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জিল্লি
ু িহমানঃ োংলাবেবশ োংলাবেবশর োইবর িৃপিেীর পেপিন্ন প্রাবে চে চেখান
চিবক েযাবনল আই চেখবেন আিনাবের সকলবক সাের আমন্ত্রণ তৃতীয মাত্রা
চেখোর িবনয। ২০১৯ সাবলর ৩১ পিবসম্বর চ াটা পেশ্ব িুব়ে এেং ২০২০ সাবলর
মাবেসর ির চিবক োংলাবেবশর মানুবের মবযয চে যরবনর উবে উৎকণ্ঠা একটা
চোট্ট অনুিীেবক পিবর চসটট অেযাহত আবে। ২০ সাবলর চশবের পেবক ো ২১
সাবলর প্রিম পেবক যারণা করা হবযপেবলা চে োংলাবেশ িপরপিপত টা িাবলািাবে
চমাকাবেলা কবরবে এেং করবত িারবে এেং স্বল্প কটটবেশ শুরুবত টটকার েযেিা
করবত চিবরবে োংলাবেশ তার মবযয অনযতম। পকন্তু কবযক মাস না চেবতই
সংকট ো়েবত শুরু কবরবে। এখন টটকা পনবয েরম অপনশ্চযতায োংলাবেশ
অনযপেবক চকাপিবির তৃতীয চঢউ সামলাবনা কটিন হবয োাঁপ়েবযবে। এরই মবযয
২০২১, ২০২২ অিেেবরর
স
িাতীয োবিবট িাতীয সংসবে উিিািন করা
হবযবে। মাসিুব়ে আবলােনা সংসবের চিতবর এেং োইবর এেং েলবে।
অবনকবকই এই োবিট সন্তুষ্ট করবত িাবরপন শুযুমাত্র েযেসাযী এেং সরকাপর
কমকতস
স াবের সন্তুষ্ট করবত চিবরবে। অবনবক মবন কবরন ি. চেেজিয িট্টাোবেরস
িাোয রাস্তা হবযবে োবিবটর াপ়েবত অিমন্ত্রী
স
পিপেবয ি়ো মানুেবেরবক তু লবত
িাবরপন। স্বািয খাবত েরাদ্দ পনবয অবনক রকবমর প্রশ্ন আবে এেং চে সম্ভােনা
চেখাবনা হবযবে চে প্রপত েের ২৫ লাখ মানুেবক টটকা চেওযা হবে। ২৫ লাখ
মানুেবক এিাবে টটকা পেবত চ বল ৮ েের লা বে োংলাবেবশর সকল মানুেবক
িযাকপসন এর আওতায পনবয আসবত চ বল। চসটট টটকা কােিমবক
স
পনবয
মানুবের মবযয চে সংশয চসটটবক আবরা োপ়েবয তু বলবে। এর োইবর রািনীপতবত
চতমন চকাবনা উত্তাি চনই। তবে চেটট আবে িবে-পেিবে অপিবো আর িাল্টা
অপিবো । সে পমপলবয এসে পেেয পনবয আবলােনা করোর িবনয আমাবের
সবে আিবক স্টুপিওবত আবেন আমার আমার োবয েবস আবেন োংলাবেশ
আওযামী লীব র চপ্রপসপিযাম সেসয োংলাবেশ সরকাবরর সাবেক চনৌিপরেহন

মন্ত্রী এেং িাতীয সংসে সেসয শািাহান খান। আমার িাবন রবযবেন োংলাবেশ
িাতীযতাোেী েল পেএনপি চেযারিারসবনর উিবেষ্টা আতাউর রহমান ঢালী।
স্বা ত আিনাবের েু'িনবকই তৃতীয মাত্রায। পমস্টার শািাহান খান একটু
শুরুবতই শুনবত োইবো চেবশর চকাপিি িপরপিপত সম্পবকস আিনার উিলপি ো
যারণা পক? চকািায আপে োপ়েবয? আমরা চকািায োজি?
শািাহান খানঃ আিনাবক যনযোে এেং োরা আিবকর এই আবলােনা শুনবেন
তাবেরবক আপম আেপরক যনযোে িানাই। ২০১৯ সাবল েখন কবরানা শুরু হয
সারা পেশ্বেযািী এেং আমাবের চেবশ কবরানা শুরু হবযবে ২০২০ সাবলর ৮ মােস
চিবক। এেং তার ির চিবকই পেপিন্ন িায ায লকিাউন সরকার চিােণা কবরবেন
এেং সরকার স্বািযপেপয চিােণা কবরবেন সোইবক সবেতন করার িনয সরকার
পেপিন্ন েযেিা পনবযবেন। স্কুল কবলি গুবলা েন্ধ কবর চেওযা হবলা পেপিন্ন হাটোিার, শপিং মল, োনোহন সেই। পেপিন্ন সময সময সেপকেুই েন্ধ কবর চেওযা
হবযবে। এেং ২০২১ সাবলর মােস মাস িেে
স কবরানার চে সংিমণ এেং মৃতুযর
হার চে িোবয
স পেবলা ২১ সাবল চস তার চেবয চেপশ হবলা। এেং চসখাবন আমরা
সবোচ্চ
স চেখলাম মৃতুয ১১২িবনর মবতা সবোচ্চ
স উবিপেবলা। ২৫০০ এর মবতা
আমাবের সংিমণ আবে। এই অেিায সরকার েবস চনই তারা পেপিন্ন প্রবেষ্টার
করবেন মাননীয প্রযানমন্ত্রীও মানুেবক সবেতন কবর তু বলবেন। মাস্ক ি়োর িনয,
স্বািয পেপয মানার িনয এেং হাত চযাযা ইতযাপে এগুবলার চিবক চমাটামুটট মানুে
চে সবেতন হযপন িানা। পকন্তু আবমর মানুে ো শহবরর মানুে েপে আমরা চেপখ
তাহবল মাস এখবনা অবনক মানুে িব়ে না। আমরা পেপিন্ন িায ায শহবর-গ্রাবম
হাট-োিাবর মাইপকং কবরপে। মানুে চোকানিাবট েবস েবস ল্প করবে
চোকানিাটও রাবত্র চেলায েন্ধ কবর চেওযা হবলা। এখাবন লেয করা প বযবে
মানুবের সবেতনতার চেষ্টা কবরও মানুেবক সবেতন করা োয নাই। সুতরাং
সংিমণ ো়েপতর পেবক। চে আশঙ্কাটা শুযু মাননীয প্রযানমন্ত্রী নয আমাবের
চেবশর পেবশেজ্ঞরাও কবরপেবলা চে িারবতর িাইরাস টা েপে আমাবের চেবশ
অনুপ্রবেশ কবর তাহবল িপরপিপত পক োাঁ়োবত িাবর? অবনবকই অবনক কিা
েবলবেন। পকন্তু েিসারগুবলা েন্ধ করা হবলা। তারিরও েিসার এলাকা গুবলা পেবয
পকন্তু রািশাহী, োাঁিাইনোে ঞ্জ পেপিন্ন েিসার এলাকাগুবলাবতই সংিমণটা চেপশ।
এটট আমাবের এপেবক চে আসবে না তা নয। ঢাকা পকংো োংলাবেবশর সে প্রাবে
এটট েপ়েবয ি়োর সম্ভােনা রবযবে। চেমন আমরা চ ািাল বঞ্জ লে কবরপে
চসখাবন চে পহন্দু এলাকাটা রবযবে চসখাবনও এই িারবতর িাইরাসটা িাওযা
প বযবে। োংলাবেবশরও পেপিন্ন িায ায িাওযা োবি। এটা পেকল্প পহসাবে
আিাতত আমাবের চে কাি েত চেপশ আমরা সবেতন হবো মানুবের

