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সোদনি সম্পািকবৃন্দ এবাং  

দপ্রয় সাাংবাদিক বন্ধুগণ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আজম্মকর সাাংবাদিক সম্মেলম্মন উপদিি সবাইম্মক আন্তদরক শুম্মেচ্ছা জানাদচ্ছ।  

মহান োষা আম্মন্দালম্মনর মাস - শেব্রুয়াদর । মাতৃোষা বাাংলার মর্ যািা রক্ষার জন্য ১৯৫২ সাম্মলর ২১ শেব্রুয়াদর র্াঁরা 

জীবন দবসজযন দিম্ময়দিম্মলন  শসই বরকি, রদেক, েদেক, জববারসহ নাম না জানা েহীিম্মির স্মৃদির প্রদি আদম গেীর শ্রদ্ধা 

জানাদচ্ছ।  

সাাংবাদিক বন্ধুগণ,  

আপনারা জাম্মনন, আদম গি ২৫ শে জানুয়াদর ৫-দিম্মনর সরকাদর সেম্মর যুক্তরাজয র্াই।  

বাাংলাম্মিে ও যুক্তরাম্মজযর সম্পম্মকযর একটি ঐদিহাদসক শপ্রক্ষাপট রম্ময়ম্মি। আমাম্মির মহান মুদক্তযুম্মদ্ধ যুক্তরাম্মজযর 

রাজননদিক ও সামাদজক শনতৃত্ব এবাং গণমাধ্যম পালন কম্মরদিল গুরুত্বপূণ য সহায়ক ভূদমকা। পাোপাদে, যুক্তরাম্মজয অবিানরি 

প্রবাসীরা আন্তজযাদিক জনমি গঠন ও মুদক্তযুম্মদ্ধর িহদবল সাংগ্রম্মহ সদিয় ভূদমকা পালন কম্মরদিম্মলন। সব যকাম্মলর সব যম্মশ্রষ্ঠ বাঙাদল 

জাদির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান পাদকস্তাম্মনর কারাগার শেম্মক মুদক্ত শপম্ময় লন্ডন হম্ময়ই ১৯৭২ সাম্মলর ১০ই জানুয়াদর 

স্বাধীন বাাংলাম্মিম্মে প্রিযাবিযন কম্মরদিম্মলন।  

১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট জাদির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমাম্মনর নৃোংস হিযাকাম্মন্ডর পর আদম এবাং আমার 

শিাটম্মবান শেখ শরহানার িীঘ যদিন যুক্তরাজয অবিাম্মনর কারম্মণ বন্ধুপ্রদিম এই শিম্মের সম্মঙ্গ আমার অম্মনক ব্যদক্তগি স্মৃদিও জদিম্ময় 

আম্মি।  

দবগি িত্ত্বাবধায়ক সরকাম্মরর সমম্ময় আমাম্মক র্খন শিম্মে দেরম্মি বাধা শিওয়া হম্ময়দিল িখন যুক্তরাম্মজযর গণমাধ্যম, 

রাজননদিক শনতৃত্ব ও প্রবাসীরা বাাংলাম্মিম্মে গণিন্ত্র প্রদিষ্ঠার পম্মক্ষ শর্ ভূদমকা দনম্ময়দিম্মলন িা আমাম্মির জনগণ কৃিজ্ঞিার সম্মঙ্গ 

মম্মন শরম্মখম্মি।  

যুক্তরাজয বাাংলাম্মিম্মের অন্যিম উন্নয়ন অাংেীিার এবাং বন্ধুপ্রদিম শিে। কমনওম্ময়লেভুক্ত শিে দহম্মসম্মব বাাংলাম্মিে ও 

যুক্তরাম্মজযর িীঘ যদিম্মনর ঘদনষ্ঠ সম্পকয আজ সমম্ময়র পরীক্ষায় উত্তীণ য।    

আপনারা জাম্মনন, দবগি দবএনদপ-জামাি শজাট সরকাম্মরর আমম্মল বদহদব যম্মে বাাংলাম্মিে পদরদিি হম্ময়দিল জদঙ্গবাি, 

