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ইি িনয়ার এমএ মা ান

িব  নতােদর তািলকায় ধানম ী িহেসেব শখ হািসনার নাম উ ািসত হওয়া এবং নতৃে র তািলকার রকড ভ
কের দীঘ সময় নতৃ  দান করায় আমরা সীমাহীন গব অ ভব কির। নতৃ দানকারীর রাজৈনিতক জীবন অত

হ, ক কর, ক কাকীণ ও িত পেদ পেদ ঝুঁিকপূণ হেয় থােক বিশরভাগ ে । আবার ইিতহােসর পাতায়
জীবনােলখ  অ ান অমর িৃত িহেসেবও ভা র হেয় থােক। সবিকছুই িনভর কের কমফেলর ওপর। রাজৈনিতক
জীবেন ব  চড়াই-উতরাই পার কের রাজনীিতেত আসীন ও িটেক থাকেত হয়। িবে  রাজৈনিতক ও শাসিনক

ে  সবেচেয় ি য় গণত  িটিকেয় রাখেত এবং রাজনীিতেত অটল অিবচল িব  থাকেত হেল নানামুখী ভাল-ম ,
দাষ- িট, সফলতা-ব থতা, ঘাত- িতঘাত, ঃখ-ক , উ ান-পতন স  কের ধেযর সে  সং াম-আে ালেনর
ভতর িদেয় জীবন অিতবািহত করেত হয়। রাজৈনিতক দূরদিশতা ও অমর  জয় করার সানার হিরণ ধরেত িগেয়ও

অেনক সময় ধরা যায় না। অেনেকর জীবেন এটা অত  দয়িবদারক ও য ণাদায়ক হেয় পেড়। িনযািতত-িনপীিড়ত
মা েষর  আপনজন  াধীনতার  পিত,  িবে র  অিবসংবািদত  নতা  পিরবার-পিরজনসহ  ব ব েুক  ১৫  আগ
নৃশংসভােব হত াকাে-র গভীর শাক বেুক িনেয় এবং  ব  মিক, জীবন নােশর ষড়য সহ ২১ আগ  েনড
হামলায় িনেজর জীবেনর ভয় র িৃতসমূেহর ঃখ- বদনার আ ন ঝরা ালা-য ণার ভয়াবহ ঘটনার ছাপ বেুক ধারণ
কের ঝ ালপণূ রাজনীিতেত িটেক থাকা শখ হািসনার একিট অস ব রকেমর ধেযর পিরচয় এবং জীবন সং ােমর
আর এক ইিতহাস।

দেশ  অেনক সম া,  বড়  কিঠন  িবশৃ লা,  ষড়যে র আঁ া ড়  িবদ মান রেয়েছ। সব সম ার সমাধান দয়া
একজেনর পে  স ব নয়। তা সে ও িনত  ঝড়- ঝা াপণূ ৫৫ হাজার বগমাইেলর দেশ ১৬ কািট মা েষর জীবন
ধারণ ও পিরচালনা করা অত  হ ব াপার। িবে  অ ত দেশর তািলকায় থাকা দেশর চ ােলি ং নতৃ  িনেয়
দশেক  িন¤œ মধ ম  আেয়র দেশ  পিরণত  করা  অেনকটা  আলািদেনর চরােগর  মেতাই।  দশেক  উ য়েনর

মহাসড়েক দাঁড় করােনার পছেন শখ হািসনার অ া  পির ম, িনরলস চ া আর সীমাহীন ধেযর ি েত এবং
ব মখুী দূরদশী কায ম হণ করার সাহসী পদে প িনেয় দেশর নানা বরী অব ায় রা েক পিরচালনা করেত
হেয়েছ।  ধানম ীর  এই  কেঠার  সাধনার  সাফল েক  ধের  রাখেত  এবং  রাখেত  হেল  জািত-ধম-বণ  িনিবেশেষ
আমােদর সকলেক সাহায -সহেযািগতা দান করার মেনাভাব থাকেত হেব। য কান সৎ নতৃ  দশেক এিগেয়
নয়ার জ  এবং ভিব ত জ েক পথ ও িদকিনেদশনা এবং দেশর জ  যিদ অবদান রাখেত পাের, তেব আমরা

