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pধানমntী েশখ হািসনা বেলেছন,
বাংলােদেশর  মানেুষর
আথর্সামািজক  unয়েনর  জনয্
যা  যা  করণীয়,  আমরা  তার
সবi  কের  যািc  eবং  কের
যাব। আর কী কী েদবার আেছ
জািন  না।  তেব  eiটুk  বলেত
পাির  আমার  জীবনটা  আিম
utসগর্  কেরিছ  বাংলােদেশর
জনগেণর  জনয্।  বাংলােদেশর
মানেুষর কলয্ােণ যা যা pেয়াজন
সবi  আিম  করব,  pেয়াজেন
আমার  জীবনo  যিদ  িদেত  হয়
বাবার  মেতা  তাo  িদেয়  েদব।
গতকাল  বুধবার  সংসেদ
pধানমntী  তার  জনয্  িনধর্ািরত
pে াtর  পেবর্  ময়মনিসংহ-6
আসেনর  আoয়ামী  লীগ  দলীয়
সংসদ  সদসয্  আেনায়া ল
আেবদীন  খােনর  eক  সmূরক
pে র জবােব e কথা বেলন।
কয্ািসেনা,  দনুর্ীিত  o
মাদেকর  িব েd  aিভযান
চলেব

eকািধক  সংসদ  সদেসয্র
তারকািচিhত  pে র  িলিখত
জবােব  pধানমntী  সংসদেক

জানান, কয্ািসেনা o দনুর্ীিতর িব েd সমােজর সব sের চলমান aিভযান aবয্াহত থাকেব। কয্ািসেনা-
দনুর্ীিতর  সে  েয-i  জিড়ত  থাkক,  তােদর  িব েd  আiনগত  বয্বsা  েনoয়া  হেc।        সামািজক
aপরােধর  িব েd  েজলা,  uপেজলা  o  েপৗরসভাসহ  সব  েসkের  o  sােন  সরকােরর  চলমান  aিভযান
aবয্াহত থাকেব। বাংলােদেশর কারা িস াপুের কয্ািসেনা েখেলেছ, তােদর তথয্ েচেয় েস েদেশর সরকারেক

  iেtফাক িরেপাটর্
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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।

|

aনুেরাধ করা হেয়েছ।
জাতীয় পািটর্ র (জাপা) eমিপ sম আলী ফরাজীর pে র জবােব েশখ হািসনা জানান, আiনশৃ লা বািহনী
iিতমেধয্ কেঠার aিভযান পিরচালনা কের কয্ািসেনার আsানা েলা uেcদ কেরেছ। সংি  aপরাধীেদর
েgফতার  কের  িবচােরর  আoতায়  আনেত  আদালেত  েসাপদর্  কেরেছ।  ভিবষয্েত  েযন  েকu  e  ধরেনর
aৈবধ  কমর্কা  পিরচালনা  করেত  না  পাের,  েসজনয্  আiনশৃ লা  বািহনীর  নজরদাির  aবয্াহত  আেছ।
িতিন বেলন, গত 10 বছের দনুর্ীিত দমন কিমশন (দদুক) 13 হাজার 238িট aিভেযােগর aনসুnান, 3
হাজার 617িট মামলা দােয়র eবং 5 হাজার 179িট চাজর্ িশট দািখল কেরেছ।
জাপার মিুজবলু হক চুnরু pে র জবােব pধানমntী সংসদেক জানান, সব দনুর্ীিতবাজেক আiেনর আoতায়
আনেত দদুক কাজ করেছ। দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযােন রাজৈনিতক বয্িk ছাড়াo সরকাির কমর্চারীসহ aনয্
েযসব  বয্িk  জিড়ত  রেয়েছন,  তােদর  িব েdo  আiনানগু  বয্বsা  েনoয়া  হেc।  িতিন  বেলন,  সরকার
দনুর্ীিতমুk েদশ গড়ার লেkয্ দনুর্ীিতর িব েd িজেরা টলােরn নীিত gহেণর পাশাপািশ কয্ািসেনা, জি বাদ,
মাদক o দনুর্ীিতর িব েd aিভযান পিরচালনা করেছ।
চীন বnর বয্বহার করেত চাiেল sাগত জানাব

জাপার মিসuর রহমান রা ার pে র জবােব েশখ হািসনা সংসদেক জানান, সরকার সেবর্াc agািধকার
িবেবচনায় েদেশর jালািন িনরাপtা িনি ত করেত িবিভn পদেkপ িনেয়েছ। ভারেতর utর-পূবর্া েলর
রাজয্ েলায় pাকৃিতক গয্াস রpািনর েকােনা পিরকlনা সরকােরর েনi। রা ার pে র জবােব িতিন আেরা
জানান,  চ gাম  o  েমাংলা  বnর  বয্বহাের  ভারেতর  সে  eসoিপ  sাkিরত  হেয়েছ।  eর  ফেল  ভারত
আমদািন-রpািনর  জনয্  ei  বnর  দিুট  বয্বহার  করেত  পারেব।  eিট  uভয়  েদেশর  জনয্i  লাভজনক।
ভারেতর পাশাপািশ aদরূ ভিবষয্েত েনপাল o ভুটান আমােদর বnর বয্বহােরর সুেযাগ েনেব বেল আশা
কির। চীেনর দিkণ-পি মা েলর রাজয্ েলাo e বnর দিুট বয্বহার করেত চাiেল sাগত জানােনা হেব
বেলo জানান িতিন।
েরািহ া সমসয্া সিৃ র েপছেন িজয়াuর রহমােনর হাত িছল

তিরকত েফডােরশেনর সভাপিত ৈসয়দ নিজবুল বশর মাiজভা ারীর eক সm ূরক pে র জবােব েশখ
হািসনা  বেলন, eকটা কথা  িঠক, েরািহ া  সমসয্া সৃি র েপছেন িজয়াuর রহমােনর  েয হাত িছল, eেত
েকােনা সেnহ েনi। 1975 সােলর 15 আগs জািতর িপতােক হতয্ার পর িবিভn হতয্া-kয্র রাজনীিত

 হয় eবং eরপর পাবর্তয্ চ gােম সমসয্ার সৃি  হয়।
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