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স াস-জ ীবােদর িবরুে  ঐকয্ব ভােব রুেখ দাঁড়ােত হেব: 
সংসেদ েযাগ েদয়ায় িবeনিপর eমিপেদর ধ বাদ জানােলন 
ধানম ী 

সংসদ িরেপাট র্ার ॥ ধানম ী o সংসদ েনতা েশখ হািসনা শপথ িনেয় সংসেদ েযাগ েদয়ার জ  িবeনিপদলীয় 
সংসদ সদ েদর ধ বাদ জািনেয় বেলেছন, স াস-জ ীবােদর িবরুে  আমােদর ঐকয্ব ভােব রূেখ দাঁড়ােত 
হেব। সবাiেক সতকর্তা aবলমব্ন কের চলেত হেব। েকাথাo েকান aসব্াভািবক িকছু েদখেল সবাi (েদশবাসী) 
েযন আiনশৃ◌ৃ লা বািহনীেক খবর েদয়। আমরা শাি  চাi, সমৃি  চাi। u য়নশীল েদশ িহেসেব বাংলােদেশর 
েয a যা া, েসi a যা া a াহত থাকেব। বাংলােদশ ধামু  েদশ হেয়েছ, দাির য্মু o হেব।  

ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সভাপিতেতব্ ম লবার রােত eকাদশ জাতীয় সংসেদর িদব্তীয় aিধেবশেনর 
সমাপনী ভাষেণ ধানম ী পুিঁজবাজার সে  বেলন, পুিঁজবাজারেক ি িতশীল করার েচ া করিছ। তেব 
পুিঁজবাজার িনেয় যিদ েকu েকান ধরেনর েগম েখলার েচ া করেল তার িবরুে  ব া েনয়া হে , ব া েনব। 
eটা িনেয় খুব েবিশ শি ত হoয়ার িকছু েনi। বাংলােদশ ি েকট দেলর জািস র্ সে  িতিন বেলন, সবুজ 
আমােদর জাতীয় পতাকার রং। ei সবুেজর মে  লাল রং িদেয় বাংলােদশ েলখা হেয়িছল। আiিসিস আপি র 
কারেণ তা পিরবত র্ন কের সাদা েলখা হেয়েছ। eটােত পািক ােনর জািস র্র সে  েমলােনার িকছু েনi, িঠক হেব 
না।  

ধানম ী বেলন, বাংলােদশ সব্াধীন েদশ। ব ব  েদশেক সব্াধীন কের েগেছন বেলi আমরা সংসদ েপেয়িছ, 
সংসদ সদ  হেত েপেরিছ। লােখা শহীেদর রে র িবিনমেয় aিজর্ত সব্াধীনতার সুফল েদেশর িতিট মানুেষর ঘের 
েপৗঁেছ েদয়ায় আমােদর মূল ল য্। বাংলােদেশর aিধকার িত ার জ  েয সং াম কেরেছ েগেছন, তাঁর সব্  
পূরণi আমােদর ল য্। সব থা ভুেল েদেশর মানুেষর ক ােণi কাজ কের যাি । ধারাবািহকভােব আমরা 
মতায় থাকেত েপেরিছ বেলi বাংলােদশ খা  সব্য়ংস ণ র্ হেয়েছ। েদশ আজ সব িদক েথেক eিগেয় যাে ।  

সংসদ েনতা বেলন, স াস-জ ীবােদর িবরুে  আমােদর ঐকয্ব ভােব রুেখ দাঁড়ােত হেব। আমরা শাি  চাi, 
সমৃি  চাi। ধেম র্র aপ াখয্া িদেয় িকছু মানুষেক বহার করা হয় মানুষ হতয্ার জ । তােদর িদেয় মানুষ হতয্া 
করােনা হয়, বলা হয় তারা েবেহে  েযেত পারেব। িনরীহ মানুষেক হতয্া কের েবেহে  যােব, eটা কীভােব িচ া 
কের? মানুষ হতয্া েতা মহাপাপ। যারা িনরীহ মানুষেক হতয্া কের তারা কীভােব েবেহে  যােব? যারা eেদর 
বহার কের ধম র্া  করেছ, মানুষেক হতয্া করাে , যারা িশ াটা িদে  তারা আেগ েকন েবেহে  যাে  না?  

