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শেখ হাসিনার পাঁচ প্রস্তাব ও বাস্তবতা 

আবদুল মান্নান 

সিদেেীয় িফর শেষ কদর প্রধানমন্ত্রী ৮ জুন েসনবার শেদে সফদরদেন। জাপাদনর প্রধানমন্ত্রী সেনদজা আদবর আমন্ত্রদত সতসন 

জাপান িফর সেদয় সিদেেীয় িফর শুরু কদরন। জাপাদনর পর সতসন শিৌসে আরব ও সফনল্যান্ড িফর কদরন। জাপাদনর িদে 

বাাংলাদেদের শে িম্পকক শিটি অতযন্ত শিৌহার্দ্কপূত ক। কারত বাাংলাদেে স্বাধীন হওয়ার পর শেদক এ পে কন্ত শেেটি বাাংলাদেদের 

িবদচদয় গুরুত্বপূত ক উন্নয়ন িহদোগী। মুসিযুদের িময়ও জাপান িরকার ও শি শেদের জনগত মুসিকামী বাঙাসলদের িব িময় 

ননসতক িমে কন জাসনদয়দে। কারত যুদের ভয়াবহতা িম্পদকক জাপাদনর শচদয় অন্য শকউই ভাদলা জাদন না। সিতীয় মহাযুদের 

শেদষ এদি যুিরাষ্ট্র ভয়াবহ সবধ্বাংিী মারতাস্ত্র আতসবক শবামা শফদল জাপাদনর দুটি প্রধান সেল্প েহর সহদরাসেমা ও নাগািাসক 

ধ্বাংি কদর সেদয়সেল। তাত্ক্ষসতক হতযা কদরসেল কমপদষ দুই লাখ সনরপরাধ মানুষদক। 

বাাংলাদেে স্বাধীন হদল ১৯৭৩ িাদলর অদটাবর মাদি বেবন্ধু জাপান িফর কদরন। তাঁর এই িফদরর প্রেম উদেশ্য সেল 

মুসিযুে চলাকাদল জাপান িরকার ও জনগত বাাংলাদেদের প্রসত শে িমে কন জাসনদয়সেল তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাদনা। এর আদগ 

সতসন ভারত ও শিাসভদয়ত ইউসনয়ন িফর কদরন। জাপান িফদরর িময় সতসন েমুনা নেীর ওপর একটি শিতু সনম কাদতর জন্য 

জাপাদনর কাদে িহায়তা চান। ১৯৭৪ িাদল জাপান িরকার েমুনা নেীর ওপর শিতু বানাদনার সবষয়টির ওপর একটি গুরুত্বপূত ক 

িমীষা চালায়। পরবতীকাদল শিই শিতু সনসম কত হদয়দে, ো বেবন্ধু শিতু সহদিদব বতকমাদন পসরসচত। এবাদরর িফর সনদয় ২০১৪ 

িাদলর সনব কাচদনর পর শেখ হাসিনার তৃতীয়বার জাপান িফর। প্রেম িফরটি সেল ২০১৪ িাদলর শম মাদি। শিবার প্রধানমন্ত্রীর 

িফরিেী হদয় শের শপদয়সেলাম সতসন জাপাদন কতটুকু িমাদৃত। তাঁর োকার জন্য সনধ কাসরত হদয়সেল শেেটির দুটি গুরুত্বপূত ক 

অসতসেোলার একটি ‘আকািাকা প্যাদলি’। সতসন সেদলন এই প্রািাদে অবস্থানকারী তৃতীয় িরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান। এর আদগ 

যুিরাদষ্ট্রর শপ্রসিদেন্ট শজরাল্ড শফাে ক ও বারাক ওবামা এই প্রািাদে অসতসে হদয়দেন। একই বের আগস্ট মাদি জাপাদনর 

প্রধানমন্ত্রী সেনদজা আদব বাাংলাদেে িফর কদরন। এবাদরর িফদরর একটি উদেখদোগ্য সেক সেল জাপাদনর িদে আড়াই ে 

শকাটি েলাদরর উন্নয়ন িহায়তা চুসি স্বাষর করা (ওসেএ)। এটি সেল বাাংলাদেদের িদে এ ধরদনর ৪০তম চুসি। এবাদরর চুসি 

শেদক পাওয়া অে ক বাাংলাদেদের সবদুযৎ, জ্বালাসন খাত ও অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর জন্য ব্যয় করা হদব। 

