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তারিখ-১৩.০৬.২০২১
জিল্লি
ি গত মক্ছুমেন ধদরই সামানয ওঠানামার মধয মেদয চক্ামিড
ু িহমানঃ েশক্
পমরমিমত বাাংলাদেদশ অদনক্ উদেগিনক্ িাদব আদছ। আমরা লক্ষ্য ক্দরমছ
চক্ানমেন মৃতুযর সাংখ্যা বাড়দছ আবার চক্ানমেন আক্রাদের সাংখ্যা বাড়দছ আবার
চক্ানমেন আক্রাদের সাংখ্যা ক্মদলও হযদতা শতক্রা মহদসদব চসর্ে বৃজির মেদক্
ধারণা ক্রা হদে। চক্ামিে চমাক্াদবলার িনয চে িযাক্মসদনশন িরুরী চসর্েদত
বাাংলাদেশ শুরুর মেদক্ মক্ছুো িাদলা ক্রদলা এখ্ন এক্ ধরদনর েরম অমনশ্চযতার
মদধয পদড়দছ। আগামী অর্বছদরর
ি
বাদিে িাতীয সাংসদে উত্থামপত হদযদছ এবাং
চসই বাদিেদক্ মনদয ঘদর-বাইদর আদলােনা ক্রদছ অদনদক্ই বলদছন চক্ামিড
পমরমিমত চমাক্াদবলার িনয এই বাদিদের আসদল মূল লক্ষ্য মছল না। এবাং
অনযানয চে মবষয রদযদছ চসর্ে পেদবক্ষ্ণ
ি
ক্দর আসদল বাদিে বাস্তবাযদনর চে
মবষযর্ে েযাদলদের মুদখ্ পড়দব। রািনীমতদত চতমন চক্াদনা উত্তাপ চনই এবাং
চতমন চক্াদনা সাংবাে চনই। ো আদছ তা হদে শুধু অমিদোগ এবাং পাল্টা
অমিদোগ এবাং এইসব মবষয মনদয আমার সাদর্ আিদক্ আদছন বাাংলাদেশ
ইসলামী ঐক্যদিাদের চেযারমযান আলহাজ্ব মমছবাহুর রহমান চেৌধুরী এবাং
বাাংলাদেশ ক্লযাণ পার্েি র চেযারমযান চমির চি. সসযে মুহাম্মে ইবরামহম (অব.),
বীর প্রতীক্। বাাংলাদেশ ক্দরানা পমরমিমত ক্তো ের্াের্িাদব চমাক্াদবলা ক্রদত
পারদছ বদল আপনার মদন হয?
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ ধনযবাে আপনাদক্ মবসমমল্লামহর রহমামনর রমহম।
এই ক্দরানা পমরমিমতদত মবদের প্রায সব চেশই বাাংলাদেশসহ প্রায আক্রাে মছল
এবাং আদছ এখ্দনা। এই ক্ারদণ োরা আিদক্ আমাদেরদক্ চেখ্দবন এবাং শুনদবন
তাদেরদক্ আেমরক্িাদব শুদিো িানাদে এবাং সবাই চেন সুি র্াদক্ আল্লাহর
েরবাদর এই ক্ামনা ক্রমছ। এবাং এই ক্রনা ক্ারদণ চেদশ-মবদেদশ নানা রক্ম
আত্মীযস্বিন এবাং বন্ধুবান্ধব না চেরার চেদশ েদল চগদছন তাদের আত্মার
মাগমেরাত ক্ামনা ক্রমছ। আল্লাহ চেন সক্লদক্ ক্ষ্মা ক্দর চেন। ক্দরানার প্রর্ম

চেই ধাপো চসর্ে পৃমর্বীর তু লনায আমরা িালিাদব অমতক্রম ক্দরমছলাম। মেতীয
ধাপঃ আসদত পাদর এর্ের িনয আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রায সব সময আমাদের
সাবধান ক্দর এদসদছন। মক্ন্তু এো বলদতই হদয স্বািয মন্ত্রণালয োরা ক্দরানা
পমরমিমত চমাক্াদবলার িনয োমযত্বপ্রাপ্ত তাদের েতেুক্ ক্াি ক্রার েরক্ার মছল
চসই ক্ািগুদলা তারা ক্দরদছন বদল আমার মদন হয না। িারত আমাদের প্রর্দম
বদলমছল চে িযাক্মসন মেদব এবাং প্রমতশ্রুমতও মেদযমছল মক্ন্তু পদর তাদের নািুক্
পমরমিমতর িনয িযাক্মসন মেদবনা বদল চঘাষণা েখ্ন মেল তখ্ন পৃমর্বীর অনযানয
চেশ চর্দক্ মবক্ল্প চক্ান িাদব িযাক্মসন আনার বযবিা মছলনা এো আমরা এখ্ন
ক্া আলাপ-আদলােনা চর্দক্ বুঝদত পারমছ। ক্র আমরা শুদনমছলাম চে মেন নামক্
আমাদের িযাক্মসন মেদত চেদযমছল মক্ন্তু এখ্ন শুমন গত েুইমেন আদগ
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলদছন চে সবাই শুধু িযাক্মসন মেদব বদল মক্ন্তু ক্দব মেদব এই ক্র্া
চক্উ স্পষ্ট ক্দর বদল না। এই মবষযো মনদয এখ্ন তাই আশঙ্কা আদছ আমাদের
চেশবাসী। তারপর আমরা মবোস ক্মর চে আমাদের সরক্ার েত দ্রুত সম্ভব এই
িযাক্মসন মনদয আসার বযবিা ক্রদব।
জিল্লুি িহমানঃ মক্ন্তু েত দ্রুত সম্ভব বলদছ মক্ন্তু চসর্ে মক্ন্তু হদেনা চেরক্ম
আমরা েমে সরক্াদরর অর্ মন্ত্রীর
ি
বাদিদের বক্্তৃতা চেমখ্ চে পমরক্ল্পনা চেযা
হদযদছ বছদর ২৫ লক্ষ্ এবাং এই পঁমেশ লক্ষ্ েমে বৎসদরর মেদত োয তাহদল
আমাদের িযাক্মসন মেদত আে বছদরর চবমশ সময লাগদব।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ চেখ্ুন এই বাদিদে ক্দরানার বযাপাদর চেশবাসী
সন্তুষ্ট নন। ক্দরানা চমাক্াদবলার িনয আমরা চে বািারো আশা ক্দরমছলাম
চসোই বাদিদের নাই। এো চতা স্পষ্ট এবাং এো মনদয চতা আদলােনা হদে। অদনক্
মানুষ এই বাদিে মনদয প্রমতজক্রযা িামনদযদছ আমরা িামনদযমছ।
জিল্লুি িহমানঃসরক্াদরর পমরক্ল্পনায চতা তাই েমে আমরা আসদল লক্ষ্য ক্দর
চে ৮ বছর লাগদব র্েক্াোন ক্মসূি মে চশষ হদত
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ এো আমাদের স্বািযমন্ত্রী,অর্মন্ত্রী
ি
তাদের এই মবষযো
মনদয ো ক্রা েরক্ার মছল তারা চসর্ে ক্দরনমন। চেশবাসী হতাশ না এবাং এই
বাদিে মনদয স্বািয খ্াদত ক্দরানা চমাক্াদবলায আরও চবমশ অর্ বরাদ্দ
ি
ক্রদত
হদব। চেশবাসী োয সেলিাদব সরক্ার ক্দরানা চমাক্াদবলা ক্রুক্। আর স্বািযমবমধ
চেরক্ম ক্দর মানার ক্র্া মছল চেশবাসীর এিাদব তারা মানদছ না।
জিল্লি
ু িহমানঃ চক্ন মাদন না?

রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ অিাব এবাং স্বািযমবমধ না মানদল সর্ঠক্ আইন
প্রণযদনর অিাব চেমন মাস্ক না পড়দল িমরমানাএই ক্র্াগুদলা বলা হদযদছ মক্ন্তু
চক্ চতমনিাদব বযাপক্িাদব প্রদযাগ আমরা চেমখ্মন। আদরক্ো জিমনস হদে
ধমীয ক্ুসাংস্কার অদনদক্ বদল চবড়াদেন চে মাস্ক না পড়দল মক্ হদব এো চতা
আল্লার ইো আল্লাহ চেয চসোই হদব। আল্লার ইোয চতা হদব মক্ন্তু আল্লাহ
বদলদছন চে মানুষদক্ সদেতন র্াক্দত এই ক্র্াগুদলা মানুষদক্ বুঝদত হদব।
জিল্লি
ু িহমানঃ জি আবার শুনদবা আপনার ক্াদছ িনাব ইবরামহম। সম্মামনত
েশক্
ি োরা আপনার অনুষ্ঠান চেখ্দছন সবাইদক্ শুিক্ামনা আসসালামুআলাইক্ুম
ওযারাহমাতু ল্লামহ ওযাবারাক্াতু হু। মবসমমল্লামহর রহমামনর রামহম তাহদলই আমম
আমার বক্তবয শুরু ক্মর। প্রশ্ন ক্দরদছন ক্দরানা মনদয এবাং আমম েমে বমল তাহদল
শুরুো আমাদের আসদল গামেলমত মছল এো অবাস্তব। োযনাদত ক্দরানা হদযদছ
২০১৯ সাদলর ৩১ মডদসম্বদর। চসো আমম মক্িাদব গল্পেদল বমল চে চক্ামিড
নাদমর এক্র্ে চমহমান মবমিন্ন চেদশ হানা মেদযদছ এবাং চসই চমহমান চক্
খ্ামতরোমর ক্রদত বামড়গুদলা প্রস্তুত মক্ না বাাংলাদেশ প্রস্তুত মছল না এোই বাস্তব এ
মনদয গত বছর আদলােনা-সমাদলােনা সবমক্ছুই হদযদছ। তারপর এক্ো
মরদিদনবল িাদব ক্দরানা বাাংলাদেশ চমাক্াদবলা হদযদছ আল্লাহ রাব্বুল
আলামীদনর অদশষ চোযা। চরামহঙ্গা ক্যাদে মক্ হদতা আমাদের ক্ুমড়ল বজস্তদত মক্
হদতা এবাং বড় বড় মসজিে গুদলাদত মক্ হদত চসো আল্লাহ ছাড়া আসদল চক্উ
িাদন না। এবাং বাাংলাদেদশ চে চক্ন ক্দরানার ছড়াযমন এো আসদল এক্ো
মমরাদেল। স্বািযক্মী মেমক্ৎসক্, চেশদপ্রমমক্ এবাং ক্মমদেড োদেরদক্ আমরা
ফ্রন্টলাইন চোিা বলমছ তাদের চে অবোন এবাং তাদের চে ক্মিমবউশন এো
আমরা স্মরণ ক্মর। সক্দলর চেষ্টার এখ্াদন স্বািয মন্ত্রণালয অবোন আদছ মক্ন্তু
চডে মারজি-আল। স্বািয মন্ত্রণালয বরাংে অদনক্ অদনস্ট তারা মশদরানাম
হদযদছন মক্ন্তু ক্রণায ক্মিমবউশন এর িনয নয। স্বািয মন্ত্রণালয বারবার
মশদরানাম হদযদছন তাদের চনদগর্েি ক্মক্াদের
ি
িনয েুনীমত, অপবাে চেওযা
মাননীয স্বািযমন্ত্রী মনদি উপমিত মছদলন তাদের সদঙ্গ েুজক্ত ক্রার িনয এবাং পদর
বলা হদযদছ তারা মক্ছু িাদননা এই ধরদনর ক্র্াবাতিা হদযদছ তারপরও চেমদনই
চহাক্ প্রর্ম ধাোো চমাক্াদবলা ক্দরদছন আমম এখ্াদন না বলদলই নয ক্ারণ আমম
এক্িন সাদবক্ সসমনক্ মেমক্ৎসক্ সম্প্রোদযর প্রমত আমমদতা সালাম মেলামই
এবাং মবদশষ ক্দর ঢাক্া ক্যান্টনদমদন্টর মসএমএইে এবাং সমস্ত ক্যান্টনদমদন্টর
মসএমএস চক্ ধনযবাে িানাই। চে সমস্ত বযজক্তরা বদলদছ মেমক্ৎসা পায না মক্ন্তু
এো আসদল আইমডযাল চেস চেখ্াদন তারা িান-প্রাণ মেদয শুনদত হদব ক্ািো
ক্দর োদে। মিআইমপ বদল সরক্াদরর অনুদমােন মেদয মসএমএইদে এডমমশন

চেয। তাই এো আমরা চেন িুদল োই না চে মেমক্ৎসক্ সম্প্রোদযর মদধয ক্দরানার
ক্ারদণ মৃতুয হদযদছ আনুপামতক্ হাদর অনযদের তু লনায তা অদনক্ চবমশ। অর্ ি
সমেব উনার বক্তবয চর্দক্ আমম চেো চপলাম অর্ মন্ত্রণালয
ি
স্বািয মন্ত্রণালয
অনুক্ূদল বাদিে মেদত ক্ৃপণতা ক্দর নাই। মক্ন্তু স্বািয মন্ত্রণালয বরাদ্দপ্রাপ্ত বাদিে
সমযমদতা এবাং উপেুক্ত খ্াদত বযবহার ক্রার সক্ষ্মতা চেখ্াদত পাদরনমন। এো
আমার মূলযাযন। এক্ো হল তাদের মনিস্ব েক্ষ্তার অিাব এবাং েুই হল
পমরক্ল্পনার অিাব মতন হদলা েুনীমত। সবমক্ছু ঊদব আসদল
ি
চপদর উদঠমন সবাই
খ্ারাপ না নতু ন মডজি এদসদছন। সবাই তার প্রশাংসা ক্দরদছন। এখ্ন আমাদের
চেদশর ৩৬ োর মদতা মন্ত্রনালয রদযদছ মক্ন্তু সবদেদয চবমশ মন্ত্রণালয সেনজিন
িীবনদক্ মানুষদক্ োে ক্রদছ চসর্ে হল স্বািয মন্ত্রণালয। ক্াদরন্ট পৃমর্বীবযাপী
মক্ছু ক্রার চতা চনই। এো চর্দক্ স্বািয মন্ত্রণালয মক্িাদব উত্তরণ ঘোদত আমম
িামননা। মেতীয আমম মনদি চেদহতু েুই চডাি িযাক্মসন মনদয মনদযমছ ঢাক্া
ক্যান্টনদমন্ট এর মাধযদম আমাদের পমরবাদরর োদের বযস ৪০ এর উপদর তারা
মক্ন্তু েুদো চডাি ক্দর মনদযদছ। ৪০ এর মনদে োরা তারা মনদত পারদছনা। এই
িযাক্মসন মনদয মাননীয পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয এক্র্ে ক্র্া েদর্ষ্ট সামাজিক্
চোগাদোগ মাধযদমর সাক্ুদি লে হদযদছ চসো হল এক্র্ে চবসরক্ামর প্রমতষ্ঠান মতমন
হযদতা নাম মেদযমছদলন চবজিমদক্াদক্ সন্তুষ্ট ক্রদত মগদয বাাংলাদেশ মারাত্মক্
এক্র্ে মবপদে পদড় চগল। অর্াৎ
ি আমরা ইজিযান চসরাম ইনমস্টর্েউদের সাদর্
েুজক্ত ক্দরমছ চপদমন্ট ক্দরমছ অমিম সময মদতা মক্ন্তু চেই লাউ চসই ক্েু।
চপঁযাদির সমদযই ক্াি ক্দরদছা মতন োর বছর আদগ োল মনদয এরক্ম ক্াি
ক্দরদছা আবার এখ্ন িযাক্মসন মনদয এমক্ ক্াম ক্রদলা তার পদরও চক্ন চে এক্ই
চগাযাদলর গরুর ক্াদছ োয চসর্ে আমম বুজঝনা পৃমর্বীদত মন প্রমতদবশী চেদশর
সেক্ি খ্ুবই ক্ম। মাননীয পররাষ্ট্র মন্ত্রী বদলমছদলন চে আমাদের সেক্ি স্বামী
স্ত্রীর মত এবাং চস আবার চসই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবাদরা এখ্ন বলদছ মিন্ন ক্র্া। আমম
েুইমেন আদগ আমম আমাদের অবসরপ্রাপ্ত মিদগমডযার শরীে আজিদির চপাস্ট
চেসবুদক্ চেখ্লাম। মতমন মলদখ্দছন চে আদমমরক্ার োেি াডি এযারক্রােে এদসদছ
ঢাক্া শাহিালাল আেিিামতক্ মবমানবিদর চসো চনদমদছ এবাং এমলে চোস ি
চসখ্াদন িমড়ত মছল। এমলে চোস িেদর্ষ্ট নামমোমম এবাং অতযে িনমপ্রয
অরগানাইদিশন তাদেরদক্ চবদছ মনদযদছ আদগই চেন মনরাপত্তা পায, সুরক্ষ্া পায,
মসদক্রমস র্াদক্, নীরবতা র্াদক্। সবমক্ছু মমমলদয সরক্াদরর সহদোগী প্রমতষ্ঠান
আর মক্। ওখ্ান চর্দক্ িানদত পারলামদে আমাদের চেদশ বাাংলাদেদশর
আদমমরক্ার িযাক্মসন বাাংলাদেদশ এদসদছ। এো িদন আদমমরক্াদক্ ধনযবাে
িানাদব চক্মন আশা ক্রমছ চে আরও িযাক্মসন চক্নার প্রজক্রযা োঁদের মাধযদম
আমরা পাব। োযনা িযাক্মসন চতা আমরা চপদত চপদত র্মদক্ চগলাম ক্ারণ চতা

