
 / ১২ - মাচ, ২০১৯ 

সংসেদ এেস যত কথা বলার আেছ ব ন, বাধা দব না - িবএনিপ ও ঐক  
এমিপেদর উে েশ ধানম ী 

সংসদ িরেপাটার ॥ ধানম ী ও সংসদ নতা শখ হািসনা িবএনিপ তথা জাতীয় ঐক ে র িনবািচত সংসদ সদ েদর সংসেদ 
এেস কথা বলার আ ান জািনেয় বেলেছন, একাদশ জাতীয় িনবাচেন নৗকার িবজয় জনগেণর তঃ ত ভােটর রায়। জ ী-স াস-
মাদক ও ন িতর িব ে  অব ান নয়ায় একাদশ জাতীয় িনবাচেন আওয়ামী লীগেকই বেছ িনেয়েছ দেশর জনগণ। জনগণ আর 
জ ীবাদ-স াস-মাদক-অি স াস আর দখেত চায় না, িনবাচেন তাই মাণ হেয়েছ। তাই িবএনিপ তথা ঐক ে র িনবািচত 
নতােদর বলব, জনগেণর ভােটর িত স ান দিখেয় সংসেদ আ ন, যত কথা বলার আেছ ব ন, আমরা কান বাধা দব না।  

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗ রীর সভাপিতে  সামবার রােত রা পিত ভাষণ স েক আনীত ধ বাদ াব এবং একাদশ 
জাতীয় সংসেদর সমাপনী ব ে  অংশ িনেয় ধানম ী আরও বেলন, জনগেণর কােছ য ওয়াদা িদেয়িছ, তা র া করাই আমােদর 
কাজ। ন িত করেত আিসিন, জনগেণর সবা করেত এেসিছ। ন িত অেনক কিমেয় আনেত পেরিছ। চ া কের যাি  ন িত র 
কের উ য়ন করেত। ন িত যেথ  কমােত পেরিছ বেলই এত উ য়ন-স ি  মান হেয়েছ। মা েষর মে  ন িতর িব ে  চতনা 

ি  করিছ। কারণ অসৎ উপােয় িবিরয়ািন খাওয়ার চেয় সৎভােব বসবাস কের ন খেলও ি । আেলাচনা শেষ ধ বাদ াব  
ভােট িদেল তা সবস ত েম হীত হয়।  

িবেরাধী দেলর ব ে র জবােব ধানম ী বেলন, সৗিদ আরেবর সে  কান ি  নয়, সমেঝাতা ারক া িরত হেয়েছ। রািশয়া, 
চীন, ভারত, রা , রাজ , িভেয়তনামসহ িতর া ি  িথবীর অেনক দেশর সে  ি  আেছ। িব  াবাল িভেলজ। 

াধীনতা ও সাবেভৗম  র ার জ  আমােদর সামিরক বািহনী েয়াজন। তাই সশ  বািহনীেক আ িনকভােব গেড় লিছ। ফােসস 
গাল ণয়ন কের তা বা বায়ন কের যাি ।  িব  েয়তেক গেড় লেত আমােদর সশ  বািহনী কাজ কের যাে । সৗিদ 

আরেবর সে  সমেঝাতা ারক কেরিছ অবকাঠােমা িনমাণ, কািরগির সহায়তায়, দশ র ল সীমানায় মাইন অপসারেণর জ । 
িতিন ঢ়কে  বেলন, অ  কান দেশর  হেল সখােন আমােদর সনাবািহনী সই ে  অংশ হণ করেব না। পিব  ম া ও 
মিদনার িনরাপ ার র ার েয়াজন হয়, সখােন আমােদর সশ  বািহনী কাজ করেব। এখেন ল বাঝা িঝর কান অবকাশ নই। 
গত ১০ বছের কান দেশর সে  আমােদর বিরতা হয়িন, সবার সে  আমােদর ব ণ স ক রেয়েছ।  

