ক্ষমতায়
অন্য
েকউ
মহামািরেত ফায়দা লুটত

থাকেল

আওয়ামী লীগ সভােনত্রী ও প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা বেলেছন,
রাজৈনিতক দলগুেলার মধ্েয একমাত্র আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীরাই
মহামািরর মধ্েয জীবেনর ঝুঁিক িনেয় মানুেষর পােশ দাঁিড়েয়েছন।
েদেশর িবিভন্ন শ্েরিণ-েপশার মানুষেক সরকার সহায়তা কেরেছ। ক্ষমতায়
আওয়ামী লীেগর সরকার না থাকেল অন্য েয েকােনা শক্িত থাকেল মানুষেক
সহায়তা না কের শুধু ফায়দা লুটার উপায় খুঁজত। ভিবষ্যেত েদশেক
সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় েযেত রাষ্ট্র পিরচালনায় পরবর্তী
প্রজন্েমর
জন্য
িদকিনর্েদশনা
ৈতিরর
প্রেয়াজনীয়তার
ওপর
গুরুত্বােরাপ কেরন প্রধানমন্ত্রী।

বুধবার সকােল গণভবেন দেলর সর্েবাচ্চ নীিতিনর্ধারণী েফারাম
প্েরিসিডয়ােমর সভায় সূচনা বক্তৃতায় েশখ হািসনা আেরা বেলন,
‘রাজৈনিতক দল িহেসেব একমাত্র আওয়ামী লীেগরই ইেকানিমক পিলিস আেছ।
েসটােক মাথায় েরেখই িকন্তু আমরা কাজ কের যাচ্িছ। জািতর িপতার
েনতৃত্েব আওয়ামী লীগ েদেশর স্বাধীনতা এেন িদেয়েছ। েযেহতু আমরা
ক্ষমতায় আিছ, তাই পরবর্তী প্রজন্ম শুধু বর্তমােনই নয়, বরং
ভিবষ্যেতও কীভােব েদশ পিরচালনা করেব এবং েদশেক উন্নয়েনর পেথ
এিগেয় িনেয় যােব, তার উপায় েবর করার দািয়ত্বও আমােদরই িনেত হেব।
আর েস লক্ষ্েয আমােদর এখন েথেকই প্রস্তুিত গ্রহণ করেত হেব।’

এ প্রসঙ্েগ প্রধানমন্ত্রী বর্তমােন তার বয়স ৭৪ বছর উল্েলখ কের
সবাইেক মেন কিরেয় েদন েয, ‘আিম আর কতিদন েদশ চালাব? আমার েতা ৭৪
বছর বয়স, আর কতিদন! েসটাও মাথায় রাখেত হেব। পরবর্তী প্রজন্েমর
জন্য েদশ পিরচালনা সম্পর্িকত একটা ফ্েরমওয়ার্ক, একটা ধারণাপত্র
অথবা একটা িদকিনর্েদশনা প্রস্তুত করেত হেব, েযন তারা পথ হািরেয়
না েফেল। সুিনর্িদষ্ট লক্ষ্য থােক।’

গতকাল

সকাল

১০টা

েথেক

দুপুর

১টা

পর্যন্ত

ৈবঠক

চেল।

প্রধানমন্ত্রীর সূচনা বক্তব্েযর পর তার সভাপিতত্েব েনতৃবৃন্েদর
রুদ্ধদ্বার ৈবঠক হয়। সূত্র জানায়, তৃণমূেলর সাংগঠিনক কর্মকাণ্ডেক
গিতশীল ও মজবুত করেত প্েরিসিডয়াম সদস্যেদর প্রধান কের িটমওয়াির
সাংগঠিনক সফের নামার িনর্েদশ িদেয়েছন প্রধানমন্ত্রী। এ লক্ষ্েয
আট িবভােগর জন্য আটিট কিমিট গঠেনর িসদ্ধান্ত হেয়েছ। এই সাংগঠিনক
সফেরর মাধ্যেম দীর্ঘিদন সম্েমলন না হওয়া মহানগর-েজলা-উপেজলাসহ সব
স্তেরর সম্েমলেনর মাধ্যেম দলেক শক্িতশালী কের গেড় তুলেব দলিট।
সম্েমলন হওয়া েযসব মহানগর-েজলা-উপেজলা ও সহেযাগী সংগঠেনর
পূর্ণাঙ্গ কিমিট হয়িন েসখােন আগামী এক সপ্তােহর মধ্েয পূর্ণাঙ্গ
কিমিট এবং েকন্দ্রীয় উপ-কিমিটর তািলকা সম্পূর্ণ করা এবং ত্যাগী ও
দুঃসমেয়র েনতােদর মূল্যায়ন করার িনর্েদশ েদওয়া হেয়েছ।

সূত্র আেরা জানায়, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তর, দক্িষণ এবং
সহেযাগী সংগঠনগুেলার জমা েদওয়া পূর্ণাঙ্গ কিমিটগুেলা দ্রুত
েঘাষণা করার জন্য দেলর সাধারণ সম্পাদকেক িনর্েদশ েদওয়া হেয়েছ। এ
ব্যাপাের ওবায়দুল কােদর িশিগগরই সাংবািদক সম্েমলেনর মাধ্যেম তা
েঘাষণা করেবন।

