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আoয়ামী লীগ সভাপিত pধানমntী েশখ হািসনা বেলেছন, েপয়ঁােজর সমসয্া যােত না থােক, তাi কােগর্া
ভাড়া কের আমরা eখন েপঁয়াজ আনা  কেরিছ। আগামীকাল (আজ), পর র (কাল) মেধয্ ei িবমােন
েপঁয়াজ eেস েপৗঁছােব। eখন েপঁয়াজ িবমােনo uেঠ েগেছ। কােজi আর িচnা েনi।

শিনবার সকােল েসাহরাoয়াদর্ী  uদয্ােন  েscােসবক  লীেগর িtবািষর্কী সেmলেন uেdাধনী  বkেবয্ িতিন
eসব কথা বেলন। েপয়ঁােজর মেূলয্র kমাগত ঊ র্গিত িনেয় pধানমntী বেলন, েপয়ঁােজর eকিট সংকট
েদখা িদেয়েছ, eিট েমাকােবলা করেত আমরা েদেশর বাiের েথেক েপঁয়াজ আমদািন করিছ। িকn হঠাৎ
কের েপয়ঁােজর দাম eত েকন েবেড় েগল েসটা েদখা হেc। আিম তদn কের েদখেত বেলিছ। েকu মজদু
কের েপয়ঁােজর দাম বাড়ােc িকনা। eর েপছেন মূল কারণটা িক েসটা খুঁেজ েবর করেত হেব।
েপঁয়ােজর মজদুদারেদর সতকর্  কের pধানমntী বেলন, েপয়ঁাজ চেল আসেছ। আর মাt eক-দiু িদন। eরপর
যারা মজদু কেরেছ, তারা িক কের, েদখেত চাi। eটা েবিশিদন রাখা যায় না, পেচ যায়। নিছ aেনেক ন
েপঁয়াজ কােনার েচ া করেছন।

  যুগাnর িরেপাটর্
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েপঁয়ােজর দাম ভারেতo েবিশ জািনেয় pধানমntী বেলন, iিnয়ােতo েপঁয়ােজর দাম aেনক। েসখােন 100
িপেত  তারা  pিত  িকেলাgাম  েপয়ঁাজ িকনেত  পাের।  ধু  eক  েsেট  তারা  তােদর  েপঁয়াজ oi  েsেটর

বাiের েযেত েদয় না। ধু েসখােন eকটু দাম কম। তাছাড়া সািবর্কভােব েসখােনo দাম েবিশ। আমরা
েযখান েথেক িকনিছ আমােদর েবিশ দােমi িকনেত হেc।
eিদন  েবলা  11টায়  সেmলেনর  মে  eেস  uপিsত  হন  pধানমntী  েশখ  হািসনা।  eর  আেগ  মে র  পােশ
শািnর  pতীক  পায়রা  eবং  েবলনু  uিড়েয়  েscােসবক  লীেগর  সেmলন  uেdাধন  কেরন  িতিন।  e সময়
pধানমntীর পােশ িছেলন আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক oবায়দলু কােদর o সাংগঠিনক সmাদক আ
ফ ম বাহাuিdন নািছম। eছাড়া আoয়ামী লীেগর েকndীয় o েscােসবক লীগ েনতারা uপিsত িছেলন।
pধানমntী  েসাহরাoয়াদর্ী  uদয্ােন  েপৗঁছােল  েscােসবক  লীেগর  েনতাকমর্ীরা  েsাগান  িদেয়  তােক  sাগত
জানান।  সেmলেনর  pধান  aিতিথ  েশখ  হািসনার  আগমেন  ‘জয়  বাংলা,  জয়  ব বnু’,  ‘েশখ  হািসনার
আগমন, েভcা sাগতম’, ‘েশখ হািসনার জনয্ বাংলােদশ ধনয্’ iতয্ািদ েsাগান েদন েscােসবক লীেগর
েনতাকমর্ীরা।
সকাল েথেক েসাহরাoয়াদর্ী uদয্ােন সেmলনsেল আসেত  কেরন সংগঠনিটর েনতাকমর্ীরা। বয্ানার,
েফsুন,  pয্াকাডর্  হােত  েsাগান  িদেয়  িমিছল  িনেয়  তােদর  আসেত  েদখা  যায়।  েসাহরাoয়াদর্ী  uদয্ােনর
