
    
    

দািব মানার পেরo বেুয়েট আেnালন েকন? * ভারেতর সে  চুিk িনেয় িব ািn সৃি  করেছ
jানপাপীরা * ধেমর্ নারীেক ঘের আটেক রাখার সুেযাগ েনi
pকাশ : 13 aেkাবর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

pধানমntী েশখ হািসনা বেলেছন, েদেশর মানেুষর ভাগয্ পিরবতর্ েন আমরা কাজ করিছ। িবে  মাথা uঁচু
কের চলব, কারo কােছ মাথা িনচু কের নয়। যিদ নয্াযয্ aিধকার আদায় কের থািক, আিম েশখ হািসনাi
কেরিছ। ভারেতর সে  সাmpিতক চুিk সmেকর্  িতিন বেলন, লাভ-েলাকসান িহসাব করেল বাংলােদেশরi
লাভ েবিশ।

রাজধানীর ফামর্েগেটর কৃিষিবদ inিটিটuশন িমলনায়তেন শিনবার সকােল মিহলা িমক লীেগর জাতীয়
সেmলেন pধান aিতিথর বkেবয্ িতিন eসব কথা বেলন। 2004 সােল pিত ার পর সংগঠনিটর িdতীয়
সেmলন  eিট।  দপুুেরর  পর  সেmলেনর  িdতীয়  aিধেবশেন  সুরাiয়া  আkার  সভাপিত  o  কাজী  রিহমা
আkার  সাথী  সাধারণ  সmাদক  িনবর্ািচত  হন।  সেmলেনর  uেdাধনী  aনু ােন  pধানমntী  েশখ  হািসনা
আরo বেলন, ভারেতর সে  করা সাmpিতক চুিk িনেয় jানপাপীরা মানেুষর মেধয্ িব ািn সৃি  করেছ।
eসব সমােলাচনার জবাব িদেত দলীয় েনতাকমর্ীেদর আhান জানান িতিন।

e সময় pধানমntী দািব মানার পেরo বেুয়েট আেnালেনর েযৗিkকতা িনেয় p  তুেল বেলন, বাংলােদশ
pেকৗশল  িব িবদয্ালেয়র  (বেুয়ট) ছাt  আবরার  ফাহাদেক  হতয্ার  েজের  eখনo  েকন  আেnালন  চলেছ?

  যুগাnর িরেপাটর্
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দািব মানার পেরo আেnালন করার েযৗিkকতা কী?

িতিন  বেলন,  সাধারণ  ছাtেদর  েয  10  দফা  দািব,  সব  েমেন  িনেয়েছন  িভিস।  তারপেরo  তারা  নািক
আেnালন করেব। েকন করেব জািন না, eরপরo আেnালন করার কী েযৗিkকতা থাকেত পাের?

pধানমntী বেলন, েকােনা aনয্ায়-aিবচার আমরা সহয্ কিরিন, ভিবষয্েতo করব না। যারাi করেব, যার
িব েd করেব, তার িব েd বয্বsা েনব। িশkাpিত ােন িশkার পিরেবশ ধের রাখেত হেব।

বেুয়েটর ঘটনায় কাuেক ছাড় েদয়া হেব না জািনেয় েশখ হািসনা বেলন, কেয়কিদন আেগ বেুয়েট েয ঘটনা
ঘেটেছ,  জিড়েদর  েক  েকান  দল  কের  েসটা  নয়,  আমরা  খুিনেক  খুিন  িহেসেব  েদিখ।  aনয্ায়কারীেক
aনয্ায়কারী, aতয্াচারীেক aতয্াচারী িহেসেবi েদিখ।

