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মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী আপনোক্ে অভিনন্দন 

 মুহম্মদ শভিকুর রহমোন 

প্রধোনমন্ত্রী শশখ হোভিনো বহু েযোভিক্নো অর্ থোৎ িয়ঙ্কর জুয়োর আড্ডো বন্ধ েক্র ভদক্য়ক্েন। এর িক্ে জভিত র্োেোর দোক্য় দক্ের েক্য়ে 

শনতোক্েও শেিতোর েরোক্ত এতটুকু ভিধো েক্রনভন। মোনুক্ের মুক্খ মুক্খ এখন শে ের্ো চেক্ে তো হক্েো, শেিতোক্রর রভশ অক্নে 

ওপক্র েোক্ব। এমনভে ভতভন বক্েক্েন তোর দে, িরেোর এবং আত্মীয়-স্বজন হক্েও শরহোই পোক্ব নো। 

আমরো জোভন, জোভতর ভপতোর দুই েন্যো ও তোক্দর পভরবোক্রর বোইক্র বেবন্ধুর আত্মীয়-স্বজন পভরচক্য় িমোজ এবং রোজননভতে অেক্ন 

অক্নক্েই রক্য়ক্েন। তোক্দর প্রভত প্রধোনমন্ত্রীর হু ুঁভশয়োভর প্রক্েোজয ভেনো শিটি ব্যোপেিোক্ব আক্েোচনো হক্ে। 

প্রধোনমন্ত্রী শশখ হোভিনোর আওয়োমী েীক্ের িহক্েোেী িংেঠক্নর মক্ে িবক্চক্য় গুরুত্বপূর্ থ িবক্চক্য় প্রিোবশোেী এবং িোংেঠভনেিোক্ব 

শভিশোেী বোংেোক্দশ েোত্রেীক্ের িিোপভত ও িোধোরর্, িম্পোদে শশোিন-রোব্বোনীক্ে পদ শর্ক্ে বভহষ্কোর েক্রক্েন। ঠিেোদোরী ব্যবিোর 

আিোক্ে েযোভিক্নোর মক্তো হোজোর শেোটির জুয়ো এবং শদশী-ভবক্দশী নোরীক্দর এক্ন নোনোন েোক্জ ব্যবহোর ইতযোভদর অভিক্েোক্ে ভজ শে 

শোমীম, শমোহোক্মডোন শপোটি থং ক্লোক্বর িোরপ্রোপ্ত পভরচোেে শেোেমোন শহোক্িন ভ ুঁইয়ো, অনেোইন েযোভিক্নোর শহোতো শিভেম প্রধোনিহ 

শবশ েক্য়েজনক্ে শেিতোর েরো হক্য়ক্ে। তোক্দর ভরমোক্ে ভনক্য় ভজজ্ঞোিোবোদ েরো হক্ে। এমনভে আওয়োমী েীক্ের অন্যতম শভিধর 

আওয়োমী যুবেীে শচয়োরম্যোন ওমর িোরুক্ের ব্যোংে ভহিোব পে থন্ত তেব েরো হক্য়ক্ে। এমন িোহি, এমন শদশক্প্রম, মোনুক্ের েোক্ে 

দোয়মুভির এমন ভিতীয় উদোহরর্ আক্ে ভে? মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী শশখ হোভিনোক্ে অভিনন্দন। আমরো আভে আপনোর িক্ে। 

মোননীয় শনত্রী, ধভরত্রীর আদক্রর েন্যো শশখ হোভিনো আপনোর সুস্থ দীর্ থজীবন েোমনো েভর। ভপতো বেবন্ধুর িোেোয় দুুঃখী মোনুক্ের 

মুভির জন্য (অবশ্য এরই মক্ে আপভন বোংেোক্দশক্ে অক্নেখোভন তুক্ে এক্নক্েন) বোঙোেী আপনোর েোক্ে কৃতজ্ঞ। মোননীয় 

বেবন্ধুেন্যো নোেভরে ভহক্িক্ব আপনোর এই মহোযুক্ে আমোক্দরও শভরে হওয়ো প্রক্য়োজন। ভেন্তু শদক্শর ভিতীয় বৃহত্তম রোজননভতে দে 

ভবএনভপ (BNP- Basically no party) ১৭ শেোটি মোনুক্ের েল্যোক্র্র পক্ে পভরচোভেত এই রোষ্ট্রীয় অভিেোনও িমর্ থন 

েরক্ত পোরক্ে নো। রোজননভতে দে বেক্ত েো শবোঝোয় দেটি তো নয় বক্েই এই দদন্যদশো। িোে েোক্জরও শশয়োর েরক্ত পোক্র নো 

