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ঢাকা: বাংলােদেশ জঙ্িগবােদর ঠাঁই হেব না বেল সাফ জািনেয় িদেয়েছন
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। িতিন বেলেছন, এেদেশর মানুষ ধর্মপ্রাণ,
িকন্তু ধর্মান্ধ নয়।
বাংলােদেশ হেব না।

েকােনা

জঙ্িগর

স্থান,

সন্ত্রােসর

স্থান

মঙ্গলবার (১২ জুলাই) দুপুের গণভবেন আেয়ািজত এক অনুষ্ঠােন
বক্তৃতাকােল িতিন এ কথা জানান। সন্ত্রাস ও জঙ্িগ দমেন ঢাকা ও
ময়মনিসংহ িবভােগর
শৃঙ্খলা
বািহনী,

িবিভন্ন েজলার মাঠ পর্যােয়র প্রশাসন, আইনস্থানীয়
জনপ্রিতিনিধ,
ইসলািমক
ফাউন্েডশন,

মসিজেদর ইমাম, ধর্মীয় ব্যক্িতত্ব, িশক্ষকসহ িবিভন্ন শ্েরিণ-েপশার
মানুেষর সঙ্েগ িভিডও কনফােরন্েস মতিবিনমেয়র জন্য এই অনুষ্ঠােনর
আেয়াজন করা হয়।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, যারা ইসলােমর নাম কের মানুষ হত্যা করেছ,
তারা আমােদর পিবত্র ধর্েমর বদনাম করেছ েদেশ-িবেদেশ। আমােদর ধর্েম
আেছ মানুেষর কল্যােণ কাজ করা। িকন্তু তারা রমজােন তারািব না পেড়,
ঈেদর িদন ঈেদর নামাজ না পেড় মানুষ মারেছ। ইসলামেক প্রশ্নিবদ্ধ
করেছ। এটা আমােদর কােছ গ্রহণেযাগ্য নয়। আমরা ধর্ম- বর্ণ
িনর্িবেশেষ সবার কল্যােণ কাজ করেত চাই, এটাই আমােদর করা লক্ষ্য।
জঙ্িগ দমেন িকছু পদক্েষপ িনেত হেব উল্েলখ কের প্রধানমন্ত্রী
বেলন, অেনক ঘটনা ঘেটেছ। আিম চাই দক্িষণ এিশয়ায় শান্িতপূর্ণ েদশ
িহেসেব গেড় উঠেব বাংলােদশ। েস লক্ষ্েযই কাজ কের যাচ্িছ আমরা।

সরকার েদেশর উন্নয়েন কাজ কের যাচ্েছ উল্েলখ কের েশখ হািসনা বেলন,
জনগেণর সমর্থন িনেয় েদেশর উন্নয়েন কাজ কের যাচ্িছ। আপনারা িনজ
িনজ দািয়ত্ব সিঠকভােব পালেনর ফেলই এসব কাজ সম্ভব হচ্েছ। েদশবাসীও
সমর্থন করেছন।
প্রধানমন্ত্রী বেলন, বাংলােদশ এিগেয় যাচ্েছ, সবক্েষত্ের উন্নয়ন
হচ্েছ। িকন্তু এটা কারও সহ্য হয় না। এটা বাধাগ্রস্ত করেতই এ
ধরেনর কর্মকাণ্ড।
জঙ্িগ হামলায় উচ্চিশক্িষতেদর জিড়ত থাকার িবষেয় প্রধানমন্ত্রী
বেলন, যারা উচ্চিশক্িষত, ইংেরিজ িমিডয়ােম পড়ােশানা করেছ, েসই
েছেল-েমেয়রা কীভােব ধর্মান্ধ হেয় যাচ্েছ, িনেখাঁজ হেয় যায় পিরবার
েথেক? অথচ প্রশ্ন আেস আইন-শৃঙ্খলা বািহনীর ওপর। এ িনেয় িরেপার্ট
িদেতা মানবািধকার সংগঠনগুেলা। এখন েদখা যায় অেনেক স্েবচ্ছায় গুম
হেয় এখন তারা এ ধরেনর কাজ করেছ।
েশখ হািসনা বেলন, আমােদর েছেল-েমেয়রা েকাথায় িনেখাঁজ হেয় যাচ্েছ,
তােদর িবষেয় েখাঁজ িনেত হেব। আমরা উৎস খুঁেজ েবর করেবা।
প্রধানমন্ত্রী তািগদ েদন, আইন-শৃঙ্খলা বািহনী, ইমাম-মুয়াজ্িজনসহ
সবাই েযন িনজ িনজ কর্মস্থল েথেক সাধারণ মানুষেক এ ব্যাপাের সেচতন
কেরন। এ িবষেয় িবেশষ কের মা-বাবা েযন সজাগ থােকন।
িতিন বেলন, তােদর েছেল েমেয়রা েকাথায় যায়, কার সঙ্েগ িমেশ তার
েখাঁজখবর েনেবন। তােদর প্রিত
প্রশাসকরাও েখাঁজ-খবর রাখেবন।