িতিন বেলন, খবরটা পাoয়ার সে  সে  আিম কারo আেnালেনর aেপkা কিরিন, কারo বলার aেপkা
কিরিন। সে  সে  পুিলশেক িনেদর্শ িদেয়িছ, eেদর আটক o িভিডo ফুেটজ েথেক সব তথয্ সংgহ করা
েহাক।

pধানমntী বেলন, ‘িকছু হেলi বেল e সরকার েভােটর মাধয্েম আেসিন। েভােটi যিদ িনবর্ািচত না হতাম,
িবেরাধী দল eতিদেন েটেন নািমেয় িদত। 1996 সােল েযমন হেয়িছল। েস বছর 15 েফbয়াির aনিু ত
িনবর্াচেনর কথা তুেল ধের আoয়ামী লীগ সভাপিত বেলন, ‘েভাটারিবহীন েভাট কেরিছল। জনগণ েভাট
েদনিন।  সারা  েদেশ  েসনাবািহনী  নািমেয়  eবং  সব  eেজিn  িদেয়  ফলাফল  েঘাষণা  কেরন  তৃতীয়বােরর
pধানমntী!  েসi  তৃতীয়বােরর  pধানমntী  কতিদন  kমতায়  িছেলন?  েদড়  মাস।  দiু  মাসo  থাকেত
পােরনিন। েকন পােরনিন। েভাট চুির কেরিছল বেল জনগণ েটেন নািমেয়িছল আেnালন কের।’
িতিন  বেলন,  আমােদর  সময়o  িবeনিপ  কেয়কিট  িসট  েপেয়েছ।  uপিনবর্াচেন  পাস  কেরেছ।  েকােনা
iেলকশন িনেয় আমরা েতা েকােনা কথা বিলিন।
িtপুরার সে  েফনী নদীর পািন ব ন iসুয্েত pধানমntী বেলন, ‘খাগড়াছিড়র মািটরা ার ভগবানিটলায়
েফনী  নদীর  uৎপিt।  েসটার  েবিশরভাগi  সীমােn।  ভারেতর  oi  aংেশর  মানেুষর  পান  করার  পািনর
aভাব। eছাড়া বডর্ ােরর পািনেত দiু েদেশরi সমান aিধকার। আর eখােন েতা পুেরাটাi সীমাn। eছাড়া
মিুkযুেdর সময় িtপুরা আমােদর সাহাযয্ কেরিছল। আ য় িদেয়িছল। eটা েতা ভুেল েযেত পাির না।’
িতিন বেলন, েসiটা িনেয়i ‘নদী েবেচ িদলাম’, ‘নদী েবেচ িদলাম’ iতয্ািদ বেল খুব আেnালন েsাগান
বkৃতা হেc। eকটা মানষু যিদ পান করার জনয্ পািন চায়, o েতা দশুমন হেলo মানুষ েদয়। মাt 1.82
িকuেসক পািন েনেব তারা। েসটার জনয্ eত কাnাকািট করার কী আেছ?

ভারেত eলিপিজ রফতািন িবষেয় িতিন বেলন, আমরা আমদািন কের আনা eবং েদেশ uৎপািদত িকছু
eলিপিজ েবাতলজাত কের রফতািন করব। eর মধয্ িদেয় বাংলােদেশর রফতািনর eকটা পণয্ বাড়েছ।
আর েদেশর চািহদা েমটােনার জনয্ aেনক েকাmািন কাজ করেছ। eটা িনেয় িচৎকার o েsাগান eবং
aেনক িকছু হেয় যােc। কােজi যাব েকাথায়!

ধেমর্র নােম নারীেদর ঘের আটেক রাখার সুেযাগ েনi- জািনেয় pধানমntী বেলন, iসলাম ধেমর্ নারীেক পদর্ া
করার কথা বলা হেলo ঘের আটেক রাখার সুেযাগ েনi। মহানবী  হজরত মহুmদ (সা.)-eর stী খািদজা
(রা.)-eর uদাহরণ েটেন বেলন, pথম iসলাম ধমর্ gহণ কেরিছেলন eকজন নারী। িতিন মহানবী (সা.)-eর
stী হেয়o বয্বসা-বািণজয্ করেতন।