শবামা হামলা ও রাজননদিক দনর্ যািম্মনর শিে দহম্মসম্মব। রাষ্ট্রীয় সম্পম্মির লাগামহীন লুটপাট বাাংলাম্মিেম্মক দিদিি কম্মরদিল দুনীদির 

দবে িযাদম্পয়ন দহম্মসম্মব। বাাংলাম্মিম্মের পদরদিদি দিল সাাংবাদিক দনর্ যািম্মনর শিে এবাং মানবিাদবম্মরাধী অপরাম্মধর শিে দহম্মসম্মব।  

জনগম্মণর শোম্মট দনব যাদিি হম্ময় শিে পদরিালনার িাদয়ত্ব দনম্ময় গি দুই বিম্মর আমাম্মির সরকার শিষ্টা কম্মরম্মি 

বাাংলাম্মিম্মের শনদিবািক োবমূদিয মুম্মি শেলম্মি। সরকাম্মরর সেল কূটননদিক িৎপরিায় বাাংলাম্মিে দেম্মর শপম্ময়ম্মি িার হারাম্মনা 

সুনাম।  

আজম্মকর বাাংলাম্মিে গণিন্ত্র ও িাদরম্মের দবরুম্মদ্ধ লিাইম্ময় অগ্রণী একটি শিে। জলবায়ু পদরবিযম্মন ক্ষদিগ্রস্ত শিেগুম্মলার 

পম্মক্ষ উচ্চদকি কন্ঠস্বর। নারী অদধকার প্রদিষ্ঠায় আন্তজযাদিক দবম্মে এক উজ্জ্বল শরালমম্মেল।  

বাাংলাম্মিম্মের এই উজ্জ্বল োবমূদিয আমাম্মির অে যননদিক উন্নয়ম্মন ইদিবািক সম্ভাবনার শক্ষত্র প্রস্ত্ত্তি কম্মরম্মি। ববম্মিদেক 

দবদনম্ময়াগ বৃদদ্ধ শপম্ময়ম্মি। দবেমন্দা পদরদিদি সম্মত্ত্বও রপ্তাদন ও ববম্মিদেক মুোর দরজাে য শবম্মিম্মি। নতুন নতুন বাজার সৃদষ্ট হম্মচ্ছ।  



আমার এবাম্মরর যুক্তরাজয সেম্মরর মাধ্যম্মম নবগঠিি বৃটিে সরকাম্মরর সম্মঙ্গ দিপাদক্ষক স্বাে য-সাংদিষ্ট দবদেন্ন গুরুত্বপূণ য 

দবষম্ময় সম্মব যাচ্চ পর্ যাম্ময় আন্তদরক এবাং বন্ধুত্বপূণ য পদরম্মবম্মে শখালাখুদল মি দবদনমম্ময়র সুম্মর্াগ সৃদষ্ট হম্ময়দিল।  

বৃটিে শনতৃম্মত্বর পক্ষ শেম্মক বাাংলাম্মিে ও যুক্তরাম্মজযর আিা এবাং বন্ধুম্মত্বর সম্পকযম্মক সামম্মনর দিনগুম্মলাম্মি আরও এদগম্ময় 

শনওয়ার আো ব্যক্ত করা হয়।  

এই সেরকাম্মল ২৭শে জানুয়াদর ১০নাং োউদনাং ষ্ট্রীম্মট দিটিে প্রধানমন্ত্রী শেদেে কযাম্মমরম্মনর সম্মঙ্গ আমার অিযন্ত আন্তদরক 

পদরম্মবম্মে দিপাদক্ষক ববঠক অনুদষ্ঠি হয়।  

প্রধানমন্ত্রী কযাম্মমরম্মনর সম্মঙ্গ ববঠম্মকর সময় দুই শিম্মের স্বাে য-সাংদিষ্ট দবষম্ময় দবস্তাদরি আম্মলািনা হয়। প্রধানমন্ত্রী 

কযাম্মমরন বাাংলাম্মিম্মের স্বািয, দেক্ষা ও অবকাঠাম্মমা উন্নয়ন এবাং জলবায়ু পদরবিযনজদনি সমস্যা শমাকাদবলায় অব্যাহি সাহাম্মের 

