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সংবাদ সম্মেলম্মন প্রধানমন্ত্রী 

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুম্মলা চায় না ররাতিঙ্গারা তিম্মর যাক 

 

 ররাতিঙ্গা প্রিযাবাসন তবলতিি িওয়ায় আন্তর্জাতিক দািা সংস্থাগুম্মলাম্মক দুষম্মলন প্রধানমন্ত্রী রেখ িাতসনা। বলম্মলন, তকছু রদে  চাইম্মলও 

পাতলম্ময় আসা ররাতিঙ্গাম্মদর তময়ানমার রিরি তনম্মি চাইম্মে না। একই সম্মঙ্গ আন্তজর্াতিক তকছু দািা সংস্থাও চায় না ররাতিঙ্গারা িাম্মদর রদম্মে 

তিম্মর যাক। গিকাল গণভবম্মন আম্ময়াতর্ি সংবাদ সম্মেলম্মন প্রধানমন্ত্রী ররাতিঙ্গা ইস্যযসি সমসামতয়ক তবতভন্ন তবষম্ময় করা প্রম্মের র্বাব রদন। 

র্াপান, রসৌতদ আরব ও তিনল্যান্ড সিম্মরর তবষম্ময় রদেবাসীম্মক র্ানাম্মি সংবাদ সম্মেলম্মন আম্মসন প্রধানমন্ত্রী। গণমাধ্যম তবষম্ময় এক প্রম্মের 

র্বাম্মব তিতন বম্মলন, গণমাধ্যম্মম রলখার রেম্মে কাউম্মক বাধা রদয়া িম্মে না।  

 

ররাতিঙ্গা ইস্যযম্মি এক প্রম্মের র্বাম্মব তিতন বম্মলন, তবতভন্ন সংস্থা আম্মে যারা চায় না রকাম্মনা তরতিউতর্ িাম্মদর রদম্মে তিম্মর যাক। আমরা 

িাতলকা করলাম, িারপম্মর িারা আম্মদালন করম্মলা যাম্মব না।  

িািম্মল এই আম্মদালম্মন উস্কাতন কারা তদম্মলা?  

এই রয সংস্থাগুম্মলা এরা চায় না কখম্মনা িারা তিম্মর যাক। এটার কারণ তবোল একটি অংম্মের টাকা-পয়সা আম্মস। চাকতর বাকতর যা আম্মে িা 

থাকম্মব না। তিতন বম্মলন, কম্ময়কটি রদে চায় ররাতিঙ্গারা তনর্ রদম্মে রিরি যাক। তকন্তু মুেতকলটা িম্মে তময়ানমারম্মক তনম্ময়। িারা 

রকাম্মনাভাম্মবই ররাতিঙ্গাম্মদর রিরি তনম্মি চায় না। 

 

প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, সবাই চায় রয ররাতিঙ্গা সমস্যার সমাধান রিাক। সবাই তমম্মল সিম্মযাতগিা করম্মল একটা ব্যবস্থা িম্মব। না িম্মল এি রলাম্মকর 

ব্যবস্থা করা কঠিন। রেখ িাতসনা বম্মলন, ররাতিঙ্গাম্মদর ব্যাপাম্মর আমরা খুবই উতিগ্ন। ইতিমম্মধ্য আতম তনম্মদ জে তদম্ময়তে। ওখাম্মন ভাগ করা আম্মে। 

আমাম্মদর বর্ জার রিাস জ একটা অঞ্চল রদম্মখ, আমাম্মদর পুতলে রদম্মখ এবং আমাম্মদর রসনাবাতিনী। আমরা বম্মলতে ওটাম্মক ক্লাস্টার কম্মর কম্মর 

চাতরতদম্মক একটা তসতকউতরটি রবতরম্মকর্ রদয়া। সব সময় টিম্মল রাখা। প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, যারা এম্মদর সািায্য করম্মি আম্মস বা ভলানটিয়ার 

