
ঢাকা মহানগর utর o দিkণ আoয়ামী লীেগর সেmলেন হাত
েনেড়  েভcা  জানান  আoয়ামী  লীগ  সভাপিত  o  pধানমntী
েশখ হািসনা —েফাকাস বাংলা

      
মহানগর আoয়ামী লীেগর সেmলেন pধানমntী েভাট ডাকাতেদর মেুখ গণতেntর কথা মানায়
না িবeনিপ মানষুেক শািn িদেত পাের না সntাস, জি বাদ, মাদক, দনুর্ীিতর িব েd
aিভযান চলেব
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pধানমntী  o  আoয়ামী
লীগ সভােনtী েশখ হািসনা
aৈবধ  পেথ  aথর্
uপাজর্ নেক  eকিট  েরাগ
আখয্ািয়ত  কের  বেলেছন,
চুিরর  টাকা  িদেয়
েভাগিবলােস  জীবন
কাটােনা  সরকার  সহয্
করেব  না।  জনগেণর  aথর্
কােরা  েভাগিবলােস  বয্য়
হেব  না।  আর  aৈবধ  পেথ
aিজর্ ত  টাকার
িবলািসতাকারীেক  িনেয়
মানষু  মুেখ  যাi  বলুক
েপছেন  eকটা  গািল  েদেব।
সntাস,  জি বাদ,  মাদক,
দনুর্ীিতর িব েd aিভযান
চািলেয়  যাoয়ার  েঘাষণা
েদন  িতিন।  গতকাল
শিনবার দুপুুের রাজধানীর
ঐিতহািসক  েসাহরাoয়াদর্ী
uদয্ােন  ঢাকা  মহানগর
utর  o  দিkণ  আoয়ামী
লীেগর  িtবািষর্ক
সেmলেনর  uেdাধনী
aনু ােন  pধান  aিতিথর
বkেবয্  িতিন  e  কথা
বেলন।  নীিত  o  আদশর্
িনেয়  সtভােব
জীবনযাপন  o  মানেুষর
কলয্ােণ কাজ করেত দলীয়
     েনতাকমর্ীেদর  pিত

  িবেশষ pিতিনিধ
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আhান জািনেয় pধানমntী বেলন, েকu aৈবধভােব aথর্ uপাজর্ ন কের েভাগিবলাসী জীবনযাপন করেবন,
আর েকu সtভােব, সাদািসেধ জীবনযাপন করেত িগেয় তার জীবনটােক িনেয় ক  পােবন, eটা হেত পাের
না। aৈবধভােব aথর্ uপাজর্ ন কের িবিরয়ািন-েপালাo খাoয়া আর bয্ােnর িজিনস পরার েচেয় সাদািসেধ
জীবনযাপন করা aেনক সmােনর। anত eটা aৈবধ, েচারাi টাকা e কথাটা সারাkণ মেন আসেব না।
শািnেত  ঘুমােনাo  যােব।  িতিন  বেলন,  আসেল  e  টাকা  বানােনাটা  eকটা  েরাগ,  eটাo  eকটা  aসুsতা।
eকবার টাকা বানােত থাকেল তার ধু বানােতi iেc কের। িকn ঐ টাকার ফেল তার েছেলেমেয় িবপেথ
যােব,  পড়ােশানা  ন  হেব, তারা  মাদকাসk  হেব,  েসটা  েদখারo  সময়  নাi।  টাকার  েপছেন  ছুটেছ  েতা
ছুটেছi। আর িনেজর পিরবার ংেসর িদেক যােc। e ধরেনর eকটা সামািজক aবsা আমরা চাi না
uেlখ কের েশখ হািসনা বেলন, আমরা চাi সt পেথ কামাi কের সmােনর সে  চলেব। pধানমntী বেলন,
সntাস,  জি বাদ  eবং  মাদেকর  িব েd  আমােদর  aিভযান  aবয্াহত  েরেখিছ।  eটা  aবয্াহত  থাকেব।
দনুর্ীিতর  িব েdo  aিভযান  চলেছ,  eটা  aবয্াহত  থাকেব।  কারণ,  জনগেণর  ক ািজর্ ত  aথর্  জনগেণর
কলয্ােণ বয্য় হেব, কােরা েভাগিবলােসর জনয্ নয়।
ব বnু মিntt তয্াগ কের দল েগাছােনার জনয্ দেলর সাধারণ সmাদেকর পদ gহণ কেরিছেলন uেlখ কের
pধানমntী বেলন, েদেশর মানুেষর জনয্ সব ধরেনর আtতয্ােগর জনয্ ব বnু সব সময় psত িছেলন।
কােজi  তারi  আদেশর্র  সংগঠন  বাংলােদশ  আoয়ামী  লীগ।  আoয়ামী  লীেগর  pিতিট  েনতাকমর্ীেক  েসi
আদশর্ বেুক ধারণ কের জনগেণর জনয্ কতটুk আমরা করেত পারলাম, জনগণেক কী িদেত পারলাম, িকেস
জনগেণর কলয্াণ হেব—েসi িচnা করেত হেব। মানষু কীভােব িবeনিপর aতয্াচার-িনযর্াতেনর কথা ভুেল
যায় েস pস  utাপন কের pধানমntী বেলন, 10 াক ast মামলায় তােরক রহমান সাজাpাp, eিতেমর
টাকা আtসােতর জনয্ খােলদা িজয়ার িব েd মামলা হেয়েছ। আর েসi মামলায় সাজাpাp হেয় েস eখন
কারাগাের। eটা েকােনা রাজৈনিতক মামলা নয়, সরাসির দনুর্ীিতর মামলা। pধানমntী বেলন, ‘আoয়ামী
লীগ তার িব েd (খােলদা িজয়া) েকােনা মামলা কেরিন। 
েশখ হািসনা বেলন, 75-eর হতয্াকাে র িবচার েখ িদেত iনেডমিনিট aধয্ােদশ জাির করা হেয়িছল।
খুিনেদর  পুরsৃত  করা  হেয়িছল। তােদর  িবিভn  দতূাবােস  চাকির  িদেয়িছল  িজয়াuর  রহমান।  eরশাদo
িজয়ার পথ aবলmন কের kমতা দখল করল। তার েথেকo eকধাপ eিগেয় খােলদা িজয়া। িতিন 96 সােল
সাজােনা িনবর্াচন করেলন। 2001 সােল kমতায় eেস খুিন o যুdাপরাধীেদর eমিপ-মntী করেলন। যারা
eভােব খুিনেদর মদত িদেত পাের, তারা গণতেntর কথা কীভােব বেল?