আোস দিম্ময়ম্মিন।  

বৃটিে প্রধানমন্ত্রী আোস শিন শর্, আমাম্মির শঘাদষি রূপকল্প-২০২১ অনুর্ায়ী ২০২১ সাম্মলর মম্মধ্য বাাংলাম্মিেম্মক মধ্যম 

আম্ময়র শিম্মে পদরণি করম্মি িাঁর সরকার সহায়িা করম্মব।  

সন্ত্রাস দনম্মরাধ কার্ যিম্মম বৃম্মটন বাাংলাম্মিম্মের সম্মঙ্গ পারস্পদরক সহায়িার দেদত্তম্মি কাজ করম্মি আগ্রহী। আমাম্মির 

সরকার বাাংলাম্মিে শেম্মক সন্ত্রাস দনমূ যম্মলর জন্য শর্ সব যাত্মক শিষ্টা িাদলম্ময় র্াম্মচ্ছ শস শক্ষম্মত্র বৃম্মটম্মনর কাদরগদর সহায়িা ও প্রদেক্ষম্মণর 

জন্য িাঁম্মক ধন্যবাি জাদনম্ময়দি।       

এিািাও যুক্তরাম্মজয বাাংলাম্মিেী িাত্রম্মির অধ্যয়ম্মনর জন্য আরও অদধক সুম্মর্াগ প্রিান এবাং িাত্রম্মির পিাম্মোনা শেম্মষ 

কাজসহ খন্ডকালীন কাজ করার বিযমান সুম্মর্াগ অব্যাহি রাখার জন্য িাঁম্মক অনুম্মরাধ কম্মরদি। বৃটিে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপাম্মর আমাম্মক 

সুদবম্মবিনার আোস দিম্ময়ম্মিন।  

এিািাও র্াঁম্মির সাম্মে ববঠক হয় িাঁম্মির মম্মধ্য রম্ময়ম্মিন উপ-প্রধানমন্ত্রী দনক শেগ (Rt. Hon. Nick Clegg, MP), 

জ্বালাদন ও জলবায়ু পদরবিযন দবষয়ক মন্ত্রী িীস হুন (Rt. Hon. Chris Huhne, MP), পররাষ্ট্র মন্ত্রী উইদলয়াম শহগ (Rt. Hon. 

William Hague, MP) এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শেম্মরসা শম (Rt. Hon. Theresa May, MP).  

শেপুটি স্পীকার দলন্ডম্মস হম্ময়ল (Hon. Lindsay Hoyle, MP), আন্তজযাদিক উন্নয়ন দবষয়ক (DFID) প্রদিমন্ত্রী অযালান 

োনকান (Rt. Hon. Alan Dunncan, MP) এবাং কনজারম্মেটিে পাটি যর ন্যােনাল শিয়ারম্যান সাইিা ওয়াসী'র সম্মঙ্গও ববঠক 

হয়।  

সাক্ষাি হয় সাম্মবক প্রধানমন্ত্রী গে যন িাউন, দবম্মরাধী শলবার পাটি যর প্রধান এে দমদলব্যান্ড, জনস্বািয দবষয়ক িায়া মন্ত্রী 

োয়ান এযাবট, এম.দপ এবাং সাম্মবক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেদেে দমদলব্যান্ড-এর সম্মঙ্গ।  

এিািা, দকি োস, এমদপ, লে য আহম্মমি, অল পাটি য পাল যাম্মমন্টাদর গ্রুম্মপর শনিা এন শমইন, এমদপ-সহ অন্যান্য সিস্যম্মির 

সম্মঙ্গও ববঠক হয়।  

২৮, ২৯ ও ৩০ জানুয়াদর িাদরম্মখ যুক্তরাজয প্রবাসীম্মির নানা সাংগঠম্মনর শনতৃবৃন্দ আমার সাম্মে সাক্ষাৎ কম্মরন। এম্মির 

মম্মধ্য দিম্মলন দিটিে বাাংলাম্মিে শিম্বার অব কমাস য এযান্ড ইন্ডাদি, বাাংলাম্মিে কযাটারাস য এম্মসাদসম্ময়েন, মুদক্তম্মর্াদ্ধা সাংসি, 

