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জ িদেন িনউইয়েক ধানম ীেক সংবধনা

অসৎ ও নীিতবাজ আমার দেলর হেলও ছাড়
নই
নীিতবাজেদর িব ে  কেঠার পদে প অব াহত থাকেব * নীিত না হেল দেশর চহারা

পাে  যত * কার আয় কত, কীভােব চেল- খুঁেজ বর করেত হেব
কাশ : ৩০ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চাটার গা ী সব চেট খেয় ফেল, আমার গিরব মা ষ পায় না- জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবরু
রহমােনর এই িবখ াত উি  শিনবার রেণ এেলা যু রা  বাসী বাংলােদিশেদর।

এিদন িনউইয়েকর ানীয় সময় িবকােল ধানম ী শখ হািসনার ৭৩তম জ িদেন আেয়ািজত নাগিরক
সংবধনায় িতিন বেলন, নীিতবাজ ও অসৎ ব ি েদর িব ে  তার সরকােরর চলমান কেঠার পদে প
অব াহত থাকেব।

নীিতবাজ ও অসৎ ব ি  আমার দেলর হেলও ছাড় নই। কার আয় কত, কীভােব জীবনযাপন কের-
সটা খঁুেজ বর করেত হেব ম ব  কের ধানম ী আরও বেলন, দেশর উ য়েন য পিরমাণ অথ খরচ

হে  তা সিঠকভােব ব য় হেল দশ অেনক দরূ এিগেয় যত।

  হাসা ামান সাকী, িনউইয়ক
থেক
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ধানম ী শখ হািসনা িবকাল সায়া িতনটায় িনউইয়েকর টাইম য়াের হােটল মার েয়েজর হল েম
উপি ত হন। এ সময় দলীয় নতাকমী ও বাসীরা াগান িদেয় ধানম ীেক বরণ কের নন। তারা
দলীয় ধানেক জ িদেনর েভ া জানান। যু রা  আওয়ামী লীগ এ নাগিরক সংবধনার আেয়াজন কের।

ধানম ী শখ হািসনা তার এক ঘ ারও বিশ সময় ব েব  দেশর চলমান নীিতিবেরাধী অিভযান িনেয়
কথা বেলন। নীিতবাজেদর িব ে  কড়া িশয়াির উ ারণ কের িতিন ভােব বেলন, আমরা স াস,
জি বাদ, নীিত এবং মাদেকর িব ে  কেঠার পদে প িনেয়িছ।

একটা  কথা  পির ারভােব বলেত চাই,  যিদ  কউ অসৎ পেথ অথ উপাজন কের,  তার এই অিনয়ম,
উ ৃ লতা বা অসৎ উপায় ধরা পড়েল তার িব ে  কেঠার পদে প নয়া হেব।

স যই হাক না কন, আমার দেলর হেলও তােক ছাড় দয়া হেব না। উ য়ন কে  অিনয়েমর সে
ধানম ী শখ হািসনা বেলন, আমরা ব াপকভােব উ য়ন ক  িনি ।

য পিরমাণ উ য়ন ক  আমরা িনি , তার িতিট টাকা যিদ সিঠকভােব ব য় হেতা তাহেল বাংলােদেশ
আজ আরও অেনকদরূ উ য়ন হেত পারত। িতিন বেলন, এখন আমােদর খঁুেজ বর করেত হেব কাথায়
ফাঁকেফাকর রেয়েছ, কারা এই কাজ েলা করেছ এবং িকভােব।

সমােজ অসৎ পেথ অথ উপাজেনর হার বেড় গেল যসব ব ি  বা  তােদর স ানরা সৎ পেথ জীবন
িনবাহ করেত চায়, তােদর জ  সটা কিঠন হেয় পেড় বেল ম ব  কেরন শখ হািসনা।

িতিন বেলন,  একজন সৎভােব চলেত গেল তােক বশ িকছু সীমাব তা িনেয় চলেত হয়,  আর অসৎ
উপােয় উপািজত অথ িদেয় এই া ড, ওই া ড, এটা- সটা হৈচ, খুব দখােত পাের।