চারপােশর pেবশdার িদেয় তারা সেmলনsেল pেবশ কেরন।
uেdাধনী  ভাষেণ  েশখ  হািসনা  আরo  বেলন,  মাদক,  সntাস,  চাঁদাবািজ,  দনুর্ীিত  o  aসৎ  aথর্  uপাজর্ েন
িবলািসতা েমেন েনয়া হেব না। েদেশর মানষু তা েমেন েনেব না। eেদর িব েd aিভযান aবয্াহত রাখব।
িতিন বেলন, aসৎ পেথ uপাজর্ েনর িবিরয়ািন েথেক সৎ পেথর নুন-ভাত ভােলা। দনুর্ীিতবাজরা েযন আর
kমতায় আসেত না পাের, েসজনয্ েদেশর মানুষেক সতকর্  থাকার আhান জানান িতিন।
আoয়ামী লীেগর িব েd ষড়যেntর রাজনীিতর কথা তুেল ধের েশখ হািসনা বেলন, আiয়ুব খান, িজয়া,
eরশাদ,  খােলদা  আoয়ামী  লীেগর  িব েd  ষড়যnt  কেরেছন,  িকn  পােরনিন।  কারণ  আoয়ামী  লীেগর
েশকড় বাংলােদেশর মানুেষর মােঝ। আমরা যতi eিগেয় যাi, মানষু যখন ভােলা থােক, তখন eকটা না
eকটা iসুয্ ৈতির করা হয় eবং মানুেষর মােঝ eকটা িব ািn ৈতির করার েচ া করা হয়।
pধানমntী বেলন, আমােদর লkয্ মানুষেক সুnর জীবন েদয়া, মানুষ যখন ভােলা থােক, তখন eকটা ে িণ
আেছ,  eকটা  েগা ী  আেছ,  মানষু  যখন  ভােলা  থােক  তারা  তখন  মেনাকে  েভােগ।  aসুsতায়  েভােগ।
তােদর e েরাগ িকভােব সারােনা যায় eটা জনগণi িবচার করেব। জনগণi eটা েদখেব।
েশখ  হািসনা  বেলন,  িবeনিপ  kমতায়  eেস  আমােদর  িব েd  aেনক  তদn  কের।  eরপর  আবার
েকয়ারেটকার eেস তদn  কের। eর মেধয্ আবার আেমিরকায় জয়েক িকডনয্াপ করার পিরকlনা
হয়। িবeনিপ দনুর্ীিত কের eত টাকা কািমেয়িছল েয, আেমিরকান েগােয়nা সংsা eফিবআi’র eকজন
aিফসারেক ভাড়া কের েফেল, তােক টাকা িদেয় িকেন েফেল। আেমিরকা েসi ঘটনার তদn করেত িগেয়
িবeনিপর  খােলদা  িজয়া,  তার  দiু  পুেtর  দনুর্ীিতর  তথয্  জানেত  পাের।  তােদরi  (eফিবআi)  িরেপাটর্ -
eকমাt pধানমntী (েশখ হািসনা) eবং তার েছেল o েবান, আমােদর িবষেয় েকাথাo েকােনারকম কিমশন
খাoয়া, চাঁদাবািজ বা দনুর্ীিতর েকােনা দৃ াn তারা পায়িন। েয aিফসারেক িবeনিপ ‘হায়ার’ কেরিছল,
eফিবআi  তার  িব েd  মামলা  কের।  oi  মামলা  পিরচালনা  করেত  িগেয়  েবর  হেয়  আেস  েকান  েকান
িবeনিপ েনতা তােক টাকা িদেয়িছল।
pধানমntী আরo বেলন, ’75-eর 15 আগs হতয্া কের েথেম যায়িন। তােদর চkাn aেনক দরূ পযর্n।
তারা  খুজঁেত  েগল  আমােদর  দনুর্ীিত,  ধরা  পড়ল  িনেজরাi।  আর  যখন  তারা  জয়েক  িকডনয্াপ  করার
পিরকlনা িনল, েসখােনo ধরা পড়ল। তােদর oi দiু েনতার নাম চেল eেলা জাজেমেn। ei চkাnকারী
তারাi যারা খুিনেদর মদদ িদেত পাের, aনয্ায়েক p য় িদেত পাের, পুরsৃত করেত পাের। যুdাপরাধীেদর
