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কাশ : ০১ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী  ও  সংসদ  নতা  শখ হািসনা  বেলেছন,  পঁুিজবাজারেক ি িতশীল  করার চ া  করিছ।  তেব
পঁুিজবাজার িনেয় কউ কান ধরেণর গম খলার চ া করেল তার িব ে  ব ব া নয়া হে , ব ব া নব।
এটা িনেয় খুব বিশ শি ত হওয়ার িকছু নই। িতিন বেলন, এখােন গেল লাভও হেব, লাকসানও হেত
পাের। এটা জেনই তা সবাই িবিনেয়াগ কেরন। সরকার থেক যা যা করার তা কের যাি । পঁুিজবাজার
তা অেনকটা জয়ুা খলার মেতা। কান কা ািন িকনেল লাভ হেব সটার িবেবচনা িবিনেয়াগকারীেদরই

করেত হেব। তেব পঁুিজবাজার িনেয় বিশ িচ ার কান কারণ নই।

গতকাল ম লবার রােত একাদশ জাতীয় সংসেদর ি তীয় অিধেবশেনর সমাপনী ভাষেণ িতিন এ কথা
বেলন। এ সময় অিধেবশেন সভাপিত  কেরন ি কার ড.  িশরীন শারিমন চৗধরুী। ধানম ী বেলন,
স াস-জি বােদর িব ে  ঐক ব ভােব েখ দাঁড়ােত হেব। সবাইেক সতকতা অবল ন কের চলেত হেব।
কাথাও কান অ াভািবক িকছু দখেল আইন-শৃৃ লা বািহনীেক খবর  িদেত হেব। আমরা শাি  চাই,

সমিৃ  চাই।  উ য়নশীল  দশ  িহেসেব  বাংলােদেশর  য  অ যা া,  সই  অ যা া  অব াহত  থাকেব।
বাংলােদশ ধুামু  দশ হেয়েছ, দাির মু ও হেব। শপথ িনেয় সংসেদ যাগ দওয়ার জ  িবএনিপ
দলীয় সংসদ সদ েদর ধ বাদ জািনেয় িতিন বেলন, সবার গঠনমলূক কমকাে ডর মাধ েম সংসদ অিধক
কাযকর হেব, যােত গণতে র অ যা া যন অব াহত থােক।

বাংলােদশ ি েকট দেলর জািস  সে  ধানম ী বেলন,  সবজু  আমােদর জাতীয় পতাকার রঙ।  এই
সবেুজর মেধ  লাল রঙ িদেয় বাংলােদশ লখা হেয়িছল। আইিসিস আপি র কারেণ তা পিরবতন কের সাদা
লখা হেয়েছ।  তাই জািস পািক ােনর মেতা হেয় গেছ, এটা িক  িঠক নয়। ফটুবল খলায় ছেলরা ভাল

করেত না পারেলও মেয়রা িক  খুব ভাল খলেছ।

স াস-জি বাদ সে  সংসদ নতা বেলন, ধেমর অপব াখ া িদেয় িকছু মা ষেক ব বহার করা হয় মা ষ
হত ার জ ।  িনরীহ  মা ষেক হত া  কের বেহে  যােব,  এটা  কীভােব  িচ া  কের? মা ষ  হত া  তা
মহাপাপ। যারা এই িশ া িদে  তারা তা িনেজরা মরেছ না। আমরা চাই এই ধমা তা থেক মা ষ মিু
পাক। আর যারা িশ া িদে  তােদর বলব আেগ আপনারা যান, বেহে  গেলন িক না সটা আেগ জানান,
তারপর আমরা যাব।

িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর সমােলাচনা কের ধানম ী আরও বেলন, হত া, স াস-জি বাদ সিৃ
কের অবােধ লটুপাট কেরেছ তারা।  তােদর হাত থেক িবচারকরাও রহাই পায়িন। তােদর অপকেমর
কারেণ ওয়ান ইেলেভেনর সিৃ  হয়। িতিন বেলন, দেশর মা েষর সািবক কল ােণ কাজ কের যাি । শহর
িভি ক নয়, ােমর অথনীিতেক আমরা শি শালী করিছ। ােমর মা ষ যন নগেরর সবা পান,  সই
ব ব াও করিছ। সকল সংসদ সদ েদর িত আ ান জািনেয় িতিন বেলন, িনজ িনজ িনবাচনী এলাকায়
কারা  গহৃহারা,  কােদর জিম  নই,  কারা  িনঃ  তা  খঁুেজ  বর ক ন।  আমরা  সম  অথ  ব য়  করেবা
গৃহহীনেদর ঘর তির কের িদেত। দেশর কান মা ষ আর গৃহহীন থাকেব না।  বাংলােদশেক িভ কুমু
করেতও উেদ াগ িনেয়িছ।

ধানম ী বেলন, ঢাকা শহের িকছু জায়গায় পািনর সম া দখা িদে । যখােন পািন জমা হয়, সই

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ট াি  িনয়িমত পির ার করেত হেব। পািন িনেয়, শরবত িনেয় যাওয়ার পিরবেত ট াি  পির ার িক না, তা
আেগ দখুন। তেব ওয়াসা যিদ এ ে  দায়ী থােক, তেব অব ই ব ব া নওয়া হেব।  িনজ স ান
সজীব ওয়ােজদ জয় সে  ধানম ী বেলন, বাবার হােটেল খেয় আমার স ানরা মা ষ হয়িন। কাজ
কের, েুড ট লান িনেয় িনেজেদর পড়া না চািলেয়েছ। এখনও পাটটাইম কাজ করেছ। তাই তােদর সে
অ েদর তুলনা চেল না।

চাকিরেত েবেশর বয়সসীমা বাড়ােনার দািবর জবােব িতিন বেলন, ৩৫ বছের যিদ কউ চাকিরেত েবশ
কের, িনং িনেত িনেত তােদর বয়স ৩৮ বছর হেয় যােব। তােক ২২ বছেরর মেধ  অবসর িনেত হেব,
তারা তা পূণা  পনশন পােব না। তাই এমন দািব তা বা বস ত নয়।
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