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বাজেজ াত্তর সংবাদ সজেলজন প্রধানমন্ত্রী 

ধান কা ার ললাক লমজল না কম মসংস্থান আজে বজলই 

 

 

 

বঙ্গবন্ধু আন্তেমাতিক সজেলন লকজে গিকাল বাজেজ াত্তর সংবাদ সজেলজন প্রধানমন্ত্রী লেখ হাতসনা। েতব : বাসস 

অর্ মমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল লেঙ্গুজি আক্রান্ত হজে হাসপািাজল ভতিম র্াকাে লরওোজের বাইজর প্রর্মবাজরর মজিা বাজে -পরবিী সংবাদ 

সজেলজন উপতস্থি হন প্রধানমন্ত্রী লেখ হাতসনা। রােধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তেমাতিক সজেলন লকজে সাজবক অর্ মমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুতহিজক 

পাজে বতসজে ২০১৯-২০ অর্ মবেজরর প্রস্তাতবি বাজে জক ‘েনকল্যাণমুখী’ অতভতহি কজরন প্রধানমন্ত্রী। েনগণ যাজি বাজে  লর্জক সুফল পাে, 

উপকৃি হে, সরকার লসটি তনতিি করজে বজল োনান তিতন। গিকাল শুক্রবার তবজকল ৩ াে সংবাদ সজেলন শুরু কজর প্রর্ম ঘণ্টাে বাজেজ র 

তবতভন্ন তদক তনজে আজলাচনার পর আজরক ঘণ্টা প্রধানমন্ত্রী সাংবাতদকজদর তবতভন্ন প্রজের েবাব লদন। 

এক প্রজের েবাজব প্রধানমন্ত্রী বজলন, লদজে কম মসংস্থাজনর সুজযাগ আজে বজলই ধান কা ার ললাক পাওো যাে না। 

২০৩০ সাজলর মজে সরকার তিন লকাটি নতুন কম মসংস্থান সৃতি করজব বজল উজেখ আজে প্রস্তাতবি বাজেজ । প্রতিবের সাি লর্জক আ  লাখ নতুন 

কম মসংস্থান হজে, লস তহসাজব আগামী ১১ বেজর ৮৮ লাখ লর্জক এক লকাটি কম মসংস্থান হওোর কর্া—এমন িথ্য তুজল ধজর ১১ বেজর তকভাজব 

তিন লকাটি কম মসংস্থান করা হজব োনজি চান এক সাংবাতদক। েবাজব প্রধানমন্ত্রী বজলন, ‘আমরা কম মসংস্থাজনর কর্া বজলতে, চাকতরর কর্া নে। 

কম মসংস্থান আর চাকতর এক নে। ১৬ লকাটি মানুষজক তক চাকতর লদওো যাে? তবজের লকাজনা লদে তক লস া করজি পাজর? মানুষ যাজি কাে 

কজর লখজি পাজর আমরা লসই সুজযাগ কজর তদতে। আগামী বাজেজ  আমরা ১০০ লকাটি  াকার একটি িহতবল কজরতে প্রতেক্ষণ ও কম মসংস্থাজনর 

েন্য। আমরা শুধু প্রতেক্ষজণর ব্যবস্থা করব। প্রতেক্ষণ তনজে মানুষ তনজের কাে করজব। সারা েীবন সবাই লিা একই কাে করজব না। আমরা 

প্রযুতির তেক্ষা ও কাতরগতর তেক্ষার কর্া বজলতে।’ প্রধানমন্ত্রী বজলন, কম মসংস্থান মাজন শুধু চাকতর নে। লযজকাজনা একেন মানুষজক প্রতেক্ষণ তদজে 

তেতক্ষি করার মােজম ওই ব্যতি যতদ কাে কজর খাওোর সুজযাগ পাে, লসটি হজলা কম মসংস্থান। এর মােজম লবকারজের অবসান হে। 

অপ্রদতে মি বা কাজলা  াকা সাদা করার সুজযাগ অবাতরি করার তবষেটিও উজে আজস সংবাদ সজেলজন। ঋণজখলাতপজদর তবরুজে সরকাজরর কজোর 

অবস্থান, বাজেজ র সমাজলাচনাকারীজদর কজোর সমাজলাচনা এবং তমতেো মাতলকজদর ঋণ লখলাজপর তবষজেও কর্া বজলন সরকারপ্রধান। 

সাংবাতদকজদর তবতভন্ন প্রজের েবাব তদজি তগজে েব্দতব্াজ  তবরি হজে সরাসতর প্রে না তনজে একপয মাজে হাজি ললখা প্রে আহ্বান কজরন তিতন। 