জাপান িফদরর শেষ সেদন বাাংলাদেদের প্রধানমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূত ক আন্তজকাসতক িদেলদন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কদরন। 

িদেলনটির আদয়াজক জাপাদনর ‘সনদক ইন্টারন্যােনাল’  (Nikke International Conference) মূল সবষয় 

সেল  ‘Seeking a New Global Order-overcoming the chao (সবরাজমান সবশৃঙ্খলাদক অসতক্রম 

কদর নতুন সবদের িন্ধান’। শেখ হাসিনার প্রবদন্ধর সেদরানাম সেল   ‘The future of Asia (এসেয়ার ভসবষ্যৎ)’। এই 

িদেলদন সবদের অদনক সচন্তক ও গদবষক উপসস্থত সেদলন। আদরা উপসস্থত সেদলন মালদয়সেয়ার প্রধানমন্ত্রী ো. মাহাসের 

শমাহােে, কদবাসেয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন শিন ও সফসলপাইদনর   শপ্রসিদেন্ট রসিদগা দুতাদতক। শেখ হাসিনা তাঁর প্রবদন্ধ উদেখ কদরন, 

সবে বতকমান িমদয় শেিব চযাদলঞ্জ শমাকাদবলা করদে তা গত েতদকর শচদয় অদনক শবসে কঠিন ও  অপসরসচত। বতকমান িমদয় 

এক শেে সনসিকধায় আদরকটি শেে ধ্বাংি করদে অেবা েখল করদে—কখদনা সনরাপত্তার অজুহাদত, আবার কখদনা তাদের 

পেন্দিই গততন্ত্র রপ্তাসন করদত। আর এই কাণ্ডটি শেিব শেদে ঘেদে তার িবগুদলা শতল অেবা প্রাকৃসতক িম্পে িমৃে শেে, 

শেমন ইরাক, সিসরয়া, সলসবয়া অেবা ইদয়দমন। এিব অপকম ক ও েখলোদরর ভূসমকায় অবতীত ক হদয়দে পসিদমর িম্পেোলী 

শেেগুদলা। সবদে বতকমাদন েত পসরমাদতর খার্দ্ উৎপােন হয় তা সবদের বতকমান জনিাংখ্যার জন্য েদেষ্ট। তার পরও সবদের 

অদনক শেদে, সবদেষ কদর আসিকার শবে সকছু শেদে ও ইদয়দমদন প্রসতসেন েত েত মানুষ, সবদেষ কদর সেশুরা অনাহাদর 

মৃতুযবরত করদে। এর অন্যতম কারত রাজননসতক ও শবসের ভাগ শষদি তা সৃসষ্ট হয় সবদের শমাড়লদের স্বাদে ক। 

সবদে ধমীয় শমৌলবাে ও জসেবাদের উত্থান এখন একটি বাস্তবতা এবাং এর জন্যও শবসের ভাগ শষদি োয়ী পসিদমর উন্নত 

শেেগুদলা। একই িদে অদনক শেদে নব্য ফযাসিবাে ও বত কবাে মাোচাড়া সেদয় উঠদে। একিময় শেিব শেে উোর ও 

ধম কসনরদপষতায় সবোি করত শিিব শেদে উগ্র ধমীয় রাজনীসতর উত্থান আেঙ্কাজনক হাদর বাড়দে। এর ফদল শেদের িাধারত 

জনগত হদয় উঠদে সবভাসজত। একটি শেদের জনগত েসে সবভাসজত হয় শিই শেদের উন্নয়দনর গসত শ্লে হদয় পড়দত বাধ্য। শেখ 

হাসিনা বদলন, একসবাংে েতদক এসেয়ার িামদন উন্নয়দনর শে িম্ভাবনা হাতোসন সেদে তা কাদজ লাগাদত হদল পাঁচটি কাদজ 

হাত সেদত হদব। তাঁর মদত, এিব কাদজর মদধ্য আদে এসেয়ার শেেগুদলার দৃসষ্টভসেদত আদরা উোরতা সনদয় আিা এবাং এদক 



অন্যদক িহায়তা করা, আর ন্যায়সবচার ও সৃজনেীলতার ওপর সভসত্ত কদর শেদে শেদে সবরাজমান আস্থার ঘােসতর শমাকাদবলা 

