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প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোসিনোর েোসি প্রক্েষ্টো 

 সমল্টন সবশ্বোি 

ইসিওসিয়োর প্রধোনমন্ত্রী আসব আহক্মদ আলী এ বছর (২০১৯) েোসিক্ে শনোক্বল শিক্য়ক্ছন। ইসরসিয়োর িক্ে েোসি স্থোিক্নর জন্য সেসন এই 

িম্মোননো শিক্লন। ২০১৮ িোক্ল আিজজোসেক রোজনীসের একটি অন্যেম গুরুত্বপূর্ জ ঘটনো সছল ইসিওসিয়ো ও ইসরসিয়োর েোসি চুসিক্ে শি ৌঁছো। ১৯৯৮ 

শিক্ক ২০০০ িোল ির্ জি দুই শদক্ের িীমোক্ি যুদ্ধ েক্ল। এরির েোক্দর মক্ে ববরী িম্পকজ সছল। প্রধোনমন্ত্রী আসব আহক্মদ আলীর উক্যোক্ের কোরক্র্ 

২০১৮ িোক্লর জুলোই মোক্ি ইসিওসিয়ো ও ইসরসিয়োর মক্ে িম্পকজ পুনঃস্থোসিে হয়। ইসিওসিয়োর প্রধোনমন্ত্রীর মক্েোই আমোক্দর প্রধোনমন্ত্রী শেখ 

হোসিনো সবশ্বব্যোিী েোসি প্রসেষ্ঠোয় গুরুত্বপূর্ জ ভূসমকো শরক্খ েক্লক্ছন। এজন্য েোসিপ্রসেষ্ঠো, ক্ষুধো-দোসরদ্র্য ও দুনীসে প্রসেক্রোধ, িন্ত্রোিবোদ সনর্ম জল এবং 

শরোসহেো জনক্েোষ্ঠীর প্রসে ভূসমকো রোখোর জন্য ৫ অক্টোবর (২০১৯) প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোসিনো ভোরক্ের ‘শটের েোসি পুরস্কোর’-এ ভূসিে হক্য়ক্ছন। এর 

আক্ে সবশ্ব েোসির অসবিংবোদী শনেো শনলিন ম্যোক্েলোও এ পুরস্কোক্র ভূসিে হন। শকবল এটির জন্য নয়, শেখ হোসিনো অক্নক আক্ে শিক্কই েোসির 

অগ্রদূে সহক্িক্ব সবশ্বব্যোিী িসরসেে এক রোষ্ট্রনোয়ক। সেসন ইউক্নক্স্কো শিক্ক ১৯৯৮ িোক্ল ‘হুক্ি-শবোয়োসন’ েোসি পুরস্কোর লোভ কক্রন। িব জভোরেীয় 

েোসিিংঘ শিক্ক ১৯৯৮ িোক্ল মোদোর শটক্রিো পুরস্কোর িোন। ‘মহোত্মো েোন্ধী ফোউক্েেন’ কর্তজক ১৯৯৮ িোক্ল এম শক েোন্ধী পুরস্কোর গ্রহর্ কক্রন। 

অসহংি আক্দোলক্নর পুক্রোধো ব্যসিত্ব সছক্লন মহোত্মো েোন্ধী। ২০১২ িোক্ল দসির্ এসেয়োয় েোসি এবং উন্নয়ক্ন অনন্য অবদোক্নর জন্য ভোরক্ের 

সিপুরো সবশ্বসবযোলয় কর্তজিি োঁক্ক ডটর অব সলটোক্রেোর বো সড-সলট সডগ্রী প্রদোন কক্র। অন্যসদক্ক নোরী ও কন্যোসেশুক্দর সেিো প্রিোক্রর স্বীকৃসে 

সহক্িক্ব ২০১৪ িোক্ল ইউক্নক্স্কো ‘েোসিবৃি’ পুরস্কোর শদয়ো হয়। েোসি প্রক্েষ্টোয় মোনসবকেো েোৎির্ জবহ। এজন্য শরোসহেো ইস্যযক্ে দূরদেী শনর্তত্ব এবং 

শরোসহেোক্দর আশ্রয়দোক্ন দোসয়ত্বেীল নীসে ও মোনসবকেোর জন্য আইসিএি ইন্টোরন্যোেনোল এসেভক্মন্ট এওয়োড জ এবং ২০১৮ শেেোল সডিটিংেন 

এওয়োড জ ফর সলডোরসেি গ্রহর্ কক্রন সেসন। েসিক্ের উক্ধ জ িদকজয়ী শেখ হোসিনো এখন শকবল েোসিক্ে শনোক্বল সবজয়ী হক্ে বোসক আক্ছন। অবশ্য 