ধানম ী বেলন, রা পিত জাতীয় সংসেদ দয়া ভাষেণ সরকােরর কায ম িবষদভােব েল ধেরেছন। বাংলােদশ অথৈনিতক িদক 
থেক এিগেয় যাে  তা েল ধেরেছন। বাংলােদশেক আরও উ ত করেত অেনক মগা ক  বা বায়ন করিছ, যা অথৈনিতক উ য়েন 

অেনক িমকা রাখেব। প া স , কণ লী টােনল িনমাণ কাজ  কেরিছ। আমরা িত  ামেক শহেরর িবধা স িলত কের 
গেড় লব। িনবাচনী ইশেতহাের তা েল ধেরিছ। ৯৩ ভাগ ােম িব ত সংেযাগ িদেয়িছ, েত ক ঘের ঘের িব েতর আেলা 

ালাব।  

িতিন বেলন, বাংলােদশ আজ িডিজটাল বাংলােদশ। িনজ  ােটলাইট উৎে পণ কেরিছ। াম পয  ই ারেনট সংেযাগ িদি । 
াইমারী িশ া থেক উ  িশ া পয  ি  িদি । ঝেড় পড়া িশ াথ  এেকবােরই নই। সারা বাংলােদশ মা েষর জ  েপয় পািন 

িনি ত, া স ত পয়ঃিন াশন ব া কের িদেয়িছ। েত ক উপেজলায় িমিন িডয়াম কের িদি । ৫৬০  মেডল মসিজদ 
কের িদি । যােত সিত কার অেথ ধম য় িশ া পায়।  

ধানম ী বেলন, কমসং ান ও বকার  র করেত আওয়ামী লীগ সরকারই বসরকারী খাতেক উ ু  কের িদেয়েছ। বসরকারী 
খােত াপক কমসং ােনর ব া হেয়েছ। ত ণ সমােজরা কমসং ান াংেকর িবনা জামানেত ২ লাখ টাকা ঋণ িনেয় িনেজরাই 
িক  কাজ করেত পাের, সই ব া কের িদেয়িছ। িডিজটাল স ার কের িদেয়িছ, সখােন িনেজর দেশ বেস িনং িনেয় এই 
স ােরর মা েম অথ উপাজন করেত পাের। যিদ চাকিরর িহেসেব কম হেত পাের, িনেজ উে ােগ াপক কমসং ান হে । ত ণ 

সমােজর কাজ করার েযাগ তির কের িদি । রিডও, টিলিভশন, াংক, বীমােক বসরকারী খােত িদেয়িছ। 



ধানম ী বেলন, এক সময় বাংলােদশ বলেতই ঝেতা ব া, িণঝড়, িভে র দশ। এখন তা কউ বেল না। এখন উ ত িব ও 
বেল বাংলােদশ মােন উ য়েনর রাল মেডল। সই স ানটা আমরা অজন কেরিছ। আমরা উ ত অেনক দেশর কাছাকািছ পৗঁেছ 
গিছ, এটাই হে  বা বতা। দশটােক আমরা উ ত করেত িবেশষ ি  িদেয়িছ। দেশর ভতের স াত, সংঘষ, জ ীবাদ, স াস, 

মাদক থাকেব না, এর িব ে  আমরা কেঠার ব া িনেয়িছ। আমরা জ ীবাদ-স াস-মাদক ও ন িতর িব ে  আমােদর অিভযান 
অ াহত আেছ। স ি র অ যা ায় বাংলােদশ শীষক িনবাচনী ইশেতহাের কীভােব আগামী বাংলােদশ গেড় লেত চাই তা  
উে খ করা হেয়েছ।  

সংসদ নতা বেলন, দশেক আমরা কান পযােয় িনেয় এেসিছ তা রা পিতর ভাষেণ উেঠ এেসেছ। আর সংসেদ শি শালী িবেরাধী 
দল গেড় উ ক আমরা তাই চাই। িনবাচনেক বানচাল করার চ া  সবসময় িছল। জনগণ ভােটর অিধকার েয়াগ কের আমােদর 
িনবািচত কেরেছ। িনবাচেনর আেগ িত  দেলর সে  সংলাপ কেরিছ। ৭০  রাজৈনিতক দেলর সে  দীঘসময় ধের সংলাপ 
কেরিছ। সকল দল িনবাচেন অংশ হেণর জ  ধ বাদ জািনেয় িতিন বেলন, এবার থম ভাটাররা াপকভােব আওয়ামী লীগেক 
ভাট িদেয়েছ। মিহলারাও াপকভােব ভাট িদেয়েছ। ১০ বছর য উ য়ন কেরিছ, যার ফল াম-বাংলার িত  মা েষর ঘের 
পৗঁেছেছ।  