সাতভ জস তদম্মি আম্মস িাম্মদর সাংঘাতিক আপতি ভাসান চম্মর রনয়ার ব্যাপাম্মর। কক্সবার্াম্মর আরাম আম্ময়ম্মে থাম্মক। যা পায় তকছু খায় আর তকছু 

রাম্মখ। খরচা িয় না। এ র্ন্য িারা করম্মি চায় না। রসটা তনম্ময় কথা িম্মে। এি স্যদর ঘরবাতি আমরা কম্মর তদম্ময়তে িারপরও পেদ িয় না। 

 

গণমাধ্যম তনম্ময় করা এক প্রম্মের র্বাম্মব তিতন বম্মলন, আতম সব সময় মম্মন কতর আমার তবম্মবক যতদ ঠিক থাম্মক, রয আতম সঠিক আতে, 

সঠিক বলতে, সঠিক করতে রসটাই আমার কাম্মে বি। িাই রক তক তলখম্মলা রসটা তবষয় না। আতম আমার রদেম্মক ভাম্মলাবাতস রদম্মের মানুষম্মক 

ভাম্মলাবাতস। আতম যা কার্ কতর িা রদম্মের র্নগম্মণর র্ন্য রদম্মের মানুম্মষর কল্যাম্মণর র্ন্য। এই তবশ্বাসটা যতদ আমার থাম্মক-িািম্মল রকানটা 

ভাম্মলা বলম্মলা রকানটা মদ বলম্মলা, তক বলম্মলা-এ তনম্ময় আমার রিা মাথাব্যাথার তকছু রনই।  

সংবাদ সম্মেলম্মনর শুরুম্মিই তিন রদে সির তনম্ময় তলতখি বক্তব্য রদন প্রধানমন্ত্রী। তিতন র্াপাম্মনর সম্মঙ্গ বাংলাম্মদম্মের বন্ধুত্বপূণ জ সম্পম্মকজর 

ঐতিিাতসক তবষয় তুম্মল ধম্মর বম্মলন, স্বাধীনিার সময় এবং পম্মর আমাম্মদর সিায়িা কম্মরম্মে র্াপান। এবাম্মরর সিম্মর আিাই’ে রকাটি 

র্লাম্মরর চুতক্তর কথা উম্মেখ কম্মরন রেখ িাতসনা।  

 

ভারম্মির সম্মঙ্গ অমীমাংতসি ইস্যযর সমাধাম্মন আো প্রকাে কম্মর রেখ িাতসনা বম্মলন, নম্মরন্দ্র রমাদী আবার প্রধানমন্ত্রী তনব জাতচি িম্ময়ম্মেন, িাম্মক 

অতভনদন র্ানাই। আমরা আো কতর আমাম্মদর সমস্যাগুতল এম্মক এম্মক সমাধান িম্মব। শুধু তিস্তা, তিস্তা কম্মর না। আপনারা একটা তর্তনস 

ভুম্মল যাম্মেন, আমাম্মদর রমতরটাইম বাউন্ডাতরর মম্মিা কঠিন একটা সমস্যা আমরা সমাধান কম্মরতে। আমরা আমাম্মদর রয তেটমিল তবতনময় 

করা। পৃতথবীর বহু রদম্মে যুদ্ধ রবম্মধ যাম্মে এই তেটমিল তবতনময় তনম্ময়। আমরা একটা উৎসব মুখর পতরম্মবম্মে তেটমিল তবতনময় করম্মি সেম 

িম্ময়তে। আমরা অম্মনক কঠিন সমস্যা সমাধান কম্মরতে। তিতন বম্মলন, কাম্মরা কাম্মে পাতনর র্ন্য মুখাম্মপেী িম্ময় থাকম্মি িম্মব না। কারণ 



আমাম্মদর এটা িম্মে রর্ল্টা প্রকল্প। তিমালয় রথম্মক নদীগুতল যা আসম্মে বাংলাম্মদম্মের উপর তদম্ময় রযম্মিই িম্মব। পাতনটা আমরা কিটা ধম্মর 

রাখম্মি পারম্মবা রসই ব্যবস্থা যতদ আমরা কতর িািম্মল পাতন পাতন কম্মর আমাম্মদর চাইম্মি িম্মব না। আমরা তনম্মর্রাই ধম্মর রাখার ব্যবস্থা করম্মি 