অমতমরক্ত সমেব মদহােযা চেই তর্য প্রক্াশ হওযার ক্র্া নয চসর্ে প্রক্াশ ক্দর
চেলদছন অর্াৎ
ি িযাক্মসন আদরা পাব চসো বদল চেদলদছন। এরক্ম এক্ো িুল
এত মসমনযর চলদিদল মক্িাদব হয আমম িামন না তার িনয আমরা চঠদক্ চগলাম।
িযাক্মসদন মাধযদম বাাংলাদেদশর পররাষ্ট্রনীমতর বন্ধুদক্ আর বন্ধুদক্ও নয এো
সেক্ি চতা আদছই। সবাই োয বাাংলাদেশ বন্ধুত্ব এবাং বাাংলাদেশ সবার সাদর্ বন্ধুত্ব
োই মক্ন্তু সবার োদগেি অনুোযী সমানুপাদত পাওযা মুশমক্ল। এোই ক্দরানাক্াদল
আমরা রুদের চপলাম। আল্লাহ আমাদক্ সুি চরদখ্দছন আমার পমরবারদক্ সুি
চরদখ্দছন চছদল আর চছদল মবদয ক্রাদনা হদযমছল তারপর এখ্ন অদনক্োই সুি
িনয আল্লাহর ক্াদছ শুক্মরযা আোয ক্রমছ। মহান আল্লাহ ক্াদছ এক্িন
গুনাগার বাাংলাদেদশর মুসলমান নাগমরক্ মহদসদব বলদত োই আল্লাহ আমাদের
অদনক্ েযা ক্দরদছন চমিবা িাই না হদল বাাংলাদেদশর অবিা পৃমর্বীর অনয
চেদশর তু লনায শুক্মরযা চেন আমরা ক্মন্টমনযাসমল ক্রদত র্ামক্। আমাদের
সতক্ি চতা আমরা মনব মনব এবাং আল্লাহ রব্বুল আলামীন চতা আদছই।
জিল্লুি িহমানঃ মম.মমছবাহুর রহমান চেৌধুরী।।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ উমন ো বদলদছন এোর সাদর্ আমার চক্াদনা মেমত
চনই। আপনার সব ইনেরদমশন সর্ঠক্ তারপর প্রতযাশাো আমার অদনক্ চবমশ।
এদক্ষ্দে আমম মদন ক্মর আমাদের প্রধানমন্ত্রী মানুষদক্ বযাপক্িাদব সদেতন
ক্রমছদলন চে মেতীয চঢউ আসদত পাদর এবাং মাস সময উদল্লখ্ ক্দর বদলমছদলন।
আমার এক্ো প্রতযাশা চে বাাংলাদেদশ িযাক্মসন আসদব এবাং আসার শুরু হদযদছ।
আমরা ক্ামনা ক্রমছ মানুষ োদত িযাক্মসন পায।
জিল্লি
ু িহমানঃ আমরা এখ্াদন এক্েু বাদিে প্রসদঙ্গ োই চক্মন হদলা আমাদের
বাদিে গত অর্বছর
ি
চর্দক্ এবছর।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ চেখ্ুন জিল্লুর িাই। আমম চেত অর্নীমতবীে
ি
নয মক্ন্তু
বাদিেো এত োক্ার বাদিে ঘােমত পূরণ, জিমডমপ বযাপাদর চে ইনেরদমশন
সবমক্ছু মমলাদয মক্ মেবয ক্রব বুদঝ উঠদত পারমছ না। চেমন আমাদের
সামাজিক্ মনরাপত্তার িনয বযাপক্ োক্া বাদিদে বরাদ্দ চেওযা হদযদছ মক্ন্তু
অর্মন্ত্রীর
ি
বক্্তৃতায চে চেখ্া চগল চে এই চে বরাদ্দ োক্া বরাদদ্দর পমরমাণ
সামাজিক্ মনরাপত্তার িনয চে খ্াত চসই খ্াত সব চোগ ক্রা হদযদছ আমাদের
চপনশন, উৎসব িাতা এসব জিমনস মনদয। সুতরাাং সামাজিক্ মনরাপত্তা চে
আমাদের পাওযার ক্র্া মবমিন্ন মবষদয চে প্রদণােনা পাওযার ক্র্া এো আবার
বুঝদত সমসযা হদে।

জিল্লি
ি
বলদছন গমরবরা এবার িীষণিাদব
ু িহমানঃসাধারণিাদব অর্নীমতমবেরা
অবদহমলত হদযদছ। বাাংলাদেদশর ক্দরানার ক্ারদণ চে েমরদ্র সতমর হদযদছ চসর্ে
আমদল চনওযা হযমন।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ ক্ষ্ুদ্র বযবসাযী, চবক্ার, োক্রীেুযত মানুষ, হক্ার,
বাস্তুহারা এদের মবষদয বাদিদে মক্ছু উদল্লখ্ ক্রা হযমন এবাং মানুষদক্ বযবহার
ক্দর চে বাাংলাদেদশর অর্নীমত
ি
োঁড় ক্রাদনা হদযদছ আমরা চে অিসরমান
হদযমছলাম এই ক্দরানার ক্ারদণ আমরা প্রায র্মদক্ মগদযমছলাম মক্ন্তু এবার
বাদিদে আমরা মদন হদে চে মপমছদয োজে। এবাং এইগুদলা চমাক্াদবলার িনয
বাদিদে চেইরক্ম প্রস্তাব আনার প্রদযািন মছল চসগুদলা আমাদের অর্মন্ত্রী
ি
আদনমন। এই বাদিের্ে বড়দলাক্দের, ধনীদের,সরক্ামর ক্মোরীদের
ি
এবাং
েুনীমতবািদের েুনীমত ক্রদত োঁক্দোক্র চবর ক্দর মেদযদছ। চনশাোর
মানুষিন এই বাদিদে সুখ্ক্র হদব না। অর্ে বারবার আমাদের সরক্ার প্রধান
বলদছন আমম এদেদশর গরীব চমহনতী মানুদষর িনযই চেদশ এদসমছ। উনার
মনবােনী
ি
ইশদতহাদর সাধারণ মানুদষর ক্র্া মছল মক্ন্তু এই বাদিদে ইশদতহাদর
চক্াদনা প্রমতেলন ঘদেমন।
জিল্লি
ু িহমানঃ মম. ইবরামহম..
চি. সৈয়দ মুহাম্মদ ইর্িারহমঃ পজেক্ার িাষায বা অর্নীমতমবদের
ি
িাষায
মসমপমডর িাষায ক্দরানা মহামারীর ক্ারদণ োহারা েমরদ্র হইযাদছন তাহাদের
মবষদযই বাদিে মনরব। সম্মামনত িাই রািননমতক্ েদলর প্রধান মহান রাব্বুল
আলামীদনর েযায প্রায ১৩ বছর পার ক্দর 1৪ বছর আমম এখ্ন বাাংলাদেশ ক্লযাণ
পার্েি র সাদর্ সেৃক্ত। ক্র্াো আমরা েমে মেো ক্মর তাহদল োর মার্ায আর
অমতমরক্ত চতল আদছ তার মার্ার অমতমরক্ত চতল না। বতিমান রািননমতক্
সরক্াদরর এক্র্ে সমাদলােনা স্পষ্ট িাষায বলদত োই উনাদের সরক্ামর ক্মক্তি
ি া
সক্ল চসক্টর্ সক্ল চেহারা, সক্ল চপাশাক্দক্ তাদেরদক্ চতল মেদেন চতা মেদেন
চতা মেদেন। আমাদের চেদশর মদতা অর্ননমতক্
ি
অবিার চে চেশ তার িনয
এক্র্ে ক্াময নয। গামড় মেদেন গামড়র চলান মেদে ড্রাইিার এর চবতন মেদেন
তারপর চমইনদেদনন্স খ্রে মেদেন আবার এক্ই বযজক্ত সরক্াদরর গামড়র মতনোরো ক্দর বযবহার ক্রদছন। চতা েুনীমত এবাং চতলবাজি আদগ শুদনমছলাম চছােরা
বড়দের চতল চেয এখ্ন শুনমছ বড়রাও চছােদের চক্ চতল চেয। মাদন সরক্ার
চেশ োলাদবন মক্ন্তু মতমন সরক্ামর ক্মক্তি
ি াদের চতল মেদেন। সরক্ামর
ক্মক্তি
ি া-ক্মোরীদের
ি
মদধয েতদন আদছ োক্মররত তার চর্দক্ বহুগুণ চবমশ