অর্ থোৎ ভমথ্যোচোর েরক্ত েরক্ত এবং িব ব্যোপোক্র নো বেক্ত বেক্ত হাঁ বেোই ভুক্ে শেক্ে। শেোর্োও শশয়োর েরক্ত পোরক্ে নো। 

ভবএনভপ শেিব ের্ো বেক্ে : 

১. এই অভিেোন (দুনীভতভবক্রোধী, মোদেভবক্রোধী) শেোে শদখোক্নো। 

২. িাঁওতোবোভজ 

৩. ওয়োভশং শমভশক্ন শধোেোই েক্র দেীয় দুনীভতবোজক্দর পুনপ্র থভতষ্ঠো। 

৪. অভিেোক্নর রভশ ওপক্রর ভদক্ে েোক্ে নো শেন? 

৫. ইতযোভদ 

ভেন্তু তোরো েখন এিব বক্েন তখন ভনক্জক্দর ভদক্ে তোেোন বক্ে মক্ন হয় নো। আর তোই বোস্তবতোও উপেভি েরক্ত পোরক্েন নো। 

আমরো েভদ শপেক্নর ভদক্ে তোেোই তোহক্ে শদখব দেটির প্রভতষ্ঠোতো ভমভেটোভর ভজয়োউর রহমোন ভেিোক্ব এে িোের রক্ির এবং ৫ 

েেোভধে িম্ভ্রম ও জীবনদোনেোরী মো-শবোক্নর মূক্ল্য অভজথত স্বোধীনতোক্ে আবোর পোভেস্তোনী পভতত ধোরোয় ভনক্য় েোওয়োর েিেন্ত্র 

েক্রভেক্েন। জোভতর ভপতোক্ে হতযো েক্র এই ভজয়োউর রহমোন ভনভেে শর্োভেত জোমোয়োত-মুিভেম েীে-আেবদর-আেশোমিক্ে 

আবোরও রোজনীভত েরোর েোইক্িন্স ভদক্য়ভেক্েন। এই ভমভেটোভর রোজোেোর শোহ আভজজক্ে প্রধোনমন্ত্রী বোভনক্য় ভেক্েন। নোেভরেত্ব 

হোরোক্নো জোমোয়োতী শেোেোম আেমক্ে শদক্শ ভিভরক্য় এক্নভেক্েন, রোজনীভতর মোক্ঠ নোভমক্য়ভেক্েন। চরম বেবন্ধুভবক্রোধী ও বেবন্ধুর 

খুনীক্দর িহক্েোেী অভে আহোদক্ে স্বোধীনতো পদে প্রদোন েক্রন। ভমভেটোভর এরশোদও এই ধোরো অব্যোহত রোক্খন। খোক্েদো ভজয়ো শতো 

বেবন্ধুর খুনীক্দর িক্ে ভনক্য়ই চক্েভেক্েন। দুই আেবদর ভনজোমী-মুজোভহদক্ে মন্ত্রী বোভনক্য় েোভিক্ত জোতীয় পতোেো ভদক্য়ভেক্েন। 

ভমজথো িখরুে ইিেোম আেমেীর েখন বক্েন িরেোক্রর িেে পে থোয় দুনীভতক্ত আেণ্ঠ ভনমভিত তখন ভতভনও ভুক্ে েোন হোওয়ো 

িবন-শখোয়োব িবক্নর ের্ো। প্রর্মটি অর্ থ-িম্পদ লুক্টর শেন্দ্র, ভিতীয়টি আনন্দ-ফুভতথ েরোর। অর্ থোৎ হোওয়ো িবক্নর লুটপোট আর 

শখোয়োব িবক্নর আনন্দ-ফুভতথ (নোরী-মদ-মোদে) শেোেিে হক্ে অধুনো আভবষ্কৃত েযোভিক্নো ব্যবিো। েভদও আেমেীর িোক্হবরো এটি 

স্বীেোর েরক্বন নো; ভেন্তু তোক্ত ভে িতয চোপো শদয়ো েোয়? র্টনো র্টনোই। বরং এটি েত ধোমোচোপো শদয়োর শচষ্টো েরো হক্ব তত শবভশ 

ডোেপোেো েভজক্য় চোরভদক্ে েিোক্ব, শেমনটি েভিক্য়ক্ে তোক্রে ভজয়োর আভর্ থে লুটপোট। 



ভমজথো িখরুে ভুক্ে েোন এই শবেম খোক্েদো ভজয়ো েোখ েোখ টোেো জভরমোনো ভদক্য় েোক্েো টোেো িোদো েক্রভেক্েন। িক্ে তোর অর্ থমন্ত্রী 

