
হফাজেত মতৃু  িনেয় অপ চার চলেছ
িবিবিস বাংলােক ধানম ী শখ হািসনা

কাশ : ০৭ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী  শখ  হািসনা  দেশ  আইনশৃ লা  র াকারী
বািহনীর  হফাজেত  িনযাতন  ও  অমানিবক  কায়দায়
অত াচােরর  তর  অিভেযাগ  নাকচ  কের  িদেয়েছন।
িবিবিস বাংলার সে  একা  সা া কাের িতিন বেলেছন,
এক  িণর  মা ষ  হফাজেত  মতৃু র  িবষেয়  অপ চার
চালাে  এবং  এরা  সই  মা ষ  যারা  সারা ণ  খঁুিটনািট
িবষয় িনেয় আমােদর পছেন লেগই আেছ।

ধানম ী শখ হািসনা বতমােন ল ডন রেয়েছন। সখােন
িতিন িবিবিস বাংলার মানসী বড়ুয়ােক দওয়া দীঘ এক
সা া কাের  গণত ,  িডেস েরর  িনবাচন,  পুিলিশ
হফাজেত িনযাতন,  ড ু পিরি িত,  প া  সতেুত কাটা

মাথা  সং া  জব,  বাংলােদেশর অথনীিতর অব াসহ
নানা ই েত কথা বেলন।

ধানম ীেক িজে স  করা  হেয়িছল,  বাংলােদেশ হফাজেত িনযাতেনর ইিতহাস  দীঘ  িদেনর,  যা  সব
সরকােরর আমেলই দখা গেছ। আওয়ামী লীগ সরকার এিট বে  কী পদে প িনেয়েছ? জবােব শখ
হািসনা বেলন, এমন মানিসকতা আমােদর নই এবং আমরা সিট কির না। ঘটনাচে  িকছু ঘটেত পাের।
বরং আপিন যিদ গত ১০ বছের আমােদর অব ান দেখন, আমরা িক  অপরাধ িনয় েণ যথাযথ ব ব া
িনেত  পেরিছ।  িতিন  বেলন,  আপিন  আমার িনেজর কথাই  িচ া  কেরন,  যখন  আিম  আমার  বাবা-মা
সবাইেক হারালাম, িল কের মারা হেলা—কই আিম তা িবচার পাইিন। খুিনেদর িবচার না কের তােদর
ইনেডমিনিট  দওয়া  হেলা।  হফাজেত  মা ষ  হত া  করার  সবেচেয়  বিশ  ভু েভাগী  আমার  দেলর
নতাকমীরা।

িক  িনযাতেনর সং িৃত বে  কী করা হে ? এমন ে  িতিন বেলন, আমরা যথাযথ ব ব া িনি । এখন
িঠক ওইভােব হফাজেত মতৃু  হয় না। িনযাতনও সভােব করা হয় না। তেব আ জািতকভােব অপরাধীর
কাছ থেক তথ  সং েহ িকছ ুিনয়ম রেয়েছ, এ কথা উে খ কের িতিন বেলন য এর বাইের িকছু করা হয়
না। 

ধানম ী  বেলন,  অসাংিবধািনক সরকােরর সময় যারা  বিশ েযাগ  ভাগ কেরেছ  বা  মতাটা  যারা
উপেভাগ কেরেছ,  তারা  কখেনাই  চায়িন বাংলােদেশর গণতাি ক ধারা  অব াহত থা ক। িতিন বেলন,
একটা িণ হফাজেত মতুৃ র িবষেয় অপ চার চালাে । তােদর মধ  িকছু আেছ অসাংিবধািনক সরকার,
জ ির অব া অথবা মাশাল ল বা িমিলটাির লার আসেল তােদর খুব দাম বােড়। 

বাংলােদেশর অথনীিত িনেয় িবিবিস বাংলার ে র জবাব িদেয়েছন শখ হািসনা। তােক িজে স করা
হেয়িছল, যসব দশ ত বিৃ  অজন কেরেছ বাংলােদশ তােদর একিট, িক  এর ফল সব পযােয়র
মা েষর  কােছ  পৗঁছাে  িক  না?  জবােব  ধানম ী  বেলন,  অব ই  পৗঁছাে ।  সভােবই  আমরা