রদযদছ োরা অবসরপ্রাপ্ত। তারা মক্ন্তু বাদিদে চক্ান রক্ম চবমনমেে পাই নাই।
এক্ো শব্দ আদছ ওযান িযাি বযাাংক্ চপনশন। িারত সরক্ার মক্ন্তু চসো চমদন
মনদযদছ এবাং ১০ বছর আদগ চসো ইে্দলদমন্ট ক্দরদছ। চতা েতমেন ধদর আপমন
সরক্ার োক্মর ক্রদছন সরক্ারদক্ চবমনমেে মেদত পারদবন চিাে ডাক্ামতর
সহাযতা ক্রদত পারদবন েুনীমতদত েুপ র্াক্দত পারদবন ততমেন সরক্ার চর্দক্
চতল পাদবন। চেই আপমন োর চর্দক্ েদল চগদছন আপনার আপমন খ্ারাপ খ্রদের
খ্াতায। আমার আদবেন র্াক্দব মাননীয সরক্াদরর নতু ন চসনা বামহনীর োমযত্ব
চনযার পর উমন চেন মদনাদোগ চেন্ অেত সামমরক্ বামহনীর চক্ষ্দে। আর
সরক্াদরর প্রমত আদবেন র্াক্দব সক্ল চক্ষ্দে। মদনাদোগ মেদবন এইিাদব চে
মতমন চসনাবামহনীর প্রধান হন মতমন সাাংমবধামনক্িাদব আসদল চসই প্রমতষ্ঠাদনর
োমযত্ব র্াদক্ন। উমনও মক্ন্তু চসনাপ্রধান হদলও আসদল েুই বছর পর অবসর প্রাপ্ত
হদয োদবন তাই তার সাদর্ আসদল এই মবষযগুদলা িমড়ত মক্ন্তু চক্উ মাদন না
চক্উ মাদন না।
জিল্লুর রহমানঃ মাদন আপমন বলদত োদেন োরা আদছ তারা চেন সুমবধা পায
এবাং োরা অবসরপ্রাপ্ত তারা চেন সুমবধা পায এবাংএর্ে সরক্ামর ক্মক্তি
ি াদের মদধয
সীমমত র্াক্ুক্।
চি. সৈয়দ মুহাম্মদ ইর্িারহমঃেত চপনশনার আদছ বাাংলাদেশ সরক্াদরর
তারাদতা েমরদ্র চেণীিূ ক্ত হদয োয। বািাদরর সাদর্ মমল চরদখ্ তাদের চক্ান
ইনক্াম হয না। মতন নাম্বার হল চে ঘােমত চেো এই ঘােমত মনদয অর্নীমতদত
ি
োরা
সদেতন তারা বলদছন চে ঘােমত পূরণ ক্রার িনয এক্র্ে বড় রক্দমর েযাদলদের
বছর হদব। অর্াৎ
ি চেখ্ান চর্দক্ চেখ্ান চর্দক্ আপমন চরমিমনউ ক্রদত পাদরন
সবগুমল চসক্টদর মক্ন্তু প্রায ক্াি ক্রা হদযদছ। েুদো িাযগায গুরুত্ব মেদেন
এক্ো হদে ক্রোতাদের চনেোদক্ বড় ক্রা বা সাংখ্যা বৃজি ক্রার চেষ্টা ক্দর এবাং
নতু ন ক্র চক্ার্ায চেওযা চেদত পাদর চসো চেওযা। এো ক্রদত মগদয প্রাইদিে
মবেমবেযালয উপর েযাি চেওযা হদযদছ। ১৫ পাদসন্ট
ি েযাি এর মবষযো মক্ন্তু পাঁে
বছর আদগ এক্বার চেষ্টা ক্রা হদযমছল। আমম বযজক্তগতিাদব তখ্ন তাদের
আদিালদন সাংহমত প্রক্াশ ক্দরমছ। এখ্ন ক্দরানার ক্ারদণ আদিালন হদব না
চেদখ্ োন্স পাইদস তার পদরও োরা প্রাইদিে মবেমবেযালদয পদড় সবাই চতা আর
বড়দলাদক্র চছদল -চমদয না। অদনক্ ক্ষ্ট ক্দর অদনদক্ পদড় অর্াৎ
ি মশক্ষ্ার চে
েরবাদর ো বড় হদযদছ। ক্দরানার ক্ারদণ চলখ্াপড়ায বাদরাো চবদি ১২.৩০ তায
চতা ঘন্টাে ঝু লদতদছ। এর উপর েমে আরও ১৫ পাদসন্ট
ি েযাি চোগ হয তাহদল মক্
পমরমাদন ক্ষ্মতিস্ত হদব এক্বার চিদব চেখ্ুন। তাই আমম এখ্াদন আদবেন ক্রমছ
চেো এখ্াদন অবসান ঘেুক্। আল্লাহ চেো বলদত োই বাাংলাদেশ ক্লযাণ পার্েি র

এক্িন সেসয মহদসদব আমরা চতা আদলােনা ক্রমছ মাে ক্দযক্ ঘণ্টা আদগই
আমাদের মনবাহী
ি ক্মমর্ের সিা মছল চসখ্াদন আদলােনা ক্দরমছ চে মেমন
অর্নীমতদত
ি
িাদলা জ্ঞান রাদখ্ন মতমন আমাদের বুজঝদযদছন চসো হল আমার
ক্মনষ্ঠতম নাতমনর বযস েশ বছর মক্ন্তু আিদক্ েমে চস িন্ম মনত তাহদল চস
িদন্মর আদগই বা তার ক্াঁদধ ৮৪ হািার োক্ার ঋদণর চবাঁঝা মনদয িন্ম মনত।
অর্াৎ
ি আমাদের ইন মনিিরতা বৃজি পাদে। এখ্াদন এক্ো বযাদলন্স ক্রা েরক্ার
আমম চক্ান েমুলা
ি মেদত পারব না আমম সাবধান েরণ উচ্চারণ ক্রদত পামর
েীলাংক্া নামক্ চেদশর সমুদ্র বির বিক্ মেদযমছল েীদনর ক্াদছ এবাং েীদনর
মেদক্ ঝু ঁ ক্দবন আব িারদতর মেদক্ ঝু ঁ ক্দব োনাদপাড়ন েীলঙ্কায েলমছল। এই
মুহদূ তি েুই িাই চেদশর হতযা ক্রদত এক্িন চপ্রমসদডন্ট এক্িন প্রধানমন্ত্রী। গত
১১ িুন মনদয আসদল পজেক্ায পদড়মছ চে েীলাংক্া আসদল পুদরাপুমর এখ্ন
েীনপন্থী চেদহতু তাদের প্রধানমন্ত্রী এবাং চপ্রমসদডন্ট েুই িনই েীনপন্থী। েীদনর
সহাযতায তারা মনবােদন
ি
জিদতদছ। এো পজেক্ার িাষা আমার িাষা না। মক্ন্তু
েীলাংক্ার মানুষ উমেগ্ন আদছ চে আমাদের উপর চে ঋদণর চবাঝা চসো আমরা
মক্িাদব চশাধ ক্রব। মরো আমাদের মত চেশ আমরা মক্ছু ডলার চে আদরক্ো
চেশদক্ ধার মেজে এো চেমন সতয আবার এোও সতয চে আমাদের প্রদতযক্
মশশুর গাদযর ৮৪ হািার ৫০০ সামমর্াং ঋণ আদছ। আমম ৪ ো পদযন্ট তু দল
ধরলাম চে এই বাদিদে এই জিমনসো এডিাস্ট ক্রা সম্ভব হযমন। আসদছ চস চে
ক্র্াো বলব চে বাদিে চে ক্লযাণমুখ্ী হওযা প্রদযািন চসর্ে ক্লযাণমুখ্ী নয।
উদেযাগ র্াক্দলও বাস্তবাযন েুবল।
ি এর ক্ারণ হদে েুনীমত বড়দলাক্ ঢুদক্ োদে
গরীদবর ঘদর বরাদ্দ পাওযার িনয। সামাজিক্ মনরাপত্তার চক্ষ্দে েমরদ্রদের চে
চবমনমেে পাওযা উমেত চসই চবমনমেেো বড়দলাক্ মনদয মনদে। এর ক্ারণ হদে
সবস্তদরর
ি
িনপ্রমতমনমধ সরক্ামর মানুষ এক্ো েদলর চসো োও আওযামমলীদগর।
চসখ্াদন আমার আর আপনার বলার িাযগা চনই। চমম্বার আওযামীলীদগর
চেযারমযান আওযামী লীদগর উপদিলা পমরষদের চমম্বার, উপদিলা পমরষদের
সরক্ামর ক্মক্তি
ি া আওযামীলীদগর, আমম আওযামী
ি
লীদগর, বুযদরাদক্রমস আওযামী
লীদগর পালাদমন্টামর
ি
লীদগর, আনসার আওযামী লীদগর। এখ্ন বাাংলাদেদশ ো বামক্
আদছ আওযামী লীদগর হাদিে পাদসন্ট
ি মডদেযার ক্রার। এখ্াদন েুনীমতদক্
চেখ্ার িনয চে সমাদলােক্ চগাষ্ঠী র্াক্দব তারা চেখ্দছ না বলদছ না। মক্ বলদত
নামক্ বলদব এরপর মসমক্উমরর্ে নামক্ এক্ো পদড় তার জিদিমগ চতা তামা হদয
োদব চসো চসো িাদন না। তাই প্রশাংসা ক্মর এক্োই চে বাদিে বাড়দছ, উদেযাগও
চনযা হদে। মশল্পদক্ বাঁোদনার িনয মক্ন্তু এ বছর চবশ মক্ছু উদেযাগ আমরা
চেদখ্মছ।

