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গ ােসর দাম বিৃ র যৗি কতা তুেল
ধের  এবং  এিনেয়  অেনেকর
সমােলাচনার জবােব ধানম ী শখ
হািসনা  বেলেছন,  িত  ঘণিমটার
গ ােস আমােদর খরচ হয় ৬১ টাকা
১২ পয়সা। আর ধরিছ মা  ৯ টাকা
৮০  পয়সা।  বাংলােদশ  এনািজ
র েলটির  কিমশন  মলূ ায়ন  কের
দেখেছ-  বিধত ব য়  িনবােহর জ

কমপে  ৭৫ শতাংশ দাম বিৃ  করা
েয়াজন  িছল।  সখােন  আমরা
াহকেদর  আিথক  চােপর  িবষয়টা

িবেবচনা কের মা  ৩২ দশিমক ৮
শতাংশ  দাম  বািড়েয়িছ।  গতকাল
বহৃ িতবার একাদশ সংসেদর থম
বােজট  অিধেবশেনর  সমাপনী
ব েব  িতিন একথা বেলন।

ধানম ী বেলন, ২০০১ সাল পয
আিম তখন ধানম ী, আমার ওপর

ল চাপ আসেলা য গ াস রফতািন
করেত হেব। আেমিরকার িসেড ট
িবল  ি নটন  ঢাকায়  এেস  আমার
কােছ াব িদেলন। এরপর আমােক

দাওয়াত িদেয়  িনেয়  গেলন- সখােনও াব  করেলন  য,  গ াস  িবি  করেত  হেব  ভারেতর কােছ।
আেমিরকার কেয়কটা কা ািন আমােদর এখােন গ াস উে ালন করেতা, এখেনা কের। আিম বেলিছলাম-
আমােদর কত গ াস আেছ সটা আেগ জানেত হেব। এটা আমার দেশর স দ। দেশর মা েষর চািহদা
িমিটেয় ভিব ত্ বংশধরেদর জ  অ ত ৫০ বছেরর িরজাভ রেখ এর অিতির  গ াস যিদ থােক আিম
িবি  করেত রািজ আিছ, এর আেগ না। এরপর ত াবধায়ক সরকার আসেলা,  তখন িজিম কাটার এই
ব াপাের কথা বলেত আেসন। যমনুায় িছেলন। আমােদর দল থেক আিম ও সাধারণ স াদক িজ রু

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

রহমান এবং িবএনিপর খােলদা িজয়াসহ তােদর সাধারণ স াদকেক ডাকা  হেলা।

শখ হািসনা বেলন, আিম রাজনীিত কির দেশর জ , দেশর মা েষর জ । দেশর স দ িবি  কের
মচুেলকা িদেয় মতায় আসেত হেব, এই রাজনীিত কির না। স কথা আিম িজিম কাটারেক ভােব
বেল এেসিছলাম। এরপর চেল আিস। খােলদা িজয়া থেক যান, সখােন মচুেলকাও িদেয় আেসন। যার
ফেল ২০০১ সােল ভাট  পেয়ও আমরা সরকার গঠন করেত পািরিন। এটাই হেলা বা বতা। সটা িনেয়
আমার আপেসাস নই। আমােদর তা গ াস নই, থাকেল দব। বলা হেলা দশ গ ােস ভােস, আিম তা
দিখ না সটা। উ য়েনর জ  করিছ, উ য়ন এনািজ ছাড়া হয় না।

ধানম ী বেলন,  গ ােসর চািহদা  মটােনার জ  আমরা এলএনিজ আমদািন করিছ। দেশ িশ ায়ন
হে , িশ ায়েনর সােথ-সােথ চািহদা বাড়েছ। িক  সই পিরমাণ গ াস আমােদর নই। আমরা প খনন
করিছ। গ ােসর জ  পরী া-িনরী া করা হে । যটু  পাওয়া যাে , সটু  উে ালন করা হে । িবশাল
সমু সীমা অজন কেরিছ। সখােনও গ াস উে ালেনর জ  িবিভ  পদে প িনেয়িছ। িতিন বেলন, গ ােসর
দাম িনেয় য কথা েলা আসেছ- দাম না বািড়েয়ও উ য়ন করা যােব। দাম বাড়ােনার েয়াজনটা কন
িছল? গ ােসর বিধত ব য় িনবােহর জ  পে াবাংলা িবিভ  কা ািনসহ ১০২ শতাংশ দাম বিৃ র াব
কেরিছল। এলএনিজ আমদািন খুব ব য় সােপ ।

এিডস মশা অ ািরসেটা াট হেয় গেছ, ওষধু িদেলও মের না

ড রু জ  দায়ী  এিডস মশােক ‘অ ািরসেটা াট’  আখ ািয়ত কের ধানম ী বেলন,  ড রু েকাপটা
একটু  বেড় গেছ। তেব, ড রু মশা একটু অ ািরসেটা াট মশা হেয় গেছ। এখােনই সম া। ওষধু
িদেলও তারা  যায়  না।  সবাইেক ডঙ রু  িবষেয় সতক থাকার আ ান  জািনেয় িতিন  বেলন,  ঘরবািড়
পির ার-পির  রাখা, মশা যােত না হয় সিদেক িবেশষভােব নজর িদেত হেব। পাশাপািশ যই যই
কারেণ মশা জ ায়,  যমন পািন জেম থাকা,  ফেুলর টব,  এয়ারকি ডশেনর পািন- এসব িদেক খয়াল
রাখেত হেব।

িমিডয়ােক বলেবা-ধষকেদর ছিব বিশ কের দখান

শখ হািসনা বেলন,  আমােদর িকছু সামািজক অপরাধ বণতা বেড় গেছ।  িশ েদর ওপর পাশিবক
অত াচার  বেড়েছ, কথায়-কথায় মা ষ খুন করা, ছা  িশ েদর খুন করা। একটা ঘটনা যখন পি কায়
িনউজ হয় তখন যন আরও বিশ বিৃ  পায়। িমিডয়ােক বলেবা-যারা ধষক তােদর চহারাটা যন বারবার
দখায়। তােদর যন ল া হয়। আমােদর আইনটা আরও কেঠার করা দরকার। আরও কেঠারভােব শাি
দওয়া দরকার। এ ধরেনর অসামািজক কাযকলাপ কখনও মেন নওয়া যায় না।

ধানম ী আরও বেলন, আমরা মেয়রাই িতবাদ করব কন? পু ষ সম দায়, তােদর জ  ল ার
িবষয় য পু ষরাই অপরাধটা কের যাে । সজ  পু ষ সম দায়েক আরও বিশ সা ার হেত হেব বেল
আিম মেন কির। তেব এ ব াপাের আমরা যথাযথ ব ব া নব।
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