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যেথ  সতকর্তা aবলমব্ন কের যাে । e সময় পাঁচা েরর 26 আগে র কােলারােতর কথা রণ কের ধানম ী 
বেলন, েস সময় িবেদেশ থাকায় আমরা দু েবান ােণ ে েচ েগেলo েসিদন ব ব  পিরবােরর আর েকu বাঁেচিন। 
েশখ ফজলুল হক মিনর েছাট ভাi েশখ ফজলুল কিরম েসিলেমর েমেয়র থম স ান ei জায়ান। তাঁেক eভােব 
আজেক জীবন িদেত হেলা। আমরা চাi না e ধরেনর েকােনা িশশুর মৃতুয্। আে ালেনর নােম িবeনিপ-
জামায়ােতর ধব্ংসা ক কম র্কাে র কথা তুেল ধের িতিন বেলন, েরেলর নতুন নতুন বিগ িকেনিছ েসগুেলা আগুন 
িদেয় পুিড়েয়েছ। বাস িকেনিছ, েসগুেলা পুিড়েয়েছ। তাছাড়া াiেভট গািড়, বাস, াক, ল  eমন িকছু েনi যা 
aি  স ােসর কবেল ধব্ংস হয়িন। সে  সে  সাধারণ মানুেষর জীবনo। েছাট িশশু, নারী, পুরুষ, a ঃস া 
মিহলা েকu তােদর হাত েথেক েরহাi পায়িন। বাবা েদেখেছ েচােখর সামেন েছেল পুেড় যাে , ী েদেখেছ 
েচােখর সামেন সব্ামী পুেড় মারা যাে , মা েদেখেছ েছেল বা ক া পুেড় যাে - ei রকম ভয়াবহ িচ  আমরা 
বাংলােদেশ েদেখিছ। আমরা চাi না e জাতীয় ঘটনা বাংলােদেশ আর ঘটুক। iসলামেক শাি র ধম র্ িহেসেব 
আখয্ািয়ত কের eকেযােগ সারা েদেশর সব মসিজেদ জুমার খুতবায় স াস-জি বােদর িবরুে  মানুষেক সেচতন 
করেত iমামেদর িত আহব্ান জািনেয় েশখ হািসনা বেলন, ধেম র্র নােম যারা স াস কের, হতয্া কের তারা 
মানুেষর ঘৃণা-aিভশাপ ছাড়া িকছু পায় না। জুমার খুতবায় স াস o জি বােদর িবরুে  কুরআন-হািদেসর 
আেলােক আেলাচনা করেবন। আজ শু বার িতিট মসিজেদ ল ার ei েবামা হামলা eবং জায়ান েচৗধুরীর 
িনহত হoয়ার ঘটনায় eবং eর আেগ িনuিজ াে র দুিট মসিজেদ গুিল চািলেয় মুসলমানেদর হতয্ার ঘটনায় 
আপনারা েদায়া কামনা করেবন। 

যমুনা নদীর oপর ব ব  েসতুেত নতুন কের আেরকিট েরল সংেযাগ কের েদoয়ার িবষেয় আ হ েদিখেয়েছ 
িবশব্ াংক। e সে  ধানম ী বেলন, ‘যমুনা নদীর oপর ব ব  েসতুেত েরল সংেযাগ িদেত িগেয় যােদর সে  
সবেচেয় েবিশ আমােক কথা বলেত হেয়িছল, েসটা হেলা িবশব্ াংক। আর তারা eখন আমােদর নতুনভােব াব 
িদেয়েছ, েসতুর সে  েয েরল আেছ, েসটা ছাড়াo আলাদা কের eকটা েরল েসতু যমুনা নদীর oপর কের িদেত 
চায়। eত িদন পের তারা বুঝল েয eটার েয়াজন কত েবিশ।’ রাজশাহী-ঢাকার মে  থম িবরিতহীন ে ন 
‘বনলতা e ে স’ নাম িদেয়েছন ধানম ী িনেজi। হুiেসল বািজেয় eবং সবুজ পতাকা uিড়েয় ে নিটর 
আনু ািনক যা া েঘাষণা কের ধানম ী বেলন, আস  ঈদ o রাজশাহীর আেমর কথা মাথায় েরেখ e সমেয় 
ে নিটর uেদব্াধন করা হেয়েছ। ধানম ীর রাজৈনিতক uপেদ া eiচ িট iমাম, পররা  িতম ী েমা. শাহিরয়ার 
আলম, েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন িতম ী েমা. মাহবুব আলী, ত  o েযাগােযাগ যুি  িতম ী 
জুনােয়দ আহেমদ পলক e সময় গণভবন াে র মে  uপি ত িছেলন। ধানম ীর মুখয্ সিচব েমা. নিজবুর 
রহমান িভিডo কনফাের  স ালনা কেরন। রাজশাহী েরলoেয় ে শন াে  িভিডo কনফােরে  েরলম ী নুরুল 
iসলাম সুজন eবং রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর েময়র e eiচ eম খায়রু ামান িলটন ব ৃতা কেরন। 

