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জাতীয় সংসেদর িবরাধীদলীয় েনতা o জাতীয় পািটর্ র িসিনয়র েকা-েচয়ারময্ান রoশন eরশাদ বেলেছন,
‘েরািহ ােদর িনেয় আমােদর িবরাট সমসয্া হেব। pায় 12/14 লাখ েরািহ ার েদখােশানা আমরা িকভােব
করব।  তারা  মাদক  িবিk  করেছ।  iয়াবা  িবিk  করেছ।  পাসেপাটর্  কের  িবেদশ  যােc।  েরািহ ােদর
বাংলােদেশ রাখা যােব না। তাহেল বাংলােদশ kিতgs হেব। যিদo eকসময় মানিবক কারণ তােদর আ য়
েদয়া হেয়েছ, eখন সময় হেয়েছ তােদর চেল যাoয়ার। েরািহ ােদর িময়ানমার িফের েযেত হেব। েযমন
কেরi  েহাক  তােদর  েফরত  পাঠােত  হেব’।  বহৃsিতবার  জাতীয়  সংসেদর  চতুথর্  aিধেবশেনর  সমাপনী
বkেবয্ িতিন e কথা বেলন। e সময় রoশন eরশাদ জািতর জনক ব বnুর ভূয়িস pশংসা কের বেলন,
‘তার মতুৃয্েত বাংলােদেশর agযাtা বয্াহত হয়।’
িতিন বেলন, েড রু কারেণ বাংলােদেশর মানষু িবপযর্s। eমনভােব েবেড় িগেয়িছল তা বলার বাiের। যিদ
আমরা িনেজরা সেচতন হতাম তাহেল aেনকেক বাঁচােত পারতাম। আমােদর েদশটােক পির ার রাখেত
হেব।  ময়লা  যােত  না  হয়  েসিদেক  লkয্  রাখেত  হেব।  ময্ােলিরয়া  o  যkা  আবার  িফের  আসেব  বেল
িব sাsয্ সংsা বলেছ। পাহািড় eলাকায় ময্ােলিরয়া েদখা িদেয়েছ। e বয্াপাের eখন েথেকi সেচতন না হেল
ময্ােলিরয়া pকট আকার ধারণ করেব। যkা েথেক বাঁচার জনয্ আেগ েথেকi pিতেরাধী বয্বsা িনেত হেব।
sাsয্মntী সেচতন হেল eসব েরাগ েথেক জনগণেক বাঁচােত সkম হব।
িকেশার গয্াং সmেকর্  রoশন eরশাদ বেলন, eরা সntাসী হেc। ািম করেছ। মাদক িনেc। মাদক eখােন
েসখােন েপৗঁেছ িদেc। oরা যিদ গয্াংেয় পাnিরত হয় তাহেল আমােদর ভিবষয্ৎ anকার। যারা িশkা
েথেক ঝের পড়েছ তােদর আবার sুেল পাঠােনার বয্বsা করেত হেব। আেরকিট কাজ করেত হেব েসটা হল
িশ ম দরূ করেত হেব। পিরবার ছাড়া ei গয্াং কালচার দরূ হেব না। e বয্াপাের pথেমi িপতা-মাতােদর
সেচতন হেত হেব। ঝের পড়া সnানেদর িদেক নজর রাখেল তারা জি  হেত পারেব না। জব সmেকর্  িতিন
বেলন,  আসল  কথা  না  েজেনi  মানুষ  িপিটেয়  হতয্া  করা  হেc।  িকn  আiন  হােত  তুল  েনয়া  যােব  না।
সবাiেক  e  বয্াপাের  সেচতন  করেত  হেব।  kটনীিতকেদর  aথর্ৈনিতক  unয়েনর  কােজ  আরo  সmৃk
হoয়ার আhান জািনেয় রoশন eরশাদ বেলন, ‘আমরা আরo aেনক িজিনস রফতািন কের ৈবেদিশক মুdা
aজর্  করেত পাির। eছাড়া েপাশাক খাত আরo শিkশালী করার পাশাপািশ িবেদেশ দk জনশিk পাঠােনার
িদেক আরo t িদেত হেব। গয্ােসর মলূয্ বাড়ােনায় জনগেণর aেনক সমসয্া হেc- দািব কের রoশন
eরশাদ বেলন, ‘e বয্াপাের pধানমntীর দিৃ  আকষর্ণ করিছ। কারণ মানষু িনজ েদেশর িজিনস েবিশ দাম
িদেয় িকনেত চায় না’।

  সংসদ িরেপাটর্ ার
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