ভণ্ডেদর পক্েষ িববৃিতদাতারাও
ভণ্ড : তথ্যমন্ত্রী

িনউজ েডক্স : তথ্য ও সমপ্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীেগর যুগ্ম
সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বেলেছন, ভণ্ড ও িমথ্যাবাদীেদর
পক্েষ যারা িববৃিত েদয়, তারাও েস পর্যােয় পেড়। েহফাজেত ইসলােমর
েনতােদর মুক্িতর দািবেত নাগিরক ঐক্েযর আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান
মান্নার বক্তব্েযর িবষেয় সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব িতিন একথা
বেলন।

রাজধানীর িমন্টু েরােডর বাসভবন েথেক গতকাল বৃহস্পিতবার দুপুের
‘িবশ্ব ধিরত্রী িদবস’ উপলক্েষ আওয়ামী লীেগর বন ও পিরেবশ িবষয়ক
উপকিমিটর ওেয়িবনার ‘আমােদর পৃিথবী পুনরুদ্ধার : বাংলােদশ
দৃষ্িটেকাণ ও ভিবষ্যৎ পথযাত্রায় বক্তব্যদান েশেষ উপস্িথত
সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবাব েদন তথ্যমন্ত্রী। খবর বাসেসর।

ড. হাছান মাহমুদ বেলন, েহফাজত েনতারা েয নষ্ট এবং ভণ্ড, েসিট আজ

প্রমািণত। কারণ মামুনুেলর অৈনিতক, অৈনসলামী কাণ্ডেক তারা েযভােব
তিড়ঘিড় কের ইসলােমর আেলােক ৈবধতা েদয়াার েঘাষণা িদেয়েছ,
নাউজুিবল্লাহ, েসিটই তার প্রমাণ। একইসােথ তােদর েনতৃত্েব েহফাজেত
ইসলাম সারােদেশ তাণ্ডব চািলেয়েছ, িনরীহ মানুেষর ঘরবািড়-সহায়সম্পত্িত, যানবাহন জ্বািলেয় িদেয়েছ, ভূিম অিফেস আগুন িদেয় সাধারণ
মানুেষর জিমর দিললপত্র পুিড়েয়েছ, ফায়ার-েরল-পুিলশ স্েটশেন হামলা
চািলেয়েছ, মহাসড়েকর ওপর েদয়াল তুেল িদেয়েছ এবং এগুেলা কের আবার
তা অস্বীকার কেরেছ উল্েলখ কেরন মন্ত্রী।

িতিন বেলন, সূর্য পূর্বিদেক ওেঠ তা েযমন সত্য, েহফাজত েয এসব
কেরেছ, েসই িদবােলােকর মেতা সত্যেকও তারা অস্বীকার কেরেছ। সুতরাং
এই িমথ্যাবাদী, নষ্ট ও ভণ্ড েনতৃত্েবর পক্ষ িনেয় যারা িববৃিত
েদয়, তারাও েসই পর্যােয়ই পেড়।

সাংবািদকরা এ সময় কেরানাকােল আওয়ামী লীেগর মানুেষর পােশ থাকার
িবষেয় প্রশ্ন করেল দেলর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বেলন,
আওয়ামী লীগ সভাপিত েশখ হািসনার িনর্েদেশ গত একবছর ধের কেরানাকােল
আওয়ামী লীগ মানুেষর পােশ আেছ এবং থাকেব। দেলর পক্ষ েথেক প্রথম
দফায় ১ েকািট ২৫ লাখ মানুেষর কােছ ত্রাণ েপৗঁেছ েদয়া হেয়েছ এবং
েকািট েকািট টাকা িবতরণ করা হেয়েছ। ‘আওয়ামী লীেগর প্রায় একশ’
দশজন এমিপ কেরানায় আক্রান্ত, পাঁচজন মৃত্যুবরণ কেরেছন, কেয়কজন
উপেদষ্টাসহ িতনজন সভাপিত মন্ডলীর সদস্য মৃত্যুবরণ কেরেছন’ জানান
ড. হাছান। িতিন বেলন, এই আক্রান্েতর কারণ আওয়ামী লীগ েনতারা
কেরানাকােল জনগেণর পােশ দাঁিড়েছন। আর এখন েসইসােথ তারা কৃষেকর
ধান েকেট েগালায় তুেল িদচ্েছন। অপরিদেক যারা িবিভন্ন সংগঠেনর
ব্যানাের নীিতকথা বেলন, তােদর েতা দূরবীণ িদেয়ও খুঁেজ পাওয়া
যাচ্েছ না বেল মন্তব্য কেরন ড. হাছান। মানুেষর জন্য িকছু করেবন
এমন কথা বেল িবেদিশেদর কাছ েথেক অর্থ আনা, ক’জন দিরদ্রেক েডেক
ত্রাণ েদয়ার ছিব িবেদেশ পাঠােনাই তােদর কাজ, বেলন িতিন।

এর আেগ আওয়ামী লীেগর বন ও পিরেবশ িবষয়ক উপকিমিটর ওেয়িবনাের েদয়া
বক্তব্েয তথ্যমন্ত্রী এবং সােবক বন ও পিরেবশ মন্ত্রী ড. হাছান
বেলন, িনেজেদরেক পৃিথবীর একচ্ছত্র অিধপিত ভাবা এবং সবিকছুেকই
িনেজর কােজ ব্যবহােরর মেনাবৃত্িত মানুষেক পিরহার করেত হেব।

অন্যথায় পৃিথবী এবং মানুষ দুইই িবপন্ন হচ্েছ এবং আেরা হেব।
পিরেবশরক্ষায় সকেলর অংশগ্রহণ আবশ্যক এবং তা িনশ্িচত করেত পিরেবশ
স্বাক্ষরতা বৃদ্িধর েকােনা িবকল্প েনই, বেলন পিরেবশ গেবষক ও
আওয়ামী লীেগর প্রথম পিরেবশ িবষয়ক সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

আওয়ামী লীেগর বন ও পিরেবশ িবষয়ক উপকিমিটর েচয়ারম্যান অধ্যাপক ড.
খন্দকার বজলুল হেকর সভাপিতত্েব ও দেলর বন ও পিরেবশ িবষয়ক সম্পাদক
েদেলায়ার েহােসেনর পিরচালনায় ওেয়িবনাের বাংলােদশ েসন্টার ফর
এডভান্সড স্টািডজ েচয়ারম্যান ড. আিতক রহমােনর মূল প্রবন্েধর ওপর
আেলাচনা কেরন বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত
িবশ্বিবদ্যালয়, েগাপালগঞ্েজর উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ িকউ এম
মাহবুব, বাকৃিবর অধ্যাপক ড. জািকর েহােসন, ঢািবর সােবক উপউপাচার্য অধ্যাপক ড. নাসিরন আহমাদ, স্থপিত ইকবাল হািবব ও
সাংবািদক ৈসয়দ ইশিতয়াক েরজা।