ধানম ী বেলন, সাধারণত কান দল দীঘিদন মতায় থাকেল জনগেণর আ া ধের রাখেত পাের না। িক  আমরা পর পর ই 
ময়ােদ মতায় থেক াপকভােব উ য়েনর কাজ কেরিছ বেলই জনগণ আমােদর িত আ া রাখেত পেরেছ। জনগেণর মে  

আ া-িব াস ি  হেয়েছ বেলই তারা আওয়ামী লীেগর পে  গণরায় িদেয়েছ। ন ন জ , মিহলাসহ সকল ভাটারেদর িত 
ত তা জািনেয় িতিন বেলন, ষক- িমক-ত তী- জেল, বসায়ী- পশাজীবীসহ সকল ণী- পশার মা ষ আমােদর িত আ া 

রেখেছ, সমথন িদেয়েছ বেলই আমরা টানা তীয়বােরর মেতা দশ সবার েযাগ পেয়িছ। 

ু িনবাচেনর জ  িনবাচন কিমশন, শাসন, আইন লা বািহনীেক ধ বাদ জািনেয় ধানম ী বেলন, ধা-দািরে র িব ে  
কাজ কের জনগেণর খা  িনরাপ া িনি ত কেরিছ, স কারেণই দেশর জনগণ আমােদর ভাট িদেয়েছ। িতিন বেলন, বাংলােদশেক 
অ কাের িনেয় যাওয়া হেয়িছল ১৫ আগে র পর থেক। অৈবধভােব মতা দখলকারীরা ন িতেক নীিত িহেসেব হণ কের। 
জ ীবাদ-স াসেক বহার কের অৈবধ মতােক বধ করার চ া কেরেছ। িনেজেদর উ য়ন করেত পারেলও দেশর জনগেণর 
কান উ য়ন হয়িন। ন িত সমােজ েবশ কেরেছ সামিরক রশাসেনর কারেণই। ন িতর সমােজর রে  রে  েবশ কেরেছ।  

িতিন বেলন, আমােদর িব ে  ন িতর অিভেযাগ িব াংক এেনিছল, মাণ করেত পােরিন। আমরা ন িত করেত আিসিন, 
জনগেণর সবা করেত এেসিছ। ন িত অেনক কিমেয় আনেত পেরিছ। চ া কের যাি  ন িত র কের উ য়ন। ন িত যেথ  
কমােত পেরিছ বেলই এত উ য়ন-স ি  মান হেতা না। মা েষর মে  ন িতর িব ে  চতনা ি  করিছ। সৎভােব বসবাস 
কের ন খেলও ি , অসৎ উপােয় িবরায়ািন খাওয়ার চেয়। 

কওিম মা াসা সে  শখ হািসনা বেলন, এ খ- ◌ িশ া  কওিম মা াসা থেক। দেশ ২০ হাজােরর মেতা মা াসা রেয়েছ। ২০ 
লােখর মেতা িশ াথ  রেয়েছ। এিতম, গিরব, দির  ঘেরর ছেলেমেয়রা সখােন পড়েত যায়। পড়ােশানার একটা জায়গা পাে । 
মা াসােক আমরা অ ীকার করেত পাির না, সমােজর এক  অংশ। কাউেক আমরা বাদ িদেত পাির না। দীঘিদন কওিম মা াসা 
প চ  বােড িবভ  িছল। মা াসা থেক িশ া িনেয় কাথাও চাকির করেত পারত না। এরা তা দেশরই স ান, তােদরেক আমরা 
ফেল দব। কাির লাম তির কের কমসং ােনর ি  হয় সজ  উে াগ নই।  