জিল্লি
ি
চেবমপ্রয িট্টাোে িবলদছন চে বাদিদের আক্ার
ু িহমানঃ অর্নীমতমবে
বাড়দছ না। ১৯৭১ সাদলর মহসাব অনুোযী িনসাংখ্যা চবদড়দছ চসই অদর্ নানান
ি
মেক্ মবদবেনা ক্দর আসদল বাদিে মক্ বামড় চনই ো মছল তাই আদছ। মাননা
মহদসদব আরমক্।
চি. সৈয়দ মুহাম্মদ ইর্িারহমঃ আমম চসো চতা োদবা না মক্ন্তু আমম এো বলদত
োজে চে চসানার োম ক্ত চবদড়দছ। আদগ মক্ন্তু বলা হদতা চে জিযা আমদল বাদি
মছল তা আমার আমদল এত। এক্ো চেদশর বাদিে আসদল বাড়দবই। ক্মক্াে
ি
পারদবা সুতরাাং প্রশাংসায ক্রব চেষ্টা েলদছ চে আমরা এক্েু আদগই বললাম চে
চলাক্াল ইিামিদক্ প্রদেক্শন চেওযার মবষযো চমদন মনলাম। এখ্াদন এক্ো ক্র্া
বলদত িুদল মগদযমছলাম চে বাাংলাদেদশ মক্ন্তু িযাক্মসন পযো ক্রার সক্ষ্মতা
রাদখ্। আনেরেুদনেমল সম্ভাবনাোদক্ এক্েম ঢাক্না মেদয বন্ধ ক্দর রাখ্া হদযদছ।
িােরুল্লাহ গণস্বাদিযর চসই ক্র্াো বাে ই মেলাম ওইখ্াদন চক্ান এক্ো ধাো
চখ্দযমছ। বাাংলাদেশ িযাক্মসন পযো ক্রদত পাদর মক্ পাদর না এো মক্ন্তু িনগণ
সামদন আনদছ না এবাং চক্ান পৃষ্ঠদপাষক্তাও চেওযা হদে না এর িনয আমাদের
আেিিামতক্ ক্মমর্েগুদলাদক্ তাই মক্না অর্বা আমাদের মনদিদের েুনীমত চেয
মক্না এো মক্ন্তু আমাদের অদনক্ আদগ চর্দক্ই প্রশ্ন।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ ধনযবাে মাননীয চিনাদরল সাদহবদক্। চসনাবামহনীর
অবসরপ্রাপ্ত হদল তাদের িনয মক্ছু ক্রদত হদব। আমরা শুদনমছ নতু ন
চসনাপ্রধান অতযে প্রদেশনাল মানুষ। মবজ্ঞ এবাং চোগয এক্িন চসনাপ্রধান
উনাদক্ অমিনিন িানাজে। চসনাবামহনী আমাদের খ্ুব মপ্রয তারপর সদতযর
খ্ামতদর চিনাদরল িাইদের বলদত হদব চে সুদোগ-সুমবধা অবসদর মগদয আপনারা
পান এো মক্ন্তু সাধারণ মানুষ পাযনা। িমম বদলন, চিার্ বদলন, গামড় বদলন,
ট্রান্সদপােি বযবসা বদলন, গাদমন্টদসর
ি
বযবসা বদলন, মবমিন্ন সামহতয শামসত
সাংিাগুদলার চেযারমযাদনর োমযত্ব বদলন, চসনা ক্লযাণ সাংিা বযবসা-বামণিয
বদলন এগুদলা আলহামেুমলল্লাহ আমাদের চক্ান মহাংসা চনই আমরা খ্ুমশ। এো
আমাদের মপ্রয চসনাবামহনী। মক্ন্তু এত সুদোগ সুমবধা পাওযার পর আরও েমে
সুদোগ সুমবধা পাওযার োমব ক্দরন তাহদল আমাদের চেদশ োরা গরীব িাইরা তারা
সুদোগ সুমবধা বাইদর েদল োদব। মসপাহী োরা আদছন তাদের িনয েমে মক্ছু ক্রার
সুদোগ র্াদক্ তাহদল আমম বলব ক্রা উমেত।

চি. সৈয়দ মুহাম্মদ ইর্িারহমঃ আমম চসো বমলমন মনিবা িাই বাাংলাদেশ
সরক্াদরর সক্ল সরক্ামর ক্মক্তি
ি া বা অবসর প্রাপ্ত বযজক্তদের চপনশন মেদক্
এক্র্ে েমুলা
ি আনার আদবেন ক্রমছ।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ মক্ন্তু োরা োক্মর বযবসা ক্দর তাদের সাংখ্যা অদনক্
চবমশ তাদের আসদল চে মনরাপত্তা বলয চেদশর মনরাপত্তা বলয ো এই চে আপমন
এক্ো ক্র্া বলদলন আমাদের মনবামেত
ি
প্রমতমনমধ োরা োরা তারাই মনরাপত্তা বলার
িনয গমরব মানুষদের তামলক্া চেন আমম মদন ক্মর চে মানুষগুদলা পাওযা উমেত
তাদেরদক্ না পাযইদয িাই, িামতিা, আত্মীয-স্বিনরা ধনী র্াক্দল ওদের ঘদর
োদে। এইদে প্রধানমন্ত্রীর উদেযাগ মনদলন বঙ্গবন্ধুর িন্মশতবামষক্ী
ি উপলদক্ষ্ চস
গৃহহীন মানুষদের ঘর মেমরদয মেদবন পমরক্ল্পনা অদনক্ সুির মছল চে চক্উ
গৃহহীন র্াক্দব না। মক্ন্তু এই েুনীমতবািরা এমন ঘর বামনদযদছ চে ঘরগুদলাদত
মানুষ ওঠার আদগই চিদে চিদে পদড় োদে। প্রক্াদশয সবার সামদন এদের মবোর
হওযা উমেত মক্ন্তু এো আমরা ক্রদত পারমছনা। এরপর আপমন প্রাইদিে
ইউমনিামসর্েদত
ি
িযাদের মবষযো বলদছন। এো চেশবাসীর োমব চে প্রাইদিে
ইউমনিামসর্েদত
ি
োরা পদড় ওরা পাবমলক্ ইউমনিামসর্ে
ি চত িমতি হওযার সুদোগ না
চপদয মক্ন্তু এখ্াদন আদস। এবাং এখ্াদন চে সবাই বড় ধনীর চছদল চমদযরা তা নয
অদনক্ ক্ৃষদক্র চছদলরাও চসখ্াদন পড়াদশানা ক্দর। িাযগা িমম মবজক্র ক্দর
পড়াদশানা ক্দর এখ্াদন আবার ১৫ পারদসন্ট িযাে বমসদয চেওযা এো মশক্ষ্াদক্
উৎসামহত ক্রা নয বরাং মশক্ষ্াদক্ মনরুৎসামহত ক্রা। এো সর্ঠক্ হযমন এবাং আমম
োবী ক্রদবা এক্ো প্রাইদিে ইউমনিামসর্ে
ি চর্দক্ প্রতযাহার ক্দর চনওযার িনয।
এরপর আপমন ইজিযার ক্র্া বলদছন। েীদনর ক্র্া বলদছন। আমাদের চেশ এক্ো
বযবসামযক্ মসজিদক্ে আদছ। এরা সাংখ্যায অল্প মক্ন্তু সব িাযগায ঝাদমলা সতমর
ক্দর। চশযারবািাদর ধস নামায। িযাক্মসন মক্নদত মগদয এরা মবপমত্ত সতমর ক্দর।
এর আদগ আদগিাদগই বদল চে িযাক্মসন সব চক্না হদয চগদছ। সরক্ামরিাদব
চক্নার সুদোগ মবোয চনয সরক্ার চর্দক্ ওরা োক্া চনদব মক্ন্তু ওরা আমাদেরদক্
মফ্র িযাজিন এদন চেদব।
জিল্লি
ু িহমানঃ মক্ন্তু সরক্ারদক্ চক্উ মক্ছু বুঝদত হদব এমন চতা ক্র্া চনই।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ অদনক্ সময চেদশর বযবসাযীদের উপর মবোস
রাখ্দত হয। সরক্ার মছল বযবসা-বান্ধব। মক্ন্তু বযবসাযীরা এমন পমরমিমতর সৃর্ষ্ট
ক্দরদছ চে এখ্ন সরক্ার বযবসাযী বান্ধব হদয মনদিদের আত্মরক্ষ্া ক্রার চেষ্টা
ক্রদছ। এর িনয আমম বলব চে মমন্ত্রসিায আমরা চখ্যাল ক্দর েমে চেমখ্ তাহদল
আমম বলব চে অদনদক্ই আদছন োরা শুধু বািার মনদয বযস্ত র্াদক্ন। আমাদের

