‘েশখ হািসনার দক্ষ, সাহসী ও সৎ
েনতৃত্েব বাংলােদশ বদেল েগেছ’
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার ভূয়সী প্রশংসা কেরেছন সংসদ সদস্যরা।
তারা বেলন, েশখ হািসনার দক্ষ, সাহসী ও সৎ েনতৃত্েব বাংলােদশ বদেল
েগেছ। বাংলােদেশর উন্নয়ন এখন িবশ্েবর কােছ িবস্ময়।

েসামবার জাতীয় সংসেদ রাষ্ট্রপিতর ভাষেণর
প্রস্তােবর
আেলাচনায়
অংশ
িনেয়
মন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীর এমন প্রশংসা কের।

ওপর আনা
ও
সংসদ

ধন্যবাদ
সদস্যরা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বেলন, প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনা েদশ বদেল েদওয়ার কথা বেলিছেলন। আজ েদশ সত্িযই বদেল
েগেছ। এটা এমিন এমিন হয়িন। এর েপছেন রেয়েছ প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনার দক্ষ, সাহসী ও সৎ েনতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর িনর্েদশনায়
জঙ্িগবাদ ও সন্ত্রাস দমেন সরকার সফল হেয়েছ। েদেশর মানুষেক একত্র
কের জঙ্িগ দমেন সফলতা এেসেছ। মাদেকর িবরুদ্েধ িজেরা টলােরন্স
নীিত রেয়েছ। মাদেকর চািহদা ও সরবরাহ কমােনা হচ্েছ।

মাদক এেকবাের িনর্মূল করেত না পারেলও িনয়ন্ত্রেণ আনা যােব বেল
আশা কেরন িতিন।

িতিন বেলন, প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় এেস এই িতন েময়ােদ পুিলেশর
জনবল
ও
সক্ষমতা
বািড়েয়েছন।
পুিলেশর
যখন
েযটা
প্রেয়াজন,
প্রধানমন্ত্রী েসটাই িদেয়েছন। হাইওেয় পুিলশ, িশল্প পুিলশ,
ট্যুিরস্ট পুিলশ, কাউন্টার েটরিরজম ইউিনট করা হেয়েছ, িপিবআই সৃজন
করা হেয়েছ। নতুন কারাগার িনর্মােণর পাশাপািশ বন্দীেদর নানা
প্রিশক্ষণ েদওয়া হচ্েছ। এখন ‘৯৯৯’ এ েফান করেলই মানুষ নানা রকম
েসবা পাচ্েছ। িবিজিবেকও শক্িতশালী করা হেয়েছ।

কৃিষমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক বেলন, েদশ স্বাধীন হওয়ার পর অেনেক
বেলিছেলন বাংলােদশ হেব দািরদ্র্েযর মেডল। েশখ হািসনা প্রজ্ঞা,
দক্ষতার মাধ্যেম েদিখেয় িদেয়েছন, িবেদিশ সাহায্েযর ওপর বাংলােদশ
িনর্ভরশীল নয়। সব ক্েষত্ের েয উন্নয়ন হেয়েছ, তা সারা িবশ্েবর
জন্য িবস্ময়।

িতিন বেলন, প্রিতিদন পত্িরকা খুলেল েদখা যায় গণতন্ত্র ধ্বংস হেয়
েগেছ, িনর্বাচনব্যবস্থা েভেঙ েগেছ। িকন্তু গত ২২ জানুয়াির
ব্িরিটশ সামিয়কী ইেকানিমস্ট তােদর গেবষণা প্রিতষ্ঠান ইেকানিমস্ট
ইন্েটিলেজন্স কর্তৃক পিরচািলত জিরেপ িবশ্ব গণতন্ত্র সূচেকর ফলাফল
প্রকাশ কের। জিরেপ বাংলােদশ আট ধাপ এিগেয়েছ।

ঐক্যফ্রন্েটর

শীর্ষ

েনতা

ড.

কামাল

েহােসেনর

সমােলাচনা

কের

কৃিষমন্ত্রী বেলন, িতিন বেলেছন, প্রেয়াজেন লািথ েমের সরকারেক
সিরেয় িদেত হেব। এটা রাজনীিতর ভাষা নয়, এটা িশষ্টাচােরর মধ্েয
পেড় না। লািথ িদেয় নয়, সরকারেক সরােত হেল জনগেণর কােছ েযেত হেব।
গণতান্ত্িরকভােব িনর্বাচেনর মাধ্যেম সরকারেক সরােত হেব। িকন্তু
তােদর পােয়র িনেচ মািট েনই। তারা জনিবচ্িছন্ন। খােলদা িজয়া
বেলিছেলন, েশখ হািসনা না পালােনা পর্যন্ত আন্েদালন চালােবন।
িকন্তু িতিন এখন দুর্নীিতর মামলায় কারাগাের। আর প্রধানমন্ত্রী
গণভবেন েথেক েদশ পিরচালনা করেছন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা কের জাতীয় পার্িটর (েজিপ) সাংসদ আেনায়ার
েহােসন মঞ্জু বেলন, ‘প্রধানমন্ত্রী প্রিতটা িজিনস খুঁিটনািট
েদেখন।
প্রিতটা
িবষেয়
জ্ঞান
রােখন।
বড়
রাস্তার
পােশ
পার্শ্বরাস্তা, বাজােরর ওপর ফ্লাইওভার, সড়কিবভাজেক ফুলবাগান েদেখ
আিম ভািব এখােন প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্েষপ আেছ।’

িতিন বেলন, প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার সরকার অর্থমন্ত্রীর
েনতৃত্েব অর্থনীিত স্িথিতশীল রাখেত সক্ষম হেয়েছন। যারা এই সংসেদর
বাইের, তারা বেল েদেশ গণতন্ত্র েনই। গণতন্ত্ের একটা কাঠােমা
থােক। ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা, েপৗরসভা, েজলা ও জাতীয় িনর্বাচন
সরকার বাস্তবায়ন কেরেছ। গণতন্ত্েরর অবকাঠােমা স্থািপত হেয়েছ। এখন

প্রেয়াজন এই গণতান্ত্িরক সংস্কৃিত উন্নয়ন করা। এটা সময়সােপক্ষ।

িতিন বেলন, উন্নয়ন হেয়েছ, েকউ অস্বীকার কের না। যারা সরকােরর
িবেরাধী, তারাও এটা স্বীকার কের িনেয় িনেজেদর দুঃেখর কথা বেলন।
যারা বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্েরর স্বাধীনতা ইত্যািদর কথা বেলন,
তারা একসময় েজেল িনেয়েছ জুলুম কেরেছ।

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম বেলন, এখন
বাংলােদশেক অনুকরণীয় মেন কের। এটা প্রধানমন্ত্রী
িদবারাত্িরর পিরশ্রেমর ফল।

সারা িবশ্ব
েশখ হািসনার