সংস্পবশবস র কাে চিবক েূবর িাকবো েত মাস্ক েযেহার করে এেং েত সামাজিক
েূরত্ব েিায রাখে ততই আমরা এই সংিমবণর হাত চিবক রো িাবো। আর
আিপন চেটা েলবলন চে ২৫ লাবখা মানুেবক কবরানার টটকা চেবে তাবত ৮ েের
লা বে এটা চেমন সতয এখন োরা ৪০ েেবরর পনবে তাবের সংিমবণ হাতটা
চতমন চেপশ নয তাবের মবযয চে চরজিস্টযান্স িাওযারটা চসটা তাবের মবযয আবে।
আর সংিমণ হওযার চে আশঙ্কা চসটা এবকোবর িুপরবয চেওযা োবে না তাবেরও
হবত িাবর। পকন্তু োরা েৃদ্ধ এেং কবমরস চিতবর আবে তারা এখনও চসরকম
আিাে হযপন। লেণীয পেেয হবলা এই ঢাকার েজস্ত এলাকা, াবমন্টস,
স
গ্রাম
এলাকা চসই সে িায ায সংিমবণর হারটা আমরা ওরকম লেয কপর অিণস না।
পকন্তু ঢাকার েজস্ত এলাকায োরা পরক্সা োলায কিনবক আমরা চেখবত িাই চে তারা
আিাে হবযবে। সেবেবয চেপশ আিাে হন আমরা োরা শারীপরক কাি কপর না।
তারাই সেবেবয চেপশ আিাে হবযবে। োরা চেবশর মবযয িাবক সেবেবয চেপশ
আিাে হবিন। োবের চিিলি িাওযারটা িাবক আমাবের শারীপরক েযাযামটা
চসটাও আমরা কপর না। চেখবেন চে িবরর মবযয চেিপমবলও আমরা হাটট না।
এরাই সেবেবয চেপশ সংিপমত হবি। সুতরাং পমপনমাম আরও একটা েের কারণ
পেবশ্ব এ িেে
স েত মহামারী এবসবে চকান মহামারীই পতন েেবরর পনবে োয নাই।
হযবতা আশঙ্কা আরও একটা েের আমাবেরবক এই কবরানা চমাকাবেলা করবত
হবে। এেং এর মবযয আমাবের েতটা টটকা চেওযা সম্ভে তা চেওযা হবে। চতা আপম
সোইবক আিনার মাযযবম েলবত োই োরা সবেতন চহান চনই তারা চেন একটু
সবেতন হয। সোইবক মাস্ক ি়েবত হবে সোইবক সামাজিক েূরত্ব েিায রাখবত
হবে এেং এই মহামারী চিবক আিপন োেন আমাবেরবক োাঁোন এেং সোইবক
োোন।
জিল্লুি িহমানঃ পমস্টার আতাউর রহমান ঢালী। োংলাবেশ েিােিিাবে
চকাপিিবক অযাবেস করবত িারবে?
আতাউি িহমান ঢা ীঃ যনযোে আিনাবক। যনযোে পেজ্ঞ শাহিাহান িাই
আওযামী লীব র চপ্রপসপিযাম সেসয েক্তেয চরবখবেন। আমার সামবন োরা
রবযবেন সকলবক যনযোে িানাজি চশানার িনয। চ বলাবির তেেবরর চে
িপরি চসটাই চ বলািিুবল ১১৭টট উন্নযনশীল চেবশ এই চে মহামারীর চে একটা
প্রিাে এটা পক হবত িাবর এটা একটা চিবলািিুল তারা কবরবে। এেং েলবে চে
এই সমস্ত প্রিাবে অবযক
স শ্রমশজক্তর োকপর হারাবে এটা চে পনযন্ত্রণ করবত িারবে
শাহিাহান িাই েলবে ৩-৪ েের এটা এখবনা চকউ পনজশ্চত নয। কাবিই এটা
পেশাল মহামারী। এখন আবসন আমাবের প্রিম চে যাক্কাটা চ ল হযাাঁ আপম েলে
প্রিম যাক্কায আমরা আল্লাহর রহমবত উতবর চ পে। আমার কাবে মবন হয পেতীয

িাকার িনয আমরা ো আমাবের সরকার চকউই প্রস্তুত পেলাম না। এেং এই পেতীয
যাক্কা সাবি সাবি চিল্টা চেটাবক ইজিযান চিপরবযন্ট েবল ইজিযানরা ইজিযান
চিপরবযন্ট েলবত োয না ওরা োই আমরা চিল্টা েপল। এই ২২টটর চিতবর ৮টট
েিসার এলাকা নয ১৪টট হবলা েিসার এলাকা। চতা এটা িাোর চকান কারন নাই চে
এটা শুযু েিসাবর চলখাবতই িাকবে চেটা শাহিাহান িাই েবলবেন। ২০১৭-২০২২
সাল িেে
স আমাবের এপিপে আেিসাপতক পেমানেন্দর িলেন্দর গুবলাবক স্বাি স
আেিসাপতক পেমানেন্দর অনুোযী করার িনয চে টাকা পেবযপেল তা এখনও িেে
স
শুরুই করবত িাবরপন। এইবে েযিতা
স এপিপে টাকা পেবযবে ওযার্ল্স েযাংক টাকা
পেবযবে তারিবর আমাবের েিসার টা লযাি েিসার গুবলা স্বািযসম্মত করার িনয
২০০৫ সাবল আেিসাপতক চহলি চরগুবলশন িবেরস চে িযাবসঞ্জারবের িনয এর
আব ও টাকা পেবযবে। তাহবল আমরা এই টাকাগুবলা েপে প্রিার ইউটটলাইি
করতাম। এই চে অেেতা এর োয চক চেবে তাহবল হযত আমরা ইজিযান
চিপরবযন্ট চক আটবক পেবত িারতাম। হযাাঁ সরকার েিসার েন্ধ কবরবে উবেযা
পনবযবে পকন্তু উবেযা পনবলই চতা সে চশে না। এই জিপনসগুবলা চক েপে আমরা
প্রিারপল আব ই অযাবেস করতাম এটা েলবত চ বল অেশযই শাহিাহান িাই
আমার সাবি একমত হবেন চে স্বািয অপযেপ্তর তাবের েযিতার
স
চকান সীমা চনই।
অিে তাবের পেরুবদ্ধ চকাবনা েযেিা চনই। চসপেন আমাবের অিসপেে
স
একটা
জিপনস েবলবেন টাকার আমাবের চকান অিাে নাই টাকা আমরা পেজি পকন্তু ওরা
সটিকিাবে খরে করবত িাবর না। তাহবল আমাবের এবেস করবত হবে চকান
িায া। আমাবের চে মাযযম চে রাষ্ট্র তন্ত্র আমরা েতই মানপেক আবেেন কপর
মানপেক আবেেবন আসবল কতটুকু কাি হবে চসটা আমরা িাপন না। এর আব ও
৪, ৫, ৮ েের িেে
স মহামারী চলঞ্জার করার ইপতহাস িামাপনবত
স
আবে। এখবনা
সময চশে হবয োয নাই এখবনা সময আবে আমরা েপে এখবনা এই িায া গুবলা
সটিকিাবে এবেস না কপর তাহবল িযােহ রূি চনবে। চসখান চিবক আমরা পিবর
আসবত িারবো না এটা আমাবের পেশ্বাস।
জিল্লুি িহমানঃ পমস্টার শাহিাহান খান।
শাহিাহান খানঃ পেএনপির সমসযা হবলা পক সে িায ায েযিতা
স চেবখ সিলতা
কখবনা েপে িানবতন চে েলবতন এই িায ায সিলতা হবযবে। পেতীয েিা
সম্পবকস মানুেবক আমাবের প্রযানমন্ত্রী আব ই েবলবেন। প্রিম যাবির িবর
পেতীয যাবির কিা পতপন সোইবক েবলবেন চে আমাবের উিবর আিমণ হবত
িাবর আিাত আসবে আিনারা চসইিাবে সবেতন চহান। একইিাবে তৃতীয যাবির
কিা আিপন আপম সোই আশঙ্কা করবে ইজিযান চে চিপরবযন্টটা এটা খুেই
িযােহ অেিা। িারবতর পক অেিা তারা লাশগুবলা োও করবত িাবরনাই মাটট

