
শীষ ভাবশালী মসুিলমেদর তািলকায় শখ
হািসনা

কাশ : ০১ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবে র শীষ মসুিলম ব ি ে র তািলকায় বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনার নাম উেঠ এেসেছ। ‘দ
মসুিলম ফাইভ হাে ড-২০১৯’ নােম দীঘ এক দশক ধের তির করা তািলকািট কাশ কেরেছ জডােনর
আ ানিভি ক রয় াল ইসলািমক ােটিজক ািডজ স টার।

এ তািলকায় সবার ওপের রেয়েছ তুরে র িসেড ট িরেসপ তাইেয়প এরেদাগান। আর ‘মসুিলম ম ান
অব দ  ইয়ার’ স ােন ভূিষত হেয়েছন মালেয়িশয়ার ধানম ী মাহািথর মাহা দ।

কাে  ইসরাইিল সনােদর আঘাত কের িব ব াপী খ ািত পাওয়া িফিলি িন িকেশারী আহেমদ তািমিমেক
ঘাষণা করা হয়, ‘মসুিলম উইেমন অব দ  ইয়ার।’

তািলকায় িবে র শীষ ভাবশালী মসুিলম রাজনীিতক িহেসেব উে খ করা হয় বাংলােদেশর ধানম ী
শখ হািসনার কথা। তার ব াপাের তািলকার ‘পিলিট ’ অংেশ বলা হয়, “বাংলােদেশর মেতা ঘনবসিতপূণ

গিরব মসুিলম দেশ শখ হািসনার ধান অ ািধকার হল দাির  দরূীকরণ।

হািসনা  ওয়ােজদ  বাংলােদেশর  থম  রা পিত  শখ  মিুজবরু  রহমােনর  ক া।  িতিন  সংসদ  িনবাচেন
জয়লাভ কের ততৃীয়বার বাংলােদেশর ধানম ী  হেয়েছন।  ২০১৬ সােল  ফাবস  ম াগািজন  কািশত
িবে র শীষ  ভাবশালী নারীর তািলকায় শখ হািসনা  িছেলন ৩৬তম। িরচাড ও াইেয়েনর ‘উইেমন

  যগুা র ড
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িসেড ট এবং ধানম ী’ বইেত তার শংসা করা হেয়েছ।”

২০১৮  সােল  িবে র  শীষ  মতাধর  ১০০  নারীর  তািলকায়  ৪  ধাপ  এিগেয়  ২৬তম  ােন  িছেলন
বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনা। িডেস ের ভাবশালী মািকন সামিয়কী ফাবস তািলকািট কাশ
কের।
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