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জায়ানসহ ীল ায় বামা হামলায় াণহািনেত ধানম ীর তী  িন া

সংসদ িরেপাটার ॥ ধানম ী ও সংসদ নতা শখ হািসনা ীল ায় ভয়াবহ বামা  হামলার ঘটনার তী  িন া
জানােনার  পাশাপািশ  দশবাসীেক  সজাগ  ও  সতক  থাকার  আ ান  জািনেয়  বেলেছন,  দেশর  কাথাও  কান
অ াভািবক িকছু পায়, সে  সে  যন দশবাসী তা আইনশৃ লা র াকারী বািহনীেক জানায়। আমরা জ ীবাদ
কেঠার হে  দমন কেরিছ। আমরা চাই না পৃিথবীেত এধরেনর ঘটনা কাথাও ঘটকু। এসব ঘণৃ  হামলার সে  যারা
জিড়ত, সসব স াসী-জ ীেদর কান ধম নই, দশকাল পা  নই। জ ী জ ীই, স াসী স াসীই। দশবাসীর কােছ
আ ান, এই স াসী ঘণৃ  কােজর সে  মা ষ যন জিড়ত না হয়।

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  বধুবার জাতীয় সংসদ অিধেবশেন ে া র পেব সরকার দলীয়
সংসদ সদ  শহী ামান সরকােরর স রূক ে র জবাব িদেত  িগেয় ধানম ী বামা  হামলায় িনহত শখ
ফজললু কিরম সিলেমর নািত জায়ােনর আ ার মাগিফরাত কামনা কের আরও বেলন, ওই ঘৃণ  হামলায় ধু জায়ান
চৗধুরীই নয়, ৪০ জেনর কাছাকািছ িশ সহ ায় সােড় িতনশ’ মা ষ মারা গেছ। এই ধরেনর স াস-জ ীবাদ ও
বামা হামলার িন া জানােনার ভাষা নই। আিম এ হামলার তী  িন া জানাি ।

ধানম ী বেলন, যােদর কারেণ এ ধরেনর ঘটনা ঘটেছ, এর মেধ  হামলাকারীরা িক অজন করেছ জািন না। এই
ছাট িন াপ িশ েতা কান অপরাধ কেরিন? তারা কন এভােব জীবন দেব? িকছুিদন পেূবই িনউিজল াে ডর

মসিজেদ সরাসির িলেত অেনক মা ষেক হত া করা হেলা। সখােনও নারী িছল, িশ  িছল। আমােদর ি েকট
িটমও িছল। খুব অে র জ  তারা বেঁচ গেছ। স াস জ ীবাদ মা েষর কান কল াণ আনেত পােরিন।

ফনীেত মা াসা ছা ী সরাতেক পুিড়েয় হত ার ঘটনা উে খ কের শখ হািসনা বেলন, আমরা মা ষ সৃ  স াসও
দেখিছ। সরােতর গােয় কেরািসন ঢেল পিুড়েয় হত া করা হেলা। স অ ােয়র িব ে  িতবাদ কেরিছল। এই

ধরেনর অমানিবক ঘটনা েলা সিত ই মানব জািতর জ  অকল াণকর। িতিন বেলন, ইসলাম ধেমর নােম যারা এসব
কাজ করেছ, ইসলাম য শাি র ধম। সই ধমেকই সকল মানব জািতর কােছ হয়- িতপ  করেছ। সব ধেমই শাি র
কথা বলা আেছ। তারপেরও িকছু লাক ধমীয় উ াদনার নােম মা েষর িত আঘাত হােন, মা েষর জীবনেক মিকর
মেুখ ঠেল দয়। যা মানবজািতর জ  বদনাদায়ক এবং ক কর। তাই দশবাসীর কােছ আমার আ ান, এই ধরেনর
ঘণৃ  স াসী কােজর সে  মা ষ যন জিড়ত না হয়।

ব ব ু হত াকাে-র ষড়য কারীেদরও খঁুেজ বর করা হেব ॥ ব ব ু হত াকাে-র ঘণৃ  কােজ ত ভােব জিড়তরাই
নয়, সহায়তাকারী ও ষড়য কারীেদর খঁুেজ বর কের িবচােরর মেুখামিুখ করেত আমরা ব  পিরকর। আওয়ামী লীগ
চতথুবার সরকার গঠন করার পর ব ব ু শখ মিুজবরু রহমানেক হত ার পূেব ষড়য কারীেদর িবষেয় অেনক তথ

কাশ পায়। এসব তথ  হেত দখা যায়, পেরা ভােব দশী-িবেদশী িকছু লাক ও সং া ব ব  ুহত ার ষড়যে  িল
িছল। তাই এ িনমম হত াকাে-র িবষেয় অ া  পিরক নাকারীেদর শনা  করার জ  একিট কিমশন গঠেনর
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িবষয়িট সরকার সি য়ভােব িবেবচনা করেছ।