োিা পেবত িাবর নাই নেীবত িাপসবয পেবযবে চসই লাশগুবলা আমাবের চেবশ
নেীবত েবল আসবে। তাহবল িারবতর পক অেিা হল তাবের এত সম্পে এত ে়ে
একটা চেশ এতপকেু তার িবরও তারা এটটর চমাকাবেলা করবত িাবরপন। আোর
অবনবক চেখবেন িাসবিাটস ো়ো োতাযাত কবর তাবেরবক চে কবরনটাইন
এবনবেল ো তাবেরবক পকেু করবেন চসটা পকন্তু আিনার চেমন প্রিম চে করনা
যরা ি়েবলা চসটা চকািায আমার চিলা মাোরীিুর। আর মাবেসর চে চেবল যরা
িরবলা চস ইতাপল িাকবতা এেং ইতাপল চিবক এবস কবরা না পনবযই পিবর এবলা।
এেং চস োপ়েবত িাকত তার শ্বশুর েযস্ক পেবলা আিাে হবয মারা চ ল। এই
প্রিবম মৃতুযও আমার ওখাবন। তারা েুঝবত িাবর নাই। আোর অবনবক চেখা
চ বে করনা হবযবে শুবন িবয িাপলবযবে এগুবলাবক আিপন পক েলবেন এতপকেু
চেখার সুবো পক সরকাবরর আবে। সরকার চেটা িাবরপন চসটা অেশযই করবে।
আিপন চেবখবেন এই কবরানা সময আমাবের িুপলশ আর চমবয েুইেবলর চনতাকমী তারা পকন্তু সেসময মাবি পেবলা এেং এখবনা আবে। যান কাটার সময
আমরা চেবখপে আমাবের োত্রলী কৃেকলী আওযামী লীব র চনতাকমীরা
কৃেকবের কাবে যান কাটার িনয েবল চ বে। কারণ তখন যান কাটার মানেই
মানুে িাই নাই। এেং োংলাবেবশর সেপ্রিম
স
এই হারবিস্টার পেবয যান কাটা শুরু
করবলা চশখ হাপসনা। আর আিবক এই হারবিস্টার পেবয যান চকবট মানুবের
চ ালায চিৌৌঁবে পেবি যান। আর এপিপের টাকা আবে টাকা িাকবল পকন্তু সে সময
সে কাি করবত িাবর না। আিপন িাবনন এখবনা আমরা টটকা পকনবত োই পকন্তু
এখবনা অবনক মানুেবক টটকা পেবত িারবে না। আমাবের সাবি চে এপগ্রবমন্ট তাও
অবনক িুলপিল করবত িারবে না।
জিল্লি
ু িহমানঃ পকন্তু নিরটা একপেবক পেবলা েবল আিপন অবনক অপিবো
করবলন চে আিপন েপে ইজিযা চিবক টটকার প্রিবমই েু'োরবট অিশন রাখবতন।
মাবন এক োবস্কবট সে েল রাখবল ো হয আর পক।
শািাহান খানঃ এখবনা আমাবের চে িররাষ্ট্র মন্ত্রণালয চে এক্সবটনশন
কবরবেন আিপন শুবনবেন পতপন সে চেবশই এই টটকার েযািাবর েযেিা পনবিন।
কবযকটা চেশ ো়ো এখবনা িেে
স মযাজক্সমাম চেবশ কনার
স সংিমণ টা কবম নাই।
আিপন চেটা েলবেন আমরা েপে িারত োে চেন ইউবরাবিও োয তারা এই
িারতীয চিপরবযন্ট িযিীত। শুযু ইউবরাি না এপশযা ইউবরাি সে িায ায িয
িীত আবেন। আর আিপন চেটা েলবলন আমাবের ২৬টট লযাি চিাটস না লযাি
চিাটস আমাবের আবেই ১২টা। আমাবের চেবশ মূলত পশপেত লযাি চিাটস আবে
১২টা। চশখ হাপসনা আসার িবর আপম েখন মন্ত্রী হই তখন আপম ১০ েের মন্ত্রী
িাকা অেিায ১০ েেবর ১০টা লযাি চিাটস আপম উদ্ভােন করপে এর আব মাত্র

২টা পেবলা। অিাৎ
স একটা পেল চেনাবিাল আবরকটা সাত মসজিে। পকন্তু আিপন
এখন েপে চেনাবিাল োন তাহবল আিপন চেখবেন চেনাবিাল আবস আব র
চেনাবিাল নাই। চেনাবিাবল োত্রীরা এখন কত আরাবম চেবত িারবে তাবের াপ়ে
পেজর্ল্ং এর মবযয ঢুবক োবি চসখান চিবকই তাবের ইপমবগ্রশন হবি আব র মবতা
তাবের ২ পকবলাপমটার চহাঁ বট আসবত হয না। চতা এরকম কাি গুবলা হবযবে। ঐ
চে কিায আবে টাকা হবল োবির চোখও চমবল। একটা কিা আবে পমলবে সে
সময োবির চোখ পমলবে না। এখন আমাবের এই টাকা পেবয মাননীয প্রযানমন্ত্রী
পেপিন্ন কািগুবলা কবরবেন পেপিন্ন প্রবণােনা প বযবেন েযেসাযীবের প্রবণােনা
পেবযবেন কমহীন
স
মানুে োরা কমহীন
স
হবয িব়েবেন তাবের চক অনুোন
পেবযবেন। আপম কমিীেী
স
মানুেবেরবক পনবয কাি কপর আপম চমাোইবলও
চেখাবত িারে না িািাবয পেজি এই শ্রপমক ওই শ্রপমক তাবেরবক চেক কবর
আ়োই হািার টাকা পেবয পেবিন। স্বািয অপযেপ্তবরর কিা আপম েলবত োই
তাবের চেটা করবত হবে িনেল েৃজদ্ধ তারির েে িনেল এটা পকন্তু আিবকর
অিাে নয েহুেের আব চিবক আিনার েখন েমতায পেবলন তখবনা অিাে
পেবলা। আপম েখন মন্ত্রী চহাই ২০০৯ সাবল তখন চেবখপে আমার মন্ত্রণালয ২৪
হািার িবের মবযয ৮ হািার িে শূনয পেবলা। আপম প্রায ৪-৫ হািার মানুেবক
আমার এই ১০ েেবরর চিতবর োবক পেবযপে। এেং োকপরর প্রজিযা অবনক
প্রলপম্বত আিপন পনবিও িাবনন। পেপিন্ন িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয অিমন্ত্রণালয
স
চে
অনুবমােন চসগুবলা কবরই এই োকপর পেবত হয। আমরা চস প্রজিযায োকপর
পেবযপে। তবে একোবর সে প্রজিযায সৎকাবি চে চকান মানুে সিল হবে তাহবল
চতা চস চিবরশতা হবয োবে। আমাবের আিবক েযিতা
স সিলতা সেই আবে
আবে েবলই োংলাবেশ আিবক এত এপ বয প বযবে। আিবক োংলাবেবশর
পনবির টাকায িদ্মা চসতু আমরা করপে আিনারা েবলপেবলন চে হবেনা পকন্তু
চসটা সম্ভে হবযবে মাননীয প্রযানমন্ত্রী চশখ হাপসনার েবেৌলবত। এখন োংলাবেবশ
আমাবের ৪৫ পেপলযন মাপকসন িলার বেবেপশক মুদ্রার পরিািস। আর আিনারা
েখন েমতায পেবলন আমরা েখন চশেোর েমতায আপস তখন ৩.৫ পেপলযন
মাপকসন িলার পরিািস পেবলা। আমাবের বেবেপশক মুদ্রা। আর আপম চতা েট্টগ্রাম
চিাটস এর মবযয পেলাম আিনাবের সময চে েট্টগ্রাম চিাটস এর অেিান পেল পেবশ্ব
৯৮ প্রায ৫০০০ েন্দবরর ১০০ েন্দর চে তারা রযাংবক পনবয এবলা চসখাবন
আমাবের অেিান পেবলা হবলা ৯৮ নাম্বাবর। আর আপম চরবখ এবসপেলাম ৭১
নাম্বাবর। আর এখন েবল আসবে ৫৮ নাম্বাবর। আর সারা পেবশ্বর মবযয আমাবের
চেগুবলা অেিাটা চসরা পকন্তু আমরা চরবখপে। আর এখাবন পকন্তু আিনারা পেপিন্ন
চিবোল পেবয াপ়ে িুপ়েবযবেন মানুে িুপ়েবযবেন চসটা চতা পিন্ন এটা আপম
এখাবন আর চেপশ েলবত োই না। আপম এখন েলবত োজি চে আমাবের চকাবরানা