প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোসিনো জোসনক্য়ক্ছন, শনোক্বল পুরস্কোর নয়, বোংলোক্দক্ের মোনুক্ির ভোলবোিোক্কই বড় মক্ন কক্রন সেসন। েোসিক্ে শনোক্বল িোওয়ো 

োঁর কোক্ছ শকোন সবিয় নয়। সেসন বেবন্ধুর শমক্য়, এটোই েোর িবক্েক্য় বড় িসরেয়। মোনসবক দৃসষ্টক্কোর্ শিক্ক শরোসহেোক্দর আশ্রয় শদয়ো হক্য়ক্ছ। 

েোরো র্েসদন িোকক্ব, বোংলোক্দক্ের মোনুি েেসদন েোক্দর খোবোর-দোবোক্রর ব্যবস্থো করক্ব। এবোক্রর মক্েো ২০১৮ এবং ২০১৭ িোক্ল জোসেিংঘ 

িোধোরর্ অসধক্বেক্ন সময়োনমোক্রর শরোসহেোক্দর স্যরিোর কিো সবশ্ববোিীর িোমক্ন তুক্ল ধক্রসছক্লন সেসন। শিিময় শরোসহেো েরর্োিী ইস্যযক্ে 

ভূসমকোর জন্য েোসিক্ে শনোক্বল পুরস্কোর ‘শেখ হোসিনোরই প্রোপ্য’ বক্ল মিব্য কক্র সবক্শ্বর সবসভন্ন শনর্তবে জ। কোরর্ শেখ হোসিনো সনক্জর জীবক্নর 

ঝৌঁসক সনক্য় বোংলোক্দক্ের মোনুক্ির িোসব জক কল্যোক্র্ কোজ করক্ছন। োঁর এ কক্ম জর িসরসধ অক্নক আক্েই সবস্তৃ  ৃে হক্য়ক্ছ আিজজোসেক অেক্ন। 

সময়োনমোর শিক্ক শধক্য় আিো ১১ লিোসধক রোখোইন মুিসলমক্ক এক্দক্ে আশ্রয় এবং েরর্োিী িমস্যোক্ক িঠিকভোক্ব শমোকোক্বলো করোর মে সদক্য় 

সনক্জর শনর্তত্বক্ক আরও মসহমোসিে কক্রক্ছন সেসন। মোনবেোর জন্য এমন সনক্বসদেপ্রোর্ মোনুক্িরই শনোক্বল িোওয়োর কিো। মোনুক্ির জীবনমোক্নর 

উন্নয়ন এবং আেজ-িীসড়েক্দর মক্ে স্বসি িঞ্চোক্র শর্ দিেোপূর্ জ শনর্তত্ব প্রদে জন কক্র েক্লক্ছন শেখ হোসিনো, েোর র্িোর্ি র্মল্যোয়ন করো হক্ল 

েোসিক্ে োঁরই শনোক্বল পুরস্কোর প্রোপ্য। জোসেিংক্ঘ এবোক্রর অসধক্বেক্নও মেমসর্ সছক্লন শেখ হোসিনো। শরোসহেো িমস্যো িমোধোক্ন োঁর 

সবেির্েোপূর্ জ ভোির্ িোরো সবশ্বক্ক েমক্ক সদক্য়ক্ছ।  

বোংলোক্দক্ের প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোসিনো েোসি ও মোনবেোর অগ্রদূে সহক্িক্ব আজ সবশ্ব শনর্তবৃক্দর কোক্ছ মসহমোসিে একটি নোম। শেখ হোসিনো 

জোসেিংঘ িোধোরর্ িসরিক্দর এক অসধক্বেক্নর ভোিক্র্ বক্লক্ছন, ‘স্বোধীন জোসে সহক্িক্ব আত্মপ্রকোক্ের ির শিক্কই আমরো েোসি-শকসিক 

অভযিরীর্ এবং িররোষ্ট্রনীসে অনুিরর্ কক্র েক্লসছ। এ উিলসি শিক্কই িোধোরর্ িসরিক্দ ২০০০ িোল শিক্ক প্রসেবছর ‘েোসির িংস্কৃসে’ 

(culture of peace) েীি জক প্রিোব শিে করোর শিক্ি বোংলোক্দে িব জদো অগ্রর্ী ভূসমকো িোলন কক্র র্োক্ে।’ অি জোৎ েোসির অগ্রদূে শেখ 