পারম্মবা। আমরা িাই করম্মবা। প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, রবতে পাতন িম্মল িারা কী করম্মব? এটা তনম্ময় রবতে তচন্তা করার দরকার নাই। আর তযতন 

পাতন রদন নাই। চাইলাম পাতন তদম্মলা তবদুযৎ। রিা তবদুযৎ তনতে। পাতন রিা পাওয়াই যায় বৃতি িম্মল। প্রায় ৬০০ রমগাওয়াট তবদুযৎ আমরা 

ভারি রথম্মক আমদাতন করতে। আম্মরা তকছু আনার র্ন্য আম্মলাচনা চলম্মে।  

 

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম র্ম্ময়ম্মচ রভম্মলম্মক রদয়া সাোৎকাম্মর একর্ন বাংলাম্মদেী সম্পাদম্মকর অতভম্মযাম্মগর তবষম্ময় র্ানম্মি চাইম্মল প্রধানমন্ত্রী 

বম্মলন, রয সম্পাদক এরকম কথা বলম্মেন, যতদ সতিযই এরকম িম্মিা িািম্মল উতন তক এই কথাটুকু বলার সািস রাম্মখন? রয উতন তলখম্মি 

পাম্মরন না। যতদ িার ওপর সতিয রকান চাপ থাকম্মিা িািম্মল এই কথাটাই বলার সািস রপম্মিা তক না আমার প্রে রসখাম্মনই। রকউ রিা চাপ 

রদয়তন। িম্মব িযাঁ আপতন যখন বলম্মেন রকান একর্ন সম্পাদক-গণিাতন্ত্রক প্রতিয়ায় রদে থাকম্মল িাম্মদর খুব একটা ভাম্মলা লাম্মগ না। িাম্মদর 

ভাম্মলা লাম্মগ যতদ রকান অগণিাতন্ত্রক প্রতিয়া থাম্মক। রযমন-ইমাম্মর্জতি সরকার রিাক বা তমতলটাতর সরকার রিাক। প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, এরকম 

তকছু িম্মল িখন িারা িরমাম্ময়তে রলখা তলখম্মি পাম্মর। িার এই কথা রথম্মক আমার মম্মন িয়, রয ভদ্রম্মলাম্মকর কথা বলম্মেন আতম বুঝম্মি 

পারতে তিতন রক। আপনাম্মদর মম্মন আম্মে তিতন একবার রটতলতভেম্মনর রকান এক টক রো’রি বম্মলতেম্মলা-রকান একটা তমথ্যা তনউর্ রদয়া 

িম্ময়তেম্মলা বম্মল িাম্মক ধরতেম্মলা রকউ।  

 

িখন তিতন বম্মলতেম্মলন, আতম তক করম্মবা তর্তর্এিআই আমাম্মক রযটা সাপ্লাই তদম্ময়ম্মে আতম রসটাই োতপম্ময় তদম্ময়তেলাম। তলম্মখ তদম্ময়তেলাম। 

মম্মন পম্মি, সবার রখয়াল আম্মে? রকানটা আমার ঠিক মম্মন নাই। িার মাম্মন দাঁিাম্মেটা তক। প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, আপতন যতদ ওই কথাটার সম্মঙ্গ 

এই কথাটার তলংক কম্মরন-িািম্মল এখন তর্তর্এিআই িাম্মক রকান রলখা তদম্মে না। কাম্মর্ই উতন তলখম্মি পারম্মেন না। আতম রিা এটাই 

বুঝম্মবা। কারণ উতন রিা বলম্মেন, উতন িরমাম্ময়তেটা তলখম্মি পাম্মরন। উনার ওই বক্তব্যটা যতদ আপতন স্বরণ কম্মরন উতন বলম্মেন রয 

তর্তর্এিআই উনাম্মক রয িথ্য তদম্ময়ম্মেন রসটা উতন তলম্মখম্মেন। প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, আমরা রিা তর্তর্এিআই তদম্ময় রকান িথ্য রদয়াতে না।  

