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‘িবএনিপ-জামায়াত চ া  কের অপ চার চািলেয়  বাংলােদেশর ভাবমূিত ন  করেছ। বাসী  বাংলােদিশ
িবেশষ  কের  আওয়ামী  লীগ  কমীেদর  এসব ষড়য  কাযকরভােব মাকািবলা  করার  আ ান  জািনেয়েছন

ধানম ী শখ হািসনা। গত বুধবার িফনল াে ডর রাজধানীেত বাসীেদর দওয়া অভ থনা অ ােন িতিন এ
আ ান জানান।

ধানম ী শখ হািসনা িফনল াে ড তার পাচঁ িদেনর সরকাির সফর শষ কের আজ দেশ িফরেছন। এিট
িছল তার ি েদশীয় সফেরর ততৃীয় ও চূড়া  সফর। কাতার এয়ারলাইনেসর একিট িবমান িফনল া ড সময়
স া ৬টায় ধানম ী ও তার সফর স ীেদর িনেয় দাহার উে েশ হলিসি  আ জািতক িবমানব র ত াগ
কেরেছ। কাতােরর রাজধানী দাহায় যা ািবরিতর পর ধানম ী িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইনেসর একিট
িভিভআইিপ াইেট সখান থেক ঢাকার উে েশ যা া করেবন। িবমানিট আজ সকােল হজরত শাহজালাল
আ জািতক িবমানব ের অবতরণ করার িসিডউল রেয়েছ। হলিসি  হােটেল অল ইউেরািপয়ান আওয়ামী
লীগ এবং িফনল া ড আওয়ামী লীগ আেয়ািজত সংবধনা অ ােন ধানম ী বাসী আওয়ামী লীগ কমীেদর
িবএনিপ-জামায়ােতর অপ চােরর সমুিচত জবাব িদেত িনেদশ িদেয়েছন। িবেদেশ বাংলােদেশর উ য়েনর
সাফল  তেুল ধরার জ  বাসী আওয়ামী লীগ নতা-কমীেদর উে েশ বেলন, ‘যারা দেশর ভাবমূিত উ ল
করেবন তারা দেল সিঠক মূল ায়ন পােবন।’ িতিন অপ চার মাকািবলা কের দশেক এিগেয় িনেত বাসীরা
যখােন বসবাস করেছন সখানকার জন িতিনিধেদর সে  তােদর ভােলা স ক গেড় তালার পরামশ দন।
ধানম ী  দশবাসী  ও বাসী  বাংলােদিশেদর িত ঈেদর েভ া  জািনেয় বেলন,  হাজার হাজার মা ষ

তােদর বািড়েত িগেয় ঈেদর আনে  যাগ িদেয়েছন। ঈদ যা ায় মা ষ ায় যানজটমু  রা ায় মণ করেত
পেরেছন। যা ীেদর জ  রল, নদী  এবং আকাশপেথ যাতায়ােতর ভােলা  ব ব া  করা  হেয়েছ। সরকার
দেশর উ য়েনর জ  িনরলসভােব কাজ করেছ এবং জনগণ তার িবধা পেত  কেরেছ। িতিন বেলন,

‘ ধুা ও দাির মু  সানার বাংলা িত ার জ  জািতর জনক ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর  পূরেণ
আমরা িনরলসভােব কাজ করিছ।’ ব ব ু ঃখী মা েষর মুেখ হািস ফাটােনার জ  সারা জীবন সং াম
কের গেছন। ধানম ী বেলন, ১৯৯৬ সােল আওয়ামী লীগ সরকার ২১ বছর পর মতায় আেস। এ সময়
বাংলােদশ খােদ  য়ংস ণূ দেশ পিরণত হেয়িছল। িক  ২০০১ সােল িবএনিপ-জামায়াত চ  মতায়
এেল আবার দেশ খাদ  ঘাটিত  হয়। দেশর গ াস অ  একিট দেশর কােছ িবি র জ  মুচেলকা িদেয়
িবএনিপ-জামায়াত  জাট  মতায়  এেসিছল।  িবএনিপ-জামায়ােতর  শাসনামেল  স াসবাদ,  জি বাদ  ও
নীিতর কথা উে খ কের শখ হািসনা বেলন, িবএনিপ-জামায়াত মতায় থাকাকােল পাচঁবার নীিতেত

বাংলােদশ চ াি য়ন হেয়িছল। িবএনিপ-জামায়ােতর বৃ ায়ন ১/১১ রাজৈনিতক পিরবতন ডেক এেন ই
বছেরর  জ  সামিরক  সমিথত  অ বতীকালীন  সরকার  িত ার  েযাগ  কের  িদেয়িছল।  ধানম ী
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অ বতীকালীন ময়ােদ তার দেশ ত াবতন ও গণত  পুন ােরর চারািভযােন বাসীেদর সহেযািগতার
কথা রণ কেরন এবং দেশর অথৈনিতক উ য়েন তােদর অবদান ীকার কেরন। িতিন বেলন, গত ১০
বছের বাংলােদেশ ব াপক আথ-সামািজক উ য়ন ঘেটেছ। িভ , ঘূিণঝড় এবং জেলা ােসর ভাবমূিত মুেছ
ফেলেছ, যা বাংলােদশেক িবে  উ য়েনর রাল মেডল িহেসেব তুেল ধেরেছ। সামািজক িনরাপ া নটওয়াক

স সারেণর জ  তার সরকােরর পদে প েলা উে খ কের ধানম ী বেলন, দেশ কউ ধুাত ও গহৃহীন
থাকেব না। শখ হািসনা  বেলন,  সরকার  িশ  উ য়ন ও কমসং ান  করার  জ  দেশ ১০০িট িবেশষ
অথৈনিতক অ ল িত া করেছ। টািকও সফরকােল বাংলােদশ ও জাপােনর মেধ  ৪০িট সরকাির উ য়ন
সহায়তা চিু  (ওিডএ) া িরত হেয়েছ। চারিট ক  বা বায়েনর জ  ২ দশিমক ৫ িবিলয়ন মািকন
ডলােরর সহায়তা দেশর আথ-সামািজক উ য়েনর ওপর ইিতবাচক ভাব ফলেব। ধানম ী বেলন, সৗিদ
আরেবর  পিব  ম া  শহের  অ ি ত  ওআইিস  সে লেন  তার  ােবর  িভি েত  রািহ া  িবষয়িটেক
আ জািতক আদালেতর িবচাের িনেয় যাওয়ার িস া  গহৃীত হেয়েছ। বাসীেদর দািবর জবােব ধানম ী
বেলন, িফনল া ড ও নরওেয়েত বাসী বাংলােদিশেদর েয়াজেন হলিসি েত কন েলট অিফস াপেনর

াব সরকার িবেবচনা করেব।

শখ হািসনা-সাওিল বঠক :  ধানম ী  শখ হািসনা  ও িফনল াে ডর িসেড ট সাউিল িনিনে ার মেধ
বঠেক বাংলােদশ ও িফনল া ড জলবায়ু পিরবতেনর িবষেয় একসে  কাজ করেত স ত হেয়েছ। বঠেক
ধানম ী শখ হািসনা বাংলােদেশর ১১ লাখ রািহ া শরণাথীেক িনরাপেদ ও স ােনর সে  দেশ ফরত

পাঠােনার জ  ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর কাছ থেক দৃঢ় সমথন কামনা কেরেছন।

িবএনিপ-জামায়ােতর অপ চােরর িব েদ  সা ার হান|429791|Banglade... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/429791/2019-06-08

2 of 2 6/8/2019 10:46 AM