করা। শেদের জনগদতর ভাদগ্যান্নয়দনর ওপর িব কাসধক গুরুত্ব শেওয়ার শকাদনা সবকল্প শনই। তাঁর প্রবদন্ধর মূল শফাকাি  সেল 

এসেয়ার শেেগুদলার মদধ্য িহদোসগতা এবাং এিব  শেদের শেকিই উন্নয়ন োড়া আগামী সেদনর উন্নত জীবনোিা, োসন্ত, প্রগসত 

ও আধুসনক গততাসন্ত্রক রাষ্ট্র সবসনম কাত সনসিত করা োদব না বদল সতসন মত প্রকাে কদরন। 

শেখ হাসিনা তাঁর প্রবদন্ধ ো বলদত শচদয়দেন তা সেল তাঁর একটি স্বদের এসেয়া, ো তাঁর সপতা বেবন্ধু বাাংলাদেেদক সনদয় 

ভাবদতন আর স্বে শেখদতন। শেখ হাসিনা শে এসেয়ার কো বদলদেন, তা তাঁর স্বদের এসেয়া। এ মুহূদতক বাস্তদব িমগ্র এসেয়ায় তা 

অনুপসস্থত এবাং িম্ভবও নয়। বরাং তাঁর স্বেো এই িমদয়র জন্য েসষত ও েসষত-পূব ক এসেয়ার শষদি প্রদোজয হদল বাস্তবিেত 

হদব। তুরস্ক শেদক জাপান পে কন্ত এসেয়ায় ৪৮টি শেে আদে। এর মদধ্য জাসতরাষ্ট্র সহদিদব ইরাক, সিসরয়া, ইদয়দমন, 

আফগাসনস্তানদক যুিরাষ্ট্র, যুিরাজয, িান্স সমদল ধ্বাংি কদর সেদয়দে। এগুদলা িবই শতল ও খসনজ িম্পেিমৃে শেে সেল। 

পাসকস্তান বতকমাদন একটি পসতত রাষ্ট্র সহদিদব পসরসচত, োর একক কৃসতত্ব শেেটির শিনাোিক ও আমলাদের। অেচ শেেটির 

িম্ভাবনা সেল। 

একসবাংে েতাব্দী শুরুর আদগই অদনক গদবষক একমত হদয়সেদলন, এই েতাব্দী হদব এসেয়ার। তারা ভসবষ্যিাতী কদরসেদলন 

শেদহতু সবোয়দনর কাল শুরু হদয় শগদে তখন প ুঁসজ সনরাপত্তা আর দ্রুত গড় বৃসের িন্ধাদন এসেয়ায় আিদব। তাঁরা এোও 

বদলসেদলন, একিময় শে এসেয়ার অে কনীসত কৃসষসনভকর সেল তা দ্রুত সেল্প ও শিবাসনভকর হদয় উঠদব। একই িদে এসেয়ায় 

মধ্যসবদত্তর িাংখ্যা জযাসমসতক হাদর বাড়দব। তারা সনদজরাই হদয় উঠদব শভািা পণ্য আর সেল্পপদণ্যর শভািা। কারত তাদের 

হাদত বাড়সত অে ক োকদব। এটি হদব পসিদমর অদনক শেে তাদের উৎপােন ব্যয় বৃসের কারদত পণ্য উৎপােদনর জন্য এসেয়ার 

শেেগুদলাদক শবদে শনদব। কারত এখাদন িস্তায় শ্রম পাওয়া োদব। উৎপােন ব্যদয়র একটি উদেখদোগ্য অাংে োদব এই অঞ্চদলর 

মানুদষর হাদত। বতকমাদন চীন হদে সবদের জন্য পণ্য উৎপােদনর কারখানা, আর ভারত হদে সবদের তথ্য-প্রযুসি সেদল্পর 

শকন্দ্রসবন্দু। সবদের শে পসরমাদত জসম আদে তার ৩০ েতাাংে এসেয়ার েখদল আর ৬০ েতাাংে মানুষ এসেয়ায় বাি কদর। এর 

মদধ্য আবার সবদের ৩৬ েতাাংে মানুষ বাি কদর দুটি শেদে—চীন ও ভারদত। এসেয়ার অে কনীসতর পসরমাত ৩১.৫৮ সিসলয়ন 

মাসককন েলার (একসিে েেসমক আোন্ন হাজার শকাটি েলার। িাধারত সহিাদব) আর ক্রয়ষমতার িমতার (সপসপসপ) সহিাদব 

