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ধানম ী ও সংসদ নতা শখ হািসনা বেলেছন, বাংলােদশেক কউ দািবেয় রাখেত পারেব না। সকল
চ া -ষড়য  ভদ কেরই বাংলােদশ এখন সবিদক থেক এিগেয় যাে , এিগেয় যােব। দেশর চলমান
উ য়ন-অ গিতর ধারাবািহকতা অব াহত থাকেল অিচেরই দি ণ এিশয়ার মেধ  বাংলােদশ উ ত-সমৃ
দশ িহেসেব গেড় উঠেব। দশবাসীেক সতক থাকার আ ান জািনেয় িতিন বেলন, বাংলােদশেক িবে র

দরবাের একটা মযাদার আসেন িনেয় এেসিছ। আিম জািন দেশর িকছু লােকর এটা পছ  হয় না। একিট
চ  আেছ যারা নানাভােব একটা ঘটনা ঘিটেয় দেশর িব ে  একটা বদনাম করেত পারেলই বিশ খুিশ
হয়। গতকাল বহৃ িতবার রােত একাদশ জাতীয় সংসেদর প ম অিধেবশেনর সমাপনী ব েব  ধানম ী
এসব কথা বেলন। এ সময় অিধেবশেন সভাপিত  কেরন ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী।

ন  ঘটনা  িনেয়  িবেরাধী  দেলর নতার ব েব র  জবাব  িদেত  িগেয়  শখ হািসনা  বেলন,  ঘটনা
ঘটনাই।  য়াশার কারেণ  িব.  বািড়য়ার কসবায় রল ঘটনায় িকছু মা ষ  মারা  গেছ।  উ াপাড়ায়

আেরকিট ঘটনা ঘেটেছ। িকছু মা ষ আহত হেয়েছ। এসব ঘটনার পছেন কােনা চ া  বা রিভসি
আেছ িক না, তা তদ  কের ব ব া নব। কারণ দেশ একটা ঘটনা ঘটার পর পরই আেরা ঘটনা ঘেট।

পঁয়ােজর মলূ  বিৃ  সে  ধানম ী বেলন, ভারেতর মা  একিট রাজ  ছাড়া গাটা ভারেত পঁয়াজ ১০০
িপ কিজেত  িবি  হে ।  ভারতও  পঁয়াজ  আমদািন  করেছ।  এে ে ও  আমরা  বেস  নই।  িমশর,

তুর সহ িবিভ  দশ থেক আমরা পঁয়াজ আমদািন করিছ। অ িদেনর মেধ ই িমশর ও তরু  থেক ৫০
হাজার মি ক টন পঁয়াজ চেল আসেব। আসেলই তা জলায় জলায় পািঠেয় দওয়া হেব, িটিসিব ােক
কের তা িবি  করেব। এ সে  িতিন আেরা বেলন, ইিতমেধ  গেবষকরা পঁয়াজ যােত বােরা মাস হেত
পাের, সই বীজ উ াবন কেরেছ। এই বীজ বাজারজাত করা হেব, তখন পঁয়ােজর জ  কােরা মখুােপ ী
হেত হেব না।

শখ হািসনা বেলন, আমরা দাির  ২১ ভােগ নািমেয় আনেত পেরিছ, আেরা কমাব। বাংলােদেশ দাির
বেল িকছু থাকেব না। আর চলমান নীিত-স াস-মাদেকর িব ে  অিভযান অব াহত থাকেব। স াস-
মাদেকর চ  থেক সমাজেক আমােদর র া করেতই হেব। কান দল কের আমরা দখেত চাই না,
অপরাধী  অপরাধীই।  কাউেক ছাড় দইিন। এটা আমার নীিতর ব াপার।  সমাজেক চ  থেক র া
করেতই হেব। ব ব রু জ শতবািষকী ও াধীনতার বণজয় ী আমরা পালন করব ধুা-দাির মু
উ ত-সমৃ  দশ িহেসেব। বাংলােদশ িবজেয়র পতাকা িনেয়ই িবে  মাথা উচঁ ুকের চলেব।

ধানম ী  বেলন,  বতমান  সরকার  আসার  পর  সবার  যত  বতন  বািড়েয়িছ,  অ  কােনা  সরকার
কােনািদন বাড়ােত পােরিন।  িমক থেক  কের িশ ক পয  সবার বতন অেনক ণ বািড়েয়িছ।

আড়াই হাজােরর মেতা লু-কেলজেক এমিপওভু  কের িদেয়িছ। িশ কেদর বতন ড বাড়ােনা হেয়েছ,
এখন বতন িক  অেনক বিশ। পরমাণ ুিব ত্ ক  ও রামপাল কয়লািভি ক িব ত্ ক  সে  সংসদ
নতা  বেলন,  পারমাণিবক  িবে ক  িনেয়  িচি ত  হওয়ার  কােনা  কারণ  নই,  বজ  ব ব াপনাসহ

  িবেশষ িতিনিধ
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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।

|

িনরাপ ার িবষয়িট িনি ত করা হেয়েছ, সকল বজ  রািশয়াই িনেয় যােব। িতন র িবিশ  িনরাপ া ব ব া
িনেয়িছ। এছাড়া পপুেরর পর দি েণ একিট ীপ খঁুজিছ, সখােনও আেরকিট পরমাণু িবে ক  িনমাণ
করব। আর রামপােলর কয়লািভি ক িবে ক  থেক রবেনর পিরেবশ ন  হওয়ার কােনাই আশ া
নই। এটা সবেচেয় আধিুনক যিু  স ।

িবিভ  িব িবদ ালেয় িভিস িবেরাধী আে ালন সে  শখ হািসনা বেলন, একজন িভিস িনেয়াগ িদেলই
তার িব ে  আে ালন  হেয় যায়।  িশ করা  তােদর ােথর জ  ছা েদর ব বহার করেব কন?
িশ া িত ােন পড়া না ব  কের ছা েদর লখাপড়া ন  করা হে । অেনক ক  কের আমরা সসনজট
ব  কেরিছ। িক  চ া  কের সটা আবার সিৃ র চ া করা হে । মিু েময় কেয়কজেনর জ  িশ ার
পিরেবশ ন  করেত িদেত পাির না, আমরা দব না। আইেনই রেয়েছ, কােরা িব ে  অিভেযাগ করেল তা

মাণ  হেব,  মাণ  করেত না  পারেল অিভেযাগকারীেদরও শাি র িবধান আেছ। এে ে ও আইন তার
িনজ  গিতেতই চলেব।
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