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‘oয়ান-iেলেভেনর পুনরাবৃিt আর হেব না, ব বnুর খুিন রােশদ েচৗধুরীেক িফিরেয় িনেত
াmেক িচিঠ িদেয়িছ’
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pধানমntী েশখ হািসনা বেলেছন,
দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযান
aবয্াহত  থাকেব।  eজনয্  িতিন
িনেজi  pেয়াজনীয়  িনেদর্শনা
িদেcন।  িতিন  বেলন,  দনুর্ীিতর
কারেণ  সমােজ  ৈবষেময্র  সৃি
হেc।  িশ  েথেক   কের
সমােজ  eর  িব প  pভাব
পড়েছ।  eর  ফেল  সমােজ
aরাজক পিরিsিতর সৃি  হেc।
e aবsা েথেক েবিরেয় আসেত
হেব।
sানীয়  সময়  রিববার  িবকােল
িনu  iয়েকর্  জািতসংেঘ
বাংলােদশ  sায়ী  িমশেনর
ব বnু িমলনায়তেন আেয়ািজত
eক  সংবাদ  সেmলেন
সাংবািদকেদর  pে র  জবােব
eসব  কথা  বেলন  pধানমntী।
                সংবাদ সেmলেনর

েত  িলিখত  বkবয্  েদন  pধানমntী  েশখ  হািসনা।  eেত  িতিন  গত  আট  িদেন  জািতসংঘ  সাধারণ
পিরষেদর 74তম aিধেবশেন েযাগদান, সাধারণ পিরষেদ ভাষণ eবং িবিভn কাযর্kেমর কথা তুেল ধেরন।
পের pে াtর পেবর্ িনu iয়েকর্  কমর্রত সাংবািদকেদর িবিভn pে র সরাসির জবাব েদন।
দনুর্ীিতর  pস  েটেন  সংবাদ  সেmলেন  pধানমntী  বেলন,  oয়ান  iেলেভেনর  আর  েযন  পুনরাবিৃt না  হয়
েসজনয্ আেগ েথেকi বয্বsা িনিc। eসব aিনয়ম  হেয়েছ ব  আেগ। জািতর িপতােক হতয্ার পর
যারা  aৈবধভােব  kমতা  দখল  কেরেছ,  তারাi  দনুর্ীিত  p য়  িদেয়েছ  eবং  পৃ েপাষকতা  কেরেছ।  িতিন
বেলন, েদেশর aথর্ৈনিতক unয়েনর জনয্ িদনরাত akাn পির ম কের যািc। দনুর্ীিতর কারেণ েসটা ন
হেত েদoয়া যায় না। pকেlর pিতিট পয়সা যােত যথাযথভােব বয্য় হয় েসi পদেkপo েনoয়া হেব।

  শহীদলু iসলাম, িবেশষ
pিতিনিধ, যুkরা
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215