চক চমাকাবেলা করবত হবল আমাবের সেবেবয ে়ে জিপনস হবলা আমরা সোই
একমত এ েযািাবর মানুেবক সবেতন করা এেং পেতীয চেটা েলবেন মানুেবক
আবরা চেপশ শজক্তশালী করা। এটা আপম আিনাবের সাবি পেমত করবো না
মানুেবক আরও শজক্তশালী করবত হবে মাননীয প্রযানমন্ত্রী এ েযািাবর েবিষ্ট
পনবিই মপনটর করবেন। এেং স্বািয খাত আব র চিবক অবনকটা এপ বয চ বে
এেং পকেুটা লেয করবল চেখা োয চসটা এই চকাবরানা চটস্ট এর েযািাবর
আিনারা িাবনন এই চকাবরানা চটস্ট পনবয আমার চমবয এযারবিাবটস পক ে়ে
একটা চেেীকস্ত্রী কাি হবয চ ল। আমার চমবয রাবত্র চকাবরানা চটবস্টর িনয
ব্লাি পেবয আসবে এেং চস পরবিাটস চিবযবে সন্ধযার সময। সকালবেলা আমাবের
ফ্লাইট পরবিাবটস চনব টটি আসবলা এেং আমাবের হাবত চসই চনব টটি কা িটা
পেবলা। এেং িবর চেখা চ ল এটা িজিটটি এই পরবিাটস টা পেবলা িীর রাবত্র। এটা
আমাবের চেখার কিা না তারির আপম পনবয এলাম। এেং আমাবের
সাংোপেকবের চে পক অেিা হবলা এেং চসখাবন আিপন িাবনন এই স্বািয
অপযেপ্তবর একিন িাইবরক্টর চস েমা োইবত োযয হইবে। আর পকেু সাংোপেক
তার েমা োওযার িবরও এই পেেযটা পনবয উল্টািাল্টা করল এেং আপম খুে
পসপরযাসপল এ পেেযটা িানার চেষ্টা করলাম। তারির আমাবক পসআরপি এেং
স্বািয অপযেপ্তর েলল সযার শতকরাই ৩০% এর মত এই সমসযাটা হয। হিাৎ
একুবরট চে পরবিাটস টা চসটাবত প্রেবলম হবত িাবর ৩০%. তারিবর আপম আমার
চমবযবক োর িায াই চটস্ট কবরপে এেং সে িায ায চনব টটি। সুতরাং
স্বািযেযেিা চক েপে আমাবের উন্নত করবত হয তাহবল এটা চতা আমাবের
অনুকূবল না এখাবন েবস েবস েপে আমরা িাপে উন্নত করবত হবে তাহবল চতা হবয
োবে না। চে েুেলতাগুবলা
স
আবে এটাবতা আপম মবন কপর এটাবক আবরা শজক্তশালী
করার িনয স্বািয মন্ত্রণালয স্বািয অপযেপ্তর চক পনবিবের আরও শজক্তশালী হবত
হবে।
জিল্লি
ু িহমানঃ পমস্টার আতাউর রহমান ঢালী।
আতাউি িহমান ঢা ীঃ চতামার সাবি আপম েুক্ত কবর েপল চেটা আইএমইপি
তারা পতনটা মন্ত্রনালয চে পরবিাটস পেবযবে খােয মন্ত্রণালয ১১ মাবস কাি হবযবে
মাত্র ৪২ শতাংশ। আপম এিাবরি েলপে শুযু খােয ো স্বাবিয না এিাবরি ১১
মাবস কাি হবযবে ৪২ শতাংশ এপিপের। এবনাল চিিলিবমন্ট প্রবযািন
েুেিী়ো মন্ত্রণালয রবযবে ৩৩% আর িররাষ্ট্র মন্ত্রণালবযর হইবে ৪৩%. এটা
আইএমইপির পরবিাটস । এই চে শুযু স্বািয মন্ত্রণালয এই চে এটা আমাবের অিসপেে
স
েলবলন চে আমাবের চকান েরাদ্দকৃত টাকা হইবে েযয করবত না িারাটা এইবে
েযিতা
স অেেতা এেং এর চিেবন েুনীপতও আবে স্বািয মন্ত্রণালয চতা েুনীপত

পনবযও এটা েবলও চশে করবত িারবেন না আিপন পনবি েবল এটা েুনীপতই
েলবো আিনার চমবযর সাবি চেটা কবরবে এটা চতা েরম একটা অনযায কাি
কবরবে। তারিবর েমা োইবলই চতা সে চশে হয না আিনার চে সম্মান এর
উিবর চে আিাত এবসবে তাবেরবক উপেত পেল েৃষ্টাে কারী িাপনশবমন্ট চেওযার।
আিবক চেবখন চে চরাজিনা ইসলাবমর সাবি চে িটনা িটবলা এই িটনা িটার
িবর চরাজিনা ইসলামবক িোেপেপহ করবত হবলা তাবক িাসবিাটস িমা পেবয চের
করবত হইবলা। একিন মন্ত্রণালবযর একিন কমকতস
স া োবের পেরুবদ্ধ সতয পমিযা
িাপন না োবের পেরুবদ্ধ েুনীপতও অপিবো এবসবে তাবের পেরুবদ্ধ চকাবনা েযেিা
এই িেে
স সরকার চনযপন। তাহবল সরকার িন োন্ধে আমলা োন্ধে। এটার সাবি
আপম একটা েুক্ত কপর আিপন চতা মাননীয সংসে। এইবে করাবনার সময চে
সমস্ত আিনার কনপস্টটটউজন্স আবে চে সমস্ত এলাকায আিনার সরকাপর
যরবনর ত্রাণ এেং োয। চসখাবন চকান িনপ্রপতপনপযবক েুক্ত করা হযপন। এটা
েুিাস যিনক। চকন করা হযপন এটা আপম িাপন না? অিে আমাবের সংপেযাবন
আবে চে িন ণ সকল েমতার মাপলক। আর িন বণর এই েমতার প্রবযা
করা হবে কারোর পেত্ত প্রপতপনপযর মাযযবম। এখাবন সংপেযানবক লংিন করা হবি।
এইবে চকন করবে না হযবতা মাননীয প্রযানমন্ত্রী তার িনপ্রপতপনপযবের চক পেশ্বাস
কবরন না অিো মাননীয প্রযানমন্ত্রী মবন কবরন না উনারা পনোপেত
স
েুইটার একটা।
না হবল করবতন এখাবন এই চে আমার সংিমবকর এখন পকন্তু আিনার নযাশনাল
এিাবরি হবি ১৩ পকন্তু এই চে ২২ টা চিলায শািাহান িাই সংিমবনর চরট
হবযবে এটা ২০ অযাি অি টুবি। এটা সাংিাপতক এটার িনয োবিবটও চেবত
হয আমার োবিবটর চে েরাদ্দ তেের চটাটাল োবিট েলা হবযপেবলা ৫.১%।
এেের স্বািয মন্ত্রণালবযর োবিট হবযবে ৫.৪% চটাটাল োবিট এর। এই চে
শুিঙ্কবরর িাাঁপকটা ৫.১ আর হবি ৫.৪, ৫.১ এর সাবি েপে আিপন ইনবফ্লশনও
অযাি কবরন আিপন এই এক েেবর েপে পকন্তু ইনবফ্লশন অযাি কবরন তাহবল পক
োাঁ়োয? কই ৫.১ ই োাঁ়োই আসবল কবরানাবক সরকার খুে পসপরযাসই পনবযবেন।
এটা েলা োবে না। আসবল এই কবরানার সময স্বািয মন্ত্রণালয উপন ১০ হািার
চকাটট টাকা েরাদ্দ চিাক েরাদ্দ িাবলা কিা। িপরকল্পনাহীন চে চকাবনা েরাদ্দ
আিনার েুনীপত হবত োযয। চসখাবন চকািাও আিনার োবিবটর চকািাও
সুপনপেস ষ্টিাবে চনই এই ১০ হািার চকাটট টাকা চকািায পকিাবে চকান িারিাবস
খরো হবযবে। এপিপের টাকা আপম চেিাবে পতনটা আেিসাপতক পেমানেন্দবরর
িনয চে এপিপের টাকা চেওযা হবযপেবলা ৩০০ কত চকাটট টাকা? এর ৮০%
অলবরপি খরে হবযবে প্রপশেবণ। এইিাবে েপে সুপনপেস ষ্ট চকারাম না িাবক চে এই
টাকা চকািায পকিাবে খরো হবে? আিনার স্বাবিযর এই চকাবরানার চিপরবযন্টবক
চসি করোর িনয আিনার প্রাইবরাটটি এলাকাগুবলা চকানটা এটাবতা টিক করা

