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েংেপ্টে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য 

েমপ্ট াপপ্ট াগী ও গুরুত্বপূর্ ণ 

একােশ জাতী  েংেপ্টের চতুর্ ণ অধধপ্টবশপ্টনর েমাপনী বক্তপ্টব্য প্রধানমন্ত্রী সশ  াাধেনা বপ্টছপ্টনন, গত এক েশপ্টক বাংছাপ্টেশ ঘুপ্টর 

োঁধিপ্ট প্টন। স্বল্প েমপ্ট  ধবপ্টে একটা স্থান কপ্টর ধনপ্ট প্টন বাংছাপ্টেশ। বাংছাপ্টেশ এ ন এধশ ার ১৩তম অর্ ণননধতক উন্নধতর সেশ এবং 

েধির্ এধশ ার ধিতী  অর্ ণননধতক উন্নধতর সেশ। ধবপ্টে বাংছাপ্টেপ্টশর অবস্থান ৩০তম। বাংছাপ্টেশ আরও অজণন করপ্টত পারপ্টব বপ্টছ 

আশাবাপ্টের কর্াও উপ্টছস্ন  কপ্টরপ্টনন প্রধানমন্ত্রী। বছার অপ্টপিা রাপ্ট  না, উন্নধতর পপ্টর্ বাংছাপ্টেপ্টশর এধগপ্ট   াও ার সিপ্টে 

প্রধানমন্ত্রী সশ  াাধেনার দূরেশী সনতৃত্ব এবং েমপ্ট াপপ্ট াগী ধেদ্ধান্ত গ্রার্ ও তার  র্া র্ বাস্তবা ন ধবপ্টশষ ভূধমকা সরপ্ট প্টন। েঙ্গত 

কারপ্টর্ই প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য েমপ্ট াপপ্ট াগী এবং  র্া র্ বপ্টছ অধিধাত কপ্টরপ্টনন ধবপ্টেষকরা। প্রধানমন্ত্রী উপ্টছস্ন  কপ্টরপ্টনন, 

আমাপ্টের চছার পর্ কী খুব মসৃর্ ধনছ? ধনছ না। আগুন ধেপ্ট  জ্বাছাও-সপািাও করা াপ্ট প্টন। ধবআরটিধে আটি ণকুপ্টছট বােগুপ্টছা প ণন্ত 

জ্বাধছপ্ট  সে া াপ্ট প্টন। ধবপ্টরাধী েছ অতযাচার ধন ণাতপ্টনর কর্া বপ্টছ। আমরা কম ধন ণাতপ্টনর ধশকার াইধন। আও ামী ছীগ নািা 

বতণমান েংেপ্টে  ারা ধবপ্টরাধী েছ তারাও ধবএনধপ-জামা াপ্টতর অতযাচার ধন ণাতপ্টনর ধশকার। সেই তুছনা  আমরা ধকছুই করধন না। 

ধতধন আরও বপ্টছপ্টনন,  ারা বঙ্গবন্ধুপ্টক াতযা কপ্টর বাংছাপ্টেশপ্টক ব্যর্ ণ রাপ্টে পধরর্ত করপ্টত সচপ্ট ধনছ তাপ্টের ষি ন্ত্র এ প্টনা চছপ্টন। 

এই েব ষি প্টন্ত্রর ব্যাপাপ্টর েবাইপ্টক েজাগ র্াকপ্টত াপ্টব। সেশপ্টক স িাপ্টব এধগপ্ট  ধনপ্ট   াধি, সেিাপ্টব এধগপ্ট  ধনপ্ট   াপ্টবা। প্রধানমন্ত্রী 

প্রেত্ত বক্তব্য সর্প্টক একজন রােপ্টনতার পধরকল্পনার দৃঢ়তা, ধনপ্টজর প্রধত আস্থা এবং োমধগ্রক ধবচাপ্টর সেশবােীর জন্য োধ ত্ব ও 

কতণব্যপ্টবাধ ধবষপ্ট  তার মপ্টনািাপ্টবর পধরচ  সমপ্টছ। জনতার শধক্তর প্রধত আস্থাশীছ বক্তপ্টব্যর জন্য প্রধানমন্ত্রীপ্টক আমরা ধন্যবাে 

জানাই। স্মতণব্য স , বাংছাপ্টেপ্টশর অতীপ্টতর রাজননধতক ইধতাাে খুব একটা স্বধস্তো ক ন । এ সেপ্টশ জাধতর ধপতাপ্টক নৃশংেিাপ্টব 

াতযা করা াপ্ট প্টন; স্বাধীনতাধবপ্টরাধীপ্টের রােী িাপ্টব পুনব ণােন করা াপ্ট প্টন-  া েব ণজনধবধেত। একটি স্বাধীন সেপ্টশ   ন 

স্বাধীনতাধবপ্টরাধীরা রােী  পতাকা সশাধিত গাধিপ্টত চছাপ্টেরা কপ্টর ত ন এর সচপ্ট  পধরতাপ্টপর আর ধক াপ্টত পাপ্টর। ধকন্তু বাস্তবতা 