তাঁেকই সাহায -সহেযািগতা করব। এ ি েত দেশর উ য়েনর জ  ধানম ী শখ হািসনা বশ কেয়কিট দূরদশী
ও উ াবনীমলূক পিরক নার মাধ েম দূর সারী সামািজক র া  কায ম পিরচালনা কের আসেছন। যমন,
গৃহহীনেদর গৃহ িনমাণ কের দয়া, আ য়হীনেদর আ য় দান করা, বয়  ভাতা, িবধবা ভাতা, িভিজএফ কাড, ১০
টাকা কিজর ৩০ কিজ চাল িবতরণ, একিট বািড় একিট খামার, মিু েযা া ভাতা, াি ক চাষীেদর জ  ু  ঋণ,
১০ টাকা িদেয় এ াকাউ ট খালা, কািবখা, কষৃকেদর জ  ভতুিক, িবনামূেল  বই, অৈবতিনক িশ া  কায ম,
ছা ছা ীেদর জ  উপবিৃ  ইত ািদ। এসব সামািজক র া  ও উ য়নমলূক কাজ দশ এবং সমােজর বতমান

রব ায় ধুা ও দাির মু  করার জ  সবেচেয় পণূ।
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তেব এসব জ রী ও পূণ কায ম থেক আশা প ফল পাওয়া যাে  না। কারণ, বতমােন দেশ িনয়মনীিত,
আইনশৃ লা,  সরকারী- বসরকারী পিরক নামািফক কায েমর বা বায়ন ায় তলািনেত এেস ঠকার উপ ম
হেয়েছ। ফেল গৃহীত দূরদশী পদে প ও কায ম েলা সমেূল িবন  হেয় যেত পাের। ফেল বাংলােদশ উ য়েনর য
মহাসড়েক উেঠেছ, তা ব থতায় পযবিসত হেব। এ ি েত, আিম সরকারী আমলােদর িবষেয় িকছু মেনাভাব ব
করেত চাই। দেশর সবেচেয় পূণ স র হেলা সরকারী আমলা। সরকারী যত কায ম তা বা বায়ন কেরন
সরকারী  কমকতা-কমচারীরা।  ঘষু- নীিত  সব  দেশই  কম- বিশ  থােক  এবং  আেছ। িক  ইদানীং  বাংলােদেশ

নীিতর আখড়া এবং পিরিধ এত বিশ কট হেয় উেঠেছ য, দশবাসী ায় সবার মেধ  হা তাশ, আ াহীনতা,
ি া, নািভ াস এমনভােব মাথা চাড়া িদেয় উেঠেছ য, দেশ যন এক মহামারী  হেয়েছ।

িকছুসংখ ক দশে িমক উদার মেনর িনেবিদত সরকারী কমকতা-কমচারী ব তীত ায় সকল কমকতা-কমচারী যন
উেঠপেড় লেগেছ সরকারী িনয়মকা ন, আইনশৃ লা ভ  করার কােজ। তারা কান নীিত- নিতকতা আইনকা েনর
তায়া া না কের িকভােব অৈবধভােব টাকা এবং স েদর পাহাড় গেড় যায় তার পছেন অে র মেতা দৗড়াে ।

একসময় একটা রওয়াজ চিলত িছল য, সরকারী কমকতা-কমচারীেদর বতন-ভাতা কম থাকার কারেণ তারা
নীিত  হেয় পেড়। স পিরি িত িবেবচনা কের সরকারী কমকতা-কমচারীেদর বতমান সরকার বতন-ভাতা ও

অ া  েযাগ- িবধা ই েণর চেয়ও বিশ বািড়েয় িদেয়েছ। এর একটাই কারণ ও উে  িছল য, তারা
তােদর পিরবার-পিরজেনর ভরণ- পাষণ কের ি ামু ভােব যন িনরাপেদ জীবনযাপন করেত পাের। অ ায়-
জার-জুলমু- নীিত যন তােদর াস করেত না পাের। িক  বা েব যা দখা যাে , শখ হািসনার এ দূরদশী উেদ াগ

ও নীিত ায় কান কােজই আসেছ না। অেনকেকই ম ব  করেত শানা যাে  য, সরকারী আমলারা পাগল হেয়
গেছ নািক? তােদর বতন-ভাতার টাকার গরেম আর েযাগ- িবধার ভাের তােদর মাথা ন  হেয় গেছ! টাকা আরও

টাকা, স েদর পাহাড় গেড় তালার জ  আরও স েদর দরকার!

