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সামািজক u য়েন a যা া শুরু হয় তখন িকছু ে ে  eকধরেনর টাuট-বাটপার বা িবিভ  ধরেনর েলাক সৃি  
হয়। তােদর দমন করা শুধু আiন-শৃ লা বািহনী িদেয় স ব নয়। eটা সামািজকভােবo করেত হেব।’েশখ 
হািসনা বেলন, ‘জি -স াস-মাদক o দুন িত দমেন জনসেচতনতা সৃি র িবষেয় iিতমে  গুরুতব্ িদেয়িছ। আiন-
শৃ লা র াকারী, েগােয় া সং া সবাiেক কােজ লাগাি । পাশাপািশ িবিশ জন, জন িতিনিধেদর বলব, 
আমােদর সমােজর িবিভ  মানুষ েযমন িশ ক, aিভভাবক, ধম য় িত ােন যাঁরা আেছন তাঁেদর সবাiেক িনেয় 
েতয্ক eলাকায় eকটা কিমিট করার। যােত e ধরেনর েকােনা a ায়েক েকu য় না েদয়।’ িতিন আেরা 

বেলন, েদেশর aথ র্নীিত o সামািজক েয a যা া শুরু হেয়েছ, তা a াহত রাখেত হেব। সমাজ েথেক a ায়-
aিবচার দূর করেত হেব। শুধু বািহনীর oপর িনভ র্রশীল তা নয়, সামািজকভােব সেচতন করেত হেব। ‘দুন িত 
আমরা করব না, কাuেক দুন িত করেত েদব না। ঘুষ েয হণ করেব, ঘুষ েয েদেব—তারা uভয়i aপরাধী। 
দুজনেকi ধরা হেব।’ েস র কমা ার েমজর (aব.) রিফকুল iসলাম বীর-u েমর স রক ে র জবােব সংসদ 
েনতা বেলন, ‘েকu বলেত পারেবন না সবাi eক শ ভাগ সৎ হেব। 

ঈেদর আেগ যখন েদেশর বাiের িছলাম, তখন িকছু বড় জায়গায় হাত েদoয়ায় তােদর িবরুে  ব া েনoয়া 
হেলা। eটা আমার কােছ েমােটo হণেযাগয্ িছল না। মেন হয়, eমন aেনক বড় জায়গা আেছ, যােত হাত 
িদেলi হাতটা পুেড় যাে । যারা ধরেত যায়, তারাi aপরাধী হেয় যায়। আবার িকছু প -পি কা েলখােলিখ শুরু 
কের। তেব আমােদর সেচতন থাকেত হেব, েক কী বলল তােত কান েদoয়ার দরকার েনi।’ ধানম ী বেলন, 
‘সাধারণ েছাটখােটা েচার ধরেত পারেব, আর বড় aথ র্শালী-িব শালী হেলi তােদর হাত েদoয়া যােব না। তােদর 
aপরাধ aপরাধ না, eটা েতা হয় না। আমার েচােখ েয aপরাধী েস aপরাধীi। তােদর িবরুে  ব া েনoয়া 
হেব।’ জাতীয় পািট র্র সদ  ডা. রু ম আলী ফরাজীর স রক ে র জবােব ধানম ী বেলন, ‘2৯85 সােলর 
দুিভ র্ টা িছল পিরকি ত। oi ঘটনার িযিন মূল েহাতা িছেলন, ব ব েক হতয্ার পর aৈবধভােব মতা 
দখলকারী েজনােরল িজয়াuর রহমান তাঁেক খা ম ী কেরিছেলন। তারঁ পু  িবeনিপর eখেনা বড় েনতা।’ 

রoশন আরা মা ােনর ে র জবােব ধানম ী বেলন, ‘বত র্মান সরকার টানা তৃতীয়বার দািয়তব্ হেণর পর 
েদেশর জনগেণর ক ােণ eবং দুন িতমু  েদশ গড়ার লে য্ দুন িতর িবরুে  িজেরা টলাের  নীিত হণ কেরেছ। 
দুন িত িতেরােধ দুন িত দমন কিমশনেক শি শালী করা, জনসেচতনতামূলক কায র্ ম েজারদার eবং আধুিনক 
ত - যুি  বহােরর মা েম দুন িতর পিরিধ মানব্েয় শূে র েকাঠায় নািমেয় আনার িবেশষ পিরক না আমােদর 
রেয়েছ। eর মা েম সরকার দুন িতর িবষবৃ  স ণ র্ uপেড় েফেল েদেশর কৃত আথ র্-সামািজক u য়ন o 
জনক ােণ eকিট সুশাসনিভি ক শাসিনক কাঠােমা o ক াণমূলক রা  গঠন করেত ব পিরকর।’ 

সরকারদলীয় সংসদ সদ  ে ািরয়া ঝণ র্া সরকােরর ে র জবােব ধানম ী বেলন, ‘কৃষকরা যােত ধানসহ সব 
ধরেনর ফসেলর না  মূ  পায় eবং ম সব্তব্েভাগীরা যােত কৃষকেদর ভাগয্ িনেয় িছিনিমিন েখলেত না পাের েস 
লে য্ আমরা কৃিষ ম ণালেয়র মা েম িবিভ  কায র্ ম হণ কেরিছ। কৃষকরা যােত ধােনর া  মূ  পায় েস 
লে য্ সরকার চলিত েমৗসুেম েদড় লাখ েমি ক টন ধান কৃষকেদর কাছ েথেক সরাসির িত েকিজ 37 টাকা দের 
য় করেছ। বাজারদর বৃি র মা েম পেরা ভােব কৃষেকর uৎপািদত ধােনর া  মূ  িনি ত করেত 46 টাকা 

েকিজ দের েদড় লাখ েমি ক টন আতপ চাল eবং 47 টাকা েকিজ দের 21 লাখ েমি ক টন িস  চাল সং েহর 
িস া  হণ করা হেয়েছ। গত 36 eি ল েথেক সং হ কায র্ ম শুরু করা হেয়েছ।’ 

 


