
াম সে লন-পরবতী সংবাদ সে লেন ধানম ী শখ হািসনা
—বাসস

সংবাদ সে লেন ধানম ী

অপরাধ কের কউ পার পােবন না
সািকেবর ব াপাের খবু বিশ িকছ ুকরার নই ি  অিভযান আইওয়াশ নয় ক ািসেনা

িনেয় আেগ িনউজ হেলা না কন িনবাচন িনেয়  তলুেল িনেজর িনবািচত হওয়াটাও
িব  হয় িবএনিপ ‘ নীিতর খিন’ এক পি কার স াদক ব াংেকর চয়ারম ানেক ফান

কের টাকা চেয় মিক িদেয়েছন
কাশ : ৩০ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী ও আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনা বেলেছন, অপরাধী অপরাধীই। অপরাধ কের কউ পার
পােবন না,  সবাইেক ধরা  হেব।  কখন কােক ধরা  হেব,  তা  সময়ই বেল দেব। অেপ া  ক ন। আর
জীবেনর ভয় বেল কােনা কথা আমার িডকশনািরেত নই। ভয় থাকেল এমন অিভযােন নামতাম না। আর
আিম যখন নেমিছ, তখন ক কী কের, পিরবােরর কউ িক না, কান দেলর সিট আমার কােছ িবেবচ
িবষয় না। চলমান নীিতিবেরাধী অিভযানেক ‘আইওয়াশ’ বেল িবএনিপর অিভেযাগ সরাসির নাকচ কের

  িবেশষ িতিনিধ
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দন িতিন।

গতকাল ম লবার গণভবেন জনাকীণ সংবাদ সে লেন সাংবািদকেদর ে র জবােব িতিন এসব কথা
বেলন। গত ২৫ ও ২৬ অে াবর আজারবাইজােন অ ি ত ১৮তম াম শীষ সে লেন তার অংশ হণ
এবং অিজত সাফল েলা তুেল ধরেত এই সংবাদ সে লেনর আেয়াজন করা হয়। িলিখত ব েব র পর

ধানম ী  সাংবািদকেদর িবিভ  ে র উ র দন।  ে া র পেব  ঘেুর িফেরই  দেশর চলমান  ি
অিভযান,  ি েকট খেলায়াড়েদর হঠাত্  ধমঘট,  সািকেবর িব ে  আইিসিসর িনেষধা া  আেরাপ স
ছাড়াও দেশর সবেশষ রাজৈনিতক িবষয় েলা উেঠ আেস।

ধানম ী  বেলন,  যারা  (িবএনিপ)  আপাদম ক  নীিতবাজ,  যােদর  িব ে  খুন- নীিত-অি স াস-
অথপাচােরর অিভেযাগ রেয়েছ, য দেলর শীষ জনই নীিতর দােয় দি ত, তারা নীিতিবেরাধী অিভযান
িনেয়  কথা  বেল  কান  মেুখ,  কান  সাহেস? িব েসরা  অলরাউ ডার সািকব আল হাসানেক ি েকেটর
আ জািতক িনয় ণ সং া আইিসিসর িনেষধা া জাির স েক ধানম ী বেলন, বাংলােদশ ি েকট বাড
(িবিসিব) বেলেছ, তারা সািকেবর পােশ থাকেব। িবিসিব সব সময় সািকেবর সে  আেছ এবং সব রকম
সহেযািগতা দেব। তেব আইিসিস যিদ কােনা ব ব া নয়, সে ে   তা এখােন আমােদর খবু বিশ িকছু
একটা করণীয় থােক না।

ক ািসেনা কা  িনেয় সাংবািদকেদর এক হাত িনেয় শখ হািসনা বেলন, এত িদন ধের ক ািসেনা পিরচািলত
হেয় আসেছ,  আপনারা  (সাংবািদক) তা কউ কােনা  িনউজ করেলন না? আমারও ,  অত াধিুনক
সর াম িনেয় এ রকম ঘটনা ঘেট যাে  কউ জােন না? খাজঁ করেল সাংবািদকেদর ভতেরও হয়েতা
ক ািসেনােত জিড়ত কাউেক পাওয়া যােব। তখন কী হেব? তেব মা ষ যখন অপরােধর সে  জড়ায় হয়েতা