া  অিধদফতের ৫ হাজার ৫০০ টাকার িজিনস ৮৫ হাজার ৫০০ টাকা, পপরু পারমাণিবক িব ত কে  কেয়ক
শ’ টাকার বািলশ ৫ হাজার ৯৫৭ টাকা। লটুপােট ডুবেছ ওয়াসার ৩৮শ’ কািট টাকার ক । কে র কাজ শষ
অথচ ঢাকায় পািন আসেছ না। খাগড়াছিড়েত একিট ঢউিটেনর দাম ১ লাখ টাকা। রেলর ি নােরর বতন ৪ লাখ
টাকা। চ াম ওয়াসার পািন িব করণ কে র ৪১ জন কমকতা িশ েণর জ  উগা ডায় যাওয়া, মঘনা

েপর বে ডর ভয় র অিনয়ম, ফিরদপুর মিডক ােলর পদার মলূ  ৩৭ লাখ টাকা, আড়াইহাজাের ১০ টাকার চােল
৩২০ টাকা নয়া, চ াম জলা শাসেকর এলএ শাখােক ঘষু না দয়ায় ভয়ুা মািলকেক িতপূরেণর ৫৩ লাখ টাকা
িদেয় দয়া, ক ািসেনা ব বসায়ীেদর হাজার হাজার কািট টাকা ও ণাল ার রাখার জায়গা না থাকা ইত ািদ িব য়কর
ব াপার। হলফ কের বলেত পাির,  বাংলােদেশর একিট মা  স র আমলা  স র যিদ িঠক  করা যায়,  অথাৎ

নীিতমু  করা যায়, তেব সব অব ব া রব া িঠক হেয় যােব।

নীিত দূর করার পদে প িহেসেব এ যাবতকােলর মেধ  ধানম ী সবেচেয় জ রী এবং পূণ িকছু পদে প
িনেয়েছন, যা দশবাসীর দীঘিদেনর আশা-আকা া। আশাবাদী হওয়া যায় য, এ পদে েপর ফেল দশবাসীর
হাহাকার িকছুটা হেলও কমেব।

২) দশবাসী আশাি ত হেয় ল  করেছ এবং দৃঢ়ভােব িব াস করেছ য, দেকর চয়ারম ান নীিত দমেনর জ
যভােব এেকর পর এক পদে প নয়ার চ া করেছন, তা যিদ মু মেন এবং সিঠকভােব ধের রাখেত পােরন তেব

আশা করা যায় নীিত মা েয় াস পেত পাের। িনয়ায় এমন কান কাজ নই যা চ া করেল পারা যায় না।
িবে র সভ  এবং উ ত জািত ও দশ েলাও এভােবই আে ালন-সং ােমর মধ  িদেয়ই একটা ি িতেত এেসেছ।

তরাং আমােদর দশও একিদন একটা ি িতেত আসেব বেল আমরা দৃঢ়ভােব িব াস কির।
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ব ব ু ক া শখ হািসনা সামািজক র ার জ  য সকল পদে প িনেয়েছন তার মেধ  সবেচেয় উে খেযাগ
এবং পণূ হেলা গৃহহীনেদর গৃহিনমাণ কের িদেয় আ য়হীন গিরবেদর আ েয়র ব ব া কের দয়া। এ িবষেয়
আমার একিট অিভ তার কথা উে খ করেত চাই। একবার ধানম ী এবং আওয়ামী লীেগর সভােন ীর সে
সা াত করার েযাগ পেয় সা াত করেত গেল িতিন বলেলনÑ মা ান সােহব আপিন ঢাকায় ঘারােফরা করেছন
কন। এলাকায় িগেয় গিরব মা েষর সবা কেরন এবং সরকােরর উ য়ন েলা তৃণমূল জনগেণর কােছ তুেল ধেরন।

আিম বললাম, এলাকায় তা কাজ করিছ। নতনু কের িক করব? িতিন বলেলন, সরকারী উেদ ােগ গৃহহীনেদর ঘর
তির করার কােজ সহায়তা করেত পােরন।