িতিন বেলন, যারা ei িশ াটা িদেয় ধম র্া  করেছ, যারা েবামা o গুিল েমের হতয্াকা- ঘটােত বহার করেছ তারা 
ভাবেছ তারা েবেহে র নািক খুব কােছ েপৗঁেছ যাে ! যারা ei িশ াটা িদে  তারা আেগ েকন েবেহে  চেল যায় 
না, আর েবেহে র পথ aনুসরণ কের না? যারা িশ া িদে  তারা েতা িনেজরা মরেছ না। বহার করা হে  িকছু 
যুব সমাজেক। aবাক লােগ িকছু স দশালী ধনী পিরবার u  িশি ত পিরবারo ধম র্াে র পেথ যাে । আিম 
জািন না যারা সুিশ ায় িশি ত হয়, তারা কীভােব eভােব ধম র্া  হেয় যায়? আমরা চাi ei ধম র্া তা েথেক মানুষ 



মুি  পাক। আর যারা িশ া িদে  তােদর বলব আেগ আপনারা যান, েবেহে  েগেলন িক না েসটা আেগ জানান, 
তারপর আমরা যাব। েসটা a ত বলা uিচত।  

েদশবাসীেক সজাগ o সতকর্ থাকার আহব্ান জািনেয় িতিন বেলন, েদশবাসীেক আহব্ান জানাব, েকাথাo েকান 
aসব্াভািবক aব া েদখেল েযন আiনশৃ লা বািহনীেক খবর েদয়। ব ব েক হতয্ার পর মতা দখলকারীরা 
বাংলােদশ u য়ন েহাক তা কখনo চায়িন। বাংলােদশ িভ েকর জািতেত থাকুক, ধাত র্ মানুষেক েদিখেয় িবেদশ 
েথেক সাহা  eেন লুেটপুেট খাoয়া, eটাi িছল তােদর নীিত। 32 বছর পর আoয়ামী লীগ যখন মতায় আেস, 
তখনi িভ া বা হাত েপেত না নয়, িনেজেদর আ িনভ র্রশীল কের গেড় তুলব। িভ া েনব না। ব ব i 
বেলেছন, িভ েকর জািতর েকান স ান থােক না। েদশেক েয u িত করা যায় তা আমরা মাণ কেরিছ।  

িবeনিপ-জামায়াত েজাট সরকােরর সমােলাচনা কের ধানম ী আরo বেলন, হতয্া, স াস-জ ীবাদ, সৃি  হয়, 
aবােধ লুটপাট কেরেছ তারা। তােদর হাত েথেক িবচারকরাo েরহাi পায়িন। তােদর aপকেম র্র কারেণ oয়ান-
েলেভেনর সৃি  হয়। িতিন বেলন, বাংলােদশ আজ খা  সব্য়ংস ণ র্। ধান uৎপাদেন িবেশব্র মে  বাংলােদশ eখন 
চতুথ র্। িমঠা পািনর মােছo আমরা সব্য়ংস ণ র্। াপক গেবষণার ফেলi আমরা uৎপাদন বাড়ােত েপেরিছ। 
মানুেষর খা  িনরাপ া o পুি  িনি ত কেরিছ।  

সংসদ েনতা আরo বেলন, েদেশর মানুেষর সািব র্ক ক ােণ কাজ কের যাি । শহর িভি ক নয়, ােমর 
aথ র্নীিতেক আমরা শি শালী করিছ। ামীণ aথ র্নীিতেক আমরা শি শালী কের যাি । ােমর মানুষ েযন নগেরর 
েসবা পান, েসi ব াo করিছ। েদেশর স ানেদর সুিশি ত কের গেড় তুলেত িবনামূে  বi িদি , বৃি  িদি । 
বাংলােদশ েযন িবেশব্ মাথা চু কের দাঁড়ােত পাের েসi লে য্ কাজ কের যাি । আমরা মহাকাশ জয় কেরিছ, 
িনজসব্ ােটলাiট uৎে পণ কেরিছ। সীমা  সম া, িছটমহল সম া, সমু সীমা সম া আমরা সমাধান কেরিছ।  