তারা কােছ েটেন িনেয় মntী বানায়, যারা জনগেণর েভাট চুির কের জািতর িপতার খুিনেদর eমিপ বানায়।
িতিন  বেলন,  আজেক  তারা  aেনক  কথা  বেল।  তােদর  সময়i  সntাস,  জি বাদ,  দনুর্ীিত,  েgেনড  হামলা
হেয়েছ। তারাi রাজৈনিতক হতয্াকা   কের। েসi িজয়াuর রহমান েথেক  কের খােলদা িজয়া
পযর্n। তােদর  ei  sভাব  েকােনািদন  যােব  না।  oi  খুিন, দনুর্ীিতবাজরা  েযন  আর েকােনািদন  ei  েদেশ
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kমতায়  আসেত  না  পাের,  বাংলােদেশর  জনগণেক  েস  বয্াপাের  সেচতন  করেত  হেব।  eরা  আসা  মােনi
মানেুষর দেুভর্ াগ, eরা kমতায় থাকা মােনi েদশেক eেকবাের ংেসর িদেক িনেয় যাoয়া।
pধানমntী েশখ হািসনা বেলন, আমােদর মলূ নীিত হেc েদেশর েকােনা মানষু েপছেন পেড় থাকেব না। e
েদশ দািরdয্মkু হেল, দািরdয্ িবিk কের যারা চলত তােদর আঁেত ঘা লােগ, তারা aপpচার কের। েকu
েযন aপpচাের িব াn না হয় েসিদকটা আমােদর সবার মাথায় রাখেত হেব।
আoয়ামী লীগ সরকােরর আমেল সরকার গৃহীত আথর্-সামািজক unয়েনর িবিভn িদক তুেল ধের িতিন
বেলন, বাংলােদেশর মানুেষর আথর্-সামািজক unয়েনর জনয্ যা যা করণীয় তা আমরা কের যািc eবং
কের যাব। eমন eকটা সময় িছল যখন মানষু eক েবলা েখেত েপত না, eটা খুব েবিশ িদন আেগর কথা
নয়। 10-11 বছর আেগর কথািটi আপনারা িচnা ক ন, তখন েদেশর aবsা কী িছল, eখন আর েসi
aবsা েনi।
িতিন  আরo  বেলন,  সmpিত  23টা  uপেজলায়  িভিডo  কনফােরিnংেয়র  মাধয্েম  িবদযু্ৎ  সরবরােহর
uেdাধন করলাম  eবং  7িট  নতুন  িবদযু্ৎ েকnd  আমরা  করলাম।  েসখােন  eকিট  uপেজলা  eকদম  দগুর্ম
eলাকা, েসখানকার eক েবান বলেলন, তার gােম িতিন িবuিটিফেকশেনর কাজ কেরন। ei িবদযু্ৎ েপৗঁেছ
েগেছ বেল তার কাজ আরo সহায়ক হেব।
েশখ হািসনা িনবর্াচনিভিtক রাজনীিত কেরন না : সেmলেন আoয়ামী লীগ সাধারণ সmাদক েসতুমntী
oবায়দলু কােদর বেলন, েশখ হািসনার িভশন ধু পরবতর্ী িনবর্াচন নয়। তার িচnা ভিবষয্ৎ িনেয়। eটা
আমােদর মেন রাখেত হেব। িতিন িনবর্াচনিভিtক রাজনীিত কেরন না। আমরা আজেক গবর্ কের বলেত
পাির, গত 44 বছের বাংলােদেশর সবেচেয় সাহসী েনতার নাম েশখ হািসনা। ব বnুর রkাk িবদােয়র
পর আমরা আজ e কথা বুক ফুিলেয় বলেত পাির, েশখ হািসনার মেতা সৎ রাজনীিতক o রা নায়ক e
েদেশ আেগ আেসনিন। আমরা গবর্ কের বলেত পাির, গত 44 বছের সবেচেয় দk pশাসেকর নাম েশখ
হািসনা। েদেশর সবেচেয় সফল kটনীিতেকর নাম েশখ হািসনা।
েনতাকমর্ীেদর pিত আhান জািনেয় িতিন বেলন, আপনােদর কােছ aনেুরাধ করব েনtী েয িd aিভযান