িোইফুর রহমোনও। ভতভনও েোখ টোেো জভরমোনো ভদক্য় েোক্েো টোেো িোদো েক্রভেক্েন। ভমজথো িোক্হবক্ে এেটু শপেক্ন তোেোক্ত বেবÑ 

এমন িব তথ্য িোমক্ন আিক্ব শে, িব শর্োর শেক্ট েোক্ব। ভরজিী-িোরহোনোক্দরও শচহোরোয় েিোর েোপ েোেক্ব। তখন ভমথ্যো বেক্ত 

শেক্ে ভনক্জর মে শর্ক্েই বোধো আিক্ব। ভমজথো িোক্হব ভনশ্চয়ই ভুক্ে েোনভন ভমভেটোভর ভজয়ো বেবন্ধুক্ে হতযো েরোর পর শেবে শে 

জয় বোংেো, িংভবধোন, স্বোধীনতোর মূে ধোরো তর্ো মুভিযুক্ের ভবপরীক্ত অবস্থোন ভনক্য়ভেক্েন তো নয়, িক্ে িক্ে স্বোধীনতোভবক্রোধী 

রোজোেোর-আেবদর-আেশোমি তর্ো জোমোয়োত-মুিভেম েীেোরক্দর ভদক্য় ের্হতযো, অভিিংক্েোে, লুটপোট, ধমীয় িংখ্যোেঘু ভহন্দুক্দর 

বোভি েোিো েক্রভেক্েন, বোঙোেী মো-শবোনক্দর বোভি শর্ক্ে তুক্ে ভনক্য় ধে থর্ েরক্ত েরক্ত হতযো েক্রভেক্েন, এিব ভে ভুক্ে শেক্েন? 

নোভে ভুক্ে েোওয়োর িোন েক্র িোয়দো শেোটোর শচষ্টো েরক্েন? তোই এখনও শে ইভতহোি জ্বেজ্বে েরক্ে- 

১. Money is no problem 

২. I will make politics difficult for the politicians 

৩. খোে শেক্ট জে আনোর পভরবক্তথ েোখ েোখ টোেো লুটপোট। 

৪. টিভিক্ত শদখোক্নো হক্য়ভেে ভজয়োর ভেছু ভেে নো। িোেো সুটক্েি আর শেঁিো শেভি প্রদশ থন েরো হক্য়ভেে। এমনভে ভজয়োর পুরক্নো 

শোট থ-প্যোন্ট শেক্ট নোভে শেক্েক্দর শোট থ-প্যোন্ট বোনোক্নো হক্তো, নতুন েোপি ভেক্ন শদয়োর েমতো ভেে নো। তোহক্ে প্রশ্ন- 

বেিবক্নর শিোনোেী ব্যোংে ব্রোক্ে ভজয়োর নোক্ম শে ১০ েোখ টোেোর ভহিোব পোওয়ো শেে শিগুক্েো ভেক্ির টোেো? ভেিোক্ব শিোনোেী 

ব্যোংক্ের এযোেোউক্ন্ট জমো হক্য়ভেে? এই তথ্যটি ডকুক্মন্টিহ তুক্ে ধক্রভেক্েন আওয়োমী েীক্ের প্রয়োত িংিদ িদস্য শ্রী সুধোংশু 

শশখর হোেদোর। 

৫. প্রয়োত ও যুেোহত মুভিক্েোেো শিটর েমোেোর েক্ন থে তোক্হর বীর উত্তম, ভেভন শিনোক্রোে শর্ক্ে ভজয়োক্ে রেো েক্রভেক্েন, শিই 

ভজয়ো তোক্ে শেোপন ট্রোয়োে েক্র িাঁভি ভদক্য়ভেক্েন। 

৬. ১৯৭৭ িোক্ের অক্টোবক্র জোপোন এয়োরেোইন্স ঔঅখ-এর এেটি ভবমোন শি শদক্শর শটরভরস্ট অে থোনোইক্জশন হোইজযোে েক্র ঢোেো 

আন্তজথোভতে ভবমোনবন্দক্র নোমক্ত বোে েক্র। তখন শতজোঁও ভেে ভবমোনবন্দর। ওই িময় এেটি িয়ঙ্কর কুয হক্য়ভেে এবং এে 

রোক্তই ভবএএিএর অধ থশতোভধে অভিিোরক্ে হতযো েরো হয়। পরবতীেোক্ে এই র্টনোক্ে শেন্দ্র েক্র েোরোেোক্রর অিযন্তক্র ট্রোয়োে েক্র 