নাই। তাহবল আপম পক যবর পনবত িারবো চে সরকার এই চকাবরানার েযািারটাবক
পসপরযাসপল চনয নাই। েপে পনবত চনই তাহবল স্বািয মন্ত্রণালয আিনার ইজিযা
আমরা ইজিযা, আি াপনিান, িাপকিান িব়েন মালেীি যবরন িুটান যবরন
আিনারা আওযামী লী
ে কবর
স
েবলন চে িার চিপিবট আিনাবের ইনকাম
২২২৭হবয চ বে। োবের চিবক আমাবের িারকপিটা ইনকাম চেপশ। তাবের
চিবক কম আমাবের েরাদ্দ হয পকিাবে? তাহবল এই িস চকািায োবে? আিপন
চেবখন চে মযািাম মাননীয প্রযানমন্ত্রী চে চসাশযাল চনট ৫১৪ লেয ৫০০ কবর
পেবযবে। আিনার েপে ২২২৭ চকাটট টাকা িারকপিটা ইনকাম হয তাহবল
িারকপিটা মানুবের মাবস আয ১৬ হািার টাকা হয। চতা োে পেলাম আমাবের
অিনীপতপেেরা
স
চে পহসাে করবে খানা পহসাে চে খানা পহসাবে আমাবের োংলাবেবশ
একিবনর পিেবন ১৮৩৬ টাকা খরে হবত িাবর। চেখাবন ইজিযা আমাবের চিবক
িারকপিটা কম চসখাবন ইজিযা পেবি এই চসাশযাল চনবট ১২০০ রুপি। িাপকস্তান
আমাবের চেবয কত পনবে চসই িাপকস্তান পেবি ১ হািার টাকা। আমরা পেজি
মাত্র ৫০০ টাকা আমাবের িারকপিটা ইনকাম এবের োইবত অবনক চেপশ।
আিপন চেটা েলবলন শাহিাহান িাই আিপন পনশ্চযই পেজ্ঞ রািনীপতপেে শরীবরর
সমস্ত রক্ত েপে একোবর মুবখ েবল আবস মানুেটাবক িসা স চেখা োয। পকন্তু ওটাবক
পকন্তু সুি েলা োয না আিপন এখন চেটা েলবেন চে আমাবের পকন্তু পরিািস
অবনক চেপশ। এই পরিাবিস চসটা পকন্তু অিননপতক
স
সুিতা নয। এটা চকাবনা
ইবকানপমকস এটা েলবে না আোর কম িাকাটাও সুিতা নয। এবকোবর তলাপনবত
পনবয আসাটাও আপম একমত নই। অিাৎ
স আিবক চেবখন েযেসা েযাংবক আিনার
আমানত চেব়ে চ বে। তারলয এতই ো়েবে কারন ইনবিস্ট করা হবি না
ইনবিস্টবমন্ট হবিনা ইনবিস্টবমন্ট না হবল আিপন পকিাবে োপে কবরন। হযাাঁ
আিনারা অবনক ে়ে ে়ে প্রবিক্ট কবরবেন আিনারা িদ্মা পিি কবরবেন হযাাঁ
আিনারা পকন্তু পনিস্ব অিাযবন
স
কবরনপন চসখাবন োযনার ১৮ হািার চকাটট টাকা
আবে। হযাাঁ আমরা িত্রিজত্রকায ো চেবখপে। তার িবরও আপম সাযুোে িানাবো
কারণ আিনারা কবরবেন এটা সাযুোে িাওযার চো য েপেও অবনক চেপরবত এেং
অবনক চেপশ টাকা খরে কবর এই চম া প্রবিক্ট পকন্তু শুযুমাত্র একটা চম া প্রবিক্ট
অিনীপতর
স
পকন্তু ই খুলবত িাবর না। এই োবিবট েশটা চম া প্রবিক্ট আবে পকন্তু
চেপসক আমাবের চেবখন এস আলম ্রুবির ৩১০০ চকাটট টাকা আিপন মওকুি
কবর পেবলন। আিপন চতা সাযারণ মানুবের িনয সারা িীেন চসাোবস্তরর িনয
একটা সময রািনীপত করবেন আপমও করপে। চেবখন ৫৮২ চকাটট টাকা ১ লেয
৮০ হািার কৃেবকর সাটটস পিবকট মামলা। ৫৮২ চকাটট টাকা এর িনয মামলা
হবযবে ১ লেয ৮২ হািার কৃেবকর আিপন পক স্ববেশ োন্ধে েবল। সময হবযবে
চেবখন তেের কৃেক পকন্তু চেবতর পিতর যান জ্বাপলবয পেবযবে। এর আব র োর

িাি িালাইবে কারণটা পক কারণ চনিয মূলয িাবি না। এই িপরযাত তন্ত্র কারা
িপরযাত পেপিন্ন িত্রিজত্রকায চেপখ চে আওযামী লীব র চনতারায পেপিন্ন িায ায
িাট চকনাবেোর সাবি িপ়েত আমরা িাপন না? পকন্তু এবের িনয তেেও হযপন।
চতা এই চে পেেযগুবলা আিবক শাহিান িাই অেশযই চেশ আ াইবে আপম
েলবো না চেশ পিোযবে। পকন্তু আোর আমরা েুনীপতবত ও আ াইবে অিমন্ত্রী
স
েুিাস য অিমন্ত্রী
স
পেবননা কারা মাপনলিাপরং কারা কবরবে? অিমন্ত্রীর
স
নাম িাবনন
না অিে সারা চেবশর সোর মুবখই এখন পিবক হালোর এর নাম অিে উপন
িাবনন না। পিবক হালোর এর আমার মবন হয একটা োচ্চার মুবখ ও আমাবের
চেবশ আবস। এেং আর একিন চে আওযামী লীব র সংসে মাবন এই পনোেবন
স
পেবলা িাতীয িাটটস চিবক চ বে শপহেুল ইসলাম তার চে মাপন লিাপরং চস চে
েুনীপত কবরবে অিে অিমন্ত্রী
স
চেবনন না। অিে হাইবকা েুেকবক পেটি পেবযবে চে
তারা কাবের পেবেবশ োপ়ে আসবত কাবের পেবেবশ অি আবে
স
তাবের পলস্ট কবর
েুেকবক িািাবনার িনয পকন্তু এখবনা েুেক এটা িাবর নাই। আবমপরকার ইউএস
চে চস্টট পিিাটস বমন্ট চে পরবিাটস টা পেবযবে চে োংলাবেবশর ১৩ হািার চকাটট
টাকা অনেযিাবে পেবেবশ ইনবিস্টবমন্ট আবে। অিে োংলাবেশ সরকাবরর
িারপমশন পনযা চস্টট েযাংবকর িারপমশন চনওযার ইনবিস্টবমন্ট আবে ৯টা
সংিাবক পেবে ৩০০ কত চকাটট ৩৫৪-৩৫৫ চকাটট টাকা। আর চস্টট পিিাটস বমন্ট
েলবে চে োংলাবেশ চিবক প্রপতেের ১৯ টানা ১০ েেবরর প্রপতেের ৬৪ হািার
চকাটট টাকা মাপন লিাপরং কবরবে। এই চে জিপনসগুবলা শাহিান িাই এই
টাকাগুবলা েপে আমাবের অিনীপতবত
স
িাকবতা তাহবল হযবতা আিনারা চেটা োপে
করবেন আবরা হবতা। উন্নপতটা পকন্তু শাহিাহান িাই আিপন স্বীকার করবেন
সমউন্নযন না হবল অিননপতক
স
উন্নযন পকন্তু েলা োয না। আর আিনাবক েপে
ইনবিস্টবমন্ট আিনাবক চেখবত হবে িব়েন এিপিআই কত আসবে? আবস
নাই ত পতন োর েেবরর ই চেবখন আবস নাই। আবস নাই ওই িপরমাণ
এিপিআর আসা েরকার ওই িপরমাণ আবস নাই। আিপন একিন শ্রপমক চনতা
আিপন সারা িীেন করবেন চতা আিনার একটা কাপরশমা আবে। চসই কাপরশমা
টা পক সারা িৃপিেীবত আমরা েখন সমািতন্ত্র রািনীপত করতাম আমরা িানতাম
শ্রপমক একবশ্রণীর মাপলক একবশ্রণীর শ্রপমবকর স্বাি আর
স
মাপলবকর স্বাি এক
স
হয
না। আিনার কাপরশমা একটাই োংলাবেশ চেপখ আিপন শ্রপমবকর স্বাি আর
স
মাপলবকর স্বাি এক
স
কবর পেবেন।
জিল্লুি িহমানঃ জি পমস্টার শাহিাহান খান।

