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মিসক ময়র ও কাউি লরেদর শপথ অ ােন ধানম ী

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী শখ হািসনা জনগেণর কল ােণ িনবািচত জন িতিনিধেদর কাজ কের যাওয়ার আ ান
জািনেয় বেলেছন, ধু ভােট জয়লাভ করেলই চলেব না, জনগেণর দয়ও জয় করেত হেব। জনগণ আপনােদর য
িব াস ও আ া িনেয় িনবািচত কেরেছন তােদর স িব াস ও আ ার মযাদা িদেত হেব। কােজর মাধ েম জনগেণর
আ া অজন করেত হেব।

সামবার সকােল ধানম ীর তার তজগাঁওেয়র কাযালেয় ময়মনিসংহ িসিট কেপােরশেনর (মিসক) নবিনবািচত
ময়র এবং কাউি লরবেৃ র শপথ হণ অ ােন এসব কথা বেলন। মিসক নবিনবািচত ময়র ইকরামলু হক িটটু

শপথ বাক  পাঠ  করান ধানম ী  শখ হািসনা।  আর সংরি ত  আসেনর কাউি লরসহ ৪৪ জন নতুন  ওয়াড
কাউি লরেদর শপথবাক  পাঠ করান ানীয় সরকার ম ী মাঃ তাজুল ইসলাম। শপথ অ ানিট পিরচালনা কেরন
ানীয় সরকার ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব এস এম গালাম ফা ক।

নবিনবািচত জন িতিনিধেদর উে েশ কের ধানম ী বেলন, জন ােথ যিদ আপিন কাজ কেরন, মা েষর দয় যিদ
আপিন জয় করেত পােরন তাহেল দখেবন জনগণই আপনার ওপর আ া ও িব াস রেখেছ এবং আপনােক তােদর
সবা করার েযাগটা বারবার দেব। জনগণ আপনােদর ভাট িদেয় িনবািচত কেরেছ, আপনারা তােদর আ া ও

িব াস অজন কেরেছন। তােদর িত আপনােদর দািয়  রেয়েছ। রাজনীিতটা যিদ ব ি  ােথ হয় তাহেল স
রাজনীিত কখনও জনগেণর কল াণ করেত পাের না।

ধানম ী নবিনবািচত জন িতিনিধেদর উে েশ কের আরও বেলন, আপনােদর ওপর িবরাট দািয় । তাই মেন
রাখেত হেব-জন িতিনিধ হওয়া মােনই জনগেণর জ , ধু যারা আপনােক ভাট িদেয়েছ তারা নয়, আপিন এলাকার
সব মা েষরই িতিনিধ। িতিন বেলন, ‘ াঁ  আিম আওয়ামী লীেগর সভাপিত িক  যখন ধানম ী তখন সম
বাংলােদেশর ধানম ী।  দল  মত িনিবেশেষ  সকেলর কল াণ  করাই  আমার দািয় । তাই  আপনারাও  সভােব
িনেজেক মেন করেবন এবং -  দািয়  আপনারা পালন করেবন।

শখ হািসনা বেলন, আিম িব াস কির বাংলােদশ এিগেয় যাে  এবং এিগেয় যােব এবং িবে র দরবাের য মযাদার
আসন কের িনেয়েছ সটা অব াহত থাকেব। আপনারা সভােবই কাজ করেবন এবং আমার তরফ থেক সবরকম
সহেযািগতা আপনারা পােবন। িতিন বেলন, ময়মনিসংহ নতুন িসিট কেপােরশন, এখােন অেনক চ ােল  মাকােবলা
করেত  হেব।  িক  আমার  িব াস  আেছ  সটা  আপনারা  পারেবন।  ধানম ী  তার  সরকােরর  আমেল  দেশর
আথ-সামািজক উ য়েনর িচ  তুেল ধের অতীেতর তুলনায় কেয়ক ণ বােজট বিৃ র স  টেন বেলন, আগামী ১৩
জুন জাতীয় সংসেদ এ বছেরর বােজট পশ করা হেব এবং এবােরর ািবত বােজেটর আকার হেব ায় ৫ লাখ
কািট টাকা।

িতিন বেলন, উ য়ন বােজট যা অতীেত িছল মা  ১৯ হাজার কািট টাকা সটার আকার দাঁড়ােব এবার ায় ২ লাখ
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কািট টাকা। অথাৎ উ য়েনর ছাঁয়াটা কবল শহরিভি ক নয়, এেকবাের তৃণমলূ পযােয় াম িভি ক যন হয়। আর
এবােরও আমরা ১ লাখ ৭৩ হাজার কািট টাকার উ য়ন বােজট বা বায়ন কেরিছ। দেশর বােজেটর ৯০ শতাংশ
সরকার িনজ  অথায়ন থেক বা বায়ন কের থােক বেলও ধানম ী উে খ কেরন।

