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ধানম ী শখ হািসনা বাংলােদেশর সারিথ
মাহা দ এবা ল কিরম বুলবুল

ব ব ুেক  হত ার পর উে া  পেথ  চলা  বাংলােদেশর রাজনীিতর  মাঠ  কখেনা  মসৃণ  িছল  না।  আর শখ
হািসনােক পথ চলেত হেয়েছ আেরা কিঠন ক কাকীণ পেথ। ২১ আগে র েনড হামলা ছাড়াও ১৯ বার
হত ার চ া করা হেয়েছ। তবু িতিন িপছপা হনিন তাঁর ল  থেক। িতিন িতিনয়ত জনগেণর মাঝখােন
থেক কৗশলপূণ  নতৃ  িদেয়েছন।  াি হীন  নীরব  সং াম  কের  দলেক শি শালী  কেরেছন।  গণতে র

সং ােম িবজেয়র লে  নীলক  হেয় সবাইেক িনেয় দীঘ লড়াই কেরেছন ঐক ব ভােব। অবেশেষ ২০০৮
সােল িবপুল জনসমথন িনেয় আবার মতায় এেস ঘাষণা িদেলন িতিন তাঁর িপতার  বা বায়ন করেবন।
বাংলােদেশর মা ষও খঁুেজ পায় নতুন পেথর িদশা। বদলােত থােক আগামীর স াবনা। ২০০৮ থেক ২০১৯
সাল বাংলােদশ ঠাঁই কের নয় পৃিথবীর নতুন গ েব । বাংলােদশ মধ ম আেয়র ও উ য়নশীল দশ িহেসেব

ীকৃিত পেয়েছ। অথৈনিতক বৃি  বেড়েছ। িব ৎ উৎপাদন বেড়েছ। খােদ  য়ংস ূণতা, বকার  াস,
জেলেদর  খাদ  সহায়তা,  কৃিষেত  সফলতা,  নারীর  মতায়ন,  কিমউিনিট  ি িনেকর  মাধ েম  া েসবা

িনি তকরণ,  ামীণ  রা াঘাট,  কালভাট,  াইওভার  তথা  অবকাঠােমা  উ য়েