
গতেদর পােশ দাড়ঁােত ধানম ীর িনেদশ
কািশত: ০৫ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

িবেশষ িতিনিধ ॥  ঘূিণঝড় ফণীেত গত মা েষর পােশ দাঁড়ােনার জ  আওয়ামী লীগ নতাকমীেদর িনেদশ
িদেয়েছন আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনা।

শিনবার রােত ধানমি- আওয়ামী লীগ সভাপিতর রাজৈনিতক কাযালেয় ফান কের দেলর যু -সাধারণ স াদক
জাহা ীর কিবর নানকেক িতিন এ িনেদশনা দন।

এ সময় িতিন ফণীর আঘােত আহত ও গতেদর পােশ ততম সমেয় আওয়ামী লীগ নতাকমীেদর পােশ দাঁড়ােনার
িনেদশ দন। পাশাপািশ, যারা ঘরবািড় হািরেয়েছ এবং য সকল অ েল খােদ র স ট দখা িদেয়েছ সখােন যন
আওয়ামী লীগ নতাকমীরা ততম সমেয় পৗেঁছ গতেদর পােশ দাড়ঁায়।

ফণীর আঘােত আশ ার চেয় য় িত কম হওয়ায় আ া  কােছ কিরয়া আদায় কেরন ধানম ী শখ হািসনা। এ
সময় সভাপিতর রাজৈনিতক কাযালেয় উপি ত িছেলন ক ীয় সাংগঠিনক স াদক বাহাউি ন নািছম, বন ও
পিরেবশ িবষয়ক স াদক দেলায়ার হােসন, মিু েযা া িবষয়ক স াদক মণৃাল কাি  দাসসহ অেনেক।

িত েদর সহায়তা দেব আওয়ামী লীগ ॥ ঘিূণঝড় ফণীর আঘােত িত  পিরবােরর জ  সরকােরর পাশাপািশ
আওয়ামী লীেগর প  থেকও সািবক সহায়তা ও পুনবাসেনর ব ব া করা হেব বেল জািনেয়েছন আওয়ামী লীেগর
ভার া  সাধারণ  স াদক মাহববু-উল আলম হািনফ। ঘিূণঝেড় াণহািন  িনেয় িবএনিপর অিভেযাগেক তােদর
িমথ াচার ও নাংরা রাজনীিতর বিহ কাশ আখ ািয়ত কের িতিন বেলন, িবএনিপর এসব কথা অেনেক পাগেলর

লাপ মেন কের। িবএনিপর অভ রীণ কা ল রেয়েছ। তারা িনেজেদর সম া েলা ঢাকার জ ই সরকােরর
িব ে  নানা  িমথ াচাের  িল । শিনবার ধানমি-র আওয়ামী  লীগ সভােন ীর  রাজৈনিতক কাযালেয় এক সংবাদ
সে লেন িতিন এসব কথা বেলন। িত  পিরবার েলােক হতাশ না হওয়ার আ ান জািনেয় িতিন বেলন, ঘিূণঝড়
ফণীর য মা ায় আঘাত হানার এবং য় িতর য আশ া িছল, সটা হয়িন। এই াকিৃতক েযােগ য় িত যােত
কম হয় স জ  সািবক িত নয়া হেয়িছল। তারপরও যটু  য় িত হেয়েছ, য পিরবােরর যতটু  য় িত
হেয়েছ তা কািটেয় উঠার জ  সরকােরর পাশাপািশ আওয়ামী লীেগর প  থেকও সািবক সহায়তা দয়া হেব।
পনুবাসেনর ব ব া করা হেব। যােত ওই পিরবার েলার মােঝ কান হতাশা কাজ না কের।

মাহববু উল আলম হািনফ বেলন, ঘিূণঝড় ফণীর ভয়াবহ আঘাত হানার য পূবাভাস পাওয়া িগেয়িছল, সই তথ
পাওয়ার সে  সে  ধানম ী শখ হািসনার িনেদেশ সরকােরর প  থেক এই েযাগ মাকােবলায় সািবক িত
নয়া হয়। আওয়ামী লীেগর প  থেকও ব াপক িত নয়া হয়।

িতিন বেলন, ধানম ী শখ হািসনার উ য়েনর ধারাবািহকতায় িনজ  ব ব ু  ােটলাইট উৎেপ ণ করা হয়।
ঘিূণঝড় ফণী ই হাজার িকেলািমটার দূের থাকেতই ব ব ু ােটলাইেটর মাধ েম আগাম তথ  পাওয়া যায়। এই
তেথ র ওপর িভি  কের আগাম িত নয়া হয়। তেব ফণী ভারেতর উিড় ায় য মা ায় আঘাত কেরেছ, সটা
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বল হেয় ভয়াবহতা কেম বাংলােদশ সীমা  অিত ম করেছ। এ কারেণ মা েষর মেধ  য আত  তির হেয়িছল,
য় িতর য আশ া িছলÑ সটা কেট গেছ।