মাননীয স্বািযমন্ত্রী মতমনও বযবসাযী। আমাদের বামণিযমন্ত্রী মতমনও বযবসাযী।
এরক্ম আমরা েমে ২,৪,৫ িন চেমখ্ চে মূল মূল িাযগায অদনদক্ই বযবসাযী।
মাননীয প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা উমন ঔষদধর মামলক্ এবাং উমন চশযার মাদক্িদের
মামলক্, উমন সমস্ত চেদশ মবদেদশ েুজক্তরও মামলক্ মাদন সবমক্ছুদতই চেখ্া োয
উমন। এবাং উনার এক্ো মেন ইদমি আদছ চে মানুষ নামক্ আল্লাহর অমল বদল।
চসই আল্লাহর অমলর িদয মানুষ এখ্ন চঠাঁেি চে হায হায আমরা িযাক্মসন পাদবা
না এমন ক্দর ক্তমেন মানুষ মারা োওযার পদর িযাক্মসন আসদব হযদতা মক্ন্তু
মানুষদক্ োক্া মেদয িযাক্মসন মক্নদত হদব। এখ্ন উনাদেরদক্ মেমিত ক্রার সময
এদসদছ।
জিল্লি
ু িহমানঃ আপনা চতা সরক্াদরর শমরক্ অাংশীোর। এগুদলা মক্ আপনারা
বদলন না?
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ শুদনন এগুদলা আমাদের বলার সুদোগ ক্তেুক্ু
আদছ। আদগ চেখ্দত হদব চে বলার সুদোগ ক্তেুক্ু রদযদছ আমাদের আওযাি
জিল্লুর িাই সমতয ক্র্া আপনার এখ্াদন আসদল বা মমমডযায চগদল আমাদের
আওযাি ক্ান পেে
ি চপৌৌঁদছ মক্ন্তু আমাদের আওযাি মক্ন্তু চক্উ প্রস্তুত নয।
জিল্লি
ু িহমানঃ তাহদল অাংশীোমরত্ব চক্ন?
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃমাননীয প্রধানমন্ত্রীদক্ েুষ্কৃমতক্ারীরা চিদনড হামলা
ক্রল উন্নত মেমক্ৎসা ক্রা হদলা ডানক্ান এবাং ডান সাইড হদত চক্ান আওযাি
হদল উনার ক্ান পুদরাপুমর সাদরমন মাদঝ মাদঝ বাইদর মগদয মেমক্ৎসা মনদত হয।
মক্ন্তু পামদসে চর্দক্ চে আওযািগুদলা এো আমরা মতন চশানান চতা এো
আমাদের েুিাি গয। নমসব খ্ারাপ োদক্ বুঝায। এর িনয আমাদের আওযাি চক্উ
সর্ঠক্িাদব চপৌৌঁছায না। আমরা বলদত পারদতমছ না আমরা এই সরক্াদরর
সেলতা োই। আমরা প্রধানমন্ত্রী চে পমরেম,উনার চে চেশপ্রাণ, অনাে মানু
ি
দষর
প্রমত িাদলাবাসা এগুদলা প্রমত পূণ আিা
ি
আমরা এখ্ন রামখ্। আমরা চক্ান সদিহ
চপাষণ ক্মর না। মক্ন্তু সরক্াদরর অদনক্ ক্মক্াদে
ি
মানুষ রাগামিত। মক্ন্তু
প্রধানমন্ত্রীর বযাপাদর চক্াদনা আদলােনা হদলর মানুষ বদল চে না উমন এখ্দনা র্ঠক্
আদছ। এখ্নও উমন িনমপ্রেও। এখ্দনা মানুষ প্রতযাশা ক্দর উমন মক্ছু ক্রদত
পারদবন। চেশদক্ প্রধানমন্ত্রী অদনক্ অিসর ক্দর মনদয মগদযদছন। ক্দরানার
ক্ারদণ চসইগুদলা র্মদক্ চগল আপমন চেদখ্ন ক্রনা মনদয বযবসা, েুনীমত, ক্দরা না
মনদয লুেপাে এগুদলাদতা চেদখ্ মানুষ হতবাক্ োরা ক্রল এই ক্াি গুদলা এরা
সরক্ামর খ্ুব ধাদর-ক্াদছ চঘারাঘুমর ক্রল। এই জিমনসগুদলা মবদবেনা ক্রদল
বাদিে মনদয আমাদের চে প্রতযাশা েতু মেি ক্ চর্দক্ অর্নীমতমবেরা,
ি
চপ্রমমক্ মানুষরা

োদেরদক্ আমরা মেমন তারা বাদিদের সাংদশাধদনর িনয নানান প্রস্তাব মেদেন।
পালাদমদন্ট
ি
চতা েু এক্িন মবদরাধী এমমপ আদছ।
জিল্লুি িহমানঃ চেখ্লাম চে বাাংলাদেশ চর্দক্ চে োক্া পাোর হদয োদে
চসখ্াদন চবশ ক্দযক্িন মবদরাধী েলীয সাংসে সেসয রদযদছ।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ আমার চতা চছদল, চছদলর বউ, িাই, িাগ্না-িামগ্ন,
পরবতী ইদেক্াল ক্দরদছন পুরা ক্ানাডায র্াদক্। ক্যানাডায চে বামড় ঘর তারা
ক্রদতদছন আদগ চতা শুনতাম রািনীমতমবেরা বা সাংসে অমধেপ্তদরর ক্র্া মক্ন্তু
এখ্ন েমে আপমন পমরসাংখ্যান চনন তাহদল আপমন চেখ্দবন চেখ্াদন সরক্ামর
ক্মক্তি
ি াদের বামড় চবমশ। েতগুদলা বামড় আদছ এখ্াদন েমে ৩০ িাগ বা ৩৫ িাগ
রািনীমতমবেদের বামড় হয তাহদল সরক্ামর ক্মক্তি
ি াদের বামড় বামক্ ৬৫ মক্াংবা
৭০ িাগ। ইবরামহম আপমন বদলন ক্ারণো বদলন তাহদল আমম আপনার সাদর্
চশযার ক্রব।
চি. সৈয়দ মুহাম্মদ ইর্িারহমঃ এখ্ন চর্দক্ পদনর বছর আদগ ওযান-ইদলদিন
নাদম চে েন্ত্রনা এদসমছল তারা সামমরক্ বামহনীদক্ বযবহার ক্দর িাতীয পমরেয
পে ক্দরদছ। চিাোর আইমড ক্াডি মেদযদছ। ইদলক্ট্রন তামলক্া র্ঠক্ ক্দরদছ।
এক্ো উদেযাগ মনদযমছল তারা চে চহাযাইে মাদন ব্ল্যাক্ ক্দরা এবাং সতয স্বীক্ার
ক্দরা। মনদির চোষ মনদি স্বীক্ার ক্দর আগাও। বতিমান রািননমতক্ সরক্ামর
এর্ে সমাদলােনা ক্দরমছদলন সবার আদগ এদস। এই সরক্ারই চতা সুদোগ মেদেন
ব্ল্যাক্মামন চহাযাইে ক্রার। আমম ব্ল্যাক্মামন োইে ক্রার মবষদয মক্ছু বলদত োজে
না অনয বলদত োজে না আমম শুধু বলদত োজে ২০২০ সাদল োরা ব্ল্যাক্মামন
চহাযাইে ক্দরদছন চোষ স্বীক্ার ক্দর বদলদছন আমার িমরমানা চনন বামক্
োক্াোদক্ র্ঠক্ ক্দর চনন। তাদের তামলক্া চেখ্দল আপমন পাদবন আপনার
সমর্দন
ি বক্তবযো তার মদধয সরক্ামর ক্মক্তি
ি া ক্তিন। সরক্ামর ক্মক্তি
ি াদের
েুনীমত ক্রার সাহস চক্ার্ায পাদে। আপমন এ িাযগায চমিবাহ িাই মক্ছু
বলদছন না। মনজশ্চত এই সরক্ার ওই সরক্ামর ক্মক্তি
ি াদের বযবহার ক্দর মম নদত
চবমনমেে মনদেন বদল পারস্পমরক্ সহদোদগ সক্দল মমদল েুনীমত ক্রদছা। চখ্াঁি
মনদয চেদখ্ন েত বযজক্ত চমগা প্রদিক্ট গুদলাদত িমড়ত চে চেহারাই চহাক্এবাং
মার্ায োই পড়ুক্ সাো েুমপ, ক্াদলা েুমপ, রর্েন েুমপ তার মদধয ৯৯ িাগই
েুনীমতদত িমড়ত। এো সরক্ার েমে বদল িামননা তাহদল এো মারাত্মক্ এক্ো িুল
হদব। সরক্ার এক্ো ক্াি ক্দর সরক্ার গৃহি চক্ বদল সাবধান এবাং চোরদক্ বদল
েুমর ক্র। সরক্ার সাপ হদয োংশন ক্দর এবাং ওঝা হদয সারদত োয। সক্ল মক্ছু
মবদবেনা ক্দর চে বক্তবযো োরা আপমন চিাোরমবহীন মনবােন
ি
ক্দর এখ্াদন