শাহিাহান খানঃ চে আিনাবক যনযোে। আমার চসৌিা য চে আপম োত্র
রািনীপতর িবরই আপম শ্রপমক রািনীপতবত ঢুপক এেং আিপন অনুমান করবত
িারবেন পকনা আপম িাপননা আমার শ্রপমক রািনীপত েযস কত?
আতাউি িহমান ঢা ীঃ িাপন
শাহিাহান খানঃ ৫০ েের।
আতাউি িহমান ঢা ীঃ আই চনা।
শাহিাহান খানঃ এই ৫০ েের শ্রপমক রািনীপতবত আপম একটা জিপনস উিলপি
কবরপে চসটা পকন্তু শ্রপমকবেরবক ঐকযেদ্ধ করা খুেই কটিন কাি। আপম পকন্তু
োংলাবেবশ একটা েৃষ্টাে কাি কবরপেলাম চে স়েক িপরেহন চসক্টবর একসময
পেপ্লেী শ্রপমক চিিাবরশন পেবলা োক শ্রপমক চিিাবরশন পেবলা িাতীয
সুিারাযিম পেবলা স়েক িপরেহবনর আমরা চতা তাও োংলাবেশ স়েক িপরেহন
শ্রপমক চিিাবরশন আপম োংলাবেবশর এই োরটট চিিাবরশনবক একটা তাবর
এবন এক কবর এেং একটা তাবর এবন এখন একটাই চে োংলাবেশ স়েক িপরেহন
শ্রপমক চিিাবরশন এর িতাকাতবল সমপিত। আব চেও শৃঙ্খলা ো চে চে অেিা
পেবলা স়েক িপরেহবনর চে পেশৃঙ্খলা চসটা এখন আর চনই আপম পকন্তু এটা
চমাটামুটট একটা অেিাবন পনবয আসবত িারপে । এেং আিপন চেটা েবলবেন
সটিক েবলবেন। এখন মাপলক-শ্রপমকবেরবক এক িায ায পনবয আসা এটার
উবদ্দশয পক আিপন েপে পশবল্পর মাপলক চহান আিপন শ্রপমকবের মিুপর সুবো সুপেযা আইন তিাবে ো িাওযার চসটা পেবলন না তখন চে অসবোে টা হবে
শ্রপমকবের মবযয চসই শ্রপমকরা তখন পকন্তু আিনার কাি েন্ধ কবর চেবে স্ট্রাইক
করবে আবন্দালন করবে। পক করবত হবে আিনারও ওই িায াটায আসবত হবে
চে আিনারা শ্রপমকবের নযােয মিুপর টা চেবেন আর শ্রপমকবেরও এই িায াটা
আসবত হবে চে তারা নযােযমূবলযর চিবয অকারবণ যমিটও
স
করবে না। চেবো
একটা পেশৃংখলার সৃটষ্ট করবে না। কিাই কিাই কারখানা েন্ধ করবে না। এই
িপরপিপত পকন্তু পেবলা আিপন পনবি িাবনন ২০১৩ সাল। ২০১৩ সাবল মাননীয
প্রযানমন্ত্রী আমাবক পনবেস শ পেবলন চে আমার পেশ্বাস আিপন িারবেন আিপন
সোইবক পনবয েবসন। আপম পকন্তু একটা পরবিাটস আবে পরবিাটস এখন চতা আমার
সামবনই আপম বতরী কবরপেলাম াবমন্টস
স
শ্রপমকবের সমসযা টা পক সুবো সুপেযাটা পক? সরকাবরর োপযত্ব টা পক সমাযাবনর রাস্তা টা পক? মাপলকবের পক
সুপেযা অসুপেযা চসটার োপযত্ব পক সমাযানটা পক? পতনটা চক একজত্রত কবর
সমপিত কবর আপম মাননীয প্রযানমন্ত্রীবক েুইটা প্রস্তাে পেবযপেলাম। একটা হবলা

চে শ্রপমকরা মিুপর িায না টিকমবতা। আর ১৯৮৪ সাবল মিুপর পেবলা ৫৭০ টাকা।
১০ েের িবর চসই মসজিবে এবস োাঁ়োবলা ৯৩০ টাকা। তার ১২ েের িবর এবস
োাঁ়োবলা ১৬৬২ টাকা। এখন আিপন পেো কবরন েৃজদ্ধর হারটা এর িবর আবসন
২০০৬ সাবল েখন ১৬৬২ টাকা করা হবলা এরিবর মাননীয প্রযানমন্ত্রী ২০১০
সাবল েমতায এবস চসটাবক ৩ হািার টাকা কবর পেবলন। আর তার পতন েের
িবর ৩০১৩ সাবল এবস উপন চসটাবক ৫০০০ টাকা কবর পেবলন। তার িাাঁে েের
িবর এবস উপন কবর পেবলন ৮ হািার টাকা। তাহবল পক োাঁ়োবলা ১২ েেবর েৃজদ্ধর
হার ৯৩০ চিবক ১৬৬২ টাকা আর চশখ হাপসনা ১৬৬২ চিবক ৮ হািার টাকা।
আিবক চতা কই াবমন্টস
স
িযাক্টপর চতা জ্বালাও-চিা়োও িাঙেুর হয না। এখনবতা
শ্রপমক অসবোে ওই িাবে হয না। চে চেখাবন মাপলকরা মিুপর পেবিন না
চসখাবন আবন্দালন হবি এটা সপতয। পকন্তু চকািাও চকান িাঙেুর ো পেশৃংখলা সৃটষ্ট
হবি না নাশকতা হবি না। েখন মাপলক-শ্রপমক সোইবক পনবয েবস সরকাপর
প্রপতপনপয পনবয েবস েখন একটা িায ায করলাম মাননীয প্রযানমন্ত্রী েখন এই
পসদ্ধােটা পেবয পেবলন িপরপিপত িািা হবয চ ল। এোর আবসন িপরেহবন এখন
োরটা চিিাবরশনবক এক করলাম তাহবল মাপলকবের পক হবে মাপলকবের পনবয
তখন আপম েসলাম চে মাপলক-শ্রপমকবের এই চসক্টবর েপে কাি করবত হয
তাবের মবযয একটা ইউপনটট েরকার। পক ইউপনটট পক এটা পকন্তু মাপলকবের সবে
পশল্প পেবরায িাকবেই শ্রপমকবের এটা চে চকান পশবল্পপ পশল্প পেবরায িাকবে মাপলক
আর শ্রপমবকর। এখাবন োপযত্বটা হবলা মাপলক-শ্রপমবকর উিবযরই মাপলকশ্রপমকবের একটট গ্রহণবো য অেিায পনবত িারার িনয এটা আপম করবত
চিবরপে আপম মবন কপর আল্লাহর রহমবত এটা আমার একটা িীেবনর পেরাট
প্রবেষ্টা পেবলা এই ৫০ েেবর আিবক েপে আপম কিা েপল তাহবল আিপন মবন
করবেন আপম চেপশ েলপে পকন্তু তা নয। আপম েখন ১৯৭২ সাবল স়েক িপরেহন
এই িায ায ঢুপক তখনই আপম পেো কবরপেলাম শ্রপমকবের এক িায ায আনবত
হবে। আল্লাহর অবশে রহমত েহু চেষ্টা কবর আপম চসটা করবত চিবযপে। অবনক
কিা আিপন েবলবেন সে কিার িোে চেবো না আইইউপেপি এর কিা এটা টিক
১১ মাবস ৪২% এটা কল্পনায েে শ্রবমর পেেয। তারিবর আমাবের অবনক
িায া চিবক পকন্তু োাঁটাই হবয চ বে। এ িেে
স আপম অনুমান করবত িারে না
তবে প্রেুর মানুে পকন্তু োকপর চিবক েযেসার চিবক সবর চেবত োযয হবযবে
িপরপিপত ত কারবণ। এটাবক েপে আমরা সরকাপর েযিতা
স যপর তাহবল িুল হবে।
সারা িৃপিেীবত েলা হবযবে প্রায ৩০ চকাটট চলাক তারা চেকার হন। োংলাবেশ চসই
পহবসবে তেেবর একটা পরবিাটস এবসপেবলা প্রায ৫ চকাটট চলাক চেকার হবয
চ বে। চকন এই চকাবরানার কারবণ। চসটা িাবসবন্টি
স
কাবির অবনক সমসযা
রবযবে চসগুবলা চত হযবতা হবযবে। এখাবন িনপ্রপতপনপয েুক্ত করা হয নাই

