ। ২০৭১ সােল আমরা হয় তা থাকব না, যারা থাকেব, উ ত দেশর নাগিরক 

িহেসেব তারা াধীনতার শতবষ পালন করেব। 

আেমিরকার রড এলােটর সমােলাচনা ॥ আেমিরকার িসিকউির  এ ালােটর সমােলাচনা কের ধানম ী বেলন, হঠাৎ দখলাম 
আেমিরকা একটা িসিকউির  এ ালাট িদেয়েছ। িক কারেণ তারা এ ালাটটা িদেলা তারা সটা িক  আমােদর কােছ বেলওিন, 

া াও দয়িন। যিদও আিম ইেতামে  িনেদশ িদেয়িছ গােয় ােদর য, িক কারেণ এ ালাট িদেয়েছ তােদর কােছ কান ত  আেছ 
িক না। যিদ কান ত  থােক, কান ঘটনা ঘটেত যাে  তােদর (আেমিরকা) একটা দািয়  আেছ আমােদর অ ত সই িবষয়টা 
জানােনা। িকংবা আমােদর গােয় া সং া েলােক জানােনা, যন আমরা তা মাকােবলা করার ব া িনেত পাির।  

িতিন বেলন, হঠাৎ আ ন লেগেছ, আ ন তা সব দেশই লােগ। ওই আেমিরকােতও একটা সার কারখানা থেক  কের 
হাসপাতাল সবই েড় শষ। কতজন মারা গেছ সই খবর কউ জােনও না। এ রকম ব  ঘটনা ঘেটেছ। ল েন আ র লেগ ৭০ জন 
মারা গেলা। আরও য কত লাক মারা গেছ সটার িহসাবও নই। সখােন িহসাবও হয় না। উ ার কাজও আমােদর মেতা এতিদন 
কউ চালায় না। তাই এই এ ালাটটা কন িদেলা সটা আমােদর জানার িবষয়। কী কারেণ িদেলা? যিদ আগামীেত কান ঘটনা ঘটেত 

পাের তেব তােদর দািয়  হে  আমােদর জানােনা।  

শখ হািসনা বেলন, স াস একটা সম া। এই স াস  আমােদর দেশ না, সারা িবে র সম া। িক  বাংলােদশ অ ত সফলতার 
সে  এই জ ীবাদ দমন করেত পেরেছ। আমােদর ইে িলেজ  সব সময় সজাগ। আমােদর আইন লা বািহনী তারা সব সময় 
সতক এবং যথাযথ ব া িনেয় আমরা মাকােবলা করেত স ম হেয়িছ। আর এখন যিদ তােদর (আেমিরকা) কােছ কান ত  
থােক, তেব তােদর কত  আমােদর জানােনা।  

ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে  আওয়ামী লীেগর ক ীয় কাযিনবাহী সংসেদর সভায় অিধকাংশ সদ ই উপি ত িছেলন। 
সভার েতই শাক াব উ াপন কেরন ক ীয় দফতর স াদক ড. আব স সাবহান গালাপ। বঠেক আেলাচনা কের আস  
ময়মনিসংহ িস  কেপােরশন িনবাচেন ময়র পেদ ইকরা ল হক েক দলীয় মেনানয়ন দান করা হয়। দীঘ বঠেক দেশর 
সবেশষ রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও সামািজক পিরি িত ছাড়াও সাংগঠিনক িবিভ  িবষেয় আেলাচনা ও িস া  হয়। আগামী জাতীয় 
কাউি েলর আেগই ণ ল থেক সংগঠনেক শি শালী কের গেড় লেত আট িবভােগর জ  আট  শি শালী সাংগঠিনক েমর 
অ েমাদন দয়া হয় বেল বঠক ে  জানা গেছ। 

 