ফলাফলটা  এই  দাঁড়ায়,  একজন অসৎ  মা েষর দৗরাে  যারা  সৎ  জীবনযাপন  করেত  চায়  তােদর
জীবনযা াটাই কিঠন হেয় পেড়। ধানম ী বেলন, সৎ মা েষর ছেলেমেয়েদর মেন একটা  আসেত
পাের, কন তােদর পিরবার িবলাসব ল জীবনযাপন করেত পাের না।

বা িবকভােবই এই িচ া লাকজনেক অসৎ পেথ ঠেল দয়। িতিন বেলন, আেরকটা িজিনস আিম দখেত
বেল িদেয়িছ- সটা হল কার আয়-উপাজন কত? কীভােব জীবনযাপন কের?

স েলা  আমােদর  বর  করেত  হেব।  তাহেল  আমরা  সমাজ  থেক এই  ব ািধটা  দরূ,  একটা  অসম
িতেযািগতার হাত থেক সমাজেক র া করেত পারব, আগামী জ েক র া করেত পারব।

সরকাির কমকতা-কমচারীেদর বতন বিৃ র কথা মেন কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, এখন দেশর উ িতর
জ  শাি পূণ পিরেবশ দরকার।

মাদেকর িব ে  অিভযান অব াহত রাখার ঘাষণা িদেয় শখ হািসনা বেলন, এিট পিরবার ও দশেক ংস
কের। মাদেকর সে  জিড়ত কারবািরেদর আমরা খঁুেজ বর করবই।

সরকােরর িন াকারী িকছু মা েষর তী  সমােলাচনা কের শখ হািসনা বেলন, যখন দেশর উ য়ন হয়,
তখন এই মা ষ েলা অ ি েবাধ কের। তারা িতিহংসায় সব সময় িবেদিশেদর কােছ সরকােরর িব ে
নািলশ কের।

ধানম ী বেলন,  আমরা জাতীয় বােজট সাত ণ বািড়েয়িছ। িবএনিপ-জামায়ােতর শাসনামেল বােজেট
অেথর পিরমাণ িছল ৬১ হাজার কািট টাকা। িক  আমরা চলিত বছর ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট
টাকার বােজট িদেয়িছ।

গত  িনবাচেন  িবএনিপর িবপযয় স েক  ধানম ী  ও  আওয়ামী  লীগ  সভাপিত শখ হািসনা  বেলন,
িবএনিপ িনবাচেন আ িরক িছল না। বরং তারা মেনানয়ন বািণেজ  ব  িছল।

িতিন বেলন, দেশর মা ষ আওয়ামী লীেগর ওপর আ া রেখেছ এ কারেণ য, তারা জােন, আওয়ামী লীগ
মতায় থাকেল দেশর উ য়ন ও তােদর ভােগ র পিরবতন হেব।

এ সে  শখ হািসনা বেলন, দেলর চয়ারম ান একজন অপরাধী সই দলেক মা ষ কন ভাট দেব।
খােলদা িজয়ার এক ছেল অথ পাচােরর দােয় দি ত এবং অপর ছেল িস াপুের ক ািসেনা খলেত িগেয়
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ফতার হয়।

িতিন  বেলন,  জনগেণর শি ই  সবেচেয়  বড়  শি ।  আওয়ামী  লীগ  জনগেণর  শি েত িব াস  কের।
আওয়ামী লীগ জনগেণর শি েত মতায় এেসেছ।

দেশর িবিভ  খােত ব াপক উ য়েনর কথা উে খ কের শখ হািসনা বেলন, এই উ য়েন তৃণমেূলর মা ষ
অিধকাংশ ে  উপকৃত হে । িবেদিশ ঋণ হণ সে  ধানম ী বেলন, সরকার সতকভােব পদে প
িনে  যন ঋেণর কারেণ দশ িত  না হয়।

বাসীেদর কল ােণ নয়া পদে প স েক শখ হািসনা বেলন, সরকার িতনিট এনআরিব ব াংক িত ার
অ মিত িদেয়েছ। বাসীেদর দেশ িবিনেয়ােগ আকৃ  করার ব াপাের পদে প িনেত ব াংক কতৃপে র

িত আ ান জািনেয় িতিন বেলন, বাসীরা যন বধ ি য়ায় দেশ টাকা পাঠােত পাের স পদে পও
নয়া হেয়েছ।

