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pধানমntী o সংসদ েনতা েশখ হািসনা বেলেছন, ‘বাংলােদেশর যখন unিত হয়, agগিত হয়, তখন েদেশর
িকছু  মানুষ  আেছ  তােদর  পছn  হয়  না।  যারা  সপিরবাের  জািতর  িপতা  ব বnুেক  হতয্া  কেরেছ,  যারা
িবিভn সময় বাংলােদশেক বয্থর্ রা  বানােত েচেয়িছল তারা ষড়যnt কের যােc, কেরi যােব। িকn সব
ষড়যnt  েমাকািবলা  কের  েদশেক  আমরা  eিগেয়  িনেয়  যািc,  eিগেয়  িনেয়  যাব।  তেব  েদশিবেরাধী  ei
ষড়যেntর বয্াপাের সবাiেক সজাগ o সতকর্  থাকেত হেব।’ গতকাল বহৃsিতবার eকাদশ জাতীয় সংসেদর
চতুথর্ aিধেবশেনর সমাপনী বkেবয্ eসব কথা বেলন। e সময় aিধেবশেন সভাপিতt কেরন িsকার ড.
িশরীন শারিমন েচৗধুরী।
েদেশর unয়নেক বয্াহত করেত নানা ষড়যেntর কথা তুেল ধের pধানমntী বেলন, ‘বাংলােদশ eিগেয় যােc,
eিগেয় যােব। িকn আমােদর ei চলার পথ িকn মসৃণ িছল না। িবeনিপ-জামায়াত েজােটর aিg-সntাস,
পুিড়েয় পুিড়েয় শত শত মানষুেক হতয্া কেরেছ। আoয়ামী লীগ ছাড়াo বতর্ মােন সংসেদ যারা িবেরাধী দল
(জাপা) তারাo িবeনিপ-জামায়াত েজােটর হােত চরমভােব িনযর্ািতত হেয়েছ। তারা (িবeনিপ) েযভােব
আমােদর aতয্াচার-িনযর্াতন o হতয্া কেরেছ, েসi তুলনায় তােদর েতা আমরা িকছুi করিছ না, কিরিন।
কারণ আমরা েদশ গড়ার কােজ বয্s। আমরা েদেশর মানেুষর কলয্াণ করার জনয্ বয্s, সময় িদi। েসi
েচ াi  আমরা  কের  যািc।’  েদেশর  unয়ন-agগিতর  ধারাবািহকতা  aবয্াহত  রাখেত  েদশবাসীর
সহেযািগতা কামনা কের িতিন বেলন, ‘গত eক দশেক বাংলােদশ ঘুের দাঁিড়েয়েছ। সারা িবে  বাংলােদশ
eখন eকটা িনজs sান কের িনেয়েছ। sl সমেয় বাংলােদেশর েয unয়ন o agগিত হেc সারা িব  তা
েদখেছ। ei unয়ন o agগিতর ধারাবািহকতা aবয্াহত রাখেত হেব। iনশাlাহ েদেশর মানষুেক আমরা
দািরdয্  েথেক  মিুk  েদব,  kুধা-দািরdয্মkু  unত-সমৃd  ব বnুর  sেpর  েসানার  বাংলা  আমরা  গেড়
তুলবi।’ েদেশর pেতয্ক eলাকায় সরকােরর গৃহীত unয়নকাজ েলা েযন সু ু  o সুচা ভােব সmn হয়
েসজনয্  িনজ  িনজ  eলাকায়  সংসদ  সদসয্েদর  unয়নকাজ েলা  তদারিকর  আhান  জািনেয়  সংসদ  েনতা
বেলন, ‘সারা িবে  বাংলােদশ 30তম aথর্ৈনিতক শিkশালী েদশ। গত 10 বছের েদেশর pবিৃd 8 ভােগর
oপের িনেয় েযেত সkম হেয়িছ। যার সুফল েদেশর মানষু েভাগ করেছ।’
িবদযু্t  o  গয্ােসর  মূলয্বৃিd  িনেয়  সমােলাচনার  জবােব  েশখ  হািসনা  বেলন,  ‘1996  সােল  মাt  1600
েমগাoয়াট িবদযু্t িনেয় যাtা  কেরিছলাম। kমতা ছাড়ার সময় 3300 েমগাoয়াট েরেখ eেলo আট
বছর পর পুনরায় kমতায় eেস েদখলাম utপাদন বােড়িন, বরং 3300 েমগাoয়াট েথেকo কেম েগেছ।
েসi  3300  েমগাoয়াট  িবদযু্t  েথেক  গত  10  বছের  eখন  বাংলােদশ  িবদযু্t  utপাদেনর  kমতা  22
হাজার েমগাoয়ােট unীত হেয়েছ। pধানমntী বেলন, eক iuিনট িবদযু্t utপাদন করেত আমােদর খরচ
হেc 26 টাকা। িকn আমরা gাহকেদর কাছ েথেক মাt িতন-চার টাকা িনিc। eেkেt িবদযু্েতর দাম
বাড়ল  েকাথায়? eলeমিজ  গয্াস  আমদািন  কের  িবতরণ  করেত  সরকােরর  খরচ  হয়  60  টাকা,  িকn
gাহকেক  েদoয়া  হেc  মাt  12  টাকায়।  েয  দােম  আমরা  িবদযু্t  utপাদন  করিছ,  তার  েচেয়  aেনক
কমমেূলয্ আমরা িবিk করিছ। খরেচর টাকাo িনিc না। তা সেtto েকন সমােলাচনা? েকন আেnালন?
তাহেল িবদযু্t utপাদেনর েয খরচ তা-i িদেত হেব। আমরা লাভ করেত চাi না, তেব utপাদন খরচ
েতা িদেত হেব।’ িতিন বেলন, ‘সবাi িবদযু্t বয্বহাের সা য়ী হেল েবিশ খরচ পড়েব না। আমরা চাi,
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েদেশর  pিতিট  ঘর  আেলািকত  েহাক।’ েড ু পিরিsিত  সmেকর্  েশখ  হািসনা  বেলন,  ‘েড ু েমাকািবলায়
আমরা সবর্াtক pেচ া চািলেয় যািc। ধু সরকার েকন, েদেশর মানষুেক িনেজর বাসাবািড়সহ িনজ িনজ
eলাকা পির ার-পিরcn রাখেত হেব, িনেজেদর সুরkা িনেজেদর করেত হেব। সরকার েথেক যা যা করার
তা করা হেব। তেব েদেশর মানুষেকo e বয্াপাের সেচতন হেত হেব।’ িতিন বেলন, pিতিট ধমর্ীয় aনু ান
eত সুnরভােব হেc, পুিলশ বািহনী সবার িনরাপtা িনি ত করেছ। aথচ িবeনিপ ei পুিলশ বািহনীর
26 জন সদসয্েক হতয্া কেরেছ। 500 সাধারণ মানষুেক হতয্া কেরেছ। pধানমntী বেলন, ‘আমরা সারা
েদেশ সামািজক  িনরাপtােব নী গেড় তুলিছ, যার সুফল gােমর মানষু পােc। ei  ধারা aবয্াহত েরেখ
আমরা জািতর িপতা ব বnুর জnশতবািষর্কী o sাধীনতার সুবণর্জয়nী uদয্াপন করব, kুধা-দািরdয্মkু
ব বnুর sেpর েসানার বাংলা গেড় তুলব।’
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