হোসিনো সবশ্বিভোর অন্যেম রোষ্ট্রনোয়ক সহক্িক্ব িোধোরর্ মোনুক্ির জীবক্ন েোসি প্রসেষ্ঠোয় সনরির কোজ কক্র র্োক্েন। েোসি ও মোনবেোর এই সদেোসর 

জোসের সিেো বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমোক্নর শর্োগ্য উত্তরসূসর। বেবন্ধু আজীবন িংগ্রোম কক্র বোঙোলী জোসেক্ক স্বোধীনেো এক্ন সদক্য়ক্ছন, সবক্শ্বর 

কোক্ছ বোংলোক্দেক্ক অনন্য মর্ জোদোয় অসভসিি কক্রক্ছন; শিোনোর বোংলো েড়োর স্বপ্ন শদক্খক্ছন ও বোিবোয়ক্ন অগ্রির হক্য়ক্ছন। োঁর শিই আদসে জক 

ধোরোয় স্নোে হক্য় শেখ হোসিনো শমধো ও দূরদসে জেোিম্পন্ন রোজনীসেক সহক্িক্ব জনেক্র্র ভোগ্য বদক্ল সদক্য়ক্ছন। জনক্নিীর শনর্তক্ত্ব এ মুহূক্েজ 

বোংলোক্দক্ের অগ্রেসে অিোমোন্য।  

১৯০১ িোল শিক্ক েোসিক্ে শনোক্বল পুরস্কোর প্রদোন করো হক্ে। সবক্শ্ব েোসি প্রসেষ্ঠো এবং মোনসবক কোক্জর জন্য এই পুরস্কোর শদয়ো হয়। সকন্তু 

ইসেহোি ঘোটক্ল শদখো র্োয় ভয়োনক সকছু উক্ল্টো ব্যোিোর। শবেসকছু ব্যসিক্ক প্রোয় অেোসি আর রোজনীসে করোর জন্যই শনোক্বল শদয়ো হক্য়সছল বক্ল 

মক্ন করো হয়। আবোর িোধোরর্ মোনুক্ির অসধকোর প্রসেষ্ঠোয় ভূসমকো রোখোর ির েোসিক্ে শনোক্বল শিক্য় সনক্জর জোসেক্ক শে রবোসিে কক্রক্ছন 

অক্নক্কই। সকন্তু সবশ্বজুক্ড় মোনব সৃষ্ট িঙ্কট শমোকোক্বলোয় ব্যি জেোর িসরেয় সদক্য়ক্ছন এ রকম দৃষ্টোিও রক্য়ক্ছ। শিই ব্যি জেো আমরো েষ্ট শদখসছ 



সময়োনমোক্র রোখোইন প্রক্দক্ের শরোসহেো ইস্যযক্ক শকি কক্র ের্েক্ন্ত্রর শনিী আউং িোন স্যসের আেরক্র্। সেসন ১৯৯১ িোক্ল েোসিক্ে শনোক্বল পুরস্কোর 

িোন। সময়োনমোক্রর রোখোইক্ন শরোসহেো মুিসলমক্দর ওির শিনোবোসহনী ও উগ্রিন্থী রোখোইনক্দর েলমোন িসহংিেোয় বহু মোনুি প্রোর্ হোসরক্য়ক্ছ। 

জ্বোসলক্য় শদয়ো হক্য়ক্ছ হোজোক্রো বোসড়ঘর। প্রোর্ বাঁেোক্ে িোসলক্য় বোংলোক্দক্ে আশ্রয় সনক্য়ক্ছ ১১ লোক্খর শবসে মোনুি। অিে সময়োনমোক্রর শেট 

কোউসিলর স্যসে শরোসহেোক্দর রিোয় সনশু্চি। স্যসের এই ভূসমকোয় োঁর িমোক্লোেনো র্াঁরো কক্রক্ছন, োঁক্দর মক্ে রক্য়ক্ছন েোসিক্ে শনোক্বলজয়ী 

শডিমে টুটুও। সেসন ১৯৮৪ িোক্ল েোসিক্ে শনোক্বল িোন। অন্যসদক্ক ২০০৬ িোক্ল প্রক্ফির ড. মুহম্মদ ইউনুছক্ক েোসিক্ে শনোক্বল শদয়ো হয় 

রোজননসেক উক্েক্শ্য। শি জন্য সেসনও সনশু্চি। শদক্ের শভের ২০১৪-১৫ িোলজুক্ড় সবএনসি-জোমোয়োক্ের শিক্রোল শবোমোর নোেকেোর সবরুক্দ্ধ 

োঁক্ক সকছু বলক্ে শেোনো র্োয়সন। ২০০৯ িোক্ল বোরোক ওবোমোক্ক েোসিক্ে শনোক্বল শদয়োর ঘটনোও িমোক্লোসেে হয়। সবক্শ্ব েোসি প্রসেষ্ঠোয় কোজ নো 