প্রস্তাতবি বাজেজ  অপ্রদতে মি আেজক সাদা করার সুজযাগ বাড়াজনার কারণ োনজি চাইজল প্রধানমন্ত্রী বজলন, ‘তবজদজে  াকা পাচার ও কর ফাঁতক 

বন্ধ করজি এই সুজযাগ লদওো হজেজে। িজব  াকা লকন অপ্রদতে মি করা হজেজে লস তবষজে লযৌতিক কারণ লদখাজি হজব। লকার্াে কী গুঁজে লরজখজে 



িার লিা লকাজনা ঠিক ঠিকানা লনই। এমন োেগাে  াকা লরজখজে, লসই  াকা তক ইঁদুজর লখজে লফলজে? িাই এই সুজযাগ।’ লেখ হাতসনা বজলন, 

‘লযজকাজনা কারজণ  াকা হাজি চজল আজস। অজনক সমে লসই  াকা কাজে লাগাজনার সুজযাগ র্াজক না। িখন লসই  াকা পাচার করজি চাে 

অজনজক। এ েন্য  াকা পাচার লরাজধ সরকার এই সুজযাগ তদজেজে। অবশ্য এই সুজযাগ এবারই প্রর্ম নে, এর আজগ সব সরকারই সুজযাগ তদজেজে। 

আমারও সুজযাগ তদজেতে, যাজি  াকা া লদজের কাজে লাজগ। লদজের মজেই তবতনজোগ হে।’ 

সব তকছুজিই সমাজলাচনা করা এক ধরজনর মানতসক অসুস্থিা : লদজে লকউ লকউ প্রস্তাতবি বাজেজ র সমাজলাচনা করজে। এ তবষজে বিব্য োনজি 

চাইজল প্রধানমন্ত্রী বজলন, “সব তকছুজিই সমাজলাচনা করা এক ধরজনর মানতসক অসুস্থিা। এরা সব তকছুজিই ‘তকন্তু’ লখাঁজে। লকউ লকউ 

সমাজলাচনা কজরও আবার বজল, িারা স্বাধীনভাজব কর্া বলজি পাজর না। এ  লরাগ াও আজে। এ া অজনক া অসুস্থিার মজিা। যখন লদজে একটি 

গণিাতন্ত্রক সরকার র্াজক, পেতি র্াজক, যখন লদজের অর্ মননতিক উন্নেন হে, সাধারণ মানুজষর উন্নতি হে িখন এক লেতণর ললাজকর কাজে এ সব 

তকছুই ভাজলা লাজগ না। িারা ভাজলা লদজখ না। যারা সমাজলাচনা করার িারা সমাজলাচনা কজর যাক। যতদ লস া গেনমূলক সমাজলাচনা হে, আমরা 

িা গ্রহণ করব। আর যতদ গেনমূলক না হে, আমরা িা ধিমজব্য লনব না।” 

কাজরা মুখাজপক্ষী হব না : প্রধানমন্ত্রী বজলন, ‘লদজের উন্নেন আমরা তনজেরাই করব। কাজরা কাজে হাি লপজি নে। কাজরা মুখাজপক্ষী হব না।’ তিতন 

বজলন, ‘আজগ যারা মজন করি আমরা তভক্ষুজকর োি তহজসজব যাতে, এখন আর লকউ িা মজন কজর না। এ াই হজে আমাজদর সব লর্জক বড় 

অেমন।’ 

সংবাদ সজেলজন উজে আজস বিমমান অর্ মমন্ত্রীর কর্াও। প্রধানমন্ত্রী বজলন, ‘এ া িাঁর (মুস্তফা কামাল) অর্ মমন্ত্রী তহজসজব প্রর্ম বাজে  তেল। অজনক 

আকাঙ্ক্ষা তেল। তকন্তু লস া পাজরতন। িজব আমার পাজে আজরক েতি (এ এম এ মুতহি) আজে।’ 

সংবাদ সজেলজন অন্যজদর মজে মজে উপতস্থি তেজলন তেল্পমন্ত্রী নুরুল মতেদ মাহমুদ হুমায়ুন, পতরকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, কৃতষমন্ত্রী আব্দুর 

রাজ্জাক, বাতণেযমন্ত্রী টিপু মুনতে, বাংলাজদে ব্যাংজকর গভন মর ফেজল কতবর ও োিীে রােস্ব লবাজে মর (এনতবআর) লচোরম্যান লমাোররফ 