িতিন বেলন, দীঘিদেনর েচ ার ফেল কওিম মা াসার নতােদর সমেঝাতায় িনেয় আিস, দওবে র কাির লাম তারা হণ 
কেরেছ। দাওরাইেয় হািদসেক আমরা মা ােসর ী িত িদেয়িছ। ধম য় িশ ার পাশাপািশ পািথব িশ ার ব া হণ কেরিছ। 
মা াসা জ ীবাদ-স াসবােদর কারখানা এ অিভেযােগর সে  আিম একমত নই। হিল আ জােনর ঘটনায় দখা গেছ, ইংেরজী 
মা েম পড়ােশানা করা উ িবে র স ান জ ীবােদ জিড়েয় পেড়েছ। সবিক  থাকার পরও তারা জ ীবােদ জিড়েয় পেড়েছ।  
মা াসােক দাষােরাপ করেল চলেব না। সংসেদ সবস ত েম আইন পাস কেরিছ, এ িনেয় আর কান কথা বা  তা থাকেত 
পাের না।  

ধানম ী বেলন, এবােরর িনবাচেন জাতীয় ঐক  িনবাচেন এেসিছল, পছ  মেতা সং ায় আসন পায়িন। তেব সবার উে েশ 
আিম জানােত চাই য, ২০০৮ সােলর িনবাচেন শতকরা ৮৪ ভাগ ভাট পেড়িছল, আর ২০১৮ সােল ভাট সং া িছল ৮০ ভাগ। ওই 



২০০৮ সােলর িনবাচেন িবএনিপ-জামায়াত মা  ২৮  আসন পেয়িছল। িতিন বেলন, এবার আেদৗ িনবাচন তারা কী কেরেছ? 
ঐক  যােক (ড. কামাল) ধান কেরেছ িতিন িনবাচন কেরনিন। িবএনিপর ধান ই জেনর মে  একজন এিতেমর টাকা 
আ সােতর কারেণ কারাগাের, আেরকজন ন- ন িতর দ-ি◌ত পলাতক আসািম। য দেলর চয়ারপাসন একজন কারাগাের, অ জন 
দশা রী। জনগণ কী দেখ তােদর ভাট দেব? িনবাচেনর সময় জনগণেক তারা দখােত পােরিন িনবািচত হেল ক ধানম ী 

হেবন, ক দশ চালােবন। এ কারেণ জনগণ আওয়ামী লীগেক বেছ িনেয়েছ, তােদর ভাট দয়িন।  

িতিন বেলন, িনবাচেনর সময় িবএনিপ মেনানয়ন বািণজ  কেরেছ। কান কান আসেন িনবাচেনর ’িদন আেগও তারা মেনানয়ন 
পিরবতন কেরেছ। িবএনিপর যসব ভাট াংক, তারাও তা ভাট িদেত পােরনিন। কারণ তারা ি ধা  িছেলন। িতিন  রেখ 
বেলন, ’৭৫ পরবত  িনবাচন কীভােব হেয়েছ? নী িজয়াউর রহমান একাধাের সনা ধান ও রা পিত হেলন। িনবাচনেক িব  তা 
তারাই কেরেছ। িত  িনবাচন িনেয় তারা খলা খেলেছ। দশটা া, ২০টা -◌া- িনবাচন ঠা-◌া। আেগ এটাই িছল িনবাচেনর 
পিরেবশ। স ধরেনর কান ঘটনা একাদশ জাতীয় িনবাচেন ঘেটিন। একটা দল বা জাট িনবাচেন এেস সরকার ধান ক হেবন তা 
বলেত পাের না, মেনানয়ন বািণজ  কের যা  াথ েদর মেনানয়ন দয়িন। জয়ী হেত পারত এমন ব  াথ েক মেনানয়ন বািণেজ র 
কারেণ িবএনিপ াথ  কেরিন।  