েশখ হািসনা বেলন, ‘আমরা রাজনীিত কির জনগেণর জনয্। জনগেণর সে  আমােদর িমেশ চলেত হেব।
দীঘর্িদন kমতায় থাকার kpভাব েযন দল বা সমােজ না পেড় েসটা আমােক েদখেত হেব। দনুর্ীিতর িব েd
aিভযান চলেছ eবং চলেব। যুkরাে  আসার আেগ কিমিটর সভা কের িসdাn িদেয় eেসিছ কখন েকাথায়
aিভযান চলেব। আিম িনu iয়েকর্  বেসo সব িদকিনেদর্শনা িদিc। aৈবধ পেথ কাuেক সmদশালী হেত
েদoয়া যােব না। ’
কয্ািসেনার  িব েd  aিভযান  সmেকর্  েশখ  হািসনা  বেলন,  েsাটর্ সেক  pেমাট  করার  জনয্  আমরা  নানা
সুেযাগসুিবধা িদেয়িছ। িকn eসব সুিবধা বয্বহার কের eরা েয কয্ািসেনা িনেয় আসেব ভাবেতo পািরিন।
eখন েকঁেচা খুড়ঁেত সাপ েবর হেয় আসেছ। আেরা কী েবর হয় েদখুন। aেপkা ক ন, eকবার যখন ধেরিছ
তখন  aিভযান  aবয্াহত  থাকেব।  কার  মাধয্েম  বা  েকান  েকাmািনর  মাধয্েম  eসব  কয্ািসেনা  সর াম
eেসেছ, তা আপনারা েদখেত পােcন।
িতিন বেলন, আমরা pথেম জি বাদিবেরাধী aিভযান  কেরিছলাম। েসখােন আমরা যেথ  সফলতা
aজর্ ন কেরিছ। মাদেকর িব েd aিভযান aবয্াহত আেছ। eবার আমরা দনুর্ীিতর িব েd aিভযান 
করলাম।
েশয়ারবাজার  েকেল াির  eবং  ঋণেখলািপেদর  িব েd  সরকার  কী  বয্বsা  িনেc—eমন  pে র  জবােব
pধানমntী বেলন, ঋণেখলািপর pচলন িজয়ার আমল েথেকi  হেয়িছল। eটার pচলন eখেনা আেছ।
আমরা পদেkপ িনিc। আর েশয়ারবাজার িনেয় িকছু িকছু েলাক েখলা করেছ। তেব আিম বলব, যারা
েশয়ারবাজাের িবিনেয়াগ কেরন, তােদর বেুঝ েন িবিনেয়াগ করা uিচত।
eক pে র জবােব  pধানমntী বেলন, বতর্ মান সরকার pবাসীবাnব। pবাসীরা  েদেশ েরিমটয্াn  পাঠােল
সরকার 2 শতাংশ pেণাদনা িদেc, েযন তারা সহেজ েরিমটয্াn পাঠােত পােরন। েকােনা রকম aসুিবধা না
হয় েস বয্বsা িনেয়েছ  সরকার। eজনয্ যুkরাে র েpিসেডn েডানাl াmেক িচিঠ িদেয়িছ।
গত 24 েসেpmর জািতসংঘ মহাসিচব aয্ােnিনo েতেরেসর েদoয়া মধয্াhেভােজ pধানমntী েশখ হািসনা
যুkরাে র  েpিসেডn  েডানাl  ােmর  সে  eক  েটিবেল  বেসন।  eসময়  েশখ  হািসনা  যুkরাে র
েpিসেডnেক eকিট খাম হsাnর কেরন। কী িছল েসi খােম সংবাদ সেmলেন জানেত চাiেল pধানমntী
ব বnুর খুিন রােশদ েচৗধুরীেক িফিরেয় িনেত িচিঠ েদoয়ার কথা জানান।
েরািহ ােদর  িফিরেয়  িনেত  ‘েসiফ  েজান’  করার  দািবেক  িময়ানমার  ‘aমলূক’  আখয্ািয়ত  কেরেছ।
িময়ানমােরর ei মnবয্ pসে  eক pে র জবােব pধানমntী বেলন, িময়ানমােরর নাগিরকরা aনয্ েদেশ
েরািহ া িহসােব বসবাস করেছ। জািত িহসােব eটা িময়ানমােরর জনয্ লjার।
ঢাকা-িনuiয়কর্  েট  িবমােনর  াiট  চালু  pসে  pধানমntী  বেলন,  aতীেত  যারা  kমতায়  িছল  তখন
িবমােনর aবsা খুবi খারাপ িছল। iিতমেধয্ pায় 10িট uেড়াজাহাজ আমরা িকেনিছ। eবার িনu iয়েকর্
সরাসির িবমান চলাচেলর pেচ া চালািc।
যুkরা  আoয়ামী লীেগর কিমিট গঠন pসে  eক pে র জবােব pধানমntী বেলন, বতর্ মান কিমিট বহাল
থাকেব। aিচেরi সেmলেনর মাধয্েম নতুন কিমিট েদoয়া হেব। কানাডা আoয়ামী লীেগর কিমিট িবলpু
করা হেয়েছ বেল জানান pধানমntী।
পররা মntী ড. e েক আbুল েমােমন eবং জািতসংেঘ বাংলােদেশর sায়ী pিতিনিধ o রা দতূ মাসুদ িবন
েমােমন সংবাদ সেmলেন মে  uপিব  িছেলন। pধানমntীর েpস সিচব iহসানলু কিরম eবং sায়ী িমশেনর
ফাsর্  েসেkটাির (েpস) নরূ eলািহ িমনা সংবাদ সেmলেনর েযৗথ স ালক িছেলন।
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েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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