
অপ চােরর িব ে  সতক থা ন ॥ ধানম ী
কািশত: ০৫ - সে র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

জনক  ড  ॥ ধানম ী শখ হািসনা সব ধরেনর অপ চােরর িব ে  ব বসায়ী স দায়েক সতক থাকার আ ান
জািনেয় বেলেছন, এখন সরকােরর িব ে  য অপ চার চালােনা হে  তা মলূত দেশর ব বসা-বািণেজ রই িত
সাধন করেছ। খবর বাসসর।

ধানম ী বেলন, আমােদর িকছু লাক আেছ অনবরত আমােদর িব ে  বাইের অপ চার চালাে , যারা আমােক
রাজৈনিতকভােব িত  করেত চায়। এটা আপনােদর (ব বসায়ী নতৃবৃ েক) িচি ত করেত হেব। ধানম ী শখ
হািসনা বধুবার সকােল তার তজগাঁওেয় কাযালেয় বাংলােদশ তির পাশাক রফতািনকারক সিমিতর (িবিজএমইএ)
নতৃবৃ  সা াত করেত এেল িতিন একথা বেলন। দেশর উ য়েন তির পাশাক িশে র পণূ ভিূমকা তুেল

ধের ধানম ী বেলন, ‘পণ  রফতািনর জ  এর আকষণ বাড়ােত হেল আপনােদর পেণ র ব মখুীকরেণর ওপর
 িদেত হেব।’ ইউেরােপর িবিভ  দেশ িনযু  বাংলােদেশর রা দূত এবং হাইকিমশনারেদর অংশ হেণ গত

জুলাই মােস ল ডেন অ ি ত দূত সে লেন তার দ  ব তৃার স  টেন শখ হািসনা বেলন, ‘বাংলােদশী পেণ র
জ  তােদর নতুন বাজার খঁুেজ বর করেত বেলিছ।’ ি ট ই  বাংলােদেশর রফতািন বািণেজ  ভাব ফলেব না,
এমন অিভমত ব  কের সরকার ধান বেলন, িবেশষ কের ইউেরাপীয় দশ েলার সে  স ািদত রফতািন চিু র
কারেণ ি ট কান েমই বাংলােদেশর ব বসা, িবেশষ কের রফতািনেক িত  করেব না, এসব চিু র সিঠক
বা বায়ন চলেব। িবিজএসইএর নবিনবািচত সভাপিত বানা হেকর নতেৃ  ব বসায়ী নতৃবৃ  ধানম ীর সে
সা াত কেরন এবং তাঁেদর িবিভ  দািবদাওয়া পশ কেরন। ধানম ীর বসরকারী খাত িবষয়ক উপেদ া সালমান
এফ রহমান, সােবক িবিজএমইএ সভাপিত আিন র রহমান িসনহা, আরওয়াল-উল-আলম পারেভজ এবং িসি র
রহমান এবং থম জ  সহ-সভাপিত মাহা দ আ সু সালাম এবং জ  সহ-সভাপিত ফয়সল সামাদ অ েদর
মেধ  অ ােন ব তৃা কেরন। ধানম ীর মখু  সিচব মাঃ নিজবরু রহমান এবং স সিচব ইহসা ল কিরম এ সময়
উপি ত িছেলন। ধানম ী বেলন, ‘আমরা তির পাশাক খােতর উ য়েন স ব সব ধরেনর সহেযািগতা দান করিছ
কন না এিট আমােদর জ  িবশাল কমসং ােনর েযাগ কের িদেয়েছ, িবেশষ কের নারীেদর জ । একই সে  এই

খাত দেশর উ য়েনও ভূিমকা রাখেছ।’

সরকার ধান এবং আওয়ামী লীগ সভাপিত বেলন, দেশর ব াকওয়াড িলংেকজ িশে র সম া সমাধােনও আমরা
েয়াজনীয় সহেযািগতা দান কেরিছ। বাংলােদশেক একিট কিৃষ ধান দশ উে খ কের িতিন বেলন, ‘আমরা

দশেক সকল ে ই এিগেয় িনেয় যেত চাই। আর সজ  আমােদর কিৃষ এবং িশ ায়ন িট েকই সমান
 িদেত হেব কন না িশ ায়ন ছাড়া দেশর সািবক উ িত হেত পাের না।’ এ সে  ধানম ী বেলন, জািতর

িপতা ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমানই দেশ িশ  াপেনর গাড়াপ ন কেরন। ধানম ী এ সময় িবিজএমইএ
নতৃবৃ েক পেথর ধাের বা য ত  িশ  িত ান গেড় না তেুল এর জ  িনিদ  িশ া েলই িশ  কারখানা গেড়
তালার আ ান জানান।
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