 

বা তর্তর্এিআই এর ওই সমস্ত সমস্যা রনই। কাম্মক তক বলম্মি িম্মব কাম্মক তলখম্মি িম্মব এটা িারা করম্মব না। রিা এখন উতন তনম্মর্ই তলখম্মি 

পারম্মেন না। িার মাম্মন রকান িরোম্ময়তে রলখা না রপম্মল উতন তলখম্মি পাম্মরন না। এটাই রিা দাঁিাম্মে। আতম রিা এটাই বুঝম্মি পারতে। এর 

বাইম্মর আর তকছু বুঝম্মি পারতে না। উতন রলখুক না। উনার যা খুতে িাই তলখুক। তলম্মখ রিা যাম্মেই। তিতন বম্মলন, আতম তক বলম্মি পারম্মবা 

আতম রকানতদন এইসব পতেকার রকান সিম্মযাতগিা রপম্ময়তে। র্ীবম্মনও না। আর বাংলাম্মদম্মে আসার পর রথম্মক কয়টা পতেকা তেম্মলা আমাম্মদর 

পম্মে? পারম্মল সবাই তবরুম্মদ্ধই তলম্মখম্মে। এ ধরম্মনর আঘাম্মি আমরা অভযস্ত। এম্মি আমার তকছু আম্মস-যায় না।  

 

এবার ঈদ র্ামাম্মির সময় র্তঙ্গ িামলার হুমতক তেল র্াতনম্ময় প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, রগাম্ময়দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাতিনীর আন্ততরক রচিায় 

রকাম্মনা অঘটন োিাই সব স্যষ্ঠুভাম্মব সম্পন্ন িম্ময়ম্মে। প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, গুলোম্মনর রিাতল আটি জর্ান রবকাতরম্মি ২০১৬ সাম্মলর র্তঙ্গ িামলার 

পর রথম্মকই রগাম্ময়দা সংস্থাগুম্মলা ও পুতলে কিা নর্রদাতর শুরু কম্মর। রকাথাও রকাম্মনা ধরম্মনর িথ্য রপম্মলই সম্মঙ্গ সম্মঙ্গ ব্যবস্থা রনয়ার 

তনম্মদ জেনা রদয়া িয়। আপনারা র্াম্মনন রয নানা নাম্মম নানাভাম্মব রসাশ্যাল তমতর্য়ার মাধ্যম্মম নানা ধরম্মনর রেট তকন্তু তদম্মিই থাম্মক। সারােণ 

তকন্তু এগুম্মলা আসম্মে। সবটা আতম বম্মল মানুষম্মক ভীি করম্মি চাই না। তকন্তু যিদূর পাতর, এগুম্মলার রপেম্মন আমাম্মদর রগাম্ময়দা সংস্থাগুম্মলা 

িদন্ত কম্মর এবং িাম্মদর তবরুম্মদ্ধ যা যা ব্যবস্থা রনয়ার, িা আমরা তনম্ময় থাতক। এবার ঈম্মদর আম্মগও রিমন হুমতক তেল র্াতনম্ময় প্রধানমন্ত্রী 

বম্মলন, ঈম্মদর র্ামাম্মির সময় আতম সতিযই খুব তচতন্তি তেলাম। কারণ এমন এমন ঘটনা ঘম্মট যাম্মে, িা রযন রকাম্মনামম্মি না ঘম্মট। সরকার 

প্রধান বম্মলন, তিতন রদম্মে বা রদম্মের বাইম্মর রযখাম্মনই থাকুন না রকন, রদম্মে সংতিিম্মদর সম্মঙ্গ সব সময় িার রযাগাম্মযাগ থাম্মক। এবারও 

তবতভন্ন ঈদ র্ামাি সম্পন্ন িওয়ার সম্মঙ্গ সম্মঙ্গ িার কাম্মে ‘রমম্মসর্’ চম্মল রগম্মে। আমাম্মদর রগাম্ময়দা সংস্থা, আমাম্মদর পুতলে বাতিনী, 