সদেদলি সাাংস্কৃদিক শজাট ও অন্যান্য সাংগঠম্মনর শনতৃবৃন্দ এবাং যুক্তরাম্মজযর দবদেন্ন দবেদবদ্যালম্ময় অধ্যয়নরি িাত্র-িাত্রীবৃন্দ।  

এিািাও দবদবদস, আল জাদজরা এবাং শটদলগ্রাে পদত্রকা আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রিার কম্মর।   

সাক্ষািকাম্মল সরকাম্মরর আে য-সামাদজক উন্নয়ন কম যকান্ডম্মক প্রোংসা কম্মরন হাউজ অব লে যম্মসর মাননীয় সিস্য লে য 

অযাম্মেবরী, Human Rights Watch-এর এেীয় দবোম্মগর প্রধান ব্র্যাে অযাোমস এবাং অযামম্মনদস্ট ইন্টারন্যােনাল-এর পদরিালক 

আববাস েম্ময়জ, আন্তজযাদিক ম্যাদরটাইম সাংিার মহাসদিব এেদিম্মমাস দমত্রম্মপালস, ইউম্মরাপীয় পাল যাম্মমম্মন্টর এম.দপ ে. িাল যস 

ট্যানক ও বাাংলাম্মিেী দিটিে এম.দপ  রুোনারা আলী।  

আদম িাঁম্মিরম্মক রাজননদিক ও মানবাদধকার পদরদিদি, যুদ্ধাপরাম্মধর দবিার প্রভৃদি দবষম্ময় সরকাম্মরর পিম্মক্ষম্মপর কো 

তুম্মল ধম্মরদি।  

International Maritime Organisation এর মহাসদিব এর সম্মঙ্গ সাক্ষাৎকাম্মল আদম শসামাদলয়ার জলিসুযম্মির িারা 

দিনিাইকৃি জাহাজ ও আটককৃি নাদবকম্মির মুদক্তর জন্য IMO এর সহায়িা শিম্ময়দি।  



এ িািাও পদরম্মবে-বান্ধব জাহাজ recycling দেল্প এবাং দবম্মে িমবধ যমান নাদবক িাদহিা পূরম্মণর লম্মক্ষয বাাংলাম্মিম্মের 

শমদরন একাম্মেদমম্মক কাদরগদর এবাং িথ্যগি সহায়িা করার জন্য িাঁম্মক অনুম্মরাধ কম্মরদি।  

এই সেম্মরর সময় হাউজ অব কমম্মের স্পীকার Rt. Hon. John Bexcow, MP  আমাম্মক মর্ যািাপূণ য Global 

Diversity Award প্রিান কম্মরন। Award প্রিানকাম্মল স্পীকার শবরম্মকা গণিন্ত্র পুনরুদ্ধার, সুোসন, মানবাদধকার সুরক্ষা, 

আঞ্চদলক এবাং ববদেক োদন্ত প্রদিষ্ঠা এবাং জলবায়ু পদরবিযম্মনর দবষম্ময় সম্মিিনিা বৃদদ্ধর শক্ষম্মত্র আমার বহুমাদত্রক এবাং কার্ যকরী 

ভূদমকার কো উম্মেখ কম্মরন। আদম মম্মন কদর এ প্রোংসা বাাংলাম্মিম্মের জনগম্মণরই প্রাপ্য। িাই, আদম বাাংলাম্মিম্মের জনগম্মণর 

উম্মেম্মে এই অযাওয়াে য উৎসগ য কম্মরদি।  

লন্ডম্মন অবিানকাম্মল আদম অক্সম্মোে য ইউদনয়ন আম্ময়াদজি একটি সোয় বকৃ্তিা শিই।  

অক্সম্মোে য ইউদনয়ন ১৮২৩ সাল শেম্মক দবম্মের দবদেন্ন শশ্রণী-শপোর দবদেষ্ট ব্যদক্তম্মির বক্তৃিা শিওয়ার জন্য এখাম্মন 

আমন্ত্রণ জাদনম্ময় আসম্মি। আমাম্মক আমন্ত্রণ জানাম্মনার দবষয়টি দিল আমার এবাং বাাংলাম্মিম্মের জনগম্মণর জন্য অিযন্ত সোনজনক।  

