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আজ �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকােত 'জাতীয় �শাক িদবস’’ এর আেলাচনা সভা অ�ি�ত হেয়েছ। 
 

 
 
আজ �ন�িত দমন কিমশেনর �ধান কায �ালেয় জাতীয় �শাক িদবেসর আেলাচনা সভায় �দক �চয়ার�ান ইকবাল 
মাহ�দ জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমানসহ ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� কােলা রাে� জািতর িপতার 
পিরবােরর �য সকল সদ� ও আ�ীয়-�জন শহীদ হেয়েছন তােদর �িতর �িত িবন� ��া জািনেয় বেলন, আজ 
জাতীয় �শাক িদবস �যমন সত�, �তমিন আজেকর িদন� ল�ার এবং কলে�রও িদন। কারণ আিম এমন এক� 
�দেশর নাগিরক �য �দেশর মা�েষর জ� ব�ব� জীবেনর সেব �া� আ�ত�াগ কেরেছন , �সই �দেশরই কিতপয় 
�� �� তােক িনম �মভােব হত�া কেরেছ। ব�ব�েক আমরা র�া করেত পািরিন , তাই এই কল� জািত িহেসেব 
�মাচন করা স�ব নয়। এমনিক এ কল� ভিব�েত হাজার বছর পেরর �জ�েকও বহন করেত হেত পাের।  
 
িতিন বেলন, তেব এই ল�া বা কল� িকি�ত পিরমাণ হেলও লাঘব করেত পাির যিদ আমরা ব�ব�র �সই 
অিময় বাণী “এবােরর সং�াম �ি�র সং�াম ” অথ �াৎ �ি� তথা দাির�, �ধা ও অথ �ৈনিতক �ি�র �য সং�াম 
িতিন �� কেরিছেলন �সই সং�ােম িনেজেদরেক আ�িনেয়াগ করেত পাির। িতিন বেলন, ১৫ আগ� 
আে�াপলি�র িদন , আজ আমােদর িনেজেক িনেজেদর িজ�াসা করেত হেব গত ১৫ আগ� �থেক আজেকর ১৫ 



আগ� অথ �াৎ গত ০১ বছের মা�েষর অথ �ৈনিতক �ি�, সামািজক �বষ� �থেক �ি�, অথ �ৈনিতক �বষ�হীন �দশ 
গড়ারর জ� আমরা কত�� কেরিছ। এই �ে�র জবােবর মা�েমই িনেজর ��ায়েনর উ�র পােবন। 
িতিন বেলন, আমােক আশার আেলা �দখায় ন�ন �জে�র িশ�,িকেশার-িকেশারী,ত�ণ-ত�ণীর উ�ল �খ, যারা 
আমােদর �থ �তা �দিখেয় �দয়। এই �জ�ই সিত�কারােথ � জািতর িপতা আদশ �েক �দেয় ধারণ কের। সিত�ই আিম 
এই �জে�র িশ�-িকেশারেদর �দেখ আশাবাদী। এরাই জািতর িপতার �ে�র অথ �ৈনিতক, সামািজক �বষ� 
�ি�র সং�ামেক আদশ � িহেসেব লালন কের, �বষ�হীন সমাজ িবিনম �াণ করেব। 
 
Eleven Economies এর ১১ � �দেশর এক� �দশ বাংলােদশ, তেব িবে�র অথ �নীিতর �ন�� িদেব 
এমন ১১ � �দেশর মে� বাংলােদশেক থাকেত হেল িক� শত� পিরপালন করেত হেব, এই শত��েলার অ�তম 
শত� হে� িশি�ত ও �িশি�ত মানব স�দ এবং �ন�িত�� সমাজ �ব�া। 
 
িতিন বেলন আজেক শপথ �নওয়ার িদন, �শাকেক শি�েত পিরণত কের �ন�িত নামক অ�ভ শি�র লাগাম �টেন 
ধরেত হেব। আমরা �য �যখােন �য অব�েতই থািকনা �কন আগামী �জে�র �সানলী ভিব�ৎ এবং ব�ব�র 
��েক একই �তায় ��েথ �ন�িতর িব�ে� �েঁখ দ�ড়াই। 
 
