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pধানমntী o আoয়ামী লীেগর
সভােনtী  েশখ  হািসনা
বেলেছন,  িজয়াuর  রহমান,
তার  stী  খােলদা  িজয়া,  পুt
তােরক  রহমানসহ  পুেরা
পিরবারi খুিন পিরবার। আর
খােলদা  িজয়া  হেcন  সntােসর
‘গডমাদার’।  িযিন  ঠাnা
মাথায়  হরতাল-aবেরােধর
নােম শত শত জীবn মানষুেক
পুিড়েয়  হতয্া  করেত  পােরন,
eর  েথেক  বেড়া  সntাস  আর
কী  হেত  পাের? তার  (খােলদা
িজয়া) মেতা বেড়া সntাসী আর
েক  হেত  পাের?  আর  েযন
েকােনা  সুদেখার,  ঘুষেখার,
দনুর্ীিতবাজ,  জি বাদী,
aিgসntাসী,  মানুষেক  পুিড়েয়
হতয্াকারী  o  eিতেমর  টাকা
আtসাtকারীরা  kমতায়
আসেত  না  পাের,  েস  জনয্
েদশবাসীেক  সজাগ  o  সতকর্
থাকার আhান জানান িতিন।
গতকাল  বধুবার  তার

সরকাির  বাসভবন  গণভবেন  pায়  িতন  বছর  পর  aনুি ত  আoয়ামী  লীেগর  সবেচেয়  tপূণর্
নীিতিনধর্ারণী েফারাম জাতীয় কিমিটর ৈবঠেক সূচনা বkেবয্ িতিন e কথা বেলন। েশখ হািসনা বেলন,
‘eিতেমর  টাকা  আtসাt  কের  আদালেতর  রােয়  খােলদা  িজয়া  কারাগাের  রেয়েছন।  কারাগাের  িতিন
রাজার হােলi  রেয়েছন। পৃিথবীর েকােনা iিতহােস েনi েয আদালত কতৃর্ ক েকােনা সাজাpাp আসািমর
েসবা  করার  জনয্  eকজন  েমiড  সােভর্n  েদoয়া  হয়।  আমরা  তা  িদেয়িছ,  কারণ  আমােদর  েকােনা
রাজৈনিতক pিতিহংসা েনi। eেত আমরা িব াসo কির না।’
2018 সােলর 28 িডেসmর eকাদশ জাতীয় িনবর্াচেনর কথা uেlখ কের pধানমntী বেলন, ‘aেনেক ei
িনবর্াচন িনেয় p  েতালার েচ া কেরন। িকn বাsেব কী হেয়েছ? িনবর্াচেনর আেগ িবeনিপ বুঝেত েপেরেছ
েয তােদর জেয়র েকােনা সmাবনাi েনi। কারণ  েদেশর জনগণ তােদর দঃুশাসন o মানুষ হতয্ার কথা

  িবেশষ pিতিনিধ
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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।

|

েভােলিন।  তাi  িবeনিপ  েজতার  জনয্  িনবর্াচন  কেরিন,  িনবর্াচনেক  aথর্  বানােনার  বািণজয্  িহেসেব
িনেয়িছল। েয যত েবিশ aথর্ িদেত েপেরেছ, েস মেনানয়ন েপেয়েছ। তাi ei িনবর্াচন িনেয় তােদর মেুখ
েকােনা  কথা  মানায়  না।’ ব বnু হতয্াকাে র  সে  িজয়াuর  রহমান  সরাসির জিড়ত  দািব কের িতিন
বেলন,  15  আগেsর  হতয্াকাে  েয  িজয়াuর  রহমান  জিড়ত  িছেলন,  েসটা  খুিন  রিশদ  o  ফা েকর
বkেবয্i  pমািণত।  িতিন  আেরা  বেলন,  ‘eকটা  কথা  সবাiেক  মেন  রাখেত  হেব,  সntাসীেদর  িব েd
আমােদর aিভযান aবয্াহত েরেখিছ।’
েশখ  হািসনা  বেলন,  ‘eকমাt  আoয়ামী  লীগ  সরকার  যখনi  kমতায়  eেসেছ,  তখনi  েদেশর  unিত
হেয়েছ। আজেক আমরা 8 দশিমক 13 ভাগ pবৃিd aজর্ ন কেরিছ। মাথািপছু আয় বিৃd েপেয়েছ। খােলদা
িজয়ার  েরেখ  যাoয়া  41  ভাগ  দািরেdয্র  হার  আমরা  21  ভােগ  নািমেয়  আনেত  সkম  হেয়িছ,  ei  হার
আমরা আেরা নািমেয় আনব।’ েটিলিভশনেক েবসরকাির খােত unkু কের েদoয়ায় মানষু কথা বলার
সুেযাগ পােc জািনেয় pধানমntী বেলন, ‘ei েয eত েলা েটিলিভশন চয্ােনল, েসটা েক িদেয়েছ? e েলা
আমােদর সরকার কেরেছ। eখােন িবপুলসংখয্ক  েলােকর কমর্সংsান হেয়েছ। আর টকেশােত িগেয় টক-
িমি  কথা বলার সুেযাগ মানষু পােc। eত কথা বলেত সুেযাগ েদoয়ার পরo aেনেক বেলন আমােদর কথা
বলার  aিধকার  েনi! বেলi  যােc,  তারপেরo  পরচচর্ া  করেব।  আসেল  ei  ধরেনর  পরচচর্ া  eকধরেনর
aভয্াস।’
pধানমntী  েশখ  হািসনার  সভাপিতেt  জাতীয়  কিমিটর  ei  সভায়  আoয়ামী  লীেগর  uপেদ া  পিরষেদর
সদসয্, সভাপিতম লীর সদসয্, েকndীয় কাযর্িনবর্াহী সংসেদর সদসয্রা uপিsত িছেলন। সভা পিরচালনা
কেরন আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক o েসতুমntী oবায়দলু কােদর। pিত বছর জাতীয় কিমিটর সভা
করার কথা থাকেলo আoয়ামী লীেগর জাতীয় সেmলন সামেন েরেখ pায় িতন বছর পর ei সভা aনিু ত
হেলা।  সভায়  আoয়ামী  লীেগর  আয়-বয্েয়র  িহসাব  aনুেমাদন  ছাড়াo  আসn  েকndীয়  িtবািষর্ক  জাতীয়
সেmলেনর সmাবয্ বােজেটরo aনুেমাদন েনoয়া হয়।
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