িবএনিপেক সংসেদ আসার আ ান জািনেয় ধানম ী বেলন, জনগেণর ভােট িনবািচত হেয়েছন। জনগেণর ভােটর িত স ান 
জািনেয় সংসেদ এেস যা বলার কথা ব ন, আমরা কান বাধা দব না। লতান মাহা দ মন রেক শপথ িনেয় সংসেদ আসার জ  
ধ বাদ জািনেয় িতিন বেলন, দবি য় ভ াচাযেদর অেনেক সনা ি য় বেলন। দেশর এমন িক  লাক আেছ দেশ অ াভািবক 
পিরি িত আসেলই তােদর িবধা হয়। তারা কান উ য়ন চােখ দেখ না। তেব তারা ক িক বলল তােত কয়ার কির না, আিম 
কয়ার কির দেশর জনগণেক। তােদর মেতা অত ানী- ণী না হেলও দশেক আমরা উ য়ন করেত পাির তা মাণ কেরিছ। এখন 

িভ া দয়ার কান লাক পাওয়া যায় না।  

ধানম ী বেলন, বাংলােদশ এিগেয় যাে , এিগেয় যােব। বাংলােদশ আমরা ধা ও দাির  দশ িহেসেব গেড় লব। এ 
বাংলােদশ হেব দি ণ এিশয়ার মে  শাি ণ দশ। ২০২০ সােল ব ব র জ শতবািষকী, ২০২১ সােল াধীনতার বণজয় ী 
পালন করব ম ম আেয়র দশ িহেসেব। ২০৪১ সােলর মে  বাংলােদশ হেব উ ত-স  দশ। আর ২১০০ সােল ড া ান 
বা বায়েনর মা েম িবে র সবেচেয় উ ত দশ েলার এক  হেব বাংলােদশ।  

শষ হেলা একাদশ সংসেদর থম অিধেবশন ॥ সরকার ও িবেরাধী দলীয় সদ েদর তঃ ত ও াণব  অংশ হেণর ম  িদেয় 
ব ল আেলািচত একাদশ জাতীয় সংসেদর থম অিধেবশন শষ হেয়েছ। অিধেবশন সমাপনী সং া  রা পিতর ভাষণ  পেড় 
শানােনার আেগ সকেলর অংশ হেণ এই সংসদ আরও বিশ কাযকর হেব বেল আশাবাদ  কেরেছন ীকার ড. িশরীন শারিমন 
চৗ রী। িতিন বেলন, একাদশ জাতীয় সংসদ অ াহত গণতাি ক অিভযা ার অ তম মাইলফলক। দীঘ ২৬ কাযিদবেসর এই 

অিধেবশেন প চ  িবল পাস হেয়েছ। 

িনবাচেন অংশ হণ করেলও ফলাফল িনেয় বল আপি  জািনেয় শপথ বজন কের িবএনিপর ন াধীন জাতীয় ঐক । তারা 
িনবাচনী ফলাফল বািতল কের নিনবাচেনর দািব জানােলও একক সং াগির তা পাওয়া সরকারী দল আওয়ামী লীগ ও ি তীয় 
সেবা  আসন পাওয়া িবেরাধী দল জাতীয় পা সহ অ া  দেলর সংসদ সদ রা  শপথ হণ কেরন। িবএনিপ-জামায়াতিবহীন এই 
সংসেদ ধােনর শীেষর একমা  িতিনিধ আওয়ামী লীেগর সােবক এমিপ লতান মাহা দ মন র আহেমদ।  

এই সংসেদ টানা তীয়বােরর মেতা ীকার িনবািচত হন ড. িশরীন শারিমন চৗ রী। আর ি তীয়বােরর মেতা ড  ীকার 
িনবািচত হন এ াডেভােকট মাঃ ফজেল রা ী িময়া। থমবােরর মেতা িবেরাধী দলীয় নতার আসেন বেসন জাতীয় পা র 
চয়ার ান ও সােবক রা পিত এইচ এম এরশাদ। থম অিধেবশেনর ১০ কাযিদবেসর মে  আেগর মেতা সংসদীয় ায়ী 

কিম েলা গ ত হয়। সব থেক ণ সরকারী িহসাব স িকত সংসদীয় ায়ী কিম সহ িতন ায়ী কিম র সভাপিত িবেরাধী 
দল থেক িনবািচত করা হেয়েছ। 

 


