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সংবাদ সম্মেলম্মে প্রধােমন্ত্রী 

উন্নতি চাইম্মল গ্যাম্মসর মূল্যবৃতি মােম্মি হম্মব 

 

প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো তময়ােমাম্মরর রাখাইে প্রম্মদেম্মে বাংলাম্মদম্মের ভূখম্মে যুক্ত েরার জন্য যুক্তরাম্মের েংম্মেসম্যাম্মের প্রস্তাব সরাসতর প্রিযাখ্যাে েম্মরম্মেে। এ 

ধরম্মের েথা বলাম্মে অিযন্ত গতহ িি ও অন্যায় োজ জাতেম্ময় তিতে বম্মলম্মেে, ‘আমরা এই অঞ্চম্মল োতন্তম্মি তবশ্বাসী। োম্মরা ভূখে আমাম্মদর লাগম্মব ো।’ গিোল 

শসামবার গণভবম্মে আম্ময়াতজি এে সংবাদ সম্মেলম্মে প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো এই মন্তব্য েম্মরে। গি সপ্তাম্মহ িাঁর চীে সফম্মরর তবষম্ময় জাোম্মি প্রধােমন্ত্রী এই 

সংবাদ সম্মেলে আহ্বাে েম্মরে। 

প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো সংবাদ সম্মেলম্মে গ্যাম্মসর মূল্যবৃতির শ ৌতক্তেিা তুম্মল ধম্মরে এবং িা জেগণম্মে শমম্মে শেওয়ার আহ্বাে জাোে। তিতে বম্মলে, ‘শদম্মের 

অথ িেীতির উন্নতি চাইম্মল গ্যাম্মসর শ  মূল্য বৃতি েরা হম্ময়ম্মে, িা শমম্মে তেম্মি হম্মব। দাম শ টুকু বাড়াম্মো হম্ময়ম্মে, শসটুকু  তদ বাড়াম্মো ো হয় িাহম্মল আমাম্মদর 

সামম্মে দুটি পথ আম্মে—হয় আমাম্মদর এলএেতজ আমদাতে েতমম্ময় তদম্ময় এোতজির শেত্র সংকুতচি েম্মর শফলব। িাম্মি উন্নতি হম্মব ো। আর  তদ সতিযই উন্নতি 

চাে শিা এটাম্মে শমম্মে তেম্মি হম্মব।’ শুধু আমরা েই, গ্যাস আমদাতেোরে শদেও এটা শমম্মে শেয় বম্মল জাোে তিতে। 

প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, ‘আমরা তজতিতপ (ম্মমাট শদেজ উৎপাদে) প্রবৃতি ৮.১ েিাংে অজিে েরম্মি সেম হম্ময়তে। এর োরণ আমরা এোতজি শেম্মত্র  ম্মথষ্ট মম্মোম্ম াগ 

তদম্ময়তে। তবদুযৎ উৎপাদে বৃতি েরম্মি শপম্মরতে এবং গ্যাস আমাম্মদর আমদাতে েরম্মি হম্মে। এলএেতজ গ্যাস আমদাতের জন্য খরচ  ম্মথষ্ট শবতে পম্মড়, এম্মি শোম্মো 

সম্মেহ শেই।’ 

আম্মলাচোর মাধ্যম্মম শরাতহঙ্গা সমস্যা সমাধাম্মে চীম্মের পররােমন্ত্রী আবারও তময়ােমাম্মর  াম্মবে বম্মল জাোে প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো। তিতে বম্মলে, ‘বাংলাম্মদে 

শথম্মে তময়ােমাম্মরর োগতরেম্মদর তফতরম্ময় তেম্মি তময়ােমার সরোরম্মে সেি েরম্মি শচষ্টা েরম্মবে বম্মল আমাম্মে আশ্বস্ত েম্মরে চীম্মের প্রধােমন্ত্রী। শদেটির 

প্রধােমন্ত্রী বম্মলম্মেে, শরাতহঙ্গা সমস্যা বাংলাম্মদম্মের জন্য এেটি বড় সমস্যা।’ প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো উম্মেখ েম্মরে, চীে িার পররােমন্ত্রীম্মে দুবার তময়ােমাম্মর 

পাঠিম্ময়ম্মে। তিতে বম্মলে, ‘আতম উন্নয়ম্মের োতিি লেয অজিম্মে এই অঞ্চম্মল োতন্ত ও তিতিেীলিার ওপর গুরুত্বাম্মরাপ েতর। শরাতহঙ্গা সংেম্মটর োরম্মণ এ োতন্ত ও 

তিতিেীলিা তবতিি হাম্মি পাম্মর বম্মল আতম উম্মেখ েতর।’ 