িবেদেশ পাঠােনার জনয্ নারীেদর দালালেদর হােত তুেল িদেল কেঠার বয্বsা েনয়া হেব eমন িশয়ািরo
ucারণ  কেরন  েশখ  হািসনা।  eকi  সে  দালােলর  খpের  পেড়  েকu  যােত  িবেদশ  না  যান  েস  বয্াপাের
সবাiেক সেচতন হoয়ার আhান জািনেয় বেলন, নারীেদর েযন দালালেদর খpের পড়েত না হয় েসজনয্
সবাiেক সেচতন হেত হেব। আর েকu দালালেদর হােত তুেল িদেল তােদর িব েd কেঠার বয্বsা েনয়া
হেব।
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আেগর আমেল েমেয়েদর েলখাপড়ার িবষেয় aিভভাবকেদর aনীহা িছল মnবয্ কের েশখ হািসনা বেলন,
বাবা-মা  মেন  করেতন  েমেয়েদর  eেতা  পড়ােশানা  কিরেয়  িক  হেব।  দ’ুিদন  পর  তােদর  িবেয়  হেয়  যােব;
খামাখা টাকা ন  কের পড়ােশানা করােনার েচেয় টাকাটা জমাi িবেয় েদয়ার জনয্। eকটা সময় eমন
মানিসকতা আমােদর সমােজ িছল। েসi িচnাভাবনা দরূ করার জনয্ আমরা েমেয়েদর কমর্সংsােনর বয্বsা
কেরিছ। কমর্সংsান হoয়ার জনয্ িবেশষভােব দিৃ  িদেয়িছ। যারা মােয়র দধু িশ েদর পান করায় তােদর
জনয্ আমরা ভাতার বয্বsা কেরিছ।
বাংলােদেশ নারীেদর agগিত eবং eেkেt ব বnু o আoয়ামী লীগ সরকােরর নানা পদেkপ তুেল ধের
pধানমntী বেলন, ‘নারীেদর আসল sান ৈতির কের েনয়ার কাজটা নারীেদরi করেত হেব।’
েশখ হািসনা বেলন, eকাtের িনযর্াতেনর  িশকার  েমেয়েদর  udার  কের  তােদর  েসবাযt  o পুনবর্াসেনর
বয্বsা  কের  িদেয়িছেলন  ব বnু  েশখ  মিুজবুর  রহমান।  eখন  সমােজ  aেনক  পিরবতর্ ন  হেয়েছ।  েকu
িনযর্াতেনর িশকার হেল মখু ফুেট বলেত পাের। eকাtের েসi পিরিsিত িছল না। েস সময় ব বnু তােদর
পুনবর্াসন কেরন। pিতিট কমর্েkেt যােত নারীর aবsান থােক েসজনয্ নারীর জনয্ 10 শতাংশ েকাটা কের
েদন ব বnু। eকটা সমাজ নারীেক ছাড়া eকা uেঠ দাঁড়ােত পাের না। eর জনয্ িশkারo pেয়াজন। নারী
িশkায় t েদয়ার জনয্ aৈবতিনক কের েদয়া হেয়িছল।
েমেয়েদর  কমর্সংsান  যােত  েবিশ  হয়,  েসিদেক  আমরা  দিৃ  িদেয়িছ-  uেlখ  কের  pধানমntী  বেলন,
inারিমিডেয়ট  পযর্n  সmূণর্  aৈবতিনক  িশkার  বয্বsা  কের  িদেয়িছ।  কমর্েkেt  সব  জায়গায়  েযন
েমেয়েদর কােজর সুেযাগ সৃি  হয়। লািনর্ং aয্াn আিনর্ং- e লkয্ েথেক েছেলেমেয় সবাiেকi pিশkণ িদিc।
িতিন আরo বেলন, যারা গৃহহীন তােদর জনয্ আ য়ণ pকl  কির। sামী-stী দ’ুজেনর নােম ঘর েদয়া
হয়। তেব agািধকার পােব stী। e সময় িতিন হাসেত হাসেত বেলন, কারণ নতুন ঘর েপেয় যিদ েকu
নতুন বu চায়!

