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কার্যক্রমেক িবলম্িবত করেবন না
: খােলদার উদ্েদেশ কােদর

িনউজ েডক্স : আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পিরবহন ও
েসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কােদর বেলেছন, িনর্েদাষ হেল িবএনিপ েনত্রী
খােলদা িজয়ার উিচত িবচার কার্যক্রমেক িবলম্িবত না কের ত্বরান্িবত
করা।
িতিন বেলন, খােলদা িজয়া আদালেতর কােছ আবােরা সময় েচেয়েছন।
িতিন বার বার সময় েচেয় মামলার িবচার কার্যক্রমেক িবলম্িবত করেছন।
আপিন যিদ িনর্েদাষ হন, সাহস থাকেল িবচার কাজেক িবলম্িবত না কের
ত্বরান্িবত করুন। সরকার কখেনা আদালেতর কার্যক্রেম হস্তক্েষপ
কেরিন, কখেনা করেবও না। তাই আপনােক আস্বস্ত করিছ, আপিন িনর্েদাষ
হেল শাস্িত পােবন না।
ওবায়দুল কােদর আজ িবেকেল রাজধানীর জাতীয় প্েরসক্লাব িমলনায়তেন
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্েচর ভাষণ ইউেনস্েকার িবশ্ব ঐিতহ্েযর প্রামান্য
দিলল িহেসেব স্বীকৃিত পাওয়ায় মিহলা আওয়ামী লীেগর উদ্েযােগ
আেয়ািজত আেলাচনা সভায় প্রধান অিতিথর বক্তব্েয এ কথা বেলন।
সংগঠেনর সভাপিত সািফয়া খাতুেনর সভাপিতত্েব অনুষ্িঠত সভায় িবেশষ
অিতিথ িহেসেব বক্তব্য রােখন আওয়ামী লীেগর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
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ফিজলাতুন্েনসা ইন্িদরা।
সভা পিরচালনা কেরন মিহলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা
েবগম ক্িরক।
ওবায়দুল কােদর বেলন, খােলদা িজয়া আদালেত িগেয় বার বার বলেছন িতিন
ন্যায় িবচার পােবন না। তাহেল িক আদালেতর প্রিত তার িবশ্বাস েনই।
আদালেত আত্মপক্ষ সমর্থন করেত িগেয় িতিন েয সময় িনেয়েছন তা নতুন
িবশ্ব েরকর্ড ৈতির কেরেছ।
েসতুমন্ত্রী বেলন, সরকার িবচার ব্যবস্থায় হস্তক্েষপ করেল কেয়কজন
মন্ত্রীেক দুর্নীিতর মামলায় িনয়িমত হািজরা িদেত হেতা না। সরকার
দলীয় সংসদ সদস্যেক কারাগাের থাকেত হেতা না।
খােলদা িজয়ােক উদ্েদশ্য কের আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক বেলন,
িতিন (খােলদা িজয়া) েতা িভন্ন গ্রেহর েকান বািসন্দা নন েয আইেনর
ঊর্ধ্েব থাকেবন।
কােদর বেলন, খােলদা িজয়ার িবরুদ্েধ েয মামলার িবচার হচ্েছ েস
মামলাও বর্তমান সরকার েদয় িন। তাঁর িনেয়াগ করা েলােকরাই তাঁর
িবরুদ্েধ িজয়া অর্ফােনজ চ্যািরেটবল ট্রাস্ট মামলা িদেয়েছ। তাই
সরকারেক েদাষ েদওয়ার েকান সুেযাগ েনই।
মিহলা আওয়ামী লীেগর উদ্েদশ্েয আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক বেলন,
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার উন্নয়ন ও অর্জেনর অিভযাত্রায় নারীেদর
চালেকর ভূিমকা পালন করেত হেব। কারণ েদেশর নারী সমােজর উন্নয়েন
বঙ্গবন্ধুর কন্যা যা কেরেছন তা আর েকান সরকার কেরিন।
িতিন বেলন, আওয়ামী লীেগর চলমান সদস্য সংগ্রহ অিভযােন নারী ও নতুন
েভাটারেদর সবেচেয় েবিশ গুরুত্ব েদওয়া হেয়েছ। আওয়ামী লীেগর এ
লক্ষ্য যােত পূরণ হয় েসজন্য মিহলা আওয়ামী লীগেক অগ্রনী ভূিমকা
পালন করেত হেব।
িনর্বাচনী কর্মকাণ্েড ঝাঁিপেয় পড়ার জন্য মিহলা আওয়ামী লীেগর
েনতা-কর্মীেদর প্রিত আহবান জািনেয় েসতুমন্ত্রী আেরা বেলন, আগামী
িনর্বাচন হেব আওয়ামী লীেগর উন্নয়ন ও অর্জেনর প্রিত জনগেনর
ম্যান্েডট। আর সরকােরর উন্নয়ন ও অর্জনেক জনগেনর সামেন তুেল ধরেত
আপনােদর কাজ করেত হেব। -কােলর কণ্ঠ