াপ্টছা, মুধক্তযুপ্টদ্ধর পপ্টির শধক্ত িমতা  আোর পর এ সেপ্টশর মাটিপ্টত বঙ্গবন্ধুর াতযার ধবচারো একাত্তপ্টরর মানবতাধবপ্টরাধীপ্টের 

ধবচার াপ্ট প্টন। এ ঘটনা বাঙাধছ জাধতর জন্য েধতযই গপ্টব ণর। েবপ্টচপ্ট  বি ধবষ  াপ্টছা- বাংছাপ্টেশ মধ্যম আপ্ট র সেপ্টশর পপ্টর্ এধগপ্ট  

চপ্টছপ্টন। সবপ্টিপ্টন মার্াধপছু আ , সবপ্টিপ্টন জাতী  প্রবৃধদ্ধ। েঙ্গত কারপ্টর্ সেশধবপ্টরাধী ষি প্টন্ত্রর ব্যাপাপ্টর েবাইপ্টক েপ্টচতন ও েতকণ 

র্াকার স  আহ্বান জাধনপ্ট প্টনন প্রধানমন্ত্রী সশ  াাধেনা তা অতযন্ত তাৎপ ণপূর্ ণ। এ কর্া বছার অপ্টপিা রাপ্ট  না স , বতণমান েরকাপ্টরর 

েমপ্ট ই সেপ্টশর েবপ্টচপ্ট  সবধশ উন্ন ন োধধত াপ্ট প্টন। অবকাঠাপ্টমা, স াগাপ্ট াগ, তথ্যপ্রযুধক্ত, ধশিা, স্বাস্থয, ধবদু্ ৎ- স   াপ্টতর ধেপ্টকই 

দৃধি সে া সাাক না সকন, েব  াপ্টতর উন্ন নই দৃশ্যমান। এ সেপ্টশর ধনজস্ব অর্ ণা প্টন পদ্মা সেতুর মপ্টতা বৃাত্তম অবকাঠাপ্টমা ধনধম ণত 

াপ্টি। আর এেব উন্ন প্টনর সিপ্টে প্রধানমন্ত্রী সশ  াাধেনার অবোন েবপ্টচপ্ট  সবধশ। আমরাও মপ্টন কধর, উন্ন প্টনর এই ধারাবাধাকতা 

অিযাাত রা প্টত াপ্টব। বতণমান েরকার উন্ন প্টনর স  রূপকল্প গ্রার্ কপ্টরপ্টন, তার  র্া র্ বাস্তবা নই সেশবােী প্রতযাশা কপ্টর। এনািা 

রাজননধতকিাপ্টব গর্তপ্টন্ত্রর চচ ণাটা অবাধ করাো অর্ ণননধতক মুধক্ত অজণপ্টন অব্যাাত কাজ করার স  তথ্য প্রধানমন্ত্রী েংেপ্টে উপস্থাপন 

কপ্টরপ্টনন তাও গুরুত্ববাাী। েপ্টব ণাপধর বছপ্টত চাই, গর্তন্ত্র ও উন্ন ন এপ্টক অপপ্টরর েপ্টঙ্গ যুক্ত। গর্তন্ত্র বাাছ র্াকপ্টছ উন্ন ন া  সেপ্টশর, 

পিান্তপ্টর গর্তন্ত্রধবপ্টরাধীরা ব্যাাত কপ্টর উন্ন ন। তপ্টব গর্তন্ত্রপ্টক আাত কপ্টর গর্তন্ত্রধবপ্টরাধীরা ধনপ্টজপ্টের আপ্ট র সগানাপ্টনার অপপ্টচিা  

ধছপ্ত া ।  ধেও তাপ্টত সশষ রিা া  না, তারা ধনধিপ্ত া  ইধতাাপ্টের আস্তাকুপ্টি। আমরা মপ্টন কধর, গর্তন্ত্র এবং গর্তাধন্ত্রক 

ধারাবাধাকতা আপ্টন বপ্টছই সেপ্টশর এত উন্ন ন াপ্টি। এ বক্তপ্টব্য সকাপ্টনা যুধক্তশীছ মানুষ ধিমত করপ্টবন না। একই েপ্টঙ্গ এ েতযও 

উচ্চারর্ করপ্টত াপ্টব গর্তপ্টন্ত্রর সুরিা এবং উন্ন প্টনর ধারাবাধাকতা রিার জন্য সেশপ্টপ্রধমক োধ ত্বশীছ েরকাপ্টররও ধারাবাধাকতা 

বাঞ্ছনী । সেপ্টশর মানুপ্টষর প্রধত অঙ্গীকারবদ্ধ সনেীর নীধত ও আেশ ণ ধনপ্ট  তাই সকাপ্টনারকম েংশপ্ট র সকাপ্টনা অবকাশ সনই। 

 


