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তয্াগ  কের  নয়।  কারণ  কৃিষi  আমােদর  বাঁিচেয়  রােখ।  খাদয্  েদয়,  পুি  েদয়,  সবিকছু  কের।  গতকাল
বধুবার রাজধানীর ঐিতহািসক েসাহরাoয়াদর্ী uদয্ােন বাংলােদশ কৃষক লীেগর দশম সেmলেনর uেdাধনী
aনু ােন pধান aিতিথর বkেবয্ িতিন আেরা বেলন, eকিট েদেশর জনয্ eকিট সমােজর জনয্ কৃিষ aতয্n

tপূণর্।  বাংলােদেশর  unয়ন  eখেনা  aেনকাংেশ  কৃিষর  oপর  িনভর্ রশীল।  তাi  কৃিষ  জিম  ন  কের
েকােনা  sাপনা  িশl-কারখানা  করা  যােব  না।      uেdাধনী  aনু ান  েশেষ  iি িনয়াসর্  iনিsিটuশন
িমলনায়তেন কাuিnল aিধেবশন  হয়। eেত কাuিnলররা আেলাচনার মাধয্েম কৃষক লীেগর নতুন
েনতৃt িনবর্াচন কেরন। সংগঠেনর নতুন সভাপিত িনবর্ািচত হেয়েছন সমীর চnd চn, সাধারণ সmাদক
হেয়েছন uেm kলসুম sৃিত। দজুনi আেগর কিমিটেত যুg সাধারণ সmাদক পেদ দািয়t পালন কেরেছন।
আoয়ামী  লীেগর  সাধারণ  সmাদক  oবায়দলু  কােদর  নতুন  েনতৃেtর  নাম  েঘাষণা  কের  বেলন,  ‘পূণর্া

  িবেশষ pিতিনিধ
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কিমিটর খসড়া আগামী সাত িদেনর মেধয্ েনtীর কােছ জমা েদেবন। ’
uেdাধনী aনু ােন pধানমntী pািত ািনক িশkার পর aেনেকর কৃিষকাজ করেত না চাoয়ার pবণতার
সমােলাচনা কের বেলন, aেনেক েলখাপড়া িশখেলi আর মােঠ েযেত চায় না। কৃষেকর েছেল, বাবা কৃিষ
কাজ কের েলখাপড়া িশিখেয়েছ। তার েছেলেমেয়র aবশয্i মােঠ যাoয়া uিচত। িনেজর কাজ িনেজ করায়
লjার িকছু থােক না। e িবষেয় কৃষক লীেগর eকটা ভূিমকা থাকা দরকার uেlখ কের িতিন বেলন, ‘আিম
মেন  কির  আমােদর  sুলজীবন  েথেক  eটা  aভয্াস  করা  দরকার।’  কৃিষ  সংkাn  েকােনা  কােজ  gােমর
মানষুেক তােক ডাকেত বেল েরেখেছন বেলo জানান pধানমntী।
িবeনিপ-জামায়াত েজাট সরকােরর সমেয় 18 জন কৃষকেক িল কের হতয্ার ঘটনা sরণ কের িতিন
বেলন,  ‘আoয়ামী  লীগ  যখনi  সরকাের  eেসেছ  সে  সে  আমরা  pথম  েকিবেনট  িমিটংেয়  সােরর  দাম
কিমেয়  িদলাম।  pায়  চার  দফা  আমরা  কিমেয়িছ।  আমরা  ভতুর্ িক  িদিc।’  কৃিষেত  ভতুর্ িকর  েkেt
িব বয্াংকসহ িবেদিশ দাতা সংsার বাধা েদoয়ার কথা uেlখ কের pধানমntী বেলন, আিম তােদর বেলিছ,
আপনােদর টাকা লাগেব না, িনেজর টাকা কৃিষেত ভতুর্ িক িদব।
কৃষেকর নয্াযয্মূেলয্ unতমােনর বীজ পাoয়া িনি েত জািতর িপতা pিতি ত িবeিডিস লাভজনক না বেল
বn কের েদoয়ার pস  েটেন িতিন বেলন, ‘সব সময় সব িকছুেত লাভ েলাকসান েদখেল চেল না। আমার
েদেশর  মানষু  কতটুk  uপকার  পােব  েসটাi  আমােদর  িচnার  িবষয়  হেত  হেব।’ যtতt  িশl-কারখানা