েশখ হািসনা বেলন, েদেশর মানুেষর জীবনমান আমরা u ত করেত স ম হেয়িছ। াম-বাংলায় বসতবািড় আর 
কুেঁড়ঘর পাoয়া যায় না, a ত সবার িটেনর ঘর আেছ। সকল সংসদ সদ েদর িত আহব্ান জািনেয় িতিন বেলন, 
িনজ িনজ িনব র্াচনী eলাকায় কারা গৃহহারা, কােদর জিম েনi, কারা িনঃসব্ তা খুেঁজ েবর করুন। আমরা সম  aথ র্ 
য় করেবা গৃহহীনেদর ঘর ƣতির কের িদেত। েদেশর েকান মানুষ আর গৃহহীন থাকেব না। eকিট মানুষo 

ভূিমহীন থাকেব না, িবনা পয়সায় জিম িদেয় যাব। বাংলােদশেক িভ কমু  করেত uে াগ িনেয়িছ। েজলা-
uপেজলা শাসন uে াগ েনেব, তারা েয aথ র্ সং হ করেব, তার সে  ধানম ীর াণ তহিবল েথেক েয়াজেন 
িকছু েদয়া হেব। aেনক িব শালী o eমিপরাo িনজ িনজ eলাকায় েযসব েল াপটপ েনi েসখােন িকেন িদেত 
পােরন।  

ধানম ী বেলন, সারােদেশ আমরা সামািজক িনরাপ া আমরা িনি ত কের যাি । eর সুফল েদেশর মানুষ 
পাে । িতব ী-aিটি কেদর সহায়তা িদেয় যাি , যােত তারা aবেহলার িশকার না হয়। েদেশর িতিট 
মানুেষর ক ােণ আমরা কাজ কের যাি । িতিন বেলন, ঢাকা শহের পািনর জ  হাহাকার িছল। আমরা েসi 
সম ার সমাধান কেরিছ। িকছু জায়গায় পািনর সম া েদখা িদে । েযখােন পািন জমা হয়, েসi টয্া  িনয়িমত 
পির ার করা হেব। পািন িনেয় শরবত িনেয় যাoয়ার পিরবেত র্ টয্াি  পির ার িক না, তা আেগ েদখুন। তেব 
oয়াসা e ে ে  দায়ী থােক, তেব aব i ব া েনয়া হেব।  

েশখ হািসনা বেলন, ব পাত eকিট াকৃিতক দুেয র্াগ। আেগ েদেশ চুর তালগাছ িছল, ব পাত েটেন িনত। িক  
eখন তালগােছর aেনক aভাব। িতিন বেলন, ব  পাটকল আমরা চালু কেরিছ। iেতামে  আমরা 8 হাজার 
েকািট টাকা য় কেরিছ, তারপরo িমকরা েবতন পায় না। িমল চালােব, িমকেদর সরকারেক িতবার েবতন 



িদেত হেব? িমলগুেলােক কীভােব লাভজনক করা যায়, ব াপনা িটক আেছ িকনা, েসখােন আেগ হাত িদেত 
হেব। aেনক িনেজেদর স দ র া না কের, লুটপাট কের। ei লুটপাট হে  িক না তা আমরা ধরব। 

পুিঁজবাজার সে  ধানম ী বেলন, eখােন েগেল লাভo হেব, েলাকসানo হেত পাের। eটা েজেনi েতা সবাi 
িবিনেয়াগ কেরন। সরকার েথেক যা যা করার তা কের যাি । েকu যিদ েকানরকম েগম েখলেত চায় তার িবরুে  
ব া েনয়া হে  eবং হেব। পুিঁজবাজার েতা aেনকটা জুয়া েখলার মেতা। েকান েকা ািন িকনেল লাভ হেব 

েসটা িবেবচনা িবিনেয়াগকারীেদরi করেত হেব। তেব পুিঁজবাজার িনেয় েবিশ িচ ার েকান কারণ েনi।  