 কেরেছন, তা েয েকােনা মেূলয্ সফল করেত হেব। দনুর্ীিতবাজ, মাদকেসবী, চাঁদাবাজ, েটnারবাজ o
ভূিমদসুয্েদর  ‘না’ বলনু।  eটাi  হেc  েশখ  হািসনার  িd  aজর্ ন।  সৎ  সাহস  আেছ  বেলi  ব বnু  কনয্া
িনেজর ঘর েথেক িd aিভযান  কেরেছন। আমরা তােক ‘সয্ালটু’ কির।
েসাহরাoয়াদর্ী uদয্ােন pথম aিধেবশেন uেdাধনী পবর্ েশেষ িবকােল iি িনয়াসর্ inিটিটuশন িমলনায়তেন
িdতীয় aিধেবশন aনুি ত হয়। eেত সংগঠনিটর েকndীয় সভাপিত-সাধারণ সmাদক, ঢাকা মহানগর
utর-দিkণ শাখার সভাপিত-সাধারণ সmাদেকর নাম েঘাষণা কেরন আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক
oবায়দলু  কােদর।  আগামী িতন বছেরর  জনয্ েscােসবক  লীেগর  সভাপিত  িহেসেব  িনমর্ল র ন  হ  o
সাধারণ সmাদক িহেসেব আফজাল বাবরু নাম েঘাষণা করা হেয়েছ। eকi সে  েscােসবক লীগ ঢাকা
utর  o  দিkণ  শাখার  সভাপিত  o  সাধারণ  সmাদেকর  নামo  েঘাষণা  করা  হেয়েছ।  ঢাকা  utেরর
সভাপিত  o  সাধারণ  সmাদক  করা  হেয়েছ  যথাkেম  iসহাক  িময়া  o  আিনচুর  রহমান  নাiমেক।  আর
দিkেণর সভাপিত o সাধারণ সmাদক করা হেয়েছ যথাkেম কাম ল হাসান িরপন o তােরক সাঈদেক।
সংগঠনিট pিত ার পর েscােসবক লীেগর তৃতীয় সেmলন eিট। সেmলেন েদেশর িবিভn aংশ েথেক 33
হাজােররo েবিশ েডিলেগট o aিতিথ aংশ িনেয়েছন। েনৗকার আদেল ৈতির করা হেয়েছ সেmলন ম ।
eবােরর  সেmলন  সভাপিত  o  সাধারণ  সmাদকেক  ছাড়া  aনুি ত  হল।  কয্ািসেনা  েকেল ািরেত  নাম
আসায়  সংগঠেনর  সভাপিত  েমাlা  েমা.  আবু  কাoছারেক  aবয্াহিত  েদয়া  হয়।  সভাপিতেক  aবয্াহিত
েদয়ার eকিদন পরi সাধারণ সmাদক পংকজ েদব নাথেক সেmলেনর যাবতীয় কাযর্kম েথেক িবরত
থাকার িনেদর্শ েদয়া হয়।
সেmলন  psিত  কিমিটর  আhায়ক  িনমর্ল  েহর  সভাপিতেt  aনু ােন  আoয়ামী  েscােসবক  লীেগর
pিত াতা  সভাপিত  eবং  আoয়ামী  লীেগর  সাংগঠিসক  সmাদক  আ  ফ  ম  বাহাuিdন  নািছম  eবং
েscােসবক  লীেগর  সাংগঠিনক  সmাদক  গাজী  েমজবা ল  েহােসন  সাcু  বkৃতা  কেরন।  সংগঠেনর
সহসভাপিত eবং সেmলন aভয্থর্না uপকিমিটর আhায়ক মিতuর রহমান মিত sাগত বkৃতা কেরন।
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বkৃতা পেবর্র েত েশাক psাব পাঠ কেরন সংগঠেনর দফতর সmাদক সােলহ েমা. টুটুল। eরপরi
জািতর িপতা ব বnু, জাতীয় চার েনতা, মিুkযুেdর সব শহীদ, ব মাতা েশখ ফিজলাতুেnছা মিুজবসহ
15  আগেsর  সব  শহীদ,  21  আগেsর  েgেনড  হামলায়  শহীদ  eবং  েদেশর  িবিভn  গণআেnালেনর
শহীদেদর sরেণ দাঁিড়েয় eক িমিনট নীরবতা পালন করা হয়।
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