ধানম ী এ সময় াধীন জািত িহেসেব কােরা  কােছ হাত পেত নয় বরং আ মযাদােবাধ িনেয় চলার ওপর
ােরাপ কের দেশ শাি শৃ লা র ায় তার সরকােরর সাফল  তুেল ধেরন। বাংলােদশেক আমরা জ ীবাদ-

স াসবাদ মু  করেত স ম হেয়িছ উে খ কের িতিন নবিনবািচত জন িতিনিধেদর উে েশ বেলন, আপনারা এই
িবষয়টা অব ই ভালভােব দখেবন। িতিন বেলন, স াস, জ ীবাদ এবং মাদক- যা একটা পিরবারেক ংস কের,
একিট দশেক ংস কের, সমাজেক ংস কের। কােজই, আপনােদর কােরা ছেল- মেয়ই কখনও যন এিদেক
দৃি  না দয়। এর সে  জিড়ত না হয়।

িতিন বেলন, স াস, জ ীবাদ, মাদক এবং নীিতর িব ে  আপনােদর গণসেচতনতা গেড় তুলেত হেব এবং এসব
িতেরােধ একেযােগ কাজ করেত হেব। এ সময় িতিন কিৃতর অেমাঘ িনয়েম সকলেক মৃতু র াদ হণ করেত

হওয়ার কথা রণ কিরেয় িদেয় বেলন, নীিত করেল কান লাভ হয় না। কারণ একিদন মািটর িনেচ চেল যেত
হয়। তখন আর অিজত স েদর কান িকছুই সে  যায় না। উপর  বদনামটা থেক যায়। কােজই দশেক আমরা

নীিতমু  করেত চাই। তাহেল আমােদর দশ আরও উ ত হেব।

শখ হািসনা  বেলন, ময়মনিসংহসহ  এই অ েলর মা েষর যন সািবকভােব কল াণ  হয় সিদেক দৃি  রেখই
ময়মনিসংহ িবভাগ এবং িসিট কেপােরশন করা হেয়েছ। কােজই িতিন নতুন িসিট কেপােরশেন কােজর চ ােল

হেণ সেচ  থাকার জ ও িনবািচতেদর িত আ ান জানান। িতিন বেলন, ১৯৯৬ সােল সরকাের আসার পরই দশ
খােদ  য়ংস ণূ অজন কের। তাঁর সরকার ৪০ লাখ টন খাদ  ঘাটিত িনেয় যা া  কের দশেক উ ৃ  খােদ র
দেশ পিরণত কের। ২০০১ সােল সরকােরর ময়াদ পূণ হওয়ার সময়ও দেশ ২৬ লাখ টন খাদ  মজদু িছল।

ধানম ী বেলন, তাঁর সরকােরর ১৯৯৬ থেক ২০০১ ময়ােদই জনগণ অ ভব কের য সরকার জনগেণর সবক।
আর  ২০০১  পরবতী  িবএনিপ-জামায়ােতর  সরকােরর  সময়  দশিট  স াস,  জ ীবাদ,  বামা  হামলা,  অ
চারাকারবাির, মািন ল ডািরং এবং নীিতর একিট আখড়ায় পিরণত হয়। িতিন বেলন, জ ীবাদ, নীিতেত চ াি য়ন
দশ িহেসেব বাংলােদশ িবে  পিরিচিত লাভ কের। আবার সই উ ৃ  খােদ র দশিট খাদ  ঘাটিতর দেশ পিরণত

হয়।

শখ হািসনা বেলন, গত এক দশেক তাঁর সরকােরর শাসেন বাংলােদশ আজেক উ ত হেয়েছ। আজেক জািতর
িপতার হােত গড়া বাংলােদশ িবে  উ য়েনর দশ, মযাদাশীল দশ িহেসেব ীকিৃত পেয়েছ। য মযাদা ’৭৫ এর
১৫ আগ  জািতর িপতােক িনমমভােব সপিরবাের হত ার পর আমরা হািরেয় ফেলিছলাম। িতিন বেলন, আমােদর

বিৃ  ৮ শতাংেশর ওপের উেঠেছ। আমােদর মাথা িপছু আয় বিৃ  পেয়েছ, আমরা দািরে র হার ৪১ থেক ২১
ভােগ নািমেয় এেনিছ। ইনশা াহ সামেন এেক আরও কিমেয় আনব এবং বাংলেদশেক জািতর িপতার ে র ধুা ও
দাির মু  কের গেড়  তুলব,  সটাই  আমােদর ।  ধানম ী  এ  সময় জািতর িপতার জ শতবািষকী  এবং