sাপন না করার িনেদর্শ িদেয় িতিন বেলন, ‘আমরা 100টা aথর্ৈনিতক a ল কের িদিc। eটার aথর্ হেলা
েকােনা কৃিষজিম েযন ন  না হয়। েযখােন েসখােন যtতt eকটা inািs eটা েকu করেত পারেব না।’
রpািনেত কৃিষ পেণয্র pাধানয্ িনি ত করার পিরকlনার পাশাপািশ েযাগােযাগ বয্বsার unয়ন o pিতিট
মানেুষর কােছ িবদযু্t েসবা েপৗঁেছ িদেত সরকােরর েনoয়া িবিভn uেদয্ােগর কথাo তুেল ধের pধানমntী
বেলন, ‘ধান কাটা, ধােনর চারা েরাপণ করা, জিম চাষ-কৃিষর সবিকছুেক যািntকীকরণ করেত চাi। তেব
তা aবশয্i কৃিষজিম রkা কের।’ েশখ হািসনা বেলন, ‘আমরা খােদয্ sয়ংসmূণর্তা aজর্ ন করায় eখন
পুি র  িদেক  নজর  িদেয়িছ।  িডম,  মাংস,  িমঠা  পািনর  মাছ,  তিরতরকাির  eবং  ধান  utপাদেন  তার
সরকােরর  সাফলয্o  e  সময়  তুেল  ধেরন  pধানমntী।  তার  সরকােরর  ‘আমার  বািড়  আমার  খামার’
কমর্সূিচর uেlখ কের যার যার বািড়েক তার তার খামাের পিরণত করার আhান জানান েশখ হািসনা।
িতিন বেলন, ‘েকu বেস থাকেব েকন, সবাi কাজ করেব। েয েযভােব utপাদন করেত চায়, যা utপাদন
করেত চায়। আমরা েসi সুেযাগটা েদব eক টুকেরা জিমo aনাবাদী থাকেব না।’ e সময় তার সরকােরর
পিl  স য়  বয্াংক  কের  েদoয়ায়  তথয্  তুেল  ধের  pধানমntী  utপািদত  পণয্  সমবােয়র  মাধয্েম
বাজারজাতকরেণর uেদয্ােগর কথা uেlখ কেরন।
eর আেগ েবলা 11টা 10 িমিনেট েসাহরাoয়াদর্ী uদয্ােনর সেmলনsেল েপৗঁছান pধানমntী। পের জাতীয়
সংগীেতর সে  জাতীয় পতাকা eবং কৃষক লীেগর দলীয় পতাকা uেtালন কেরন িতিন। পের শািnর pতীক
পায়রা o েবলনু uিড়েয় সেmলেনর uেdাধন েঘাষণা কেরন। সেmলনsেল েদশাtেবাধক o কৃষক লীেগর
দলীয় সংগীত পিরেবশন করা হয়। eছাড়া সংগঠেনর সামিয়কী ‘কৃষেকর ক ’- eর েমাড়ক uেnাচন
করা হয়।
aনু ােনর  েত  িবিভn  ধমর্  gn  েথেক  পাঠ  করা  হয়।  eছাড়া  জািতর  িপতা  ব বnু  েশখ  মিুজবরু
রহমান, চার জাতীয় েনতা, sাধীনতা যুdসহ সকল গণআেnালেনর শিহদেদর sরেণ দাঁিড়েয় eক িমিনট
নীরবতা পালন করা হয়।
কৃষক লীেগর সভাপিত েমাতাহার েহােসন েমাlার সভাপিতেt সেmলেনর uেdাধনী aনু ােন aনয্ােনয্র
মেধয্  আoয়ামী  লীেগর  সাধারণ  সmাদক  eবং  সড়ক  পিরবহন  o  েসতুমntী  oবায়দলু  কােদর,  কৃিষ  o
সমবায়  িবষয়ক  সmাদক  ফিরদnুাহার  লাiলী,  কৃষক  লীেগর  সাধারণ  সmাদক  খnকার  সামসুল  হক
েরজা, সবর্ভারতীয় িকষান সভার সাধারণ সmাদক aতুল kমার a ন uপিsত িছেলন।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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