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  বধুবার জাতীয় সংসদ অিধেবশেন ে া র পেব সরকার দলীয়
সংসদ সদ  আেনায়ার হােসন খােনর ে র জবােব ধানম ী আরও বেলন, ব ব রু যসব খুনী িবিভ  দেশ
পািলেয় আেছ বা আ য় হণ কের আেছ তােদরেক দেশ িফিরেয় আনার সকল েচ া অব াহত আেছ। এ সং া
একিট  আ ঃম ণালয়  কিমিটেত  িবচার  ও  সংসদ  িবষয়ক  ম ণালয়,  পররা  ম ণালয়  এবং  রা  ম ণালয়
সি িলতভােব কাজ করেছ। এখনও য সব খুনী িবিভ  দেশ পািলেয় এবং আ য় হণ কের আেছ তােদরেক দেশ
িফিরেয় আনার িবষয়িট বতমােন ি য়াধীন।

এ িবষেয় ধানম ী আরও জানান, পলাতক আসামী নূর চৗধুরী িকভােব কানাডায় বসবাস করেছন স স েক তথ
িদেত কানাডা সরকারেক বাধ  করেত ফডােরল কাট অব জাি েসর আদালেত আেবদন করা হেয়েছ। গত ২৫ মাচ
এ িবষেয় আদালেত নািন স  হেয়েছ। নািন শেষ িবষয়িট আদালেতর িস াে র অেপ ায় রেয়েছ। পলাতক
আসািম রােশদ চৗধুরীেক আেমিরকা থেক িফিরেয় আনেত টৈনিতক পদে প হণ করা হেয়েছ। মািকন িবচার
িবভােগর ার  হেত আইনগত িবষেয় পদে প হেণর জ  সখােন আইনজীবী িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। এছাড়া
অ া  পলাতক  আসািমেদর  িফিরেয়  আনেত  টা েফাস  কাজ  করেছ।  পলাতক  আসািমেদর  ফতাের
ই টারেপােলর মাধ েম রড এ ালাট জাির করা হেয়েছ।

িনত েয়াজনীয় পেণ র মলূ  ি িতশীল ॥ সরকার দলীয় অপর সংসদ সদ  শহী ামান সরকােরর ে র জবােব
ধানম ী বেলন, িবগত দশ বছের িনত েয়াজনীয় পেণ র মলূ  ি িতশীল রেয়েছ। পিব  রমজান মােস িপয়ঁাজ,

ছালা, িচিন, ভাজ  তল, খজুর এবং ডােলর চািহদা বেড় যায়। আমরা চািহদা অ যায়ী এ সকল পেণ র সরবরাহ
বিৃ  কেরিছ। অসাধুচ  যােত কিৃ ম স ট সৃি  কের মলূ বিৃ  করেত না পাের স লে  িটিসিবর স মতা ও মজুদ
বিৃ  করা হেয়েছ। পিব  রমজান মােস সারােদেশ মাবাইল কাট পিরচালনা করা হেব।

িতিন  বেলন,  আওয়ামী  লীগ  সরকার সমেয়াপেযাগী  িস া ,  দ  ব ব াপনা  এবং  িনরলস েচ ায়  ইেতাপূেব
যথােযাগ  মযাদায় ও ধমীয় ভাবগ ীেযর সে  পিব  মােহ রমজান, ঈদ-উল-িফতরসহ অ া  পণূ ইেভ টসহ

র ও সফলভােব স  হেয়েছ। জনগণ যােত পিব  রমজান ও আস  ঈদ-উল-িফতর পিরবার পিরজন িনেয়
িনিবেঘœ উদযাপন করেত পাের স লে  আমরা তৎপর রেয়িছ।

স রূক ে র জবােব ধানম ী বেলন, রমজানেক সামেন রেখ ব মলূ  ি িতশীল রাখার পাশাপািশ ভজালমু
খাদ  িনি ত করেত নানা পদে প হণ করা হেয়েছ। ভজালমু  করেত সারাবছরই মাবাইল কােটর মাধ েম
অিভযান চালােনা হে , এিট অব াহত থাকেব। ২০০৯ সােল যখন মতা হণ কির তখন মলূ ীিত িছল ডাবল
িডিজেট। আমরা দ ভােব মলূ ীিত ৫ দশিমক ৫ ভােগ নািমেয় আনেত স ম হেয়িছ। খাদ  ভজাল দয়া অত
জঘ  কাজ। আিম আশা কির, যারা এসেবর সে  জিড়ত, তারা এ পথ থেক সের আসেব।