আদছন। আপমন সরক্ামর ক্মক্তি
ি াদের মনক্ে জিজম্ম হদয চগদছন। সুতরাাং এই
িাযগা চর্দক্ চবর হইদত চগদল আমাদের সুইে র্েপদল বামত িদল মক্ন্তু
বাাংলাদেদশর এক্ো সুইে র্েপদতই তার সমাধান হদয োদব এো আসদল হদব না।
এইদে মক্দশার অপরাধ, এই চে পরক্ীযা চপ্রম, এই চে নারী পাোর, এইদে
অর্পাোর,
ি
এগুদলা এক্মেদন চতা সমাধান হদব না। সবদেমশক্ শজক্ত আমাদের
উপর চেদপ বদসদছ। আমাদের সীমাে অরমক্ষ্ত হদয চগদছ। আমাদের চেতনা
অরমক্ষ্ত হদয চগদছ। আমাদের ঈমান মনদয োনাোমন মদধয আমরা পদড়মছ।
আমাদের মশক্ষ্াঙ্গন চশষ হদয চগদছ। আমাদের স্বািয চসক্টর চশষ হদয চগদছ।
আমম এর িনয বারবার বলদত োজে চক্ান না চক্ান িাযগা চর্দক্ চতা আমাদের
মেদর আসার এক্ো উদেযাগ মনদত হদব। েুনীমত েমন ক্মমশনও চে উদেযাগগুদলা
মনদব তার মপছদন চতা মক্ছু সমর্নি র্াক্দত হদব। তাদের চরইে অে আইদডমন্টোই
ক্রাপশন, চরইে অে োইমলাং ক্যাদসস, চরে অে পামনশদমন্ট এরমদধয
চেখ্দবন মবরাে তোৎ। আমম আদবেন ক্রব বাাংলাদেদশর সাধারণ মানুদষর ক্াদছ
রািননমতক্ মিদলর ক্াদছ সক্দলর ক্াদছ মনদির বুদক্ হাত মেদয এক্বার স্বীক্ার
ক্রুন ো আসদলই মক্ বাাংলাদেদশর মানুষ তাদের পছদির প্রার্ীদক্ চিাে মেদয
চসই িাযগায মনদত পারদছ মক্না েমে না পাদর তাহদল এর চর্দক্ চবমশ আশা
আপমন ক্রদবন না। সরক্ার মনিিরশীল হদয োদে অদনদক্ উপদর জিজম্ম হদয
চগদছ। আমম সরক্ারদক্ চোষ মেদত োজে না মক্ন্তু এক্বার চেদহতু আপমন এক্ো
ট্রযাদপর মদধয ঢুদক্দছ চসই ট্রযাপ চর্দক্ চবর হওযা মুশমক্ল হদয চগদছ সরক্াদরর
পদক্ষ্। সরক্াদরর েুনীমত গুদলা আমলারা িাদন আমলাদের েুনীমতর রািননমতক্
চনতৃত্ব বৃি না িাদন এবাং পরস্পরদক্ বাঁোদনার িনয চতা এদক্ অপরদক্ চেষ্টা
ক্রদবই। গত বৃহস্পমতবার মসজিদের ইমাম সাদহব খ্ুতবা মেদযদছন চসখ্াদন মতমন
বদলদছন সতয বলার চে ক্ষ্মতা এর্ে ঈমাদনর অাংশ। আল্লাহর িদয তু মম সতযো
বলবা। এখ্াদন আমরা আল্লাহর িয চর্দক্ বািাদক্ িয ক্রমছ চবমশ। চরাজিনা চক্
ধদর মনদযদছন চক্ন আদরা ক্তমেন উপর অতযাোর হদে না। চরাজিনা পদক্ষ্
আমরা সক্দলই োঁমড়দযদছ চে অেত এক্ো িাযগায চতা আমরা আপমত্ত ক্মর,
প্রমতবাে িানাই। আমম িামননা সাাংবামেক্ চরাজিনা মক্ তর্য আনদত
মগদযমছদলন। অদনদক্ই বদলন মতমন মনঃসদিহ সের প্রমতদবেন ক্দরদছন
তারপরও অদনদক্ বদলন মতমন মক্িনয চগদলন, মক্ িনয মাে োইদলন, চক্ন ধরা
পড়দলন। আমম ওই সক্ল মক্ছুর মেদক্ োব না আমম শুধু বলব চে সরক্ার
সাাংবামেক্ সম্প্রোদযর উপর আক্রমণ ক্দরদছ। সরক্ার মুক্ত সাাংবামেক্তা মবরুদি
েমন নীমত পমরোলনা ক্রদছ এর ক্ারদণ আপমন সতযো পাদেন না। এক্িন
সরক্ামর ক্মক্তি
ি া ১০০ চক্ার্ে, ২৫০ চক্ার্ে বা ৫০ চক্ার্ে োক্া মেদয ক্াদলাোক্া
সাো ক্রদলা আর হাসদত হাসদত সবাই বলদছ এো চতা প্রশাে মহাসাগদরর

মশলাখ্ে বা আইসবাদগরি মত। নয িাদগর এক্ িাগ আপমন চেখ্দলন এবাং আে
িাগ পামনর তলায রদয চগদছ। আমম বলদত োজে শুধু এক্ো ক্র্া আপমন চতা
তল্লামশ ক্রদলই পাদবন। চক্ান রাস্তায োক্া গুদলা িমা হয আপমন মক্ আিহী ওই
রাস্তাো বন্ধ ক্রদত।
জিল্লুি িহমানঃ মম. মমছবাহুর চেৌধুরী
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ এইদে ব্ল্যাক্মামনর ক্র্া আপমন বলদলন আর
অপ্রেমশতি োক্া বা মামন। এই মবষযো আমাদের এক্েু খ্মতদয চেখ্দত হদব। চেমন
আমাদের সাদবক্ প্রধানমন্ত্রী মতমন মক্ছু অপ্রেমশতি োক্া িমা মেদযদছন। আমম
মদন ক্মর না এো ব্ল্যাক্মামন মছল। এো হযদতা উনার চবতন, িাতা চপনশন,বা
হযদতাবা উমন এো ঘদর িমা চরদখ্ মছদলন। আপনার চখ্যাল আদছ মনশ্চযই
োক্াো িমা মেদযমছদলন। এইদে চেজন্সমডল বযবসা ক্দর, ড্রাগ বযবসা ক্দর,
েুনীমত ক্দর, ঘুষ চখ্দয োক্াগুদলা িমা এোদক্ ব্ল্যাক্ মামন বদল। আর োরা
োক্াো বযাাংদক্ রাদখ্ না বা প্রেশনি ক্দর না, বামড়দত রাদখ্ না, এক্ সময িমাদত,
িমাদত অদনক্ োক্া হদযদছ এগুদলাদক্ অপ্রেমশতি োক্া। এই োক্াগুদলা চক্
চহাযাইে ক্রার বযবিা সরক্াদর ক্রদত হদব আর ব্ল্যাক্ মামন চক্ এই সরক্ার চতা
প্রর্দম মনদি ক্াদলা োক্া সাো ক্রার সুদোগ সব সরক্ারই মেদযদছ। েমে
সরক্ারদক্ বলা হয চে চক্ন আপনার এই সুদোগো মেদে তাহদল সরক্াদরর িাষয
হদলা সুদোগো আমরা এই ক্ারদণ মেজে না হদল ওই োক্া মবদেদশ পাোর ক্রদব।
ইসলাদম তাই বদল চে চেিাদব খ্ুমশ চসিাদব আপমন আয ক্রদত পারদবন
আপনার আদযর উপর চরমিক্শনস আদছ। ইমাম সাদহবদের মসজিদে মসজিদে
এই মনদয আদলােনা ক্রা উমেত চে হালাল রুজি গুরুত্ব ো মক্। আমাদের চেদশর
েমমক্-ক্ৃষক্ এরা মক্ন্তু হালাল উপািিন অর্ োরা
ি
খ্ায। োর ক্ারদণ মক্ন্তু ক্দরানা
আক্রমণ ও তাদের মদধয ক্ম।
চি. সৈয়দ মুহাম্মদ ইর্িারহমঃ ঈদের ৪,৫ মেন আদগ ইদেক্াল ক্রদলন িনাব
আবেুল হান্নান। না মক্ন্তু ঢাক্া মহানগদর িুরাইদন োর িাই-চবাদনর সপজেক্ সূদে
িাযগা আদছ। তাদক্ অদনদক্ বদলদছন চে ঢাক্া শহদর আপনার িাযগা চনই এো
বদল আপমন িাযগা আদবেন ক্দরন। মক্ন্তু মতমন বদলদছন আমম চক্মদন মমর্যা
ক্র্াো বলব চে ঢাক্াশহর আমার চক্ান িাযগা নাই। এইদে সনমতক্তার অমৃতা
আওযামমলীদগ আসার আদগ এনমবআদরর চেযারমযান মছদলন। এক্ বছর আদগ
সরক্ার এিদেনশনস মেদযমছল। এিদেনশন এর মাঝামাজঝ উমন পেতযাগ ক্দর
েদল োন ক্ারণ সরক্াদরর পক্ষ্ চর্দক্ আমার এক্ো অনুদরাধ মছল চেো মদন
ক্রদত পারদবন না তাই মতমন পেতযাগ ক্দর েদল োন। আমম এোই বলদত োজে

