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আওয়ামী লীগ সাধারণ স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর বেলেছন- নীিত,
বৃ ায়ন ও মাদেকর চ েক ভেঙ না দয়া পয  অিভযান চলেব। য-ই অপরাধ ক ক না কন, ছাড়
দয়া হেব না।

সিচবালেয় সমসামিয়ক িবিভ  িবষয় িনেয় সামবার সাংবািদকেদর সে  মতিবিনমেয় িতিন এসব কথা
বেলন।

ওবায় ল কােদর বেলন, ধানম ী শখ হািসনার সে  িবমানব ের কথা হেয়েছ। সখােন আইনশৃ লা
র াকারী  বািহনী  ও  উ পযােয়র  কমকতারাও  িছেলন।  সখােন  ধানম ী  বেল  গেছন,  তার  দেশ
অ পি ত থাকার সময়ও এ অিভযান চলেব।

এখােন আপস বা ছাড় দয়ার ই নই। িতিন বেলন, গডফাদার হাক, মাদেক বা নীিতেত য-ই জিড়ত
থা ক, য-ই ট ডারবািজ করেব, সরকাির দল হেলও ছাড় দয়া হেব না।

কেয়কজেনর নাম উে খ কের সাংবািদকরা  কেরন, তােদর কন ধরা হে  না? জবােব ওবায় ল
কােদর বেলন, অিভযান  হল মা  এক স াহ। সবিকছু যাচাই-বাছাই করা হেব। কউ পার পােব না।

অেনেক তা গা ঢাকাও িদেয়েছ, কােজই এেদর খঁুেজ বর করেত হেব। নজরদািরেত রাখা হেয়েছ এবং

  যুগা র িরেপাট
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

অতীেত যারা হয়েতা িনেজেক আড়াল কের রেখেছ, খাঁজা হে , ছাড় দয়া হেব না।

িতিন বেলন, এখােন মুেখর কথা নয়। আমরা িমন করিছ, শখ হািসনা িমন করেছন, তাই ব ব া নয়া 
হেয়েছ। এ অিভযান চলেব যতিদন না নীিত, মাদেকর চ েক ভেঙ িদেত পাির।

ওবায় ল কােদর বেলন, আিম একথা কখনই বলব না য, অমুেকর ব াক াউ ড অমুক দল। এখন তারা
অপরাধী িহেসেব, স াসী িহেসেব ধরা পড়েছ আওয়ামী লীগ বা তার কােনা সহেযাগী সংগঠেনর পিরচেয়।

আমরা এটােকই দখব। এখন যখন আমােদর দেলর পিরচেয় অপরাধ করেছ, আমার দেলর লাক িহেসেব
শাি  িদি ।

িজ ক শামীম সরকােরর বড় বড় কাজ করেছ িকভােব জানেত চাইেল িতিন বেলন, এটা যিদ আেগ আপিন
(সাংবািদক) বর করেত পারেতন ভােলা হেতা না? এটা সরকারই কেরেছ।

সরকারেক  দিখেয়  দেব  সাংবািদকরা।  কাথায়  রা া  খারাপ,  কাথায়  ি জ  পেড়া  পেড়া  অব া-  এ
িবষয় েলা তা সাংবািদকরাই আমােদর দখান। কােজই িবষয়টা আপনােদর অেগাচেরই রেয় গেছ।

িজ ক শামীম সরকাির কাজ পেত িবপুল অংেকর ঘুষ িদেয়েছন- এমন তেথ র সে  কােদর বেলন,
আপনারা একটু বর ক ন, কােদর কােদর ঘুষ িদেয়েছ। কউ বেস নই, সরকােরর প  থেক আটঘাট
বঁেধই নেমিছ, এখােন কােনা কার আপস নই।

িতিন  বেলন,  আমরা  তা  কাজটা  করিছ।  সরকােরর  এক  বছর  এখনও  যায়িন।  নট  দ াট  আমরা
ইেলকশনেক সামেন রেখ এ ব ব া েলা িনি  ভােটর জ । আিম বলিছ, আমরা িমন করিছ, যা করিছ।
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