থম কউ জােন না। িক  একপযােয় তােক ধরা পড়েতই হেব।

ব ব ু ক া বেলন, আিম ছােটােবলা থেক রাজনীিতর সে  জিড়ত। রাজৈনিতক পিরবাের আমার জ ।
আমার বাবােক (জািতর িপতা ব ব )ু দেখিছ কীভােব সাহেসর সে  বাংলােদশেক াধীন কের িদেয়
গেছন। কােজই ‘ভয়’ শ টা আমার ছােটােবলা থেকই নই। ভয় পাওয়ার লাক আিম না। িবএনিপেক

‘ নীিতর খিন’  িহেসেব  আখ ািয়ত কের ধানম ী  বেলন,  বাংলােদেশ নীিতর য়ার খুেল  িদেয়িছল
িজয়াউর রহমান। হত া, খুন, নীিত, অি -স াস—এমন কােনা কাজ নই, যা তারা কেরিন। সই দেলর
নতা  িযিন  চয়ারপারসন  (খােলদা  িজয়া),  নীিতর  দােয়  সাজা া  আসািম  হেয়  এখন  কারাগাের।

আেরকজন যােক (তােরক রহমান) ভার া  চয়ারপারসন করা হেলা, স নীিত  এবং নীিত মামলায়
দি ত হেয় এখন দশা ের।

একাদশ জাতীয় িনবাচন িনেয় মতাসীন ১৪ দলীয় জােটর অ তম শিরক ওয়াকাস পািটর সভাপিত
রােশদ খান মনেনর িবতিকত ব ব  স েক সাংবািদকেদর ে র জবােব ধানম ী বেলন, আমােদর
এক নতা (রােশদ খান মনন) হয় তা িকছু কথা বেলেছন। কারণ তার মেন তা একটা ঃখ হেতই
পাের। িতিন জেন হাক, না  জেন হাক, তােক এক ােবর চয়ারম ান করা হেয়েছ এলাকার এমিপ
িহেসেব। াভািবকভােবই িকছু তথ  এেসেছ। যখন িকছু তথ  এেসেছ, তখন িতিন িকছু কথা বেলেছন।

ধানম ী এ সে  আেরা বেলন, িতিন (রােশদ খান মনন) হয়েতা ভেুল গেছন, িতিনও সই িনবাচেন
জয়ী হেয় এেসেছন। িনবাচেনর ব াপাের  তুলেল তার িনবািচত হওয়াটাও িব  হেয় যায়। কােজই
সটা িতিন তখন বেুঝ বেলেছন, নািক না বেুঝ বেলেছন, সটা আিম জািন না। আিম ১৪ দলেক সম ার

সমাধান করেত বেলিছলাম। ১৪ দল তার ব াখ ায় সে াষ কাশ কেরেছ। এ ই িট তা সখােনই শষ
হেয় গেছ।

শখ হািসনা বেলন, গত িনবাচেন জনগণ যিদ আমােদর ভাটই না িদত, আর জনসমথন যিদ আমােদর
পে  না থাকত, তাহেল তারা (িবএনিপ) আে ালন গেড় তুলেত পারল না কন? গত িনবাচেন এেদেশর
সব  ব বসায়ী  স দায়,  সব  িণ- পশার  মা ষ,  এমনিক  সব  সরকাির  িত ান  েত েক  যভােব
আমােদর সমথন িদেয়েছ, এটা বাংলােদেশর জ  একটা ‘অভূতপূব ঘটনা’। িতিন বেলন, ক ািসেনা কাে
ি েকট বাড জিড়ত এটা িঠক না। এটা বােডর িকছু না। ক ািসেনােত িযিন িছেলন, িতিন ধরা পেড়েছন।
িতিন বেলন,  আমরা তা অিভযান চালাি । ক কখন কীভােব ধরা পড়েব, বলা যায় না। আমরা িক
ক ািসেনা  ব বসায়ীেদর ধেরিছ।  তােদর কউ বহাল তিবয়েত আেছ, সটাও িঠক না।  এখন আপনারা
খঁুেজ  দেখন,  কাথায় কী পাওয়া যাে ।  তেব কারও যিদ জয়ুা  খলার আকা া  থােক,  রা ম ীেক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