জাসেদর িশরীন আখতাের স রূক ে র জবােব ধানম ী বেলন, ঈদেক সামেন রেখ রমজান মােস হকাররা যােত
ফুটপােথর বদেল একিট িনিদ  ােন ও সমেয় বেস কনা- বচা করেত পাের সই ব ব া করা যেত পাের। আেগ
কেয়কদফা কেয়কিট িনিদ  ান দয়া হেলও সখােন হকাররা না বেস ফুটপাথ দখল কের। এটা যােত না হয়
সজ  িসিট কেপােরশন একিট িনিদ  ান ও সমেয় হকাররা বসেত পাের সই ব ব া হণ করেত পাের।

িবপেদ-আপেদ সব সময় পােশ  দাঁিড়েয়িছ ॥  সংসদ সদ  মাহা দ সািহ ামােনর ে র জবােব ধানম ী
জানান, এফ আর টাওয়াের অি কা- সংঘিটত হওয়ার পেূবই ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদফতর ওই ভবন

অ াভািবক িকছ ু পেল সে  সে  আইনশৃঙ লা বািহনীেক জানান » থম ... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/418005/

2 of 3 4/25/2019 10:23 AM



পিরদশন কের। ভবন মািলক কতৃপ েক অি িতেরাধ ও িনবাপণ ব ব ািদ িনি ত করার জ  নািটস দয়া হয়।
িক  এফ আর টাওয়ার কতৃপ  ভবেনর অি িতেরাধ ও িনবাপণ সং া  কান ব ব া হণ কেরিন।

িতিন বেলন, স ান হারােনা িপতা-মাতা, জন হারােনা ভাই- বান, িপতা হারােনা স ােনর িকংবা ামী হারােনা ীর
ক টু  আিম তােদর মেতা কেরই অ ভব কির। আিম বিুঝ জন হারােনার কত য কে র, পােয়র িনেচর মািটটু ও
থােক না। আমােদর সরকার এবং আিম জনগেণর েয়াজেন সব সময় তােদর িবপেদ-আপেদ পােশ দাঁিড়েয়িছ। এটা
আমার উ রািধকােরর দায়েবাধ। মা েষর পােশ দাঁড়ােনার জািতর িপতা ব ব রু মানিবক দৃ া েক ধারণ কের
বতমান আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় মা েষর জ  কাজ কের যাে ।

সংসদ নতা জানান, স িত ভয়াবহ কেয়কিট অি কাে-র পর ব তল ভবনসমেূহর ইমারেতর ব বহার, অ েমাদন
অ যায়ী ইমারেতর তলার সংখ া, বতমােন ইমারেতর তলার সংখ া, িসিভল এিভেয়শন কতৃক দ  উ তা, কার
পািকং, ইমারেতর সটব াক, িসঁিড়র সংখ া, অি  িনগমন িসঁিড়, অি িনবাপণ ব ব া/য  ও অিতির  ইেনটিরয়র
িডজাইন সং া  তথ  সং েহর জ  রাজউকেক িনেদশ িদেয়িছ। রাজউক ২৪িট িটেমর মাধ েম এ সকল িবষেয়
তথ  সং হ করেছ। এ সং া  তথ  ও িতেবদন পাওয়ার পর এ িবষেয় কাযকর ব ব া হণ করা হেব।

িবে  উ  মযাদার আসেন বাংলােদশ ॥ সংসদ সদ  মাজাফফর হােসেনর ে র জবােব ধানম ী বেলন, াধীন
ও আ মযাদা বাধ স  টনীিত এবং মিু যেু র চতনা ও মলূ েবাধ সমৃ  বিল  পররা নীিতর অ সরেণ
ি পাি ক ও আ জািতক পযােয় টৈনিতক স ক উ য়নসহ দেশর াথসংি  বািণিজ ক ও অথৈনিতক ে
আওয়ামী লীগ সরকার কাযকর ভূিমকা রাখেছ। যার ফেল আ জািতক অ েন বাংলােদশ আজ স ানজনক ও উ
মযাদার আসেন অিধি ত হেয়েছ। িবিভ  ে  বাংলােদেশর টৈনিতক সাফল  এখন সবজনিবিদত।

িতিন বেলন, িবগত ১০ বছের আওয়ামী লীগ সরকােরর দূরদশী, দািয় শীল পররা নীিত এবং টৈনিতক েচ ার
ফেল বাংলােদশ আজ িব  অ েন অতীেতর য কান সমেয়র থেক একিট সফল রা  িহেসেব পিরিচিত লাভ
কেরেছ। আমােদর টৈনিতক তৎপরতায় ি পাি ক ও ব পাি ক পিরম- ল আমােদর পদচারণা সংহত হেয়েছ।
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