৬৫.৪৪ সিসলয়ন মাসককন েলার। এসেয়ার শমাে জনিাংখ্যার ৬৫ েতাাংদের বয়ি ৩৫ বেদরর সনদচ, আর এই সবোল স্বল্পবয়িী 

জনিাংখ্যা হদে এসেয়ার অে কনীসতর মূল চাসলকােসি। এদের ওপর সনভকর কদর আগামী সেদনর এসেয়ার িমৃসে ও ভসবষ্যৎ। এরা 

বাস্তবায়ন করদত পাদর শেখ হাসিনার প্রতযাোর এসেয়া আর তার জন্য চাই এদের সনসবড় পসরচে কা ও েষ জনেসিদত রূপান্তর 

করার জন্য িঠিক পসরকল্পনার িদে পে কাপ্ত সবসনদয়াগ। 

কদয়কটি রাষ্ট্র এসেয়ার অগ্রোিাদক শপেন শেদক শেদন ধরার জন্য িব িময় শচষ্টা কদর োদে। এর মদধ্য একটি হদে সময়ানমার। 

এই শেেটি এ িময় সহেলাদরর জাম কাসনর প্রসতভূ সহদিদব আত্মপ্রকাে কদরদে। িামসরক জান্তার নসজরসবহীন সহাংিাত্মক কম ককাদণ্ডর 

কারদত শেেটির প্রায় ১২ লাখ মানুষ সভোমাটি শেদক উত্ক্খাত হদয় বাাংলাদেদে আশ্রয় সনদয়দে। এই েতদকর প্রেম গতহতযার জন্য 

সময়ানমারদকই োয়ী করা হয়। আর আদে উত্তর শকাসরয়া, োর শপ্রসিদেন্ট কোয় কোয় আতসবক যুে লাগাদনার হুমসক শেন। 

সবদের বৃহত্তম গততন্ত্র বদল স্বীকৃত ভারত। ইোনীাংকাদল শেেটির  িরকার ও একদশ্রসতর  জনদগাষ্ঠীর সনজ শেদের একটি সবরাে 

জনদগাষ্ঠীর  প্রসত শে আচরত করদে তা তার চলার পদে সবঘ্ন সৃসষ্ট করদব। শেখ হাসিনার প্রতযাসেত এসেয়াদক শপদত হদল 

সবোয়দনর কদয়কটি অপসরহাে ক সবষদয়র সেদক নজর সেদত হদব, োর মদধ্য আদে এক শেে শেদক অন্য শেদে মানুদষর আর 

প ুঁসজর চলার সনসব কঘ্ন ও তার সনরাপত্তা সনসিত করা। িব শেদে প্রদতযক জাসত-ধম ক-সনসব কদেদষ নাগসরদকর িমান অসধকার সনসিত 

করদত হদব। সুোিন আর িহনেীলতাচচ কা ব্যসতদরদক অগ্রোিা িম্ভব নয়। দুনীসত এসেয়ার অদনক শেদে কযান্সাদরর মদতা শেঁদক 

বদিদে। এই শরাদগর প্রসতদষধকই সুোিন। তার িদে োকদত হদব অাংেগ্রহতমূলক গততন্ত্র আর মত প্রকাদের স্বাধীনতা। 

সনরবসেন্ন আঞ্চসলক োসন্ত েসষত ও েসষত-পূব ক এসেয়া হদয় উঠদত পাদর শেখ হাসিনার প্রতযাসেত এসেয়া। শেখ হাসিনা সনজ 

শেে ও এই অঞ্চল সনদয় অদনক স্বে শেদখন। তাই সতসন এখন আর শুধু বাাংলাদেদের প্রধানমন্ত্রী নন, হদয় উদঠদেন একজন 

রাষ্ট্রনায়ক। সকন্তু তাঁর স্বে বাস্তবায়ন তাঁর একার পদষ কখদনা িম্ভব নয়। তাঁর িদে োকদত হদব এই অঞ্চদলর জনগত ও িরকার 

বা রাষ্ট্রপ্রধানদের। ইসতহাি বদল োঁরা স্বে শেখান তাঁরা িব িময় স্বদের বাস্তবায়ন শেদখ শেদত পাদরন না। প্রাে কনা কসর এটি শেন 

বাাংলাদেদের প্রধানমন্ত্রীর শষদি না ঘদে। 

শলখক : সবদশ্লষক ও গদবষক 

 


