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ঈদ েভ া িবিনময় অ ােন ধানম ী ॥ অ ািধকার িভি েত ক  িঠক কের ত বা বায়েনর িনেদশ

িবেশষ  িতিনিধ  ॥  ধানম ী  শখ  হািসনা  অ ািধকার  িভি েত  ক  িঠক  কের  তা  ত  বা বায়েন
ম ণালয় েলােক িনেদশ িদেয় বেলেছন, যথাযথভােব বােজট বা বায়েনর মাধ েম দেশর উ য়ন রাি ত করার
জ  ম ণালয় েলােক অ ািধকার িভি েত ক  হণ করেত হেব। আমরা বােজট িদেয়িছ এবং উ য়ন ক
িনেয়িছ। িক  তা বা বায়েন িবিভ  ম ণালয়েক ক  অ যায়ী তােদর কােজর অ ািধকার িঠক করেত হেব।

তজগাঁওেয় ধানম ীর  কাযালেয়র সে লন কে  রিববার তার কাযালেয়র কমকতােদর সে  ঈেদর েভ া
িবিনময়কােল  ধানম ী  এ  িনেদশ  দন।  মািকন  যু রাে র  িত  ইি ত  কের  ধানম ী  বেলন,  ‘যারা  একদা
বাংলােদেশর াধীনতার ধু িবেরািধতাই কের নাই, তারা বেলিছল বাংলােদশ াধীন হেয় একটা বটমেলস বাে ট
হেব। সই দশটার থেকও আমােদর দািরে র হার কমােত হেব। তােদর চেয় অ ত এক শতাংশ হেলও দাির
কমােত হেব, সটাই আমােদর ল । তারা উ ত দশ হেত পাের িক  আমরা য পাির সটা আমােদর মাণ করেত
হেব।’

দাির িবেমাচন এবং দেশর সািবক উ য়ন রাি ত করার ে  ধানম ীর কাযালেয়র পূণ ভূিমকা পালেনর
েযাগ রেয়েছ উে খ কের যেকান কােজ তার কােছ যেকান সময় য কাউেক আসার অ মিত দন ধানম ী।

িতিন বেলন, ‘আমােক জনগণ ভাট িদেয় ধানম ী কেরেছ এটা িঠক, িক  আিম জািতর িপতার ক া। কােজই সই
িহেসেব মেন কির দেশর িত আমার একটা দািয়  ও কতব  রেয়েছ। সখােন েটাকেলর বাধা আিম কখনও মািন
না, মানেতও চাই না। আিম চাই সবার সে  িমশেত, জানেত এবং কাজ করেত। আমরা সবাই একটা িটম িহেসেব
কাজ করব যােত দেশর উ য়নটা রাি ত হয়।’

ধানম ীর উপেদ া এইচ িট ইমাম, ড. মিশউর রহমান ও ড. তৗিফক-ই-এলাহী চৗধুরী, িপএমও’র এসিডিজ
িবষয়ক মখু  সম য়ক মাঃ আবলু কালাম আজাদ, ধানম ীর কাযালেয়র সিচব সা া ল হাসান, ধানম ীর স
সিচব ইহসা ল কিরম এবং ধানম ীর ি চ রাইটার মাঃ নজ ল ইসলাম এ সময় উপি ত িছেলন। ধানম ীর
মখু  সিচব মাঃ নিজবুর রহমান অ ানিট স ালনা কেরন।

অ ােন নীিত িতেরাধ এবং নীিত দমেন তার সরকােরর িবিভ  পদে েপর কথা তেুল ধের ধানম ী বেলন,
‘ য ঘষু খােব সই কবল অপরাধী নয়, য দেব সও অপরাধী। এই িবষয়টা মাথায় রেখই পদে প িনেল এবং এ
িবষয় েলা িনয় ণ হেল অেনক কাজ আমরা ত করেত পারব।’ এ সময় তার সরকােরর আমেল নীিত দমন
কিমশন  সি য়  থাকার  কথা  উে খ  কের  ধানম ী  উপাজন  অ যায়ী  ট া  দােনর  িবষয়িটও  ল  রাখার