২৭শে জানুয়াদর ২০১১ িাদরখ আদম অক্সম্মোে য দবেদবদ্যালম্ময় শিওয়া আমার োষম্মণ বম্মলদি, জাদি, শগাষ্ঠী এবাং ব্যাদক্তর 

উপর শোষণ, িমন, পীিন, দনর্ যািন ও ববষম্য অোদন্তর মূল কারণ। দবম্মের শর্খাম্মন ন্যায় দবিার আম্মি শসখাম্মন োদন্ত অজযন সম্ভব, 

আর শর্খাম্মন ন্যায় দবিার শনই শসখাম্মন োদন্ত অজযন দূরূহ। এবাং শুধুমাত্র গণিন্ত্র ও আইম্মনর োসম্মনর িি যা, মানবাদধকার প্রদিষ্ঠা 

এবাং িাদরেয দূরীকরম্মণর মাধ্যম্মমই ন্যায় দবিার ও োদন্ত প্রদিষ্ঠা সম্ভব।  

অদধম্মবেম্মনর দিিীয় অাংে প্রম্মনাত্তর পম্মব য আদম গণিন্ত্র, মানবাদধকার, আইম্মনর োসন, দেক্ষা ও স্বািযম্মসবা দনদ ি করার 

লম্মক্ষয আমাম্মির সরকাম্মরর দবদেন্ন পিম্মক্ষম্মপর কো উম্মেখ কম্মরদি। িদক্ষণ এদেয়ার আে য-সামাদজক এবাং রাজননদিক সম্পম্মকযর 

উন্নয়ম্মনর লম্মক্ষয এ অঞ্চম্মলর শিেগুম্মলার মম্মধ্য শেৌম্মগাদলক ও রাজননদিক শর্াগাম্মর্াগ বৃদদ্ধর জন্য আমাম্মির সরকাম্মরর গৃহীি 

পিম্মক্ষপ সমূহ তুম্মল ধম্মরদি।  

আপনারা জাম্মনন, বৃম্মটম্মন প্রায় ৫ লাখ বাঙাদল বাস কম্মরন। িারা বাাংলাম্মিম্মের অে যনীদিম্মি গুরুত্বপূণ য অবিান শরম্মখ 

িম্মলম্মিন। এবাম্মরর সেম্মরর সময় আদম বৃম্মটন প্রবাসী বাাংলাম্মিম্মের নাগদরকম্মির সম্মঙ্গ শখালাম্মমলা আম্মলািনা কম্মরদি। িাম্মির 

দবদেন্ন সমস্যা সম্পম্মকয শজম্মনদি এবাং িা সমাধাম্মনর উম্মদ্যাগ দনদচ্ছ।  

এিািাও যুবলীগ কতৃযক আম্ময়াদজি শসদমনাম্মর শর্াগ শিই। প্রবাসীম্মির দবদেন্ন সাংগঠম্মনর শনতৃবৃন্দ আমার সাম্মে সাক্ষাৎ 

কম্মরন। এম্মির মম্মধ্য দিল - দিটিে বাাংলাম্মিে শিম্বার অব কমাস য এযান্ড ইন্ডাদি, বাাংলাম্মিেী কযাটারাস য এম্মসাদসম্ময়েন, মুদক্তম্মর্াদ্ধা 

সাংসি, সাাংস্কৃদিক শজাট এবাং যুক্তরাম্মজযর দবদেন্ন দবেদবদ্যালম্ময় অধ্যয়নরি িাত্র-িাত্রীবৃন্দ।  

২৯ জানুয়ারী যুক্তরাজয আওয়ামী লীম্মগর কাউদেল অদধম্মবেম্মন শর্াগ শিই।  

পাঁিদিম্মনর এই সেল সের শেম্মষ ৩১ জানুয়াদর আদম শিম্মে দেম্মর আদস।  

দপ্রয় সাাংবাদিকবৃন্দ,  

এবার আদম শিম্মের বিযমান রাজননদিক পদরদিদি সম্পম্মকয কম্ময়কটি কো বলম্মি িাই।  

আপনারা লক্ষয কম্মরম্মিন, সাম্প্রদিক সমম্ময় জািীয় সাংসম্মির দুটি শূন্য আসম্মনর উপ-দনব যািন এবাং শিেব্যাপী শপৌরসো 