আমাম্মদর র যাব রথম্মক শুরু কম্মর সকম্মলই খুব আন্ততরকিার সম্মঙ্গ িারা কার্ কম্মরম্মে। রসর্ন্য খুব স্যষ্ঠভুাম্মব ঈম্মদর র্ামািগুম্মলা সম্পন্ন 

িম্ময়ম্মে। এবার তকন্তু রকউ তকছু করম্মি পাম্মরতন। র্তঙ্গবাদ দমম্মন র্নগম্মণর সম্মচিনিাম্মক বাংলাম্মদম্মের ‘সবম্মচম্ময় বি েতক্ত’ তিম্মসম্মব বণ জনা 

কম্মরন প্রধানমন্ত্রী। তিতন বম্মলন,র্নগণ তকন্তু যম্মথি সম্মচিন। আমরা র্নগণম্মক সম্পৃক্ত কম্মরই এ ধরম্মনর হুমতক রমাকাতবলা করম্মি চাই। 

রসর্ন্য র্নগম্মণর কাম্মে সব সময় আমার আম্মবদন থাকম্মব, িারা রযন এ বাপাম্মর সর্াগ থাম্মকন, সম্মচিন থাম্মকন। কারণ এসব ঘটনা 

আমাম্মদর উন্নয়ম্মনর গতিধারাটা ব্যিি করম্মব। এ তবষম্ময় সাংবাতদকম্মদর সিম্মযাতগিা রচম্ময় তিতন বম্মলন, রকাথাও রকাম্মনা িথ্য রপম্মল আমরা 

ব্যবস্থা রনব।  

 

আর্ রিাক, কাল রিাক িার োতস্ত কায জকর িম্মব 

লন্ডম্মন থাকা তবএনতপর ভারপ্রাপ্ত রচয়ারপারসন িাম্মরক রিমানম্মক রদম্মে তিতরম্ময় আনার তবষম্ময় এক প্রম্মের র্বাম্মব প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, এই 

নাম তনম্মিও ঘৃণা লাম্মগ। ওই একুম্মে আগম্মস্টর িামলায় আইতভ রিমানসি ২৮ র্ন মানুষ তনিি িন। েিাতধক মানুষ আিি িন। শুধু একুম্মে 

আগস্ট নয়, ১০ ট্রাক অস্ত্র রচারাচালাম্মনর সম্মঙ্গও যুক্ত রস। রেখ িাতসনা বম্মলন, এসব ব্যতক্তর র্ন্য অম্মনম্মকর মায়াকান্না রদখতে। আমরা 

যুক্তরাম্মর্যর সম্মঙ্গ আম্মলাচনা চালাতে। িম্মব ওরা অম্মনক টাকার মাতলক। সব সময় রচিা কম্মর ঝাম্মমলা সৃতি করার। আতম রসখাম্মন রগম্মলও 

ঝাম্মমলা সৃতি করম্মি চায়। িম্মব যাই রিাক, আর্ রিাক, কাল রিাক িার োতস্ত কায জকর িম্মব।  

 

ইতমম্মেেম্মন খুব কিাকতি করম্মি বম্মলতে 

পাসম্মপাট জ োিাই প্রধানমন্ত্রীম্মক আনম্মি যাওয়া তবমান পাইলম্মটর তবষম্ময় প্রম্মের র্বাম্মব তিতন বম্মলন, একটা তবষয় লেণীয়, যখনই তবমাম্মন 

উঠি িখনই একটা ঘটনা ঘম্মট। একটা তনউর্ িয়, তনউর্টা রকন িয় আতম র্াতন না। িয়ম্মিা পাসম্মপাট জ ভুম্মল রযম্মি পাম্মর। পাসম্মপাট জ রভালা 

রকাম্মনা ব্যাপার না। তকন্তু এখাম্মন ইতমম্মেেম্মন যারা তেল, িাম্মদর রিা এই নর্রটা থাকম্মি িম্মব। আমার কাম্মে খবর যাওয়ার সাম্মথ সাম্মথ আতম 