বেলিছ—একিট চর বরা  িদন। সখােন খলকু, ট া  বসান। একটা নীিতমালা ক ন, অ ত ট া টা তা
পাওয়া যােব।

নীিতর সে  জিড়ত এমন ১০০ জেনর নাম আপিন িদেয়েছন নীিত দমন কিমশনেক। এ রকম আর কত
জেনর তািলকা আপনার হােত আেছ—এমন ে র জবােব ধানম ী বেলন, কত জেনর তািলকা আেছ,
সটা কন আিম এখন বলব? তেব এতটু  বলেত পাির— কােনা এক পি কার স াদক, কােনা এক

ব াংেকর চয়ারম ানেক ফান কের বেলেছ—িকছু টাকা চায়, সটা যিদ না দওয়া হয় তাহেল এমন লখা
িলখেব য তার জীবনটাই ংস হেয় যােব। সটা আেগ বর হাক তারপর জানেবন। এটার রকড আেছ।
আইিসিস িব েসরা অলরাউ ডার সািকব আল হাসানেক য িনেষধা া িদেয়েছ সটার িবষেয় এক ে র
জবােব ধানম ী শখ হািসনা বেলন, িবিসিব বেলেছ তারা সািকেবর পােশ থাকেব। এ িবষেয় আমােদর
আসেল বিশ িকছু করার নই।  তবু আমরা এটু  বলব য আমােদর  দেশর একটা ছেল, সারা িবে
ি েকেট তার একটা আলাদা অব ান আেছ। ভলু স কেরেছ এটা িঠক। স এটা বঝুেতও পেরেছ। 
ি েকটারেদর হঠাত্  কের আে ালন সে  অসে াষ কাশ কের িতিন বেলন,  ি েকটারেদর কােনা
দািব-দাওয়া  থাকেল তা  িবিসিবেক তারা  জানােত  পারেতা।  কথাবাতা  নই,  হঠাত্  কের ধমঘট ডাকা
জীবেন িনিন।  তেব সটা এখন িমটমাট হেয় গেছ। কননা আমরা যভােব আমােদর ি েকটারেদর
সমথন িদই, পৃিথবীর খুব কম দশই আেছ এমন সমথন দয়। আমােদর ি েকটাররা খলেছও ভােলা।

সংবাদ  সে লেন  ধানম ীর সে  মলূ  মে  দেলর  সাধারণ  স াদক ওবায় ল  কােদর ও  পররা
িতম ী  শাহিরয়ার  আলম  িছেলন।  এছাড়া  মি সভার সদ বৃ ,  ধানম ীর উপেদ াগণ,  আওয়ামী

লীেগর িসিনয়র নতৃবৃ  ও সংসদ সদ রা উপি ত িছেলন।

াম সে লেনর মাধ েম আ জািতক ফারােম

বাংলােদেশর অব ান জারদার হেয়েছ

সামি ক উ য়ন ও এসিডিজ বা বায়েন িবে র এক-তৃতীয়াংশ জনগেণর ব পাি ক ফারাম  ােমর
ভূিমকা অন ীকায উে খ কের ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, এেত অংশ হণ আ জািতক ফারােম
বাংলােদেশর অব ানেক জারদার কেরেছ। িতিন বেলন, াম-এর ১৮তম শীষ সে লেন বাংলােদেশর
উ য়ন অ যা া,  িব ব াপী  শাি  িত ায়  বাংলােদেশর অবদান,  পরমাণু  অ  িনর ীকরেণ আমােদর
অ ীকার, িফিলি িন জনগণসহ িব ব াপী শািষত মা েষর পে  বাংলােদেশর অব ান তেুল ধরা স ব
হেয়েছ।  এছাড়া  জলবায়ু  পিরবতেনর  িব প ভাব,  রািহ া  সম াসহ িবিভ  চ ােল  মাকােবলায়

ােমর সদ  রা সমেূহর একেযােগ কাজ করার িবষয় েলা িব বাসীেক অবিহত করা স ব হেয়েছ।
িবেশষ কের রািহ া সম া সমাধােন জািতসংেঘর পাশাপািশ াম-এর একিট পূণ ভূিমকা রেয়েছ।
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