দনব যািন অিযন্ত োদন্তপূণ য ও সুষ্ঠুোম্মব সম্পন্ন হম্ময়ম্মি।  

আমরা প্রমাণ কম্মরদি, সরকার র্দি আন্তদরক হয়, গণিম্মন্ত্রর প্রদি শ্রদ্ধােীল োম্মক িাহম্মল িলীয় সরকাম্মরর আমম্মলও 

অবাধ, সুষ্ঠু ও দনরম্মপক্ষ দনব যািন সম্ভব।  

২০০৪ সাম্মল শজাট সরকাম্মরর আমম্মল শপৌরসো দনব যািম্মনর সময় েি েি সাংঘম্মষ যর ঘটনা ঘম্মটদিল। শস সময় ৬ জন মারা 

দগম্ময়দিল এবাং কম্ময়ক হাজার মানুষ আহি হম্ময়দিল। আর এবাম্মরর দনব যািম্মন আোহর রহমম্মি একটি মানুষও মারা র্ায়দন।  

একমাত্র শনায়াখাদল এবাং লক্ষীপুর িািা শকাোও শকান সাংঘষ য হয়দন। শর্ দুই জায়গায় সাংঘষ য হম্ময়ম্মি শসগুম্মলা কাম্মির 

এলাকা িা আপনারা জাম্মনন।  

এর পম্মরও দবম্মরাধীিল গণরায়ম্মক শমম্মন দনম্মি পাম্মরদন। িদেে হাজাম্মররও শবেী শোম্মট শহম্মর দগম্ময় িাহ্মণবাদিয়ায় 

অম্মর্ৌদক্তকোম্মব হরিাল দিম্ময়ম্মি। আমার দজজ্ঞাসা, সবসমম্ময় হদবগম্মের শর্ আসন আওয়ামী লীম্মগর বম্মল সবাই জাম্মন। শসখাম্মন 

মাত্র ১২০০ শোম্মট শহম্মর দগম্ময়ও আমরা েলােল শমম্মন দনম্ময়দি। িারা িা মানম্মি পাম্মরন না শকন?  



দপ্রয় সাাংবাদিকবৃন্দ,  

বাাংলাম্মিম্মে দবমান িলািল দিন দিন বৃদদ্ধ পাম্মচ্ছ। ঢাকায় হর্রি োহজালাল আন্তজযাদিক দবমানবন্দম্মরর পদরকল্পনা শনওয়া 

হম্ময়দিল ষাম্মটর িেম্মক। িখন ঢাকা দিল প্রাম্মিদেক রাজধানী। শিম্মের শলাকসাংখ্যা দিল মাত্র ৭ শকাটি। দবগি ৫০ বিম্মর 

বাাংলাম্মিম্মের জনসাংখ্যা ১৫ শকাটিম্মি শপৌৌঁম্মিম্মি। বৃদদ্ধ শপম্ময়ম্মি ব্যবসা-বাদণজয এবাং মানুম্মষর দবম্মিে র্ািায়াি। িখন দেদস-১০, 

শবাদয়াং-৭৭৭ এবাং এয়ার বাস-৩৮০'র মি সুপদরসর দবমাম্মনর আদবে যাব ঘম্মটদন। বিযমান অবিায় হর্রি োহ জালাল দবমানবন্দম্মর 

এসব দবমান অবিরম্মণর শকান সুম্মর্াগ-সুদবধা শনই।  

োহজালাল দবমানবন্দম্মর দনম্ময়াদজি েযাদনে কনসালম্মটন্ট র যামবল, ২০০৬ সাম্মল প্রণীি এয়ারম্মপাট য মাস্টার-প্ল্যাম্মন ঢাকার 

অদূম্মর নতুন দবমানবন্দর দনম যাম্মণর সুপাদরে কম্মরন, শর্খাম্মন অপদরকদল্পি নগরায়ম্মনর প্রোব পিম্মব না।  

আমরা শেৌম্মগাদলক অবিান দবম্মবিনা কম্মরই মুদেগম্মের আদিয়াল দবল এলাকায় নতুন দবমানবন্দর দনম যাম্মণর উম্মদ্যাগ 