াধীনতার বণজয় ী উদযাপন উপলে  ১৭ মাচ  ২০২০ থেক ২৬ মাচ  ২০২১ পয  মিুজববষ পালন এবং
নদারল া ডস  সরকােরর সহায়তায়তার  সরকার  গৃহীত  শতবষ  ময়াদী  ‘ ড া  পিরক না-২১০০’  হণ  এবং

বা বায়েন তার সরকােরর উেদ াগও তুেল ধেরন।

সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর, কিৃষম ী ড. আ রু রা াক, ধানম ীর উপেদ া ড. তৗিফক এলাহী
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চৗধুরী  এবং  জাতীয় সংসেদ িবেরাধীদলীয় উপেনতা  বগম রওশন এরশাদ অ েদর মেধ  অ ােন  উপি ত
িছেলন। কান িত ী না থাকায় ময়মনিসংহ িসিট কেপােরশন িনবাচেন আওয়ামী লীেগর ময়র াথী একরামুল
হক িটটু িবনা িত ি তায় ময়র িনবািচত হন। এর আেগ জাতীয় পািটর (জাপা) ময়র পদ াথী জাহা ীর আহেমদ
তার ািথতা ত াহার কের নন। গত ৫ ম অ ি ত হওয়া ময়মনিসংেহর িসিট িনবাচেনর ৩৩িট ওয়ােডর ভাটার
সংখ া িছল ২ লাখ ৯৭ হাজার। ৩৩িট ওয়ােডর কাউি লর পেদর জ  ায় ২৪২ াথী িনবাচেন িত ি তা কেরন।
এছাড়া ১১িট সংরি ত আসেন াথীর সংখ া িছল ৭০ জন। দেশর ১২তম িসিট কেপােরশন ময়মনিসংেহর িসিট
িনবাচেন এবার ভাট দােন ইিভএম ব বহার করা হয়।

শপেথর পর এক িতি য়ায় ময়র ইকরামলু হক িটটু সাংবািদকেদর বেলন, ধানম ী শখ হািসনা আমােক য
দািয়  িদেয়েছন তা পালেন সেচ  থাকব। ানীয় নাগিরকেদর মতামেতর িভি েত এলাকার সকল সম া

সমাধান করেত চাই। এ ে  দল মত িনিবেশেষ সবার সমান  থাকেব। আগামীকাল বুধবার পিরিচত সভার
মাধ েম ময়েরর কায ম আ ািনকভােব  করেবন বেলও জানান িতিন।

চােখর  অপােরশেনর  ফেলাআপ  করােলন  ধানম ী  ॥  ধানম ী  শখ  হািসনা  ল ডেন  চােখর  অপােরশেনর
ফেলাআপ রাজধানীর ীন মাহা দ নূ ল হক আই হসিপটাল এ া ড িরসাচ স টাের করােলন। সামবার সকােল
িতিন ধানমি-র সাবহানবােগ আ জািতক খ ািতস  চ ু িবেশষ  ডাঃ ীন মাহা দ নূ ল হেকর কােছ যান।
অপােরশন পরবতী চ  ুপরী া করান ধানম ী। তাঁর চােখর েুকামা পরী া করা হয় এবং ব ব াপ  দয়া হয়।

ডাঃ ীন মাহা দ নূ ল হেকর নতৃে  ৪ সদে র বাড ধানম ীর চ ু পরী া কেরন। ডাঃ ীন মাহা দ নূ ল
হক বেলন, অপােরশেনর পর ধানম ীর চাখ এখন ভাল আেছ। আমরা ধানম ীর চাখ পরী া-িনরী া কেরিছ,
তাঁেক নতুন চশমা িদেয়িছ, েুকামা পরী া কেরিছ। এিদেক ীন মাহা দ নূ ল হক আই হসিপটাল এ া ড িরসাচ
স টােরর শংসা কের ধানম ী বেলন, বাংলােদেশ ব ি গত উেদ ােগ এরকম হাসপাতাল আরও গেড় ওঠা
েয়াজন। এ সময় অ েদর মেধ  উপি ত িছেলন া  ম ণালেয়র অিতির  মহাপিরচালক ডাঃ এনােয়ত হােসন,

ব ব ু  শখ মিুজব মিডক াল িব িবদ ালেয়র সহেযাগী  অধ াপক ডাঃ  জহাত চৗধুরী  ও ডাঃ শখ মাহা দ
হােসন।

চােখর সম ায় গত ১৯ এি ল সাধারণ রাগীেদর মেতা ১০ টাকায় িটেকট কেট শের বাংলা নগেরর জাতীয় চ ু
িব ান ইনি িটউট ও হাসপাতােল িচিকৎসা নন ধানম ী শখ হািসনা। সই সময় ধানম ীেক চােখর উ ত
িচিকৎসার পরামশ দন িচিকৎসকরা। িচিকৎসকেদর পরামশ অ যায়ী ১ ম ল ডেন িগেয় সখােন চােখর িচিকৎসা
করান শখ হািসনা।
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