েয়াজনীয়তা উে খ কেরন। িতিন বেলন, ‘ ক কত ট া  িদল আর ক কত খরচ করল- তারও একটা িহেসেব নয়া
দরকার।’
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শখ হািসনা বেলন, তার সরকার িবশাল বােজট পশ কেরেছ এবং ম ণালয় েলােক অ ািধকার িনেয় তােদর ভৗত
কাজ ব ার পরই যােত  করা যায় স লে  পপার ওয়াক শষ কের ত উ য়ন কাজ করেত হেব। িতিন
বেলন, াকিৃতক িনয়েমই বাংলােদেশ ব া হেব এবং এ দেশর মা ষেক কিৃতর সে ই বসবাস করেত হেব।
ব ার পরই িবিভ  ক  বা বায়েন কােজর গিত বাড়ােত হেব যােত এসব ক  সিঠক সমেয় স  হয় এবং
দেশর উ য়ন রাি ত হয়।

দেশর বিৃ  সে  ধানম ী বেলন, তার সরকার বিৃ  ৮ দশিমক ১ ভােগ উ ীত কেরেছ এবং এরপর আরও
যত উপের ওঠার চ া করা হেব অথনীিতর িনয়ম অ যায়ীই তা হ হেব উে খ কের িতিন এ সময় কােজর িত
সবাইেক য বান হওয়ার পরামশ দন। এ সে  িতিন বেলন, আমরা সবসময় একট ুকমই ধির। িক  অজনটা বিশ
করেত চাই। াভািবকভােবই আমােদর ল  আেছ য, আমরা বৃি েত ডাবল িডিজেট যাব। বিৃ  ৮ পয  আমরা
উেঠ এেসিছ। এটা মেন রাখেত হেব আেটর পের ওপের ওঠােনা িক  একটু বিশ কিঠন এবং এটা িক  একটু
ধীরগিতস  হয়। এটাই অথনীিতর িনয়ম। ধীরগিতস  হেব বেলই আমােদর একটু বিশ নজর িদেত হেব। বিশ

ম িদেত হেব। বিশ কাজ করেত হেব।

দাির িবেমাচেনর ে  ধানম ীর কাযালয়েক আরও সি য় দািয়  পালেনর আ ান জািনেয় ধানম ী বেলন,
েত কিট এলাকায় একটু খাঁজ নয়া দরকার। আমরা সতক কের িদেয়িছ কান এলাকায় কউ গৃহহীন থাকেব না,

কউ িভ া করেব না। যখােনই গৃহহীন থাকেব তােদর একটা ঘর কের িদেত হেব। িতিন এ সময় তার ‘ঘের ফরা’
কমসূচী পুনরায় চালরু ওপর ােরাপ কের বেলন, যারা ঘের িফের যেত চায় তােদর পুনবাসেনর উেদ াগ িহেসেব
আমরা বি বাসীর উপর সােভ কেরিছলাম। এই কাজ েলা আবার করেত হেব। পাশাপািশ এিতমখানা, বেয়াবৃ েদর
থাকার ব ব ার জ  ‘শাি  িনবাস’ এবং িব শালী বেয়াবৃ েদর জ  ‘অবসর’ কমসূচীও পুনরায় চালু করা দরকার
বেলও ম ব  কেরন ধানম ী।

ড  ু থেক র া পেত সরকােরর নয়া িবিভ  পদে েপর পাশাপািশ ব ি গত পযােয় সবাইেক আরও সেচতন ও
সতক হওয়ার আ ান জািনেয় ধানম ী বেলন, িনেজর ঘর-বািড় এবং কম েলর চারপােশর পির ার-পির তার
িবষেয় িনেজেক সেচতন হেত হেব। যােত কাথাও পািন জেম এই রাগ সৃি কারী লাভা জ ােত না পাের। িতিন
বেলন, এবার ধু আমােদর দেশই নয়, আশপােশর অেনক দেশই ড টুা দখা গেছ। দি ণ এবং দি ণ পবূ
এিশয়ার অেনক দশ যমন িফিলিপে  ড  ুমহামাির আকার ধারণ কেরেছ। জ রী অব া ঘাষণা করেত তারা বাধ
হেয়েছ।  বাংলােদেশ  ড ু  িতেরােধ  িপএমও,  া  ম ণালয়,  ানীয়  সরকার  ম ণালয়  এবং  িসিট
কেপােরশন েলার েচ ায় সে াষ কাশ কের এ িবষেয় জনগণেক সতক এবং পির ার-পির  থাকার পরামশ
দন শখ হািসনা।