প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীেগর ৭৮িট সাংগঠিনক েজলার মধ্েয সম্েমলন হেয়েছ
৩১িট। েময়ােদাত্তীর্ণ হওয়ার পরও ৪৭িট েজলায় সম্েমলন হয়িন।
সম্েমলন হওয়া ১৭িট সাংগঠিনক েজলা িনর্ধািরত সময়সীমা গত ১৫
েসপ্েটম্বেরর মধ্েয পূর্ণাঙ্গ কিমিট েকন্দ্ের জমা িদেত পােরিন।
তােদর আগামী সাত িদেনর মধ্েয কিমিট জমা িদেত বলা হেয়েছ।

চলমান ৈবশ্িবক মহামাির কেরানা ভাইরােসর েসেকন্ড ওেয়ভ তথা দ্িবতীয়
পর্যােয় সংক্রমণ েবেড় েগেল দলীয়ভােব করণীয় ও আগাম প্রস্তুিত িনেয়
িবশদ আেলাচনা হয় ৈবঠেক। পাশাপািশ আসন্ন পাঁচিট সংসদীয় আসেন
উপিনর্বাচেন দলীয় প্রার্থীেদর িবজেয়র লক্ষ্েয সবাইেক কাজ করার
িনর্েদশনা িদেয় িনর্বাচন যােত সুষ্ঠু ও গ্রহণেযাগ্য হয় েসিদেক
সতর্ক থাকার িনর্েদশ েদন প্রধানমন্ত্রী।

সূচনা বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী আেরা বেলন, ‘কেরানা ভাইরাস ছাড়াও
বন্যাসহ িবিভন্ন প্রাকৃিতক দুর্েযাগ েমাকািবলায় সরকার কাজ কের

যাচ্েছ। রাজৈনিতক দল িহেসেব অন্যেদর েদেখিছ,
িদেত। মুেখ মুেখ কথা বেলেছ, আশ্বাস িদেয়েছ
মানুেষর কােছ িগেয় সাহায্য করার িবষয়িটেত
এনিজওসহ েকােনা সংস্থার উপস্িথিত েসভােব েদখা

েকবল িলপ সার্িভস
িকন্তু প্রকৃতভােব
অন্য দলগুেলা বা
যায়িন।’

িতিন বেলন, ‘কেরানা ভাইরােসর পর েথেকই িবশ্বব্যাপী একটা
অস্বাভািবক পিরস্িথিত চলেছ। তার পরও েচষ্টা কের যাচ্িছ, এই
কেরানােক েমাকািবলা কের আমরা কীভােব আমােদর েদেশর অর্থনীিতর
গিতটা অব্যাহত রাখেত পাির। আমরা প্রত্েযেকর জন্য িবেশষ প্রেণাদনা
িদেয়িছ। এই প্রেণাদনা আমােদর বােজেটর প্রায় ৪ শতাংশ।’

েকািভড-১৯ মহামািরর মধ্েযও সরকার ৫ লাখ েকািট টাকার মেতা িবশাল
বােজট িদেয়েছ উল্েলখ কের েশখ হািসনা বেলন, ‘জািন না কেরানার জন্য
কতটুকু করেত পারব, যিদ অবস্থা ভােলা হয় আমরা সবটুকু অর্জন করেত
পারব।’ এ সময় েডল্টা প্ল্যান, প্েরক্িষত পিরকল্পনা, এসিডিজ
বাস্তবায়নসহ েদেশর অর্থনীিতেক এিগেয় িনেত সরকােরর েনওয়া িবিভন্ন
উদ্েযাগ ও পিরকল্পনার কথা সভায় তুেল ধেরন প্রধানমন্ত্রী। সভায়
জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর আজীবন সংগ্রাম ও
পঁচাত্তেরর ১৫ই আগস্ট তােক সপিরবাের হত্যার কথা তুেল ধের
শ্রদ্ধার সঙ্েগ স্মরণ কেরন েশখ হািসনা।

আওয়ামী

লীগ

সভােনত্রী

েশখ

হািসনার

সভাপিতত্েব

সভায়

কেরানা

ভাইরােস প্রাণ হারােনা দেলর প্েরিসিডয়াম সদস্য েমাহাম্মদ নািসম ও
সাহারা খাতুেনর প্রিত শ্রদ্ধা জািনেয় এক িমিনট নীরবতা পালন করা
হয়। ৈবঠেক দেলর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদর, প্েরিসিডয়াম সদস্য
েবগম মিতয়া েচৗধুরী, েশখ ফজলুল কিরম েসিলম, কাজী জাফর উল্লাহ,
ইঞ্িজিনয়ার েমাশাররফ েহােসন, নুরুল ইসলাম নািহদ, ড. আবদুর
রাজ্জাক, েল. কর্েনল (অব.) মুহম্মদ ফারুক খান প্রমুখ উপস্িথত
িছেলন।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা কেরানা ভাইরােসর েসেকন্ড
ওেয়ভ আঘাত হানেত পাের বেল আশঙ্কা প্রকাশ কের বেলন, ইউেরােপর
েকােন েকােনা েদেশ দ্িবতীয় দফায় সংক্রমণ শুরু হেয়েছ? তাই এ

ব্যাপাের
েনতাকর্মীেদর
সতর্ক
থাকার
পাশাপািশ
পিরস্িথিত
েমাকািবলায় প্রস্তুত থাকারও িনর্েদশ িদেয়েছন িতিন। এিদেক ৈবঠেক
আওয়ামী লীগ সভােনত্রী দেলর ত্যাগী েনতােদর নতুন কিমিটেত জায়গা
েদওয়ার িনর্েদশনা িদেয় বেলন, নতুন ও পুেরােনােদর িমিলেয় কিমিট
িদেত হেব। যারা দেলর জন্য সব সময় কাজ কেরন, যারা ত্যাগী, তােদর
কিমিটেত িনেয় আসেত হেব।

