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pধানমntী  েশখ  হািসনা  বেলেছন,
জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র
uপাচােযর্র  িব েd  েতালা  দনুর্ীিতর
aিভেযাগ  pমাণ  করেত  না  পারেল
aিভেযাগকারীেদর  িব েdi  বয্বsা
েনoয়া  হেব।  গতকাল  বৃহsিতবার
pধানমntী  তার  কাযর্ালেয়  aসুs,
aসcল o িবিভn সময় দ◌ুর্্ঘটনায়
হতাহত  সাংবািদকেদর  পিরবারেক
আিথর্ক  aনদুােনর  েচক  িবতরণ
aনু ােন  আেরা  বেলন,  ‘জািব
uপাচােযর্র  িব েd  আনা  aিভেযাগ
তােদর  pমাণ  করেত  হেব।  pেতয্েক
যারা  aিভেযাগ  িনেয়  আসেছ,  যারা
বkৃতা  িদেc,  আিম  বেলিছ  সমs
ফুেটজ  সংরkণ  করেত  হেব।  যিদ
দনুর্ীিত pমাণ করেত বয্থর্ হয়, তাহেল
দনুর্ীিত  করেল  েয  শািs,  েয
aিভেযাগকারী  েস  যিদ  বয্থর্  হয়
pমাণ করেত, তােক িকn েসi সাজা
েপেত হেব। eটা িকn আiেন আেছ।

িমথয্া  aিভেযাগ  করেল  আiন  বয্বsা  েনেব।  আপনােদর  s  জািনেয়  িদলাম।’pধানমntী  বেলন,  যারা
pায়শi দনুর্ীিতর aিভেযােগ ভাiস চয্ােnলরেদর িব েd আেnালন করেছন, তােদর aবশয্i aিভেযাগ
pমাণ  করেত  হেব।  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালয়  o  পাবনা  িবjান  o  pযুিk  িব িবদয্ালেয়  দনুর্ীিতর
aিভেযােগ  সৃ  aশাn  পিরিsিতর  পটভূিমেত  েশখ  হািসনা  আেরা  বেলন,  েকােনা  রকম  আiনগত  িভিt
ছাড়া আেnালেনর নােম kাস বn, িভিসেদর বাসভবন o কাযর্ালেয় হামলা বরদাশত করা হেব না।  e
pসে  িতিন বেলন, বেুয়েটর িশkাথর্ীরা eক জন ছােtর মৃতুয্র ঘটনায় আেnালন করেছ। e হতয্ার ঘটনায়
জিড়তেদর েgফতার eবং মামলা দােয়েরর পরo ei আেnালন aবয্াহত রাখার েকােনা যুিk আিম েদিখ
না। িদেনর পর িদন িশkাpিত ান বn থাকা বরদাশত করা হেব না।
িব িবদয্ালেয়  ?unয়নকাজ   হেলi  আেnালন  েকন—eমন  p  তুেল  pধানমntী  বেলন,  ‘যখনi
unয়েনর েকােনা কাজ েদoয়া হয়, তখনi ei আেnালন েযন আেরা ঘনীভূত হেয় uেঠ। েকন? তাহেল
যারা  আেnালন  কেরন  তােদরo  ভাগ-বােটায়ারার  বয্াপার  আেছ,  নািক  ভােগ  কম  পড়েছ,  আমার  p

  িবেশষ pিতিনিধ
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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।

|

েসখােনo আেছ। কার ভােগ কম পড়ল েয ei আেnালন?’ আেnালেন থাকা িশkকেদর সমােলাচনা কের
েশখ হািসনা বেলন, ‘eভােব েছেলেমেয়েদর জীবন ন  করার aিধকার িক আেছ?’

pধানমntী eকিট  sুেল  pথম  আেলা  আেয়ািজত  eক  aনু ােন  আেয়াজকেদর  aবেহলায় িবদযু্tsৃ  হেয়
ঢাকা  েরিসেডিnয়াল  sুল  o  কেলেজর  eক  ছােtর  মতুৃয্র  িনnা  জািনেয়  বেলন,  ‘তারা  (pথম  আেলা)
কীভােব e ধরেনর aবেহলা করেত পাের। sুল িশkাথর্ীরা েযখােন েঘারােফরা করেছ েসখােন ei ধরেনর
eকিট aনু ান আেয়াজেন তােদর েকােনা দািয়tশীলতা িছল না। eিট eকিট তর aিভেযাগ, eিট সহয্
করা যায়  না। eিট বরদাশত  করা হেব  না।’ aনু ানsেলর  আশপােশi  শহীদ েসাহরাoয়াদর্ী েমিডকয্াল
কেলজ o হাসপাতাল, নয্াশনাল iনিsিটuট aব িনuেরাসােয়েnর মেতা হাসপাতাল থাকা সেtto ছাtিটেক
মহাখালীেত eকিট েবসরকাির হাসপাতােল িনেয় যাoয়ায় pধানমntী pথম আেলা কতৃর্ পেkর সমােলাচনা
কেরন।
তথয্মntী ড. হাছান মাহমুদ, তথয্ pিতমntী ডা. মরুাদ হাসান eবং তথয্ মntণালয় সmিকর্ ত সংসদীয় sায়ী
কিমিটর সভাপিত হাসানুল হক iনু মে  uপিব  িছেলন। তথয্সিচব আবদলু মােলক aনু ান পিরচালনা
কেরন।  pধানমntীর  মুখয্সিচব  েমা.  নিজবরু  রহমান,  pধানমntীর  কাযর্ালেয়র  সিচব  সাjাদলু  হাসান,
pধানমntীর েpস সিচব iহসানুল কিরম, বাংলােদশ সংবাদ সংsার (বাসস) বয্বsাপনা পিরচালক o pধান
সmাদক আবুল কালাম আজাদ aনু ােন uপিsত িছেলন।
eছাড়া বাংলােদশ aবজারভার সmাদক iকবাল েসাবহান েচৗধুরী, সাংবািদক আেবদ খান, িপআiিবর
মহাপিরচালক  জাফর  oয়ােজদ,  িবিটিভর  মহাপিরচালক  eস  eম  হা নরু  রিশদ,  বাংলােদশ  েফডােরল
সাংবািদক  iuিনয়েনর  (িবeফiuেজ) সভাপিত  েমাlা  জালাল, সাধারণ সmাদক  শাবান  মাহমদু,  ঢাকা
সাংবািদক iuিনয়েনর (িডiuেজ) সভাপিত আবু জাফর সূযর্, সাধারণ সmাদক েসােহল হায়দার েচৗধুরী
pমখু aনু ােন uপিsত িছেলন।
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