ধানম ীর সাংবািদক সে লন আজ 

ধানম ী েশখ হািসনা আজ শু বার িবকাল 5টায় সাংবািদক সে লেন ব  রাখেবন। স  সমা  নাi 
দারুসসালােম িতন িদেনর সরকাির সফেরর aজর্ন o সফলতা তুেল ধরেত গণভবেন ei সাংবািদক সে লেনর 
আেয়াজন করা হেয়েছ। িলিখত ব ে র পর সাংবািদকেদর িবিভ  ে র জবাব িদেবন ধানম ী। নাiেয়র 
সুলতান হািজ হাসানাল বলিকয়ার আম েণ ধানম ী 32 েথেক 34 eি ল নাi সফর কেরন। 

aিধক হাের খা  ি য়াজাতকরণ িশ  াপেনর oপর গুরুতব্ােরাপ 

ধানম ী েশখ হািসনা েদশ-িবেদেশর বাড়িত চািহদার কথা িবেবচনা কের েদেশ aিধকহাের খা  
ি য়াজাতকরণ িশ  কারখানা াপেনর oপর গুরুতব্ােরাপ কের বেলেছন, সরকার গঠন করার পর েথেকi 



াপকভােব েবসরকাির খাতেক আমরা u ু  কের িদেয়িছ eবং সারােদেশ eকশিট aথ র্ৈনিতক a ল গেড় 
তুলিছ। েসi সে  িতিট eলাকায় খা  ি য়াজাতকরণ িশ  গেড় েতালার িনেদ র্শ িদেয়িছ। গতকাল 
বৃহ িতবার গণভবন েথেক িভিডo কনফােরে র মা েম মত্  o ািণস দ ম ণালেয়র 8িট u য়ন কে র 
আoতাধীন iনি িটuট eবং াপনার uেদব্াধনকােল িতিন eকথা বেলন। uেদব্াধনকৃত iনি িটuট eবং 
াপনাগুেলা হে - মত্  িডে ামা iনি িটuট, েগাপালগ , মত্  িডে ামা iনি িটuট, িকেশারগ , মত্  

িডে ামা iনি িটuট, েবলকুিচ, িসরাজগ , জাতীয় ািণস দ o েপাি  ব াপনা iনি িটuট eবং আ িলক 
েরাগ aনুস ান গেবষণাগার, েগাপালগ , াচািরসহ আ িলক হাঁস জনন খামার, েকাটািলপাড়া, েগাপালগ , 
সরকাির েভেটেরনাির কেলজ, েবলকুিচ, িসরাজগ  eবং মাি  চয্ােনল ি পoেয় ডকiয়াড র্, মত্  ব র, চ াম। 

িতনজনেক ধানম ীর 78 লাখ টাকা aনুদান 

দুiজন বীর মুি েযা াসহ িতনজনেক 78 লাখ টাকা aনুদান িদেয়েছন ধানম ী েশখ হািসনা। গতকাল স য্ায় 
জাতীয় সংসদ ভবেন তােদর হােত aনুদােনর েচক তুেল েদন ধানম ী। eর মে  মুি েযা া o মুিজবনগর 
সরকােরর কম র্চারী েমা. iয়াকুব েহােসন খানেক 36 লাখ টাকা eবং মুি েযা া ƣসয়দ েমাহা দ iমরানেক 21 
লাখ টাকার েচক েদoয়া হয়। তােদর দু’জনেকi িচিকত্সার জ  ei aথ র্ েদoয়া হেয়েছ। eছাড়া িঝনাiদহ 
েজলা আoয়ামী লীেগর সােবক সাধারণ স াদক য়াত মুি েযা া মিতয়ার রহমােনর ী িশিরনা রহমানেক 
েদoয়া হেয়েছ 43 লাখ টাকা। িতিন দীঘ র্িদন ধের কয্া াের ভুগেছন। 

 