  ইে ফাক ড
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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।

|

পিরক না িনেয়িছ। ২০০৫ বা ২০০৬ সােলর িদেক আমােদর দািরে র হার ৪১ ভােগর ওপের িছল।
আজেক সটা ২১ দশিমক ৪ ভােগ নেম এেসেছ। মা  ১০ বছেরর মেধ  আমরা সটা অজন করেত
পেরিছ। মা েষর মাথািপছু যখােন ৪০০-৫০০ মািকন ডলার িছল, আজেক সখােন ায় ২ হাজার মািকন

ডলাের সিট উেঠ এেসেছ। বিৃ  আমরা এখন ৮ দশিমক ১ শতাংশ অজন করেত পেরিছ।

বাংলােদেশর ব াংিকং খােত এখন বশ নাজকু অব ায় আেছ এবং ঋণেখলািপরা হাজার হাজার কািট
টাকা িনেয় তা আর ফরত িদে  না—এ িবষেয় ে র জবােব িতিন বেলন, যতটা চার হয় িবষয়টা
ততটা নয়। 

বাংলােদেশ গণতে র মান ও এর চচা কীভােব হে  তা িনেয় আ জািতক মহেল অেনক  রেয়েছ। এ
িবষয়িট স েক িজ াসা করা হেল শখ হািসনা বেলন, দেশ এখন ৪৪িট াইেভট টিলিভশন আেছ এবং
তারা  াধীনভােব কাজ করেছ।  াধীনতা না  থাকেল তারা  আমার িব ে  বা  সরকােরর িব ে  এত
অপ চার করেছ কীভােব। গত ৩০ িডেস েরর িনবাচেন অেনক কে  ১০০ শতাংশ ভাট পেড়েছ এবং এ
িনেয় য সমােলাচনা রেয়েছ, স িবষেয়  করা হেল িতিন বেলন, সটা এখন কােনা কে  গানার িদক
থেক হয়েতা পেয়েছ। কােনা কে  হয়েতা হেত পাের। 

বাংলােদেশ এখন সবেচেয় আেলািচত িবষয় ড ।ু এই ড ু রােগর জীবাণবুাহক এিডস মশার িব ার
রােধ ঢাকার ই িসিট করেপােরশেনর গাফলিতর অিভেযাগ উেঠেছ। তেব িসিট করেপােরশন েলা এিডস

মশা স েক এেকবােরই কােনা ব ব া নয়িন বা মশা িনয় ণেক আেরা পূণ িবষয় িহেসেব গণ  কের
সময়মেতা পদে প িনেত ব থ হেয়েছ এমন অিভেযাগ মানেছন না ধানম ী শখ হািসনা। িতিন বেলন,
সংবাদমাধ েম ড িুবষয়ক খবর অেনক বিশ কািশত হে  এবং এর ফেল মা ষ আতি ত হেয় পড়েছ,
আর সটাই সম া সিৃ  করেছ।

শখ হািসনা বেলন, মশার ওষধু কনার ব াপাের ট ডার করা হয়। যারা ট ডাের উপযু  হয়, তারা িকেন
িনেয় আেস এবং স েলা ব বহারও হয়। তেব কােনা ওষধু এিডস মশার ওপের কাজ কের, স ব াপাের
িবভি করণ করা হয়িন বা সই ধরেনর সতকতা িছল না।  ধানম ী বেলন, কােরা ঘেরর কােছ বা ঘের
কাথাও যিদ পািন জমা থােক এবং সখােন মশার লাভা তির হয়, তেব তােদর জিরমানা করা হেব। 

প া সতুেত মা েষর কাটা মাথা লাগার জব এবং এর জের ছেলধরা সে েহ গণিপটিুনেত বশ কজন
মা েষর মতুৃ  িবষেয়  করা হেল িতিন জেব কান না দওয়ার জ  সবার িত আ ান জানান। িতিন
বেলন, যারা জব ছড়াে , এরকম কেয়ক জনেক ফতার করা হেয়েছ। আপিনই বলনু আজেকর িদেন,
প া সতুেত কাটা মাথা ও র  লাগেব বেল জব ছড়ােনা হে । র  আর কাটা মাথা িদেয় িক সতু
তির হয়? 
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