দনম্ময়দিলাম। কারণ, পূব য শেম্মক পদ ম্মম র্ািায়ািকারী দবমানগুম্মলার শটকদনকযাল ল্যাদন্ডাং-এর জন্য এ িানটি খুবই উপম্মর্াগী।  

এখাম্মন দবমানবন্দর দনদম যি হম্মল দবপুল সাংখ্যক দবমান শটকদনকযাল ল্যাদন্ডাং এর জন্য এখাম্মন অবিরণ করি। আয় হি 

দবপুল পদরমাণ ববম্মিদেক মুো।  

িািািা এখাম্মন নতুন দবমানবন্দর িাদপি হম্মল বিদর হি স্যাম্মটলাইট টাউন, রাস্তা-ঘাট, শহাম্মটল-শরম্মস্তারাসহ নানা ব্যবসা-

বাদণজয শকন্দ্র। স্কুল-কম্মলজ, হাসপািাল বিদর হি। িানীয় হাজার হাজার মানুম্মষর কম যসাংিাম্মনর সুম্মর্াগ সৃদষ্ট হি। মানুম্মষর 

জীবনর্াত্রার উন্নদি হি।  

অম্মনম্মক বম্মলন, আদিয়াল দবম্মল দবমানবন্দর দনদম যি হম্মল েসলী জদম, গািপালা-পদরম্মবে ধ্বাংস হম্মব। দকন্তু বাাংলাম্মিম্মের 

মি শিাট জায়গায় শকাোও দক শকান পদিি জায়গা আম্মি?  

ঢাকা েহর সম্প্রসাদরি হম্মচ্ছ আবাদি জদম দবনষ্ট কম্মরই। আজম্মকর ধানমদন্ড, উত্তরাসহ প্রায় সব এলাকাই এক সময় 

আবাদি জদম দিল। িাই বম্মল দক বাদি-ঘর দনম যাণ বন্ধ আম্মি?  

শকান প্রকল্প গ্রহম্মণর আম্মগ শিখম্মি হম্মব আমরা অে যননদিকোম্মব লােবান হদচ্ছ দকনা। দবমানবন্দম্মরর সমপদরমাণ জায়গা 

শেম্মক আমরা র্দি শবদে লাে পাই িাম্মি ক্ষদি দক?   

 বলা হম্মচ্ছ, সরকাম্মরর এি দবপুল পদরমাণ অে য ব্যয় কম্মর দবমানবন্দর দনম যাম্মণর প্রম্ময়াজন দক? দকন্তু আমরা এটি 

পাবদলক-প্রাইম্মেট পাট যনারদেপ অেবা দবওটিটি-এর আওিায় দনম যাম্মণর দিন্তা-োবনা করদি। এম্মি সরকাম্মরর শকান অম্মে যর প্রম্ময়াজন 

হম্মব না।  

এই দবমানবন্দম্মরর পদরকল্পনা আমরা গি টাম্মম যই দনম্ময়দিলাম। দকন্তু সমম্ময়র অোম্মব িখন শুরু করা র্ায়দন। িখন শকউ 

দকন্তু নতুন দবমানবন্দর দনম যাম্মণর দবরুম্মদ্ধ একটি কোও বম্মলনদন। হঠাৎ কম্মর এখন এই দবম্মরাদধিার রহস্য দক?  

শর্ম্মহতু ঐ এলাকার জনগণ দবমানবন্দর িাম্মচ্ছন না, আমরা দবমানবন্দম্মরর জন্য দবকল্প িাম্মনর দিন্তা-োবনা করদি। 

প্রম্ময়াজম্মন আমরা পদ্মার ওপাম্মি নতুন দবমানবন্দর দনম যাণ করব। িম্মব শিম্মের প্রম্ময়াজম্মন আমরা নতুন দবমানবন্দর দনম যাণ করবই।  

 আমাম্মির আমম্মলই িট্টগ্রাম আন্তজযাদিক দবমানবন্দর এবাং দসম্মলট আন্তজযাদিক দবমানবন্দর দনম যাণ কম্মরদিলাম। ঢাকা 