ধানম ী বেলন, বািয়ং কা ািনর কাছ থেক ইিতমেধ  ১০িট িবমান কনা হেয়েছ। ঢাকা-িনউইয়ক ট
পুনরায় চালরু আেলাচনা চলেছ এবং আমরা আমােদর িবমানব েরর িনরাপ ারও উ য়ন কেরিছ।

িবিভ  ােন দতূাবাস ও কন েলট অিফস াপেনর কথা উে খ কের শখ হািসনা বেলন,  ািরডায়
একিট কন েলট অিফস খালা হেব। জি বাদ ও স াস য কবল বাংলােদেশর সম া নয়, গাটা িবে র
জ ই মিক, স কথাও মেন কিরেয় দন ধানম ী।

িতিন বেলন, সরকার স াসবাদ, জি বাদ, নীিত ও মাদক িনমূল কের মা ষেক উ ত ও র জীবন
উপহার িদেত চায়- যা িছল জািতর িপতার । ব ব রু ে র অ সরেণ বাংলােদশ হেব িবে  সমৃ ,
উ ত দশ এবং ধুা ও দাির মু  সানার বাংলা।

ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর দীঘ রাজৈনিতক সং াম  ও ত ােগর কথা তুেল ধের ধানম ী বেলন,
একজন রাজৈনিতক নতা হেত হেল দেশর মা েষর কল ােণ কাজ করার মানিসকতা থাকেত হেব।

১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  জািতর জনকেক সপিরবাের হত ার ঘটনা  রণ  কের িতিন  বেলন,  যারা
াধীনতা ও বাঙািলর িবজয় মেন িনেত পােরিন, পািক ািনেদর সে  হাত িমিলেয় যারা ধষণ ও গণহত া

চািলেয়েছ, তােদর েরাচনােতই ১৫ আগে র হত াকা  ঘটােনা হয়।

লােখা শহীেদর রে র িবিনমেয় অিজত াধীনতা ও মিু যেু র চতনা যভােবই হাক সমু ত রাখেত হেব
বেলও ম ব  কেরন ধানম ী।  ব তৃার েত ভাষা  আে ালন,  মিু যু ,  ১৫ আগে র হত াযে
ব ব  ুও অ  শহীদেদর িত গভীর ার িনদশন িহেসেব এক িমিনট নীরবতা পালন করা হয়।

নাগিরক সংবধনায় ধানম ী শখ হািসনার ব েব র পর যু রা - বাসী ত ণ ব বসায়ী লৎুফর রহমান
িহম ুবেলন, ধানম ীর ব ব  িছল সাহিসকতাপূণ। িতিন ব ব রু কথা আমােদর রণ কিরেয় িদেলন।

ব ব ু বেলিছেলন- িবেদশ থেক আনা টাকা চাটার দল খেয় ফেল, দেশর গিরব মা ষ িকছু পায় না।
আজ শখ হািসনাও বেলেছন, দেশর উ য়ন কে র টাকা সিঠকভােব ব য় হে  না। তা না হেল দশ
আরও অেনকদরূ এিগেয় যত।

এিদেক সংবধনা  অ ান যু রা  আওয়ামী লীেগর আেয়াজেন হেলও দলীয় কা েলর কারেণ  এেত
সভাপিত  কেরনিন  সভাপিত ড.  িসি র রহমান।  সভাপিত  কেরন পররা ম ী  ড.  এ ক আব ল
মােমন।

অ ান পিরচালনা কেরন জািতসংেঘ বাংলােদেশর ায়ী িতিনিধ ও রা দতূ মা দ িবন মােমন। মে
যু রা  আওয়ামী লীেগর কােনা নতা িছেলন না। জািতসংেঘর সাধারণ অিধেবশন উপলে  িনউইয়েক
অব ানরত ধানম ী শখ হািসনা শিনবার পুের জািতসংঘ মহাসিচব অ াে ািনও েতেরেসর সে  বঠক
কেরন।

আট িদেনর এই সফর শেষ ১ অে াবর ভাের ধানম ীর দেশ পৗঁছােনার কথা রেয়েছ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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