িতিন বেলন, েদেশ াপক কম র্সং ােনর সৃি  কেরিছ। েদেশর েয েকান মানুষ কাজ কের েখেত পাের, েসজ  
েবসরকারী খাতেক u ু  কের িদেয়িছ। তেব সব মানুষেক েতা সরকারী চাকির েদয়া যায় না। আoয়ামী লীগ 
সরকােরর আমেল িবেদেশ যত মানুেষর কম র্সং ােনর সৃি  হেয়েছ, aতীেত কখনo হয়িন। িনজ স ান সজীব 
oয়ােজদ জয় সে  ধানম ী বেলন, বাবার েহােটেল েখেল আমরা স ানরা মানুষ হয়িন। কাজ কের, েড  
েলান িনেয় িনেজেদর পড়ােশানা চািলেয়েছ। eখনo পাট র্টাiম কাজ করেছ। সবাi িনেজরা েখেট েখেয়েছ। 
পড়ােশানা করা aব ায় চাকির কেরেছ। তাi তােদর সে  a েদর তুলনা চেল না।  

চাকিরেত েবেশর বয়সসীমা বাড়ােনার দািবর জবােব িতিন বেলন, 46 বছের যিদ েকu চাকিরেত েবশ কের, 
ে িনং িনেত িনেত তােদর বয়স 49 বছর হেয় যােব। 49 বছের েয চাকিরেত েবশ করেব তােক 33 বছেরর 
মেতা aবসর িনেত হেব, তারা েতা পূণ র্া  েপনশন পােব না। তাi eমন দািব েতা বা বস ত নয়। 32-36 
বয়সীেদর মে  েমধা, মনন o দ তা েবিশ থােক। বয়সসীমা বাড়ােনা হেল নতুন চাকির েদয়া যােব না। েকu 
িরটায়ারেমে  যােব না, পদ খািল হেব না, তাi চাকির েদয়াo যােব না। তখন চাকির েদেবন কীভােব? শুধু দািব 
তুলেলi হেব না, যারা আে ালন কেরন তােদর eসব িবষয় িবেবচনা করেত হেব। 

ীেকট দেলর জািস র্ সে  ধানম ী বেলন, সবুজ আমােদর পতাকার রং। েকান আ জর্ািতক iেভ  হেল তখন 
eকটা ে স েকাড আেয়াজক সং াi কের েদয়। জািস র্র মে  থাকা লাল রেঙর aংেশর মে  বাংলােদশ েলখা 
হেয়িছল। eেত আiিসিস আপি  জািনেয় বেলেছ, লােলর মে  েদেশর নাম েলখা যােব না। আiিসিসর আপি  
আমােদর মানেতi হেব। েসজ  েসখােন সাদা িদেয় েলখা হেয়েছ। তাi জািস র্ পািক ােনর মেতা হেয় েগেছ, 
eটা িক  িঠক নয়। ফুটবল েখলায় েছেলরা ভাল করেত না পারেলo েমেয়রা িক  খুব ভাল েখলেছ।  

ধানম ী বেলন, দািরে য্র হার 32 ভােগ েনেম eেনিছ। বাংলােদশ ধামু  হেয়েছ, দাির য্মু o হেব। 3132 
সােলর মে  বাংলােদশ দি ণ eিশয়ার মে  u ত েদশ হেব। ক’শ বছেরর জ  েড া ান িনেয়িছ। eখন 
বাংলােদশেক সবাi স ােনর েচােখ েদেখ, েকu আর াকৃিতক দুেয র্ােগর েদশ িহেসেব েদেখ না। বাংলােদেশর 
a যা া iনশা াহ a াহত থাকেব। আর িবeনিপর সদ েদর সব্াগত জানাি , তাঁরা সংসেদ েযাগ িদেয়েছন। 
িবেরাধী দলেকo aিভন ন জানাi। সবার গঠনমূলক কম র্কা-ে◌র মা েম সংসদ aিধক কায র্কর হেব, যােত 
গণতে র a যা া েযন a াহত থােক। 

 