আরও শতোভধে শিনো িদস্যক্ে িাঁভি শদয়ো হক্য়ভেে। এই ভেে ভজয়োর আমক্ে আইক্নর শোিন। ের্তক্ন্ত্রর নমুনো:- 

১. েমতো দখে েক্র মোশ থোে ের্তন্ত্র চোলু েক্রভেক্েন ভজয়ো। প্রর্ক্ম কুযর মোেক্ম েমতো দখে, তোরপর রোজনীভতেক্দর হোক্ত েমতো 

হস্তোন্তক্রর ওয়োদো শখেোি েক্র মোশ থোে ে’ ও েোরভিউর মোেক্ম money is no problem বক্ে দে েঠন এবং প্রহিক্নর 

ভনব থোচন অনুষ্ঠোক্নর মোেক্ম আক্েই ভনধ থোভরত িংখ্যে আিন দখে এবং ওই িদস্যক্দর িংিক্দ পোঠিক্য় ভমভেটোভর শোিক্নর অপেম থ 

জোক্য়জ েরোর ধোরোর প্রবতথন। 

২. ১৯৭৯ িোক্ের িংিদ ভনব থোচন হক্য়ভেে েোরভিউর মক্ে এবং তখন শেোন শেোন শেক্ন্দ্র শতেরো ১০০ িোক্ের ওপর শিোট শরেড থ 

েরো হক্য়ভেে এবং থুক্কু ভদক্য় পক্র েিো ঢোেোর শচষ্টো েরো হক্য়ভেে। 

৩. এর আক্ে হযাঁ-নো শিোট বো রোষ্ট্রপভত শিোট হয় েোরভিউর মক্ে এবং তোক্তও শতেরো এে শ’ িোক্ের শবভশ শিোট শদখোক্নো হয় ভেছু 

ভেছু শেক্ন্দ্র। এক্েক্ত্রও এেইিোক্ব েিো ঢোেোর শচষ্টো েরো হয়। 

৪. িংবোদপত্র, টিভি বো শিোশ্যোে ভমভডয়োর েোরও েোরও মুক্খ শশোনো েোয় ভমভেটোভর ভজয়ো নোভে কৃভে উৎপোদন বোভিক্য়ভেক্েন! 

৫. প্রকৃত তথ্য হক্েো, ১৯৭৪ িোক্ে বন্যো এবং দুভি থে হওয়োর পর বেবন্ধু িরেোর ভবনো মূক্ল্য িোর, েীটনোশে, শিচ পোম্প শদশব্যোপী 

িরবরোহ েক্র। িক্ে বোম্পোর িেন হয় এবং িিে কৃেক্ের র্ক্র ওঠোর আক্েই বেবন্ধুক্ে হতযো েরো হয় আর িিে উক্ঠ ভজয়োর 

েমতো দখক্ের পর। 

৬. ’৭৪-এর দুভি থক্ের িময় িরেোক্রর খোদ্য িভচব ভেক্েন আব্দুে শমোভমন খোন (ভবএনভপর স্থোয়ী েভমটির িদস্য মঈন খোক্নর ভপতো)। 

দুভি থক্ের শপেক্ন চক্রোক্ন্তর েোরক্র্ তোর িোজো হওয়োর ের্ো ভেে; ভেন্তু তো নো হক্য় পুরস্কৃত হক্য়ভেক্েন। ভজয়ো তোক্ে খোদ্যমন্ত্রীও 

বোভনক্য়ভেক্েন। শেমন এেোত্তক্রর ৯ মোি খোক্েদো ভজয়ো েযোন্টনক্মক্ন্ট েোটোক্নোর ভবভনমক্য় প্রক্টোেে শব্রে েক্র পোভেস্তোনী শজনোক্রে 

জোঞ্জুয়োর মৃতুযক্ত শশোে পোঠোক্নো ভেংবো ভনজোমী-মুজোভহদক্ে মন্ত্রী বোভনক্য় তোক্দর েোভিক্ত শহীদক্দর রক্ি রভিত েোে-িবুজ পতোেো 

তুক্ে ভদক্য়ভেক্েন। 

৭. ের্ো বেোর িময় মক্ন রোখো দরেোর ঢোেোয় ২১ আেস্ট শেক্নড হোমেো, চট্টেোক্ম ১০ ট্রোে অস্ত্র, বগুিোয় শদি েেোভধে বুক্েট উেোর 

এিব র্ক্টভেে খোক্েদোর আমক্ে। 

৮. আক্রে ভদে হক্েো, ভজয়ো ৬ বের, ভবচোরপভত িোত্তোক্রর ১০ মোি এবং খোক্েদোর ১০ বের েক্য়ে মোি এই দীর্ থ িমক্য় শদক্শর 