আমাবের এই কবরানাকালীন সময মপনটপরং এর িনয এটা আিপন টিকই
েবলবেন। িনপ্রপতপনপয এখাবন েুক্ত করা হযপন এটা পকন্তু টিক না মূল োপযত্ব চেযা
হবযবে চসবিটাপরবেরবক। আর আমাবেরবক করা হবযবে িনপ্রপতপনপযর
উিবেষ্টা। আপম েপল আমাবেরবক করা হবযবে উিবেষ্টা আমরা পকন্তু কপমউপনটটর
োইবর না। আমাবের চতা নানা কাি িাবক। এেং আপম চে অপিসার চের ওির
চেপশ প্রিাে খাটাবত িারে না তার চেবযও চেপশ প্রিাে খাটাবে ওই চসবিটাপর।
এেং এই চসবিটাপর পকন্তু অবনক সময সময পেবত িাবর আমরা অবনক সময
পেবত িাপর না রািনীপতর কারবণ। িানীয ো অনযানয কারবণ আমরা সময পেবত
িাপর না চস কারবণ হযবতা চসটা হয না। চতা এটাবক আিপন অনযানয সমবয
আিনাবের সমযও আিপন মন্ত্রীবেরবক পেবয চিলার পেপিন্ন কমকাণ্ড
স
কপরযাপেবলন। পকন্তু এখন পকন্তু চকান মন্ত্রী নাই পকন্তু আমরা আপে আমরা পকন্তু
ঐটার উিবেষ্টা পহবসবে পনবেস শ পেবযপে আমরা সে এমপিরাই পকন্তু আমাবের
িরামশ ো়ো
স
পিপস চকান কাি কবর নাই। এই পসবস্টমটা উপন োলু কবরবেন। তবে
েুুঃখিনক হবলও একটা পেেয আপম চেৌতু ক আপম োস্তে একটা িটনার সােী
চসিনয েলবত োযয হজি চরাজিনা একিন িাবলা সাংোপেক একিন প্রিম
আবলার পসপনযর সাংোপেক শুযু প্রিম আবলার নয একটা উবল্লখবো য একিন
সাংোপেক। অেশযই তার প্রপত আমার একটা সম্মান শ্রদ্ধা আবে। পকন্তু েুিাস য এই
একই রকম একটা িটনা িবটপেল আপম েখন মন্ত্রী পেলাম আমার মন্ত্রণালয।
চরাজিনার স্বামী এেং চস মাবঝ মাবঝ আমার ওখাবন চেত এেং আপম তাবক
েযেসার িনয চেশ চেষ্টা কবরপে। পক হবযবে না হবযবে এটা আপম েলবত িারবো না
পকন্তু এই চরাজিনা একপেন আমার এপিএস এর রুবম পকেু িাইল োইবলা হিাৎ
কবর এপিএসবক আপম িাকলাম তার সাবি কিা েবল েখন চেব়ে পেলাম তখন
প বয চেখপে চে এই চরাজিনা তার েযাব র মবযয িাইল িুকাবি এই অেিায যবর
চিবলপে তাাঁবক। এটা আমাবের জিল্লুর একিন সাংোপেক আপম িাপননা এটা চকান
রীপতনীপতর েযািার ো এটা বনপতকতার চকান পিসা আবে পকনা উনারা েলবত
িারবেন আপম িাপন না আপম চতা আপম তখন এটট পনবয চেপশ ো়োোপ়ে কপরপন
এই িনয চে একিন সম্মাপনত চলাক তাবক পনবয আপম চকন চহত করবো?
আতাউি িহমান ঢা ীঃ আিপন পকিাবে হযাবিল করবেন এোরও চতা চসিাবে
হযাবিল করা চেত।
শাহিাহান খানঃ করবতা চসটা চতা পিন্ন জিপনস পকন্তু চসটা চতা আর মন্ত্রীর
ওখাবন না চসটা হবয চ বে এপিশনাল চসক্টবর চসটাবতা এপিশনাল চসক্টবর আমার
মন্ত্রীর সাবি চতা এই িটনা িবট নাই। এেং চেবখন এনএসআই েখন এটা তেবের

িনয আমার এপিএস এর োসায চ বেন চ ল এেং এপিএবসর একিন পসপনযর
পরবিাটস ার পতপন আমার এপিএসবক চিান পেবযবেন এরকম একটা িটনা পক
িবটবে। চস জিবজ্ঞস করবে এরকম একটা িটনা িবটবে আমরা শুনলাম এটা
পক? চস েবলবে ো িবটবে তাই েবলপে আপম। তারিবর পকন্তু তারা এটা পনবয আর
চকান কপিত কবর নাই এটা োস্তে। এটা অস্বীকার করা োবে না। আপম িদ্রতার
কারবণ কারণ এমপন আপম মানুেবক একটু সম্মান চেই এেং আপম হাপস হাসা
আমার একটা চোবের কারণ অবনক সময অবনক চেবত্র আমাবক সমাবলাপেত
হবত হয এটা হয। আপম চেটা েলবত োই আিনাবক কৃেকবের আিপন চেটা
সাটটস পিবকট মামলা সংখযা পেবযবেন আপম িাপননা আপম েপে িানতাম আপম
িাবলা উত্তর পেবত িারতাম। তবে একটা কিা েপল চশখ হাপসনার শাসন আমবল
একই সাবি কিা েপল একটা সময ো আিনাবের সময ো আব শুযু আিনাবের
সময না আবরা আব চিবক েযাংবকর চিবক েখন কৃপে ঋণ পনবত চেত তখন
১০০০ টাকার িনয ২০০-৩০০ টাকা িুে পেবত হবতা। এেং ওইখাবন অবনক
সাটটস পিবকট মামলা হবযবে। এরশাে সাবহবের সময েখন এই সাটটস পিবকট মামলা
পনবয আমাবের চগ্রপ্তার করা শুরু হবলা তখন পকন্তু আপম মাোরীিুবর একটা পেশাল
কৃেক আবন্দালন কবরপেলাম এেং এরশাে সাবহেবক আিপন মবন কবর চেখবেন
এরশাে সাবহে ওখাবনই চিােণা পেবযপেবলন ৫ হািার টাকা িেে
স কৃপে ঋবণর সুে
মুক্ত। আপম এটা করবত োযয কবরপেলাম উনাবেরবক। এটা আপম েলবত োই এখন
চশখ হাপসনা পক কবরবে? িতু পস কর টাকা পকন্তু চশখ হাপসনা কাবরা হাবত চেন না।
প্রবতযক কৃেক পকন্তু এই চে কত লে আমার টিক মবন নাই কৃেকবেরবক েযাংবক
১০ টাকা পেবয অযাকাউন্ট খুবল পেবয সরাসপর চসখাবন টাকা েবল োবি। এই চে
এোর চে অনুোন তু বল পেবলন শ্রমিীেী মানুেবক কমহীন
স
মানুেবক উপন পকন্তু এই
টাকাগুবলা কাবরা হাবত চেয নাই সরাসপর পেকাবশর মাযযবম এই টাকাগুবলা েবল
চ বে। এেং আিপন পনশ্চযই স্বীকার করবেন একসময পক হাবর চেযারমযান চমম্বার
রা পক অপনযমটা করবতা। আিবক েপে আিপন পহসাে চনন আপম এবকোবর হয
নাই এ কিা েলবো না ো হবযবে আর আব র িাবসবন্টি
স
এর সাবি। চলাকাল আর
আকাশ িাতাল িািকয।
স
তা ইনবিস্টবমন্ট চেটা হবি না এই অেিায চক চকািায
ইনবিস্ট করবে েবলন চতা আিপন? আিপন করবেন চকান িায ায
ইনবিস্টবমন্ট? এই মুহবূ তস আিনার এই টাকার ঝু াঁ পক আবে না?
জিল্লি
ু িহমানঃ জি আপম আসপে আিনার কাবে পমস্টার আতাউর রহমান ঢালী
একোবর চশে প্রাবে িাস্ট ১.৫-২ পমপনবটর মবযয চশে করবত হবে। পকেু েলার
িাকবল।

আতাউি িহমান ঢা ীঃ আসবল চে কিাটা আিনারা সোই শ্রপমকবের েযািাবর
েবলবেন আর স়েক িপরেহন কিাটা আিপন চতা আমার চিবক এই লাইবন
আসবল আমার কিা েলাটা আমাবের কা বি-কলবম অপিজ্ঞতা আর আিনার
োস্তে অপিজ্ঞতা েুইটা আকাশ িাতাল। চেবখন ২০১৮ সাবল চে পেল িাস হবলা
আিবক ২০২১ রুলস অি প্রপিউস এর উিবর চতা আিপন িাবনন চে এখবনা
িেে
স িপরিূণ হয
স
নাই। এই চে পতনটা েের তারিবর যবরন শ্রপমক-মাপলকবের ৩৯
পরকবমবিশনস চসা পিযার আই পমন ৩৪ পরকবমবিশনস এখন এটা
অযািবযন্টবমন্ট এর অবিোয আবে। তাই না? আিবক এই চে ত ঈবে
আিনার ৭ চিবক ২০ তাপরখ িেে
স এটট পক মাস চম মাবস চসখান িুপলশ পরবিাটস
অনুোযী ১৪২৬ িন মারা চ বে। প্রিম চকাযাটার ফ্রী। আর ওই ২০ পেবন মারা
চ বে ৩১৪ িন। এজক্সবিবন্টর কিা োে চেন আপম এটার িপরসংখযান যপর
এইিাবে পেত্র এখবনা এইগুবলা কােকর
স হবি না আমাবের এখাবন আপম েলবো চে
মাপলক-শ্রপমক এবের স্বাি চেখবত
স
প বয িনসাযারবণর স্বাবি িাবনা
স
পেকৃত না হয।
শাহিাহান খানঃ জি আসবল পিজিট এখবনা করবত িাবর নাই পক কারবন করবত
িাবর নাই চসটা স়েক িপরেহন মন্ত্রণালয এখবনা েলবত িাবর নাই। আমরা পকন্তু
আমাবের উিিািনা পেবযপে।
আতাউি িহমান ঢা ীঃ আিনাবক একটু এি কবর চেই সুপেযার িনয ১৫ লেয
োইপিং লাইবসন্স কািস োইপিং লাইবসন্স আিবক পতন েেবরর অবিোয।
আিবকর পনউি ইন চিিার।
শাহিাহান খানঃ জি তবিযর একটু কমপত হবত িাবর জি সটিক আপম চতা
অপস্বকার করবতপে না। আপম অস্বীকার করপে না সটিক। তবে অত সংখযাটা
পেআরটটএ েলবতবে চসিনয ১০-১২ এই োইবহাক তেুও চিজিং আবে এটা খুেই
েুিাস যিনক এখাবন সমসযা হবলা চে চকাম্পাপনর সবে এপগ্রবমন্ট টা পেবলা চসই
চকাম্পাপন এমনিাবে একটা কাি করবলা চসিনয চস চকাম্পাপন আর লাইবসন্সটা
সরেরাহ করবত িারবলা না। নতু ন কবর চটিার পেবয পকন্তু তারিবর করবত
হবযবে। এখন পকবর যীবর চসটা হবি এখন প্রজিযাযীন।
আতাউি িহমান ঢা ীঃ এই চে েুই চকাম্পাপনর চে েন্দ্ব আপম েতেূর িাপন।
শাহিাহান খানঃ আপম েুঝবত িারপে আিপন এটা পনবয স্টাপি কবর আসবেন
জিল্লুি িহমানঃ চহামওযাকস কবর এবসবেন এটা চোঝা চ বে।