েখয়াল

রাখেবন।

এ

ক্েষত্ের

েজলা

প্রত্েযক ইউিনয়ন, থানায় জঙ্িগ এবং সন্ত্রাসিবেরাধী কর্মকাণ্ড
চালােনা হেব জািনেয় প্রধানমন্ত্রী বেলন, এই কিমিটগুেলা কারও
জঙ্িগ সম্পৃক্ততা থাকেল তা খুঁেজ েবর করেব। কিমিটর মাধ্যেম
জনসেচতনতা সৃষ্িট করেত হেব।
েশখ হািসনা বেলন, আমার িবশ্বাস আমরা এ অবস্থার পিরবর্তন করেত
পারেবা। ইসলাম ধর্মেক েযেনা েকউ কলুিষত করেত না পাের েসজন্য
সেচতনতা সৃষ্িট করেত হেব। েকউ িবপেথ পাঠােত চাইেল তােদর
িবরুদ্েধও ব্যবস্থা েনওয়া হেব। েকউ যাচ্েছ িকনা েকউ িনচ্েছ িকনাদু’েটাই খুঁেজ েবর করেত হেব।
বাংলােদশেক

িবশ্বসভায়

উন্নত

েদশ

িহেসেব

পিরণত

কর◌ার

লক্ষ্যমাত্রার কথা জািনেয় প্রধানমন্ত্রী বেলন, আমরা ২০৪১ সােলর
মধ্েয উন্নত েদশ িহেসেব বাংলােদশেক গেড় তুলেবা। এ লক্ষ্েয নানা
প্রকল্প রেয়েছ, েসখােন িবেদিশরা কাজ কেরন। তােদর িনরাপত্তা
জরুির। আইন-শৃঙ্খলা বািহনী ও এলাকার মানুষ এক্েষত্ের তােদর
সহেযািগতা করেবন। আমরা পারেবা। এ িবশ্বাস আম◌ার আেছ।
সন্ত্রাস ও জঙ্িগবাদ েমাকােবলায় সর্বস্তেরর মানুষেক একেযােগ কাজ
করার আহ্বান জািনেয় প্রধানমন্ত্রী বেলন, আমার িবশ্বাস, সকেলর
সম্িমিলত প্রেচষ্টায় আমরা বাংলােদশেক সন্ত্রাসী ও জঙ্িগমুক্ত
করেত পারেবা। সবাই একেযােগ কাজ করেল সাধারণ মানুেষর ভাগ্য িনেয়
েকউ িছিনিমন করেত পারেব না।
অনুষ্ঠােন িশক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নািহদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
আসাদুজ্জামান
খাঁন
কামালসহ
উর্ধ্বতন
কর্মকর্তারা
উপস্িথত।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা কেরন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সিচব আবুল কালাম
আজাদ।
িবেকল সােড় ৪টায় প্রধানমন্ত্রী গণভবেন রাজশাহী ও রংপুর িবভােগর
েজলাগুেলার প্রশাসেনর মাঠ পর্যােয়র কর্মকর্তােদর সঙ্েগ একই ধরেনর
মতিবিনময় করেবন।

