
ঘুষদাতা ও হীতা উভয়ই অপরাধী : ধানম ী
কমকতােদর আয়-ব েয়র িহসাব রাখা েয়াজন

ঘুষদাতা ও হীতার িব ে  িজেরা টলাের  নীিতর কথা উে খ কের ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, য
ঘুষ নেব তার িব ে  তা ব ব া িনেত হেবই, আর য দেব তার িব ে ও ব ব া িনেত হেব। কারণ য ঘুষ
খােব সই কবল অপরাধী নয়, য দেব সও অপরাধী। এখােন যিদ ব ব া িনেত পাির এবং িনয় ণ করা
যায়, তাহেল অেনক কাজ ত করেত পারব।

গতকাল  সকােল  ধানম ীর  কাযালেয়র  কমকতােদর  সে  পিব  ঈ ল  আজহা  পরবতী  েভ া
িবিনময়কােল িতিন এসব কথা বেলন।      

স েদর িত মা েষর লােভর সমােলাচনা কের ধানম ী শখ হািসনা বেলন, স েদর তা সীমা আেছ।
স েদর পছেন অে র মেতা ছেুট বড়ােনা আর িনেজর সবিকছু ন  করার কােনা মােন হয় না। মা েষর
আয় বেড়েছ, কমসং ান বেড়েছ। উ য়ন কমকা  ও অথৈনিতক লনেদন বেড়েছ। ক কত আয় করল, ক
কত খরচ করল তারও একটা িহসাব থাকা উিচত। িবেশষ কের, বড় ধরেনর খরেচর। ক কান খােত, কান
উে ে  খরচ করেছ, তার সই আেয়র উৎস কী, এর িহসাব রাখা েয়াজন। মা ষ আসেল অ  হেয় যায়
অেথর জ । িক  এটা ভুেল যায় য মের গেল িকছু সে  নওয়া যােব না, কবের একাই যেত হেব। যা
রেখ যােব তা আর কােনা িদন কােজ লাগেব না। আর যিদ বিশ রেখ যায় তেব ছেলেমেয়র স ক ন

হেয় যায়। তা িনেয় মারামাির-কাটাকািট  হেয় যােব। যটা এখন যেথ  দখা যায়। এ সময় নীিত দমন
কিমশন ( দক) যেথ  সি য় আেছ বেলও ম ব  কেরন ধানম ী।
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ধানম ী বেলন, 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। যেহতু আমােদর একটা ভােলা সটআপ আেছ

তাই এই দফতর থেকই এ িবষয়িট িনেয় নজরদাির করা দরকার, যােত িবিভ  ম ণালয় তােদর কােজর
অ ািধকার িঠক করেত পাের, আমােদর অজন েলা আমরা ধের রাখেত পাির। শখ হািসনা বেলন, 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। িতিন বেলন, েত কিট এলাকায় খাজঁ নওয়া দরকার। কােনা এলাকায় কউ

গহৃহীন থাকেব না, কউ িভ া করেব না। যখােনই গহৃহীন থাকেব তােদর একটা ঘর কের িদেত হেব। িতিন
বেলন,  যারা  ঘের  িফের  যেত চায়  তােদর  পুনবাসেনর উেদ াগ িহেসেব আমরা  বি বাসীর  ওপর সােভ
কেরিছলাম। এ কাজ েলা আবার করেত হেব। িতিন বেলন, ‘শাি  িনবাস’ এবং ‘অবসর’ কমসূিচও পুনরায়
চালু করব। দেশ ড  ুসম া স েক দশবাসীেক আরও সেচতন থাকার এবং িচিকৎসকেদর পরামশ মেন
চলার আ ান জািনেয় ধানম ী বেলন, এবার ধু আমােদর দেশই নয়, আশপােশর অেনক দেশই ড ু
দখা  গেছ।  দি ণ  এবং  দি ণ-পূব  এিশয়ার  অেনক  দেশ  মহামারী  আকাের  দখা  িদেয়েছ।  যমন

িফিলপাইেন  মহামারী  আকাের দখা  িদেয়েছ। িতিন  বেলন,  িনেজর ঘরবািড়  এবং  কম েলর চারপােশর
পির ার-পির তার িবষেয় িনেজেক সেচতন হেত হেব। যােত কাথাও পািন জেম এ রাগ সৃি কারী লাভা
জ ােত না পাের। এখেনা এ রােগর েকাপ অেনকটা রেয় গেছ এবং িবিভ  জলায়ও ছিড়েয় পেড়েছ।
কােজই এ ব াপাের আমােদর আেরকটু সতক হেত হেব। শখ হািসনা বেলন, আিম সবার সে  িমশেত চাই,
জানেত এবং কাজ করেত চাই। সখােন েটাকেলর বাধা আিম কখেনা মািন না, মানেতও চাই না। ি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। আমরা সবাই একটা  িটম

িহেসেব কাজ করব, যােত দেশর উ য়নটা রাি ত হয়।   ধানম ী তার ভাষেণর েত সবাইেক পিব
ঈ ল আজহার েভ া  জািনেয়  শােকর  মাস এই আগে  জািতর িপতা  ব ব ু  শখ মুিজবুর  রহমান,
ব মাতা শখ ফিজলাতুন নছা এবং ১৫ আগে র শহীদেদর াভের রণ কেরন। ’৭৫-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 া পূরেণর জ ই িতিন কাজ কের যাে ন। অ ােন ধানম ীর উপেদ া এইচ িট
ইমাম, ড. মিশউর রহমান এবং ড. তৗিফক-ই-এলাহী চৗধরুী, ধানম ীর কাযালেয়র এসিডিজ িবষয়ক মুখ
সম য়ক মা. আবুল কালাম আজাদ, ধানম ীর কাযালেয়র সিচব সা া ল হাসান, স সিচব ইহসা ল
কিরম এবং  ধানম ীর ি চ রাইটার মা.  নজ ল ইসলাম এ সময় অ াে র মেধ  উপি ত িছেলন।

ধানম ীর মুখ  সিচব মা. নিজবুর রহমান অ ানিট স ালনা কেরন।
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