শাহিাহান খানঃ আপম আিনাবক যনযোে চেবো এটা সবে পেমত করার চকাবনা
কারণ চনই। আপম খুে মবন কপর স়েক িপরেহন চসক্টর টা মাপলক সপমপতর স্বাি স
নয িন বণর স্বাি।স তার কারণ আিবক েপে আমরা েুনীপত কমাবত িাপর সপর
েুিটনা
স
কমাবত িাপর তাহবল এটা িন বণর স্বাি।স েুিটনায
স
পকন্তু শ্রপমক মারা োয
োইিার মারা োয চহলিার মারা োয। আর আইবনর সংবশাযন পনবয চকন আমরা
েবলপে আপম সে েলবো না। আপম আিনার কিা েবল আিপন েপে োইিার
পনবির াপ়ে পনবিই োলান তাহবল ঢাকা শহবর িাপকসংবযর িায াটা চকািায রং
িাপকসং আিনাবক চতা ৫ হািার টাকা িপরমানা করবে। অে্িুত এটা পেবলা চসটা
হবলা আিপন েপে ইবয চিক কবরন োপিক রুল চিক কবরন তাহবল োইিার
চহাক আর িিোরী চহাক চসিনয আিনাবক ১০ হািার টাকা িপরমানা করবত
হবে আিপন েবলন চতা এখন? আমাবের এরকম েহু েক্তা আবে চেগুবলা পকন্তু
আমরা এই প্রবশ্নর উত্তর গুবলা পেবযপে তারা পকন্তু অপযকাংশ প্রস্তাবের সাবি
একমত।
আতাউি িহমান ঢা ীঃ আপম একটু চো কবর চেই এক পমপনট।
জিল্লুি িহমানঃ এক পমপনট না আিপন ৩০ চসবকবি চশে কবরন।
আতাউি িহমান ঢা ীঃ চসটা হবলা চে আিপন এমপি আবেন এখন মন্ত্রী না এটা
হল আমার কাবে আিনার ে়ে িপরেয। আমার কাবে অেত। চে আিপন
সারািীেন একটা স্ট্রাব পলং পি াবর চসটাও আমার কাবে একটা ে়ে িপরেয।
েযা কবর এই চে পশরাবমর কাবে চে আমাবের টাকা িে হইবে চকানপেন শুনবেন
চে েুজক্ত কবর এিিান্স টাকা চেযা? প্রপসপিউর েন্ধ কবর এখন আমাবের ই এর
েরকার চনই পিো োই নামা কুত্তা সামলা আমাবের টাকা আব আনার েযেিা
কবরন এি এ িালাবমন্ট
স
চমম্বার।
শাহিাহান খানঃ আিনাবক অসংখয যনযোে এই িনয। আপম সেবশে
স
কিাটা
েলবত োই। আপম শ্রপমক রািনীপত কপর েবলই শ্রপমকবের সাবি কিা েপল আপম
মন্ত্রী িাকবতও েবলপে চকপেবনবটও েবলপে পেেুযৎ শ্রপমকবের প পিং অপযকার।
পেেুযৎ শ্রপমকবের চেি ইউপনযন কবরাল করাটা পেরািমান পেেুযৎ মন্ত্রণালয।
আপম চসই পেলটার পেিরীবত মাননীয প্রযানমন্ত্রীর কাবে একটানা ৪০ পমপনট
পেপিন্ন আইন পেবয কিা েবলপে পকন্তু েরকার নাই। আমাবের প্রযানমন্ত্রী পকন্তু চসটা
গ্রহণ কবরবেন। আিনাবের আিপন িাবনন না িালাবমবন্ট
স
চতা এখন

পেবরাযীেবলর চে েু একিন ই আবস আিনাবের এই েবলর োরা আবে তাবেরবক
আমরা এখবনা িালাবমবন্ট
স
ঢুকবত চেয। আিনারা কবরন পন।
জিল্লুি িহমানঃ েশক
স আমরা অনুষ্ঠাবনর চশে প্রাবে তৃতীয মাত্রা সম্পবকস
আিনার পলখবত িাবরন িাক এেং ই-চমইল এর মাযযবম এো়ো আমাবের
ওবযেসাইট অিো চসাশযাল পমপিযায চেসে চিি রবযবে চস চিবি আিনারা
আিনাবের মতামত রাখবত এেং আিনারা আিনাবের মতামত তৃতীয মাত্রায
অনুষ্ঠান চেখবত িাবেন প্রপত েৃহস্পপতোর এেং শুিোর োংলাবেশ সময রাত
েুবটাই এেং চসামোর সকাল ১১.৩০ টায। এেং শুিোর েুিুর ১.৩০ টাই চেখার
আমন্ত্রণ রইবলা। তৃতীয মাত্রা এই িেটট
স আিপন চিসেুবক সরাসপর চেখবত িাবরন।
চিসেুবক এখন তৃতীয মাত্রা লাইি পস্ট্রপমং হবি। আর লাইি পস্ট্রম করবত অযাি
চস্টার চিবক তৃতীয মাত্রা অযািটট িাউনবলাি কবর পনবত িাবরন তৃতীয মাত্রা
চেখোর িনয এেং অনুষ্ঠান সম্পপকসত তিযাপে িানোর িনয পমস্টার আতাউর
রহমান ঢালী এেং শািাহান খান অসংখয যনযোে আিনাবেরবক। েশক
স চকাপিি
িপরপিপত পনবয এখবনা িেে
স েবিষ্ট উবে রবযবে। আমার েু অপতপি চটপেবলর
েুপ্রাে চিবক েলপেবলন। সবেতনতার চকাবনা পেকল্প চনই, চসিনয মাস্ক েযেহার
কর্ শারীপরক েূরত্ব েিায রাখা, হাত চযাযা, আর সিা সমাবেবশ চো না চেওযা
চসগুবলা স্মরণ কবর পেবযবেন। অনযপেবক সরকাবরর োপযত্ব পকন্তু দ্রুততার সবে
সকল মানুেবক িযাকপসবনর আওতায পনবয আসা সকবলর িযাকপসন পনজশ্চত
করা। এেং এর চকান পেকল্প চনই স্বািয মন্ত্রণালবযর অেেতা অিপরণামেপশতা
স
েুনীপত এগুবলা োংলাবেশবক অবনক িুপ বযবে এেং তারা চে অি েযয
স
করবত
িাবরনা অি সপেে
স
এোরও েবলবেন। অি োবিবটর
স
ওির অিমন্ত্রী
স
স্বযং েবলবেন
তাবের আসবল চসই সেমতা চনই তারা চসটট েযয করবত িাবরন না। কাবিই
েরাদ্দ পেবয লাি হবে পক? তারিরও আমরা মবন কপর স্বািয পশো খাবত েরাদ্দ
চকাবনা পেকল্প চনই। এেং এই েুবটা খাতবকই আসবল চেপশ নির পেবত হবে। স়েক
িপরেহন পনবয অবনক আবলােনা হবযবে। আইন েুিটনা
স
সে পেেয আবলােনার
মবযয চশে চকািায েুিবনই একমত হবযবেন চে শ্রপমকবের মাপলকবের সািক
স
সেই চেখবত হবে পকন্তু িন বণর স্বাি উবিো
স
কবর নয িন বণর স্বািটাও
স
মািার
মবযয রাখবত হবে। েশক
স আমাবের সাবি িাকার িনয যনযোে আিনাবের
সকলবক শুিকামনা।

