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ধানম ী শখ হািসনা িবে র নারী সরকার ধান িহেসেব দীঘিদন দশ পিরচালনায় ভারেতর ইি রা
গা ী, ি েটেনর মাগােরট থ াচার ও ীল ার চি কা মারাতু ার মেতা জনি য় নতােদর রকড ভেঙ
িবে র শীষ নারী শাসকেদর তািলকায় জায়গা কের িনেয়েছন। আ জািতক সং া উইিকিলকস সা িতক
এক জিরেপর িভি েত এতথ  জািনেয়েছ। নারী িহেসেব বিশিদন মতায় থাকা ও িবে  পিরিচিতর িদক
িবেবচনায় এ তািলকা করা হেয়েছ। ইি রা গা ী ভারেতর ধানম ী িহেসেব ১৫ বছেরর বিশ মতায়
িছেলন। মাগােরট থ াচার ি েটন শাসন কেরেছন ১১ বছর ২০৮ িদন। আর চি কা মারাতু া ীল ার

ধানম ী ও িসেড ট পেদ মতায় িছেলন ১১ বছর ৭ িদন।

আর চতুথবার ধানম ী িহেসেব শপথ িনেয় ১৫ বছেররও বিশ সময় পার কের ফেলেছন শখ হািসনা।
১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ এবং এ বছেরর ৭ জা য়াির চতুথবােরর মেতা ধানম ী িহেসেব শপথ নন শখ
হািসনা। তার আমেল বাংলােদেশর আথসামািজক খােত অভূতপূব উ য়ন হেয়েছ। আেগ যখােন দেশর
মা েষর মাথািপছু আয় িছল সাত থেক ৮০০ ডলার, কেয়ক বছেরর ব বধােন তা বেড় ১ হাজার ৯০০
ডলার ছািড়েয়েছ। এ সমেয় বাংলােদশ ে া ত দশ থেক উ য়নশীল দেশর কাতাের েবশ কেরেছ।
উইিকিলকেসর জিরপ অ সাের, স ট লিুসয়ার গভনর জনােরল ডম পারেলট লইুিজ সবেচেয় বিশ িদন

মতায়  থাকা  নারী।  িতিন  ১৯৯৭  থেক ২০১৭  পয  ২০ বছর ১০৫ িদন  দশ  শাসন  কেরেছন।
আইসল াে ডর িভগিডস িফনেবাগেডািটয়ার মতায় িছেলন ১৯৮০ থেক ১৯৯৬ পয  ায় ১৬ বছর।
তেব,  িব  রাজনীিতেত এই ই নতা খুব বিশ পিরিচত িছেলন না। যু রা ীয় দেশর মেধ  জামান
চ াে লর অ াে লা মরেকল আেছন সবার শীেষ। িতিন ২০০৫ সাল থেক এখেনা মতায় রেয়েছন।
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