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সntাসবাদ,  জি বাদ,  মাদক  o  দনুর্ীিতর  িব েd  তার  সরকােরর  চলমান  aিভযান  aবয্াহত  রাখার
a ীকার পুনবর্য্k কের pধানমntী েশখ হািসনা বেলেছন, সমােজর ei ‘aসুsতা’ িনমূর্ল করা হেব। sানীয়
সময়  রিববার  সnয্ায়  েহােটল  িভলা  মাগনায়  তার  সmােন  েsেন  বাংলােদশ  দতূাবাস  আেয়ািজত  eক
সংবধর্না aনু ােন বkৃতাকােল pধানমntী আেরা বেলন, 1975 সােল ব বnুেক হতয্া করার পর 21 বছর
ধের েদশ  শাসনকারীেদর aপকেমর্র কারেণ aেনক ময়লা o আবজর্ না জেম েগেছ eবং মানেুষর  চিরেt
ভাঙন ধেরেছ।       েsেন o iuেরােপর aনয্ানয্ েদেশ বসবাসকারী pবাসী বাংলােদিশসহ আoয়ামী লীগ
েনতাকমর্ীরা aনু ােন uপিsত িছেলন।
েশখ হািসনা বেলন, eক ে ণীর মানষু ঘুষ-দনুর্ীিতেত িলp হেয়, সntাস কের, েলাকজেনর সmদ িছিনেয়
িনেয়  িবলাসী জীবনযাপন করেত চায় eবং  তারা  বলেত  চায়  েয  ‘মুi কী হনু ের’। িতিন  বেলন, িকn
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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।

|

আমরা চাi জনগেণর মেধয্ ei ধরেনর মানিসকতা থাকেব না eবং সমােজর ei aসুsতা িনমূর্ল করেত
হেব।
েশখ হািসনা বেলন, aসt পেথ েথেক ‘িবিরয়ািন’ খাoয়ার েচেয় সt পেথ েথেক ‘ননু-ভাত’ খাoয়া aেনক
ভােলা। আমরা জািতর জনেকর কাছ েথেক ei িশkা েপেয়িছ। আমােদর নতুন pজnেক ei িশkা িদেত
হেব।
িতিন বেলন, বাংলােদেশর নাম নেল aনয্ানয্ েদেশর মানুষ eখন বাংলােদশেক সmান কের। িকn তারা
আেগ  জানত  েয  বাংলােদশ  হেc  বনয্া,  খরা,  দিুভর্k  o  দনুর্ীিতর  েদশ।  িতিন  আেরা  বেলন,  আমরা
সntাসবাদ, জি বাদ, মাদক o দনুর্ীিতর িব েd aিভযান  কেরিছ। েদেশর unয়েনর ধারা aবয্াহত
রাখেত ei aিভযান aবয্াহত থাকেব। িবeনিপ-জামায়াত সরকােরর সময় বাংলােদশ পাঁচবার দনুর্ীিতেত
চয্ািmয়ন হেয়িছল। িকn eখন েস দনুর্াম ঘুেচ েগেছ। pধানমntী েদেশর aদময্ agগিত aবয্াহত রাখার
a ীকার বয্k কেরন যােত বাংলােদশেক আর কখেনা েপছেন িফের তাকােত না হয়।
বাংলােদেশর  aথর্নীিতেত  pবাসী  বাংলােদিশেদর  aবদােনর  কথা  uেlখ  কের  pধানমntী  বেলন,  তােদর
কলয্ােণ তার সরকার িবিভn পদেkপ িনেয়েছ। pবাসীেদর utসািহত করেত েরিমটয্াnস পাঠােল সরকার
2 শতাংশ pেণাদনা িদেc।
িবগত eকদশেক বাংলােদেশর বয্াপক unয়েনর কথা uেlখ কের িতিন বেলন, বাংলােদশ unয়নশীল েদেশ
unীত eবং িবে  unয়েনর েরাল মেডেল পিরণত হেয়েছ। িজিডিপর হার 8 দশিমক 13 শতাংেশ unীত
হেয়েছ eবং দািরেdয্র হার 41 শতাংশ েথেক 21 শতাংেশ েনেম eেসেছ। আমরা pেতয্ক জায়গায় িবদযু্t
েপৗঁছােনার লেkয্ কাজ করিছ।
েsেন িনযুk বাংলােদেশর রা দতূ হাসান মাহমুদ খnকার aনু ােন sাগত বkবয্ েদন। e সময় মে
uপিsত িছেলন পররা মntী ড. e েক আবদলু েমােমন eবং পিরেবশ, বন o জলবায়ু পিরবতর্ নমntী েমা.
শাহাবuিdন। pধানমntী কপ-25’র রা  o সরকার pধানেদর বািষর্ক সেmলেন েযাগ িদেত িতন িদেনর
রা ীয় সফের রিববার িবকােল েsন েপৗঁছান।
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