সংবাদ সে লেন আওয়ামী লীেগর ভার া  সাধারণ  স াদক আরও বেলন, ধানম ী শখ হািসনার িনেদেশ
সরকার ব াপক িত হণ কের। উপ লবতী ১৯িট জলার শাসন সািবক িত িনেয়িছল। শাসেনর পাশাপািশ
আমরা আওয়ামী লীেগর প  থেক ওই সব জলার সভাপিত, সাধারণ স াদক ও এমিপেদর সে  যাগােযাগ কের
দেলর নতাকমীেদর িনেয় মা েষর পােশ দাঁড়ােনার িনেদশ দই। আওয়ামী লীেগর নতাকমীরাও মা েষর সািবক
সহেযািগতায় িত হণ কের এবং এিগেয় আেস।

হািনফ আরও বেলন, আওয়ামী লীেগর প  থেক ক ীয়ভােব আমরা মিনটিরং সল গঠন কের সািবক পিরি িত
মিনটর করিছ। উপ লীয় িবিভ  এলাকা থেক আমােদর মিনটিরং সেল শতািধক ফানকল এেসেছ। ফান কের
অেনেক এলাকায় তােদর সম ার কথা জানােল তােদর েয়াজনীয় পরামশ দয়া হেয়েছ এবং সম ার সমাধান করা
হেয়েছ। য সব এলাকায় িত হেয়েছ আমরা তার সািবক তথ  িনি । ফণীর ভাব কেম গেল ওই িত
এলাকায় আওয়াম লীেগর িটম যােব।

‘সরকােরর িতর ঘাটিতর কারেণ ১৫ জেনর াণহািন হেয়েছ’- িবএনিপর এমন অিভেযাগ সে  এক ে র
জবােব মাহববু-উল আলম হািনফ বেলন, সরকােরর িত স েক সবাই জােন। এবার য িত নয়া হেয়িছল,
ইিতহােস এর আেগ এত িতর কান রকড নই। য ১৫ জেনর াণহািন হেয়েছ তার মেধ  ৬ জনই মারা গেছন
ব পােতর কারেণ। এই াকিৃতক আঘাত িক কের ঠকােনা স ব?

িবএনিপর সমােলাচনা কের িতিন বেলন, যারা এ ধরেনর িমথ াচার করেছন, তােদর নাংরা ভাষায় িকছু বলা যায় না।
তাই তােদর অেনেকই পাগেলর লােপর সে  তুলনা করেছন। আসেল িবএনিপ রাজনীিত থেক িবি  হেয় গেছ,
িছটেক পেড়েছ। িবএনিপ আজেক কা েল জজিরত। তারা িনেজেদর সম া ধামাচাপা দয়ার জ ই সরকােরর
কমকা- িনেয় িবিভ  িমথ াচার কের। তারা নানা কথাবাতা বেল িব াি  ছিড়েয় িনেজেদর ব থতা চাপা দয়ার চ া
করেছ। িবএনিপর এসব অিভেযাগ িমথ াচার ও নাংরা রাজনীিতর বিহ কাশ।

সংবাদ সে লেন এ সময় উপি ত িছেলন আওয়ামী লীেগর যু  সাধারণ স াদক জাহা ীর কিবর নানক, ডাঃ দীপু
মিন, সাংগঠিনক স াদক আ ফ ম বাহাউি ন নািছম, আবু সাঈদ আল মাহমুদ পন, এেকএম এনামলু হক শামীম,
দফতর স াদক ড. আব স সাবহান গালাপ, াণ ও সমাজকল াণ িবষয়ক স াদক িজত ন ী, তথ  ও গেবষণা
িবষয়ক  স াদক  এ াডেভােকট  আফজাল  হােসন,  কিৃষ  িবষয়ক  স াদক  ফির াহার  লাইলী,  া  িবষয়ক
স াদক  ডাঃ  রােকয়া  লতানা,  বন  ও  পিরেবশ  িবষয়ক  স াদক  দেলায়ার  হােসন,  উপদফতর স াদক
ব াির ার িব ব বড়য়ুা, কাযিনবাহী সদ  সােবক ডাক  িভিপ আকতা ামান, এস এম কামাল হােসন, গালাম
রা ানী িচ  মখু।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:
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