সংবাদ সম্মেলম্মে মাতেিে েংম্মেম্মস শবে োরম্মমম্মের প্রস্তাম্মবর তবষম্ময় প্রধােমন্ত্রীর দৃতষ্ট আেষ িণ েম্মর বলা হয়, ওই েংম্মেসম্যাে প্রস্তাব তদম্ময়ম্মেে রাখাইম্মের শ  

মােতচত্রটি আম্মে, িা বাংলাম্মদম্মের সম্মঙ্গ জুম্মড় শদওয়া শহাে। এ তবষম্ময় সুদাম্মের উদাহরণ শটম্মে ওই েংম্মেসম্যাে প্রশ্ন শরম্মখম্মেে, অন্যান্য জায়গায় হম্মল এখাম্মে 

হম্মব ো শেে? 

জবাম্মব প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, আমাম্মদর শ  সীমাো আম্মে আমরা িাম্মিই খুতে। শসখাম্মে গৃহযুম্মির েথা স্মরণ েতরম্ময় তদম্ময় প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, শ  রাখাইে প্রম্মদম্মে 

সাব িেতণে সমস্যার সৃতষ্ট হম্মে, শসটাম্মে আমরা বাংলাম্মদম্মের সম্মঙ্গ যুক্ত েরব শেে? এটা আমরা েখম্মোই েরব ো। 

এ অঞ্চম্মল োতন্ত োমো েম্মর প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, প্রতিম্মবেীম্মদর সম্মঙ্গ আমরা োতন্ত চাই। যুক্তরাে শ খাম্মেই সমস্যা সমাধাম্মের শমাড়লতগতর েম্মরম্মে শসখাম্মেই আগুে 

জ্বম্মলম্মে, সন্ত্রাস ও জতঙ্গবাম্মদর সৃতষ্ট হম্ময়ম্মে উম্মেখ েম্মর প্রধােমন্ত্রী িাম্মদর বাংলাম্মদম্মের সম্মঙ্গ রাখাইেম্মে জুম্মড় শদওয়ার পরামে ি ো তদম্ময় তময়ােমার তেভাম্মব 

শরাতহঙ্গাম্মদর শফরি শেম্মব, শস তবষম্ময় োজ েরার িাতগদ শদে। 

প্রধােমন্ত্রী গ্যাম্মসর মূল্যবৃতির শ ৌতক্তেিা তুম্মল ধম্মর বম্মলে, ৬১ টাো ১২ পয়সা েম্মর এলএেতজ আমদাতে েম্মর ৯.৮০ টাোয় তদতে। এখে শ  দাম বাড়াম্মো হম্ময়ম্মে 

এই দাম বাড়াম্মোর পরও আমাম্মদর বেম্মর ১০ হাজার শোটি টাোর ওপম্মর ভতুিতে তদম্মি হম্মব। িাহম্মল আমদাতে  খে েম্মরতে আমরা এেটা োজ েতর, শ  দাম্মম 

তেেব শসই দাম্মম তবতি েরব। আমরা ৬১ টাো েম্মর তেব। সমস্ত ট্যাক্স মাফ েম্মর শদওয়া হম্ময়ম্মে। সব তেছু েম্মর তদলাম  াম্মি মানুম্মষর োম্মে সহজলভয হয় শস 

ব্যবিা েম্মর তদম্ময়তে। িার পরও উোরা হরিাল িাম্মেে, আম্মোলে েম্মরে। 



তসিাম্মন্তর শেম্মত্র শেতৃত্ব বা সরোর  তদ ভুল েম্মর িার শখসারি জেগণম্মে তদম্মি হয় এমে মন্তব্য েম্মর প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, ২০০৪-০৫ সাম্মল তময়ােমাম্মরর শ  গ্যাস, 

শসই গ্যাম্মস ভারি, তময়ােমার, জাপাে, চীে তবতেম্ময়াগ েম্মরতেল। ভারি ওই গ্যাস তেম্মি শচম্ময়তেল বাংলাম্মদম্মের শভির তদম্ময় পাইপলাইম্মে। এেটি এমওইউ 

স্বােতরি হম্ময়তেল। তেন্তু খাম্মলদা তজয়ার সরোর ওই পাইপলাইম্মে গ্যাসটা তেম্মি শদয়তে। 

শেখ হাতসো বম্মলে, শসখাম্মে  তদ আতম থােিাম িাহম্মল আতম তে েরিাম—আতম পাইপলাইম্মে গ্যাস তেম্মি তদিাম এবং আমার ভাগটাও শরম্মখ তদিাম। 