মাননীয় ধানম ীেক  ধ বাদ জািনেয় তৎ ণাৎ  িনঃ  হতদির েদর সাহায ােথ  িতি ত  এবং  সরকার কতৃক
অ েমািদত আলহাজ ইি িনয়ার এমএ মা ান ফাউে ডশনেক িনেয় কাজ করার চ া কির। বা ব অিভ তা থেক
বলিছ,  এ  কাজ  স াদন  করেত  িগেয়  আিম  ানীয়  শাসেনর  অেনেকর  আ িরক  সহেযািগতা  পেলও  িকছু

শাসিনক কমকতার অসহেযািগতা আমােক হতাশ কেরেছ। অথচ সবকােলর সবে  বাঙালী জািতর িপতা ব ব ু
শখ মিুজবরু রহমান সানার বাংলার  দখেতন। িতিন আমােদরও এমন এক সানার বাংলার  দিখেয়েছন,
যখােন  থাকেব  না  কান  অভাব-অনটন,  নীিত,অ ায়-অিবচার।  বতমােন  তাঁর  েযাগ  ক া  জনেন ী  শখ

হািসনাও এ  বা বায়েন িনরলস কাজ কের যাে ন এবং শাসন ও সব েরর জনগণেক এ ব াপাের সহেযািগতার
পরামশ  িদে ন।  সরকােরর  উ  পযােয়র  িনেদশ  থাকার  পরও  যিদ  শাসেনর  সব ের  সকেলর  কাি ত
সহেযািগতা  পাওয়া  না  যায়,  তাহেল  ধানম ী  শখ  হািসনার  িডিজটাল  বাংলােদেশর   বা বায়েন  গৃহীত
পিরক না বা েব প দয়া অেনক কিঠন হেয় পড়েব।

আিম অবসর া  একজন সরকারী কমকতা, মিু েযা া ও মিু যেু র অ তম সংগঠক। আমার পনশন- াচইুিট-
িভেড ট ফাে ডর টাকা দান কের ৩ িবঘা িনজ  জিম ওয়াকফ কের িদেয় একিট নারী িশ া িত ান দািখল মা াসা
িত া কেরিছ। মা াসা সংল  একিট জােম মসিজদ কেরিছ। ২০০৬ সােল ব ব  ুক া শখ হািসনা িকেশারগ -২

(কিটয়াদী-পা ি য়া) আসেনর জ  নবম জাতীয় সংসদ িনবাচেন আমােক মেনানয়ন িদেয়িছেলন। পের ডাঃ মা ান
সােহেবর জ  অিনবায কারেণ আমােক সিট ত াগ করেত হেয়িছল। আিম ব ব রু িত া ও সমথন জািনেয়
১৯৬৫ সাল থেক আওয়ামী লীেগর একিন  সবক িহেসেব ওতে াতভােব জিড়েয় আিছ। আওয়ামী লীেগর িদেন

ঃসমেয়, আে ালন-সং ােম কান িদন িপছপা হইিন। আওয়ামী লীগ িকংবা আওয়ামী লীগ সরকােরর িনকট হেতও
কান েযাগ- িবধা নইিন। উপেরাি িখত িবষয় েলা আেলাচনা করার উে  হেলা, সততার ভতর িদেয় কাজ

করাই সবেচেয় সম া এবং িবপেদর আশ া। সরকারী দল করেত িগেয় আমােক য িবড় না স  করেত হেয়েছ তা
মেন হেল মানবতা আর দশেসবার উৎসাহ মেন থােক না। তবওু আিম িনঃ াথভােব মানবতা আর সমাজেসবা কের
বািক জীবন অিতবািহত করেত চাই। সকল দশবাসীেক অ েরাধ জানােত চাই, চলনু আমরা সকেল িমেল মহান
আ াহর িনকট তওবা কির য, আমরা অদ াবিধ য সব দাষ- িট ও অপরাধ কেরিছ তা আমােদর মাফ কের দাও।
ভিব েত আমরা আর এমন করব না। কারণ লটুপাট ও জার-জুলমু কের হাজার হাজার কািট টাকা আর স েদর
পাহাড় গড়েলও তা মতুৃ র সময় সে  নয়া যায় না। স িত ক ািসেনা সংি  হাজার কািট টাকার মািলকরা এখন
কাথায় আেছ তা যন আমরা অ ভব করেত পাির।

লখক : মিু েযা া ও রাজনীিতিবদ

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
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