বম্মলতে, ইতমতর্ম্ময়টতল ব্যবস্থা তনম্মি। ইতমম্মেেম্মন কারা তেল? রকন রচক কম্মর নাই? রকন রদম্মখ নাই। প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, আমরা তকন্তু এখন 

ইতমম্মেেম্মন খুব কিাকতি করম্মি বম্মলতে। আমাম্মদর রিা এখন সবাই তভআইতপ। িারপর আবার তভতভআইতপ। এরপর রবাধিয় আম্মরা তভ 



লাগম্মব। যি তভ লাগুক এরপর আর কাউম্মক োিা িম্মব না। প্রম্মিযম্মকর একদম পাসম্মপাট জ তসল মারা আম্মে কী না, িারপর িাম্মদর রচকটা 

ভাম্মলাভাম্মব িম্মে কী না। এমন কী তভআইতপ এবং তভতভআইতপ এনম্মক্লভগুম্মলাম্মি িাম্মদর লাম্মগর্ ঠিকভাম্মব রচক করার ব্যবস্থা। তিতন বম্মলন, 

এি তদন পতরশ্রম কম্মর, রপ্লন তকম্মন তবমাম্মনর অবস্থানটা যখন একটা র্ায়গায় চম্মল আসম্মে। যখন আতম রচিা করতে আমরা আম্মরা কম্ময়কটা 

নতুন রুম্মট যাব। রমাটামুটি একটা ব্যবস্থা কম্মর রিম্মলতে। ঠিক িখনই এম্মককটা কারণ এ রকম আম্মস। রেখ িাতসনা বম্মলন, এটার কারণ 

আমার রযটা মম্মন িয়। এর আম্মগ যারা েমিায় তেল, আপনারা অম্মনম্মকই র্াম্মনন িারা এটাম্মক কীভাম্মব ব্যবিার কম্মরম্মে। তেলই রিা না। 

রসগুম্মলা আমরা রযম্মিতু একটু ভাম্মলাভাম্মব ব্যবস্থা তনতে।  

 

অম্মনম্মকর পেদ িম্মব না, এটা আতম র্াতন। কারণ আম্মগ রযগুতল খুব সিম্মর্ করম্মি পারম্মিা রসগুতল বন্ধ করার র্ন্য আমরা ব্যবস্থা তনতে। এই 

তসতকউতরটির উপম্মর একবার তিটিে আমাম্মদর এমবাম্মগ জা তদল, একবার অম্মেতলয়া তদল। রসটাও আমরা তমটআপ কম্মরতে।  

তিতন বম্মলন, এ র্ন্য যখনই আতম যাই িখনই একটা ঘটনা। আমার কাম্মে েি েি রমইল যাম্মে। আপতন আইম্মসন না, তবমাম্মন আসম্মবন না। 

আতম বললাম, তবমাম্মন আসম্মবা না মাম্মন? বম্মল না এটা িম্ময়ম্মে। আতম বললাম, যা িয় রিাক। মরম্মল তনম্মর্র রদম্মের রপ্লম্মনই রিা মরম্মবা। 

তনম্মর্র রপ্লম্মন মরম্মল মম্মন করম্মবা তনম্মর্র মাটিম্মিই মরলাম। আতম আমার তবমাম্মনই যাব। আতম অন্য রকাম্মনা এয়ারলাইম্মি যাব না। সংবাদ 

সম্মেলম্মন বাংলাম্মদে-চীম্মনর মম্মধ্য রসৌিার্দ্জপূণ জ সম্পম্মকজর কথা উম্মেখ কম্মর প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, বঙ্গবন্ধুম্মক সবাই সোন কম্মরন। যতদও 

বাংলাম্মদে রথম্মক বহুবার বঙ্গবন্ধুর নাম মুম্মে রিলার রচিা করা িম্ময়তেল। তকন্তু ইতিিাস রথম্মক রিা আর মুেম্মি পাম্মরতন। বঙ্গবন্ধুর র্ীবদ্দোয় 

যারা োে তেম্মলন, যুবক তেম্মলন, আর্ িাম্মদর অম্মনম্মকই রাষ্ট্র েমিায়। বাংলাম্মদম্মের মুতক্তযুদ্ধ সম্পম্মকজ িাম্মদর একটা আেি আম্মে। কাম্মর্ই 

রসতদক রথম্মক আমাম্মদর একটি ভাম্মলা সম্পকজ আম্মে। িািািাতি চীম্মন যাওয়ার একটা কম জসূতচ আম্মে। তিতন আরও বম্মলন, দাওয়াি রিা এি 

রবতে রয, সব র্ায়গায় রযম্মি িম্মল রদম্মে থাকম্মবা কখন? সব রদে রথম্মক আমাম্মক চায়। এখন রিা বয়স িম্ময়ম্মে, সব র্ায়গায় যাওয়া সম্ভব 

িয় না। িম্মব চীম্মন যাম্মবা এবার। জুলাইম্মি চীম্মন যাতে।  

 

প্রধানমন্ত্রী বম্মলন, ওআইতস সম্মেলম্মন আমার তলতখি বক্তম্মব্য অম্মনক তকছু তেল না। আতম তলতখি বক্তম্মব্যর বাইম্মরও অম্মনক কথা বম্মলতে। 

আতম বম্মলতে, ওআইতসভুক্ত রদেগুম্মলার মম্মধ্য যতদ রকানও িন্ধ থাম্মক, রকন আমরা আম্মলাচনা কম্মর এসম্মবর সমাধান করম্মি পারতে না? 

ওআইতসর এ ব্যাপাম্মর আরও উম্মর্দ্াগ রনয়া দরকার। আমাম্মদর সমস্যাগুম্মলা যতদ আম্মলাচনার মাধ্যম্মম সমাধান করম্মি পাতর, িািম্মল 

আত্মঘািী সংঘাি আর রক্তপাি িয় না। রেখ িাতসনা বম্মলন,আমাম্মদর রদম্মেও মানুষ খুন কম্মর খুতনরা বম্মল, এই রিা আমরা রবম্মিেম্মির 

কাম্মে রপৌৌঁোলাম। রবম্মিেম্মি রক রপৌৌঁোম্মি রপম্মরম্মে? যারা মানুষ খুন কম্মরম্মে, িারা একর্নও রবম্মিেম্মি রপৌৌঁোম্মি রপম্মরম্মে? এখন রসাস্যাল 

তমতর্য়ায় রিা বহু রমম্মসর্ রদয়, রকউ তক পাঠিম্ময়ম্মে রয, আতম মানুষ খুন কম্মর এখন রবম্মিেম্মি বম্মস আঙুর িল খাতে?’ রদখা যাম্মে, 

মুসলমানই মুসলমানম্মদর িিযা করম্মে। মুসতলম রদম্মেই খুম্মনাখুতন িম্মে উম্মেখ কম্মর রেখ িাতসনা বম্মলন, এম্মি লাভবান রক িম্মে? যারা অস্ত্র 

বানাম্মে, িারা। যারা অস্ত্র তদম্মে, িারা। ওআইতসম্মক বম্মলতে, মুসলমান মুসলমাম্মনর রক্ত তনম্মে। এটা ওআইতসম্মক বন্ধ করম্মি িম্মব। আোি 

োিা কারও কাম্মে আমার বাবাও মাথানি কম্মরনতন, আতমও করম্মবা না। যা সিয িা-ই বম্মল যাম্মবা।  

সংবাদ সম্মেলম্মন আওয়ামী লীম্মগর রপ্রতসতর্য়াম সদস্য সসয়দা সাম্মর্দা রচৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাম্মদর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী র্. এম্মক 

আবদুল রমাম্মমন প্রধানমন্ত্রীর সম্মঙ্গ মম্মঞ্চ তেম্মলন।  

উম্মেখ্য, গি ২৮রে রম রথম্মক ৭ জুন র্াপান, রসৌতদ আরব ও তিনল্যান্ড সির রেম্মষ েতনবার সকাম্মল রদম্মে রিম্মরন প্রধানমন্ত্রী। 

 