কক্রও এভোক্ব শনোক্বল পুরস্কোক্র ভূসিে হক্য়ক্ছন একোসধকজন। েোসিক্ে শনোক্বল পুরস্কোর শিক্য়ও র্াঁরো েোসি প্রসেষ্ঠোয় ভূসমকো রোখক্ে নো শিক্র 

িমোক্লোসেে হক্য়ক্ছন, োঁক্দর অন্যেম ইিরোইসল শনেো শমনোক্েম শবসেন। ১৯৮২ িোক্ল শলবোনক্ন আগ্রোিন েোলোক্নোর সনক্দ জে শদন সেসন। এর মোি 

েোর বছর আক্েই কযোম্প শডসভড েোসিচুসি িই কক্র সমিক্রর আক্নোয়োর িোদোক্ের িক্ে েোসিক্ে শনোক্বল ভোেোভোসে কক্র শনন সেসন। ১৯৮১ িোক্ল 

ইিলোমিন্থী এক শিনোিদক্স্যর হোক্ে খুন হন িোদোে। যুিরোক্ষ্ট্রর িোক্বক িররোষ্ট্রমন্ত্রী শহনসর সকসিঞ্জোর উত্তর সভক্য়েনোক্মর সল ডোক শিোর িক্ে 

শনোক্বল িোন ১৯৭৩ িোক্ল। শর্ প্রক্েষ্টোর জন্য োঁরো এই পুরস্কোর িোন, শিটো সভক্য়েনোম যুদ্ধ অবিোক্ন ব্যি জেোয় ির্ জবসিে হয়। শিো এ পুরস্কোর 

প্রেযোখ্যোন কক্রন। সেসনই প্রিম ব্যসি, সর্সন শনোক্বল পুরস্কোর প্রেযোখ্যোন কক্রন েোসিক্ে। োঁর অসভক্র্োে সছল, ওয়োসেংটন যুদ্ধসবরসে লঙ্ঘন 

কক্রক্ছ। এভোক্ব েোসলকো ও বর্ জনো সদক্য় েোসিক্ে শনোক্বল িোওয়ো ব্যসিক্দর অবদোক্নর চুলক্েরো সবক্েির্ করো র্োয়। সকন্তু শেি করক্ল র্ো দাঁড়োক্ব 

েো হক্লো- শেখ হোসিনো কখনও পুরস্কোর িোওয়োর প্রেযোেো সনক্য় কোজ কক্রন নো। সেসন জনেক্র্র শনিী সহক্িক্ব, রোষ্ট্রনোয়ক সহক্িক্ব িোহক্ির িক্ে 

কোজ কক্র েক্লক্ছন। মোনুক্ির ভোলবোিোই োঁর বড় অজজন। 

মোনবেোর সদক শিক্ক শেখ হোসিনো একজন আদে জ বোঙোলী রোষ্ট্রনোয়ক। সেসন বেবন্ধুর আদে জ কন্যো এবং আবহমোন কোল ধক্র েক্ল আিো বোঙোলী 

নোরীর আদে জ প্রসের্মসেজ। শদে ও সবক্শ্বর শর্ শকোন িঙ্কক্ট োঁর শনর্তত্ব দলমে সনসব জক্েি িকল রোজননসেক, িোমোসজক এবং িোংস্কৃসেক িংেঠক্নর 

কোক্ছ একমোি গ্রহর্ক্র্োগ্য ব্যসি। শিখোক্ন সিেীয় শকোন সবকল্প শনই। বোঙোলী এক নোরী িসরবোক্রর প্রোয় িবোইক্ক হোসরক্য় দুঃিহ স্মৃসের 

রিিরর্ক্ক জয় কক্র প্রধোনমন্ত্রী হক্য়ক্ছন; লড়োই করক্ছন শুধু ের্েক্ন্ত্রর জন্যই নয়, িব প্রসেকূলেোর সবরুক্দ্ধই- োঁর শিই িংগ্রোম েোসি ও 

মোনবেোর জন্য। এজন্য েোসিক্ে শনোক্বল িোওয়োর সবিয়টি োঁর কোক্ছ তুে। সেসন ‘সবিন্ন মোনবেোর বোসেঘর’; ‘মোনবেোর জননী’।  

শলখক : অেোিক, বোংলো সবভোে এবং িসরেোলক, জনিংক্র্োে, েথ্য ও প্রকোেনো দফের, জেন্নোি সবশ্বসবযোলয় 

 

 