আমাম্মে তদম্ময় িারপর তেম্মি হম্মব। আতম তময়ােমার শথম্মে পাইপলাইম্মে গ্যাস আেম্মি পারিাম। শসই গ্যাস  তদ এম্মে অথ িেীতির োম্মজ লাগাম্মি পারিাম িা হম্মল 

আমাম্মে এখে এলএেতজ আমদাতে ো েরম্মলও চলি। শসই গ্যাসটা তেম্মি পাতরতে। পুম্মরাটা চীে তেম্মে তেম্মে। তেন্তু আমার শিা আর শেওয়ার শোম্মো উপায় শেই। 

তিতে বম্মলে, আমাম্মে তেল্পায়ে েরম্মি হম্মব। আমার তবদুযৎ উৎপাদে বাড়াম্মি হম্মব। আমার সার উৎপাদে েরম্মি হম্মব। আমার শদম্মের অথ িেীতির উন্নতি েরম্মি 

হম্মব। ঘম্মর ঘম্মর তবদুযৎ তদম্মি হম্মব। োম্মজই আমাম্মদর এলএেতজ আমদাতে েরম্মিই হম্মব। 

িাে বাম তমম্মল শগম্মে : গ্যাম্মসর মূল্যবৃতির প্রতিবাম্মদ  াঁরা আম্মোলে েরম্মেে িাঁম্মদর সমাম্মলাচো েম্মর প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, আতম শদম্মখতে অম্মেম্মে আম্মোলে 

েরম্মেে। বলম্মেে, ভারম্মি েম্মম  াম্মে। আতম বতল ভারম্মি আবাতসম্মে গ্যাম্মসর মূল্য ৩০-৩৭ টাো প্রতি ঘেতমটার। আর বাংলাম্মদে তদম্মে মাত্র ১২.৬০ টাোয়। 

তেম্মল্প বাংলাম্মদে তদম্মে ১০.৭০ টাো, আর ভারম্মি ৪০-৪২ টাো। তসএেতজ আমাম্মদর এখাম্মে ৪৩ টাো, ওম্মদর ওখাম্মে ৪৪ টাো। বাতণতজযম্মে আমরা এখাম্মে তদতে 

২৩ টাোয়, আর ভারম্মি ৫৮-৬৩ টাো। 

প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, ভারম্মি প্রতিবের দুইবার দাম বাড়ায়। এটা িাম্মদর েীতি, আর শসই েীতিম্মিই িারা চম্মল। ১ এতপ্রল িারা এেবার বৃতি েম্মর, এরপর আবার 

অম্মটাবম্মর আম্মরেবার বৃতি েম্মর। তিতে বম্মলে, ‘৬১ টাো ১২ পয়সা েম্মর এলএেতজ আমদাতে েম্মর আমরা তদতে ৯ দেতমে ৮০ টাোয়। এবার তবষয়টি আপোর 

তচন্তা েম্মর শদম্মখে। িার পরও আম্মোলে। এেটা মজার তবষয় আম্মে বাম আর িাে তমম্মল শগম্মে, এে সুম্মর। খুব ভাম্মলা।’ 

তিতে বম্মলে, ‘আমাম্মদর টাম্মগ িট আগামী বের তজতিতপ ৮.২ েিাংে েরব এবং ২০২৪ সাম্মলর মম্মধ্য এটাম্মে দুই অম্মে তেম্ময়  াব। আমার এোতজি লাগম্মব। 

ভাম্মলাভাম্মব তবদুযৎ লাগম্মব। এখে শলািম্মেতিং োই সারা শদম্মে, অিীম্মির েথা ভুম্মল শগতে।’ 

পুরুষম্মদরম্মে শসাচ্চার হওয়ার আহ্বাে : ধষ িণম্মরাম্মধ পুরুষ সমাজম্মে এতগম্ময় আসার আহ্বাে জাতেম্ময় প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো বম্মলম্মেে, পুরুষ সমাজম্মেও বলব, 

ধষ িণটা শিা পুরুষ সমাজ েম্মর  াম্মে, পুরুষ সমাম্মজরও এেটা আওয়াজ শিালা উতচি। 

তিতে বম্মলে, ধষ িণ প্রতিম্মরাম্মধ  া  া েরার দরোর বা আরও েম্ম ার পদম্মেপ শেওয়ার দরোর হম্মল সরোর িাই েরম্মব। ধষ িেম্মদর োতস্ত তদম্মিও আইেশৃঙ্খলা 

বাতহেী িৎপর বম্মল জাোে তিতে। 

পুরুষম্মদরও তেছু েরা উতচি জাতেম্ময় শেখ হাতসো বম্মলে, খাতল োরীরাই তচৎস্যর েম্মর  াম্মব োতে? তে িাতিি হম্ময় সব তচৎস্যর েরম্মব আর তে িািেোরীর 