িতিন বেলন আজেকর এই িদেন আমােদর অ�ীকার �হাক আমরা িনেজরা �ন�িত�� থাকেবা। �য �য �িত�ােন 
কাজ করেবা �সই �িত�ানেক �ন�িত�� রাখেবা। তেবই আজেকর এই কল� িদবস, ল�ার িদবস, �শাক িদবস 
�াথ �ক হেব, তা না হেল এই আেলাচনসভা আ��ািনকতার মে�ই সীমাব� থাকেব , আেলাচনা কের �কােনা লাভ 
হেব না। আেলাচনার আেলা স��ল রাখেত হেল ব�ব�র আদশ � ও �চতনায় িব�াসী হেয় আেলাচনায় যা বিল 
তার বা�ব �প িদেত হেব। 
 
�দক �চয়ার�ান ইকবাল মাহ�দ বেলন, �ন�িতই মা�েষর �ি�র �ধান অ�রায়। তাই আমার অ�েরাধ আ�ন, 
আমরা সবাই আইন �মেন চলেবা। �কউ আমােদর আইন মানােব �সজ� অেপ�া কের থাকেবা �সটা হেত পাের 
না। কারণ আইন না মানাই �ন�িত । তাই এই �িত�ােনর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর আইন �মেন চলেত হেব। 
�য বা যারা আইন মানেবন না তােদর িব�ে� কেঠার �ব�া �নওয়া হেব। িতিন বেলন রা�ায় যখন �বেরােবন 
তখন �দেকর পিরচয় �বহার করেবন না, সাধারণ মা�েষর মেতা আচরণ করেবন, অসাধারণ হওয়ার �চ�া 
করেবন না।  
 
কথা �সে� �দক �চয়ার�ান ইকবাল মাহ�দ বেলন, আমােদর বা�ারারা �দেকর �লােগা লাগােনা এক� গািড় 
আটিকেয়েছ এমন সংবাদ পাওয়া মা�ই আমরা সংি��েদর িব�ে� আইিন �ব�া িনেয়িছ। কাউেকই আমরা ছাড় 
�দইিন এবং ভিব�েতও ছাড় �দব না। 
 
িতিন বেলন �ন�িত �দেশর সবেচেয় বড় সম�া। যিদ �ন�িত দমন বা �িতেরাধ করা যায় তেবই িশ�াসহ সকল 
�কাের সরকাির �সবা মা�ষ হয়রািন��ভােবই �পত। িতিন বেলন, িবআর�এ যিদ �ন�িত�� হেতা তাহেল 
কীভােব রঙচটা, �হডলাইটিবহীন গািড়, িফটেনস সা� �িফেকট পায় ? িতিন আরও বেলন, আমরা িবআর�এ-র 
কায ��ম �দখিছ, বত�মােন �কৗশলগত কারেণই হ�ে�প করিছ না। তারা যিদ �বআইিন িক� কের , জন�ােথ �ই 
কিমশন আইনা�গ �ব�া �হণ করার িবষয়� ��� িদেব। 
 
িতিন বেলন বাংলােদেশর সম�া �ন�িত এবং আইন ও িবিধ-িবধান না মানা। িশ�া, �া¯� িকংবা রা�ার �ল 



সম� হে� আইন না মানা। আর এই না মানাই �ন�িত। তাই আ�ন, আজেকর এই িদেন শপথ �হণ কির আমরা 
সবাই আইন মানেবা এবং আইন না মানার এই সং�িত ব� করেত সেচ� হেবা। 
 
�শাকসভায় সভায় অ�াে�র মে� ব�� রােখন �দক কিমশনার এ এফ এম আিম�ল ইসলাম, মহাপিরচালক 
�মাহা�দ জয়�ল বারী, পিরচালক �সয়দ ইকবাল �হােসন, উপপিরচালক �গালাম শাহিরয়ার �চৗ�রী ��খ। 
 
আেলাচনাসভা �শেষ জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমানসহ ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� কােলা রাে� জািতর 
িপতার পিরবােরর �য সকল সদ� ও আ�ীয়-�জন শহীদ হেয়েছন তােদর িবেদহী আ�ার মাগিফরাত কামনা 
কের �মানাজাত করা হয়। �মানাজাত পিরচালনা কের �দেকর উপপিরচালক �মাঃ রিফ�ল ইসলাম । 
 