লহাজসন ভ ুঁইো। সংবাদ সজেলন সোলনা কজরন অর্ মসতচব আবদুর রউফ। 

ইোকৃি ঋণজখলাতপজদর তবরুজে কজোর ব্যবস্থা : সব খাজি সফল হজলও লখলাতপ ঋণ কমাজি না পারার কারণ োনজি চাইজল প্রধানমন্ত্রী বজলন, 

‘তমতেোর লকান মাতলক লকান ব্যাংক লর্জক কি  াকা ঋণ তনজে লসই  াকা পতরজোধ কজরনতন, ঋণজখলাতপ হজেজেন, লসটি লবর করজল এ প্রজের 

উত্তর লদওো লাগজব না।’ প্রধানমন্ত্রী আজরা বজলন, ‘আপনাজদর তমতেোর মাতলকজদর বজলন ব্যাংক লর্জক লয ঋণ তনজেজেন, িা লোধ তদজি। 

িাহজল আর লখলাতপ ঋণ র্াকজব না।’ 

প্রধানমন্ত্রী লঘাষণা লদন, লযসব ঋণগ্রহীিা ব্যাংক লর্জক ঋণ তনজেজেন তকন্তু পতরজোধ কজরনতন, ইোকৃি ঋণজখলাতপ হজেজেন, লসই ঋণগ্রহীিাজদর 

তবরুজে কজোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হজব। ব্যাংজকর ঋণ এক অজের ঘজর নাতমজে আনজি কাে চলজে। ব্যাংকঋজণর ওপর সুজদর হার দুই অজের 

ওপর লদখজি চান না প্রধানমন্ত্রী। 

কৃষকজদর অল্প অর্ মই ব্যে হে : কৃষজকর ধাজনর ন্যায্য মূল্য পাওোর লক্ষজে সরকার কী ধরজনর উজযাগ লনজব োনজি চাইজল প্রধানমন্ত্রী বজলন, 

‘ধাজনর গদাম তনম মাণ করা হজে। ধান ক্রে করার লক্ষয আমরা তনজেতে। প্রাে চার লাখ লমতিক  ন ধান ক্রে করার তসোন্ত তদজেতে। কৃষকজদর 

প্রজণাদনা লদওো হে। কৃষকজদর তনজেজদর অল্প অর্ মই ব্যে হে। বলজি লগজল সরকারই সবজচজে লবতে  াকা তদজে র্াজক। কৃষজকর সব রকজমর 

সুজযাগ-সুতবধা আমরা তদজে র্াতক। আর কজরতে বজলই এি ধান উৎপাতদি হজেজে। না হজল এি ধান উৎপাতদি হজিা না। অিীজিও উৎপাতদি 

হেতন, এখজনা হজিা না। কৃষকজদর লয া ভাজলামন্দ, লস া লদখা আমাজদর দাতেে। বাংলাজদে আে খাজয স্বেংসম্পূণ ম। তবজে ধান উৎপাদজন 

বাংলাজদজের অবস্থান চতুর্ ম।’ 

বাতষ মক উন্নেন কম মসূতচজি (এতেতপ) উত্তরােজল কম  াকা বরাদ্দ লদওোর তবষজে এক প্রজের েবাজব প্রধানমন্ত্রী বজলন, “উত্তরােজল এখন ‘মঙ্গা’ 

েব্দটি লোনা যাে না। উত্তরােজল গি এক দেজক ব্যাপক উন্নেন হজেজে। রপ্তাতন প্রতক্রোকরণ অেল হজেজে। তবমানবন্দর হজেজে। অর্ মননতিক 

অেল হজে। তে মহল তবতনমে, বে মারহা  হজেজে। এখন বহু উন্নেন প্রকজল্পর কাে চলমান। িাই বলা যাজব না, এতেতপজি উত্তরােলজক বতেি 

করা হজে।” 

তেক্ষা ও স্বাস্থয খাজি কম বরাদ্দ লদওো হে বজল যারা সমাজলাচনা কজর িারা সঠিক িথ্য বলজে না বজলও মন্তব্য কজরন প্রধানমন্ত্রী। তিতন বজলন, 

২৮টি মন্ত্রণালজের মােজম তেক্ষা খাজি খরচ হে। িাই পুজরা তচে উজে আজস না। তিতন োনান, প্রস্তাতবি বাজেজ  তবজেষ েনজগাষ্ঠীর েন্য ১০০ 

লকাটি ও িরুণ লবকারজদর েন্য ১০০ লকাটি  াকার িহতবল গেন করা হজেজে। তনব মাচনী ইেজিহাজর গ্রামজক েহর করার লয প্রতিশ্রুতি তদজেতেজলন, 

লসটি তকভাজব বাস্তবাতেি হজব িার রূপজরখাও তুজল ধজরন প্রধানমন্ত্রী। 