স্বজাতি  ারা আম্মে িাম্মদরও এ ব্যাপাম্মর শসাচ্চার হওয়া উতচি বম্মল মম্মে েতর। 

সম্প্রতি রাজধােীর ওয়ারীম্মি ধষ িম্মণর পর হিযার তেোর হওয়া তেশু সায়মার েথা উম্মেখ েম্মর প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, অপরাধীম্মে পুতলে সম্মঙ্গ সম্মঙ্গ শেপ্তার েম্মরম্মে 

এবং শস ধষ িম্মণর েথা স্বীোর েম্মরম্মে। 

ধষ িম্মণর মম্মিা জঘন্য োজ  ারা েম্মর, িারা মানুষ ো। উম্মেখ েম্মর প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, সরোর অপরাধীম্মদর তবরুম্মি সম্মঙ্গ সম্মঙ্গ ব্যবিা তেম্মে। 

চােতরর বয়স ৩৫ েয় : সরোতর চােতরম্মি প্রম্মবম্মের বয়স ৩৫ বের ো েরার পম্মে যুতক্ত শদে প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো। এ সময় প্রধােমন্ত্রী তিেটি তবতসএস 

পরীোর ফলাফল তুম্মল ধম্মরে। তিতে বম্মলে, শদখা শগম্মে ২৩ শথম্মে ২৫ বেম্মরর মম্মধ্য  াঁরা পরীো শদে িাঁম্মদর পাম্মসর হার ৪০-এর ওপম্মর আর ২৯ বেম্মরর পম্মর 

 াঁরা পরীো শদে িাঁম্মদর পাম্মসর হার ৩ েিাংম্মের মম্মিা। তিতে বম্মলে, ৩৫ বের হম্মল েী অবিা হম্মব, হয়ম্মিা পাম্মসর জন্য োউম্মে খু ুঁম্মজ পাওয়া  াম্মব ো। 

তবতসএম্মসর তিে পম্মব ির ফল তবম্মেষণ েম্মর শেখ হাতসো প্রশ্ন েম্মরে, ‘শোেটা েহণ েরব এখে বলুে। আতম আর তেছু বলম্মি চাই ো, আতম শেবল তহসাবটা 

তদলাম। চােতরম্মি প্রম্মবম্মের বয়স ৩৫ প িন্ত েরম্মল অবিাটা েী দাঁড়াম্মব, আমাম্মে এেটু বুতিম্ময় বলুে। এখে দাতব শিালার জন্য  তদ দাতব শিালা হয়, আমার তেছু 

বলার শেই। এ দাতব শিালার জন্য শোম্মো ো শোম্মো জায়গা শথম্মে তেশ্চয় শোম্মো শপ্ররণা পাম্মে।’ 

তবশ্বোম্মপ বাংলাম্মদম্মের পারফরম্যান্স চমৎস্যর : তবশ্বোপ তিম্মেম্মট বাংলাম্মদম্মের পারফরম্যান্স অিযন্ত চমৎস্যর বম্মল অতভতহি েম্মরম্মেে প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো। 

তিতে বম্মলে,  ারা দীঘ িতদে ধম্মর তিম্মেট শখম্মল, শ মে—বড় বড় দল িাম্মদর প িন্ত হাতরম্ময় তদম্ময়ম্মে। সাতেব, শমাস্তাতফজ তবশ্বোম্মপ তবম্মেষ িাে েম্মর তেম্ময়ম্মে। 

প্রধােমন্ত্রী বম্মলে, ‘তিম্মেট শখলায় বাংলাম্মদে  ম্মথষ্ট উন্নতি েরম্মে। হয়ম্মিা শসতমম্মি শ ম্মি পাম্মরতে। চারটি দল শসতমম্মি শগম্মে। আর শ  দলগুম্মলা বাদ পম্মড়ম্মে িারা 

সবাই তে খারাপ দল? দীঘ িতদে ধম্মর  ারা তিম্মেট শখলম্মে িাম্মদর সম্মঙ্গ শমাোম্মবলা েম্মরম্মে আমাম্মদর শেম্মলরা। এই সাহসই শিা বড় েথা। সবাই শ  সব শখলায় 

তজিম্মব—এমে শোম্মো েথা ো। িা োড়া ভাগ্যও লাম্মগ।’ 

সংবাদ সম্মেলম্মে আওয়ামী লীম্মগর সাধারণ সম্পাদে এবং সড়ে পতরবহে ও শসতু মন্ত্রী ওবায়দুল োম্মদর, পররােমন্ত্রী ি. এ শে আব্দুল শমাম্মমে উপতিি তেম্মলে। 

  