শেোন্ েোজটো েরক্ত শপক্রক্ে? ভজভডভপ, েি আয়ু, ভশেোর হোর, ভবদুযত, অবেোঠোক্মো শেোন এেটি খোক্তও িোিল্য শদখোক্ত পোরক্ব নো। 

৯. বরং খোক্েদোর ২০০১-২০০৬ এই িময়টোক্ত আওয়োমী েীে ও িংখ্যোেঘু িম্প্রদোক্য়র ওপর শে ভনে থোতন, হতযো, হোত-পোক্য়র রে 

েোটো, শেোয়োক্ের েরু, পুকুক্রর মোে, বক্নর েোে লুট, ধে থর্, চাঁদোবোভজ হক্য়ভেে তোর তুেনো শেবে ঐ িময়টোই। 



তথ্যগুক্েো তুক্ে ধরেোম এই জন্য শে, শুধু বোংেোক্দক্শ নয়, বতথমোন ভবক্ের অন্যতম শেষ্ঠ রোষ্ট্রনোয়ে শশখ হোভিনোর িরেোক্রর 

িমোক্েোচনো েরোর িময় তোরো তোক্দর অতীত ভুক্ে েোন। তোরো শশখ হোভিনোর শনতৃক্ত্ব বোংেোক্দশ আজ মেম আক্য়র উন্নয়নশীে শদশ, 

খোদ্য উৎপোদন, ভজভডভপ, মোর্োভপছু আয়, েি আয়ু, ভশেোর হোর, দবক্দভশে মুদ্রোর ভরজোি থ, রিতোভন আয়, মূল্যস্ফীভত, দোভরদ্রযিীমোর 

ভনক্চ মোনুক্ের হোর ৪০% শর্ক্ে নোভমক্য় ২১%-এ আনো, ভবদুযত উৎপোদন ও প্রোয় শেোটো শদশক্ে ভবদুযত ও শিোেোর ভবদুযক্তর আওতোয় 

আনো, অবেোঠোক্মো উন্নয়ন ইতযোভদ শেক্ত্র বোংেোক্দশক্ে ঈে থর্ীয় উচ্চতোয় তুক্ে আনোর ভবেয়গুক্েো শদক্খন নো। তোরো অন্ধ, বভধর, শেবে 

মুখটো চক্ে। 

আরও স্মরর্ েভরক্য় ভদক্ত চোই, উভিভখত েম থেক্জ্ঞর মোক্ঝও শশখ হোভিনো বেবন্ধু, জোতীয় চোর শনতো হতযোর এবং যুেোপরোধীক্দর 

ভবচোর েক্র জোভতক্ে েেঙ্কমুি েক্রক্েন। িব থক্শে শুরু েক্রক্েন শুভে অভিেোন এবং ভনজ দে শর্ক্ে শুরু েক্রক্েন। ভমভডয়োর তথ্য 

বেক্ে, ঢোেোর ডোেিোইক্ট যুবেীে শনতো িম্র্রোট আইন-শৃঙ্খেো বোভহনীর নজরদোভরক্ত। শশোনো েোয়, এই ি¤্ রোট শেবে নোক্ম নয়, 

ভবত্ত- দবিক্বও ি¤্ রোট এবং দদনভন্দন আক্য়র শেক্ত্রও িম্র্োট, চমক্ে উঠক্ত হয়। এমনও শশোনো েোয়, এই িম্র্োক্টর র্ভনষ্ঠজনক্দর 

মক্ে শবশ েক্য়েজন িোংবোভদে শনতোও রক্য়ক্েন। অভিেোন চেক্ে, অভিেোন অব্যোহত র্োেক্ব। আওয়োমী েীক্ের িোধোরর্ িম্পোদে 

এবং শেোেোক্েোেমন্ত্রী ওবোয়দুে েোক্দর বক্েক্েন, এ অভিেোন শেবে আওয়োমী েীে, যুবেীে, েোত্রেীক্ের মক্েই িীমোবে র্োেক্ব নো, 

আরও শেোর্োয় শেোর্োয় েযোভিক্নো েোে আক্ে, লুটপোক্টর অর্ থ আক্ে, শিখোক্নও চেক্ব। 

ঢোেো ॥ ৫ অক্টোবর, ২০১৯ 

শেখে : এমভপ, ভিভনয়র িোংবোভদে ও জোতীয় শপ্রিক্লোক্বর িোক্বে িিোপভত ও িোধোরর্ িম্পোদে, উপক্দষ্টো, শিটর েমোেোরি 

শিোরোম, ভিক্নট িদস্য জোতীয় ভবেভবদ্যোেয় 

 