খােলদা িজয়া kমতায় থাকাকালীন ঢাকা শহের িবদযু্t o পািনর জনয্ জনগেণর হাহাকােরর কথা sরণ
কিরেয়  িদেয়  েশখ  হািসনা  বেলন,  ‘তখন  িবদযু্t  o  পািন  িদেত  না  পারার  কারেণ  িবeনিপর  aেনক
েনতাকমর্ী জনগেণর ধাoয়া েখেয়েছ।’ 
ঢাকা  দিkণ  আoয়ামী  লীেগর  সভাপিত  আবুল  হাসনােতর  সভাপিতেt  সেmলেন  uেdাধনী  aনু ােন
aনয্ােনয্র মেধয্ আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক eবং সড়ক পিরবহন o েসতুমntী oবায়দলু কােদর,
ঢাকা মহানগর utর আoয়ামী লীেগর সভাপিত e েক eম রহমতulাহ, সাধারণ সmাদক সােদক খান,
ঢাকা দিkণ আoয়ামী লীেগর শােহ আলম মরুাদ pমুখ বkবয্ রােখন। সেmলেন মহানগর আoয়ামী লীগ
utর o দিkেণর দpর সmাদক eম সাiফুlাহ সাiফুল eবং েগালাম রbানী বাবলু েশাক psাব পাঠ
কেরন। aনু ােনর েত জািতর িপতা ব বnু, জাতীয় চার েনতা, মুিkযুেdর সব শিহদ, ব মাতা েশখ
ফিজলাতুেnছা  মিুজবসহ  ’75-eর  15  আগেsর  সব  শিহদ,  21  আগs  েgেনড  হামলার  শিহদ,  েদশ
মাতৃকার সব গণতািntক আেnালেন আtা িত দানকারী eবং আoয়ামী লীগ eবং eর সহেযাগী সংগঠেনর
মতুৃয্বরণকারীেদর sরেণ সবাi দাঁিড়েয় eক িমিনট নীরবতা পালন কেরন।
eর আেগ pধানমntী েশখ হািসনা জাতীয় পতাকা uেtালেনর পাশাপািশ পায়রা o েবলনু uিড়েয় সেmলেনর
uেdাধন  কেরন।  ঢাকা  দিkণ  িসিট  করেপােরশেনর  েময়র  সাঈদ  েখাকন  eবং  ঢাকা  utর  িসিট
করেপােরশেনর  েময়র  আিতkল  iসলামসহ  মিntপিরষদ  সদসয্বnৃ,  pধানমntীর  uপেদ াবৃn,  সংসদ
সদসয্বnৃ, আoয়ামী লীগ eবং eর সহেযাগী সংগঠেনর িসিনয়র েনতৃবnৃ eবং রাজধানীর িবিভn থানা,
oয়াডর্  eবং iuিনেটর সভাপিত, সাধারণ সmাদকসহ কাuিnলর o েডিলেগটসহ আমিntত aিতিথবৃn
aনু ােন uপিsত িছেলন।
পঁচাtেরর পর েশখ হািসনার েচেয় সt

print | চুিরর টাকায় েভাগিবলাস সহয্ করা হেব না | pথম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/110101/চুিরর-ট...

2 of 3 12/1/2019, 10:40 AM



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।

|

রাজনীিতক eকজনo েনi : কােদর

আoয়ামী  লীগ  সাধারণ  সmাদক  সড়ক  পিরবহন  o  েসতুমntী  oবায়দলু  কােদর  বেলন,  জািতর  িপতা
ব বnু েশখ মুিজবরু রহমান আমােদর েয িশkা িদেয়েছন েসi পথ েশখ হািসনা আমােদর aনসুরণ করেত
বেলেছন। eকজন রাজনীিতেকর মানেুষর ভােলাবাসা পাoয়া ছাড়া আর িকছুi পাoয়ার েনi। aনুকরণ
করেত হেব। েশখ হািসনার েচেয় সt রাজনীিতক পচঁাtেরর পর eকজেনর নাম েকu বলেত পারেব না।
oবায়দলু কােদর বেলন, আমােদর েনtী েয িd aিভযােনর সূচনা কেরেছন e িd aিভযানেক সফল
করেত হেব। মেন রাখেবন িসিট করেপােরশন িনবর্াচন আর েবিশ দেূর নয়। ei সেmলন েথেক psিত িনেত
হেব। িসিট করেপােরশন িনবর্াচেন িবজয়ী হoয়ার শপথ িনেত হেব।
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