চে সরক্ারই আমরা েমে সাহস র্াদক্ এই চেশো চতা আমাদেরও। আমমদতা
গুণগত পমরবতিদনর িনযই রািনীমতদত এদসমছলাম এই মদনািাবো মছল খ্ুবই
েরক্ার।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ আমমশা আব্দুর রহমান সাদহবদক্ চবদহস্ত নমসব
ক্রুন চে এরক্ম এক্ো বযজক্তত্ব আসদল উমন মছদলন। আমম বযজক্তগতিাদব
ওনাদক্ মেমন। এো সতয চে আমর্ক্িাদব
ি
উমন অতযে সৎ মছদলন মক্ন্তু না
রািননমতক্ মেো ধারার সাদর্ আমাদের অদনক্ তোৎ মছল। আমার সাদর্
েক্দশাদত বাাংলাদেদশর স্বাধীনতা েুি হয নাই বরাং গৃহেুি হদযদছ এই মবষয মনদয
মবতক্ি হদযদছ মক্ন্তু উমন সৎ এো সতয। উনার ক্র্াো মক্ন্তু ইউর্েউদব আসদছ
মক্ন্তু উনার আমদল অদনক্ সমেব পাদবন উনার মত মক্ন্তু এখ্ন আগুদন েমে
চেদখ্ন তাহদল এক্বাদর চেনাই হদয চগদছ এমন না মক্ন্তু এমন সমেবা পাওযা োদব
না। আদগ োরা মবোর মবিাদগর োমযদত্ব মছদলন, আদগ পুমলশ ক্মক্তি
ি াদের চেদখ্ন,
আদগ আপনাদের চসনা ক্মক্তি
ি াদের চেদখ্ন এখ্ন চে সামাজিক্ অশামে
সামাজিক্ অমিমতশীলতা এই সক্ল মক্ছু নীমতর অিাদব ঘেদছ।
চি. সৈয়দ মুহাম্মদ ইর্িারহমঃ চসনা ক্মক্তি
ি া বলদছন চতা তাই এক্েু চোগ চেই
বাাংলাদেশ চসনাবামহনীদত নতু ন এক্র্ে চসনাপ্রধান এদসদছন আপমন অমিনিন
িামনদযদছন। আমম অমিনিন িানাই। আমম আশা ক্রমছ চে নতু ন চসনাপ্রধান
চোগ হদযদছন তার সেদক্ি অদনক্ িাদলা িাদলা ক্র্া শুদনমছ চতামরা আশা
রাখ্মছ চে আপমন চে ক্র্াগুদলা বলদলন চসই ক্র্াগুদলা চেন উনার ক্াদন
চপৌৌঁছায।
রমছর্াহুি িহমান চচৌধুিীঃ আমম চশষ ক্র্া বলদবা চে সামাজিক্ েুঘেনা
ি
এদক্র
পর এক্ ঘেদছ, খ্ুন হদে, ছােদের মদধয সারারাত চিদগ চেইসবুক্, চমাবাইল
চোন এই সবমক্ছু মবদবেনা ক্দর এক্ক্িাদব এক্েলীয বযবিাপনায এো হদব না।
আমাদের সমািদক্ র্ঠক্ ক্রদত চগদল আমাদের সক্দলর এক্জেত চেষ্টায এর্ে
ক্রদত হদব।
চি. সৈয়দ মুহাম্মদ ইর্িারহমঃ আমার ঘদর মতনিন নামত আদছ চসই পযসার
সক্ল মশশু আমার নামতর মদতা তাদের পক্ষ্ চর্দক্ আমম আদবেন ক্রমছ
মশক্ষ্াপ্রমতষ্ঠান খ্ুদল মেক্। ধনযবাে জিল্লুর িাই।
জিল্লুি িহমানঃ জি ধনযবাে। েশক্
ি আমরা অনুষ্ঠাদনর চশষ প্রাদে েদল এদসমছ।
তৃতীয মাো সেদক্ি আপনারা মলখ্দত পাদরন ডাদক্, ইদমইদল অর্বা চসাশযাল
মমমডযার মাধযদম। তৃতীয মাো আপমন চেখ্দত পাদবন প্রমত বৃহস্পমতবার এবাং

শুক্রবার বাাংলাদেশ সময রাত েুদো এবাং সক্াল ১১.৩০ োয এবাং শুক্রবার েুপুর
চেড়োয। চেখ্বার আমন্ত্রণ রইল। তাছাড়া সামাজিক্ চোগাদোগ মাধযম চেসবুদক্
লাইি মিমমাং এর মাধযদম আমরা তৃতীয মত চেখ্দত পাদরন। চমির চি. সসযে
মুহাম্মে ইবরামহম এবাং আলহাজ্ব মমছবাহুর রহমান চেৌধুরী আপনাদের েুিনদক্
অসাংখ্য ধনযবাে তৃতীয মাো' অনুষ্ঠাদন অাংশিহণ ক্রার িনয। েশক্
ি েুিনই
নানামবধ পমরমিমত মনদয আদলােনা ক্দরদছন তদব চক্ামিড পমরমিমত মনদয
েুইিদন আশঙ্কার মদধয রদযদছন। ক্দরানা পমরমিমত মনদয অসন্তুর্ষ্ট প্রক্াশ
ক্দরদছন নানা চক্ষ্দে। প্রধানমন্ত্রীর সতক্িবাতিার মবপমরত স্বািয মন্ত্রণালয ক্ােক্রী
ি
পেদক্ষ্প চননমন। হযদতা মনদল পমরমিমত তারা অদনক্খ্ামন চমাক্াদবলা ক্রদত
পারদতন। ক্দরানা পমরমিমত চমাক্াদবলার িনয স্বািযখ্াদত সদবাচ্চ
ি অর্ বাদিদে
ি
ক্রা উমেত মছল বদল তারা মদন ক্দরন মক্ন্তু এর্ে ক্রা হযমন। এবাং স্বািযমবমধ না
মানার চক্ষ্দেও সমাদলােনা ক্দরদছন চে িনগদণর মদধয সদেতনতা অিাব
রদযদছ। আইন প্রদযাদগর মদধয মঢদলঢালা িাব চেখ্া চগদছ এবাং ধমীয ক্ুসাংস্কাদরর
মবষযক্ মবোদস মবষযর্ে চেখ্া চগদছ। স্বািয মন্ত্রণালয েদর্ষ্ট পমরমাদণ েক্ষ্তা এবাং
পমরক্ল্পনার অিাব লক্ষ্য ক্রা চগদছ। েুনীমত এখ্ন এক্র্ে বড় সমসযা চসর্েও
বারবার উদঠ এদসদছ। িযাক্মসন মনদযই আসদল চবাঝা চগল চে আমাদের সেক্ি
ক্াদের সাদর্ মক্। িযাক্মসন আসদল বুজঝদয মেদে মক্ আমার শত্রু চক্ আমার
বন্ধু। উনারা েুইিনই মদন ক্দরন চে এক্ োক্ায চে চেদশ েলদছ এক্ োক্ায না
বরাং েুই োক্ায চেশ েলদত হদব। চবসরক্ামর মশক্ষ্া প্রমতষ্ঠান চেি বাড়াদনা হদযদছ
চসর্ের তীি সমাদলােনা ক্দরদছন। এর্েদক্ মশক্ষ্া সাংদক্ামেত ক্রার পেদক্ষ্প
মহদসদব উনার মদন ক্রদছন। বাদিে মনদয উনারা বদলদছন চেই বাদিে মনদয
আমরা মপমছদয আমছ বাদিে এর মাধযদম অিগমতর চক্ান লক্ষ্ণ আসদল উনারা
মদন ক্দরন না। এবাং বাদিে চর্দক্ এর্ে স্পষ্ট হদযদছ চে বাাংলাদেদশর প্রমতর্ে
নাগমরদক্র মার্ার উপর চে ৮৪ হািার োক্ার চে ঋণ চে মশশু িন্মিহণ ক্দরদছ
তার মার্ার উপর ঋদণর চবাঝা মনদয এদস িন্মিহণ ক্রদছ চসই ঋদণর চবাঝা
ক্মাদত হদব। এবাং বাদিে ক্াদরা ক্লযাণমুখ্ী ক্রদত হদব এবাং বাদিে চেদখ্ মদন
হদে চে বড়দলাক্রা গমরদবর সুদোগ-সুমবধা মনদত তাদের মদনাদোগ রদযদছ। এই
চে বৃদত্তর মদধয ঢুদক্ োদে গমরবরা চে গমরব হদে এবাং নতু ন ক্দর চে গমরব হদে
চসর্ে আমাদের ক্তিাবযজক্তরা তামলক্ার মদধয মনদেন না এবাং মানদতও োইদছন
এবাং এই িাযগা চর্দক্ আসদল তাদের চবর ক্দর মনদয আসদত হদব। েশক্
ি
আমাদের সাদর্ র্াক্ার িনয অসাংখ্য ধনযবাে আপনাদের সবার িনয শুিক্ামনা।