আন্তজযাদিক দবমানবন্দম্মরর উন্নয়নও আমাম্মির সমম্ময় হম্ময়ম্মি।  

শজাট সরকাম্মরর আমম্মল লুটপাট কম্মর দবমানম্মক ধ্বাংস করা হম্ময়দিল। আমরা এম্মক লােজনক প্রদিষ্ঠাম্মন পদরণি কম্মরদি।  

আপনারা জাম্মনন, প্রস্তাদবি দবমানবন্দর দনম যাণম্মক শকন্দ্র কম্মর পদরকদল্পিোম্মব রক্তপাি ঘটাম্মনা হম্ময়ম্মি। গি শসামবার 

শসখাম্মন একজন পুদলে কম যকিযাম্মক দপটিম্ময় হিযা করা হম্ময়ম্মি। আহি করা হম্ময়ম্মি অম্মনকম্মক।  

একটি উন্নয়ন প্রকল্পম্মক দঘম্মর এ ধরম্মনর ঘটনা নদজরদবহীন। র্ারা শিম্মের এবাং শিম্মের মানুম্মষর উন্নয়ন িায় না িারাই এ 

ধরম্মনর ঘটনায় উস্কাদন দিম্মচ্ছ। দকছু স্বাে যাম্মেষী মহম্মলর প্রম্মরািনায় আদিয়াল দবম্মলর জনগণ দনম্মজম্মির কী ক্ষদি কম্মরম্মি, িা িারা 

পম্মর বুঝম্মি পারম্মব।  

           দবম্মরাধীিম্মলর র্খন উদিি দিল উন্নয়ম্মনর এই পদরকল্পনা বাস্তবায়ম্মন সহায়িা করা িখন িারা ক্ষুে িলীয় স্বাম্মে য 

মানুষম্মক দবভ্রান্ত করার শিষ্টা কম্মরম্মি। উস্কাদন দিম্ময় পুদলে হিযা কদরম্ময়ম্মি। দবম্মরাধীিলীয় শনিা িাদয়ত্বজ্ঞানহীনোম্মব শর্োম্মব 

উস্কাদনমূলক বক্তব্য দিম্ময়ম্মিন িা মানুষ আো কম্মরদন।  



দিদন বাাংলাম্মিম্মে বম্মস দমেম্মরর পদরদিদি সৃদষ্টর স্বপ্ন শিখম্মিন। লাম্মের রাজনীদি কম্মর দনব যাদিি সরকার উৎখাম্মির 

ষির্ন্ত্র করম্মিন।  

আমরা জনগম্মণর শোম্মট দনব যাদিি সরকার। িার প্রদি আহবান, ষির্ন্ত্র, হিযা ও উস্কাদনর রাজনীদি বন্ধ করুন। 

ক্ষমিািখল কম্মর হাজার হাজার শকাটি টাকা লুট করার শলাম্মে শিম্মের উন্নয়নম্মক বাধাগ্রস্ত করম্মবন না। শকান ধরম্মনর ষির্ন্ত্র 

বরিােি করা হম্মব না।  

জনগণ আমাম্মির ৫ বিম্মরর জন্য শিে পদরিালনার িাদয়ত্ব দিম্ময়ম্মি। ৫ বির পম্মর আমরা আবার জনগম্মণর মুম্মখামুদখ হব। 

আমরা োল কাজ করম্মল জনগণ আমাম্মির আবারও দনব যাদিি করম্মব। র্দি োল কাজ করম্মি না পাদর, জনগণ প্রিযাখান করম্মব। 

জনগম্মণর রায় শমম্মন দনম্মি আমরা কাপ যণ্য করব না।  

দবম্মরাধী িম্মলর প্রদি আহবান, সরকারম্মক সহম্মর্াদগিা না কম্মরন, শসটা আপনাম্মির নীদি-শকৌেম্মলর দবষয়, দকন্তু এমন 

কম যকান্ড করম্মবন না র্াম্মি জনগম্মণর দুম্মে যাগ বৃদদ্ধ পায়, উন্নয়ন ব্যাহি হয়।  

আপনাম্মির সবাইম্মক আবারও ধন্যবাি জানাদচ্ছ।  

শখািা হাম্মেজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাম্মিে দিরজীবী শহাক।  

......  

 