যােদর ড ু র হেয়েছ তােদর িচিকৎসকেদর পরামশ মেন চলার আ ান জািনেয় সরকার ধান বেলন, এখনও
এই রােগর েকাপ অেনকটা রেয় গেছ এবং িবিভ  জলােতও ছিড়েয় পেড়েছ। কােজই এ িবষেয় আমােদর
আেরকট ুসতক হেত হেব। জলা শহর েলােত এর া ভাব ঠকােত সংি  সবাইেক একেযােগ কাজ করেত হেব।
দশবাসীেক সেচতন থাকার আ ান জািনেয় িতিন বেলন, ড ু হওয়ার সে  সে  ডা ার য িনেদশ েলা িদেয়েছ,
যমন চরু পিরমােণ পািন পান করা বা পানীয় জাতীয় খাবার যত নয়া যায় স েলা নয়া। একটু সেচতন থাকা,

মশাির ব বহার করা।

ড ু  মাকােবলায়  সরকােরর  নয়া  িবিভ  পদে েপর  কথা  তুেল  ধের  ধানম ী  বেলন,  আমােদর অিফেসর
( ধানম ীর কাযালয়) সবাই অত  সি য় িছেলন। আমােদর া  ম ণালয়, ানীয় সরকার ম ণালয় থেক 
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কের য যখােন িছল েত েক এ িবষেয় যেথ  সি য় িছল। আমােদর িসিট কেপােরশন েলা চ া কেরেছ। তেব
বা বতা হে , আমােদর দশ ভৗগিলক িদক থেক ছাট িক  জনসংখ ার িদক থেক অেনক বড়। এজ  আমােদর
কােজর চাপটা অেনক।

িনেজর কাজিট িনেজই করার ওপরও ােরাপ কের ধানম ী বেলন, পা াত  িবে র অেনক িকছুই আমরা
অ করণ করেত চাই। িক  তারা যভােব িনেজেদর কাজটা িনেজরা কের তা আমরা অ করণ কির না। িতিন এ

সে  তার কাযালয়েক (িপএমও) িবষয়িটর উপর ল  রাখার িনেদশ িদেয় বেলন, ‘ যেহতু আমােদর একটা ভাল
সটআপ আেছ তাই এই দফতর থেকই এই িবষয়টা িনেয় নজরদাির করা দরকার যােত িবিভ  ম ণালয় েলা

তােদর কােজর অ ািধকার িঠক করেত পাের, আমােদর অজন েলা আমরা ধের রাখেত পাির। আর এখন িক  অত
ত বিৃ  অজন করা স ব হেব না, অথনীিতর িনয়ম অ যায়ীই এটা হেয় থােক। আর এর থেক যন িপিছেয় না

যাই সিদেক দৃি  িদেত হেব।’

দেশর কেয়কিট অ েল ব া পিরি িত স েক ধানম ী বেলন, আষাঢ়, াবণ ও ভা  মােস বাংলােদেশ বিৃ  ও
ব া হয় এবং এটা াভািবক। তেব, এেত জানমােলর য়- িত যন কম হয় সিদেক সবাইেক ল  রাখেত হেব
এবং ব া  মাকােবলায় আমরা য  দীঘ  ময়াদী পিরক না িনেয়িছ সটাও বা বায়ন করেত হেব। বাংলােদশ
পিলবািহত ব- ীপ হওয়ায় এর মািটর উবরতা বিৃ  এবং ভূগভ  পািনর র র ায় ব ার েয়াজনীয়তার কথা উে খ
কের িতিন বেলন, িক  এর িতটা আমােদর কিমেয় আনেত হেব। য কান পিরক নায় মাথায় রাখেত হেব ব া
ব  কের নয় বরং ব ার সে  বসবাস করা আমােদর িশখেত হেব।

ধানম ী তার ব েব র েত সবাইেক পিব  ঈদ উল আজহার েভ া জািনেয় শােকর মাস এই আগে
জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান, ব মাতা শখ ফিজলাতুে ছা এবং ১৫ আগে র শহীদেদর াভের

রণ কেরন। ১৯৭৫ এর ১৫ আগে র িনমম হত াকাে ডর কথা উে খ কের ধানম ী বেলন, পিরবার-পিরজন
হািরেয় এবং শাক ও ব থা িনেয় জািতর িপতার আকা া পরূেণর জ ই িতিন কাজ কের যাে ন। এ সময়

ধানম ী তার স িত যু রােজ  সরকারী সফেরর কথা উে খ কের বেলন, চােখর িচিকৎসার কারেণ িতিন এবার
দীঘিদন িচিকৎসেকর পরামশ অ যায়ী দেশর বাইের থাকেত বাধ  হন।
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