েশখ  হািসনা  বেলন,  84  লােখর  মেতা  মানষু  িবিভn  ধরেনর  ভাতা  পােc।  িবধবা,  বdৃ,  pিতবnী,
aবেহিলত ে িণর সবার জনয্ যতটা কাজ করা দরকার আমরা করিছ।
িতিন আরo বেলন, নারীেদর জনয্ কাজ করার uেdেশয্ জিয়তা ফাuেnশন নােম eকটা ফাuেnশন কের
িদেয়িছ। যারা ভােলা কাজ কের তারা জিয়তা পুরsারo পায়। কমর্জীবী েমেয়েদর জনয্ আবাসেনর বয্বsা
কের িদেয়িছ। কমর্জীবী েহােsল হেc। জাতীয় মনীিত কের িদেয়িছ। সব কমর্েkেt িশ যt েকnd কের
িদেত বেলিছ।
েশখ হািসনা বেলন, নারীরা িবেদেশ যােcন কাজ করেত। তােদর জনয্ িডিজটাল েরিজেsশেনর বয্বsা
কের িদেয়িছ। ঘরবািড় যােত িবিk করেত না হয়, েসজনয্ pবাসী কলয্াণ বয্াংক কের িদেয়িছ, যােত ঋণ
িনেয়  িবেদশ  েযেত  পাের।  eসeমi  ফাuেnশেন  েমেয়েদর  জনয্  িবেশষ  সুিবধা  আেছ।  aথর্ৈনিতক
a ল েলােত নারীেদর িবেশষ সুিবধা েদয়া হেব। সবেkেt েমেয়রা েযন pিতেযািগতা করেত পাের েসটা
আমরা িনি ত করেত চাi।
িতিন বেলন, েখলাধুলায়o েমেয়রা চমৎকার করেছ। সুেযাগ েপেল তারাo েয ভােলা করেত পাের, েসটা
pমািণত হেয়েছ। েমেয়রা eখন সব ধরেনর কাজi করেত পাের। আমােদর েমেয়রাo েকােনািদেক কম যায়
না।
সেmলেন আoয়ামী লীেগর েpিসিডয়াম সদসয্ মিতয়া েচৗধুরী, সাধারণ সmাদক oবায়দলু কােদর, যুg
সাধারণ সmাদক জাহা ীর কিবর নানক, সাংগঠিনক সmাদক আ ফ ম বাহাuিdন নািছম, িবpব বড়ুয়া
pমখু uপিsত িছেলন।
eক সpােহর মেধয্ মিহলা িমক লীেগর 45 সদেসয্র পূণর্া  কিমিট : মিহলা িমক লীেগর নতুন কিমিটেত
সুরাiয়া আkার সভাপিত o কাজী রিহমা আkার সাথী সাধারণ সmাদক িনবর্ািচত হেয়েছন। eক দশক
পর  সংগঠনিটর  িdতীয়  সেmলেনর  e  নতুন  কিমিট  েঘাষণা  করা  হয়।  রাজধানীর  কৃিষিবদ  inিটuট
িমলনায়তেন  আoয়ামী  লীগ  সভাপিত  pধানমntী  েশখ  হািসনা  সেmলন  uেdাধন  কেরন।  মিহলা  িমক
লীেগর সবর্েশষ সেmলন হেয়িছল 2009 সােল।
সেmলন uেdাধেনর পর িdতীয় aিধেবশেন সারা েদেশর কাuিnলর o pিতিনিধেদর মতামেতর িভিtেত
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aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

সবর্সmিতkেম  e  কিমিট  েঘাষণা  করা  হয়  বেল  জািনেয়েছন  আoয়ামী  লীেগর  uপদফতর  সmাদক
বয্ািরsার িবpব বড়ুয়া। িতিন যুগাnরেক বেলন, দiু বছর েময়ািদ কিমিটেত মিহলা িমক লীেগর সােবক
কাযর্করী  সভাপিত  সুরাiয়া  আkার  সভাপিত,  সােবক  সাধারণ  সmাদক  সামসুnাহার  ভঁূiয়া  কাযর্করী
সভাপিত o সােবক সাংগঠিনক সmাদক কাজী রিহমা আkার সাথী সাধারণ সmাদক িনবর্ািচত হেয়েছন।
আগামী eক সpােহর মেধয্ e কিমিটর েনতারা 45 সদেসয্র পূণর্া  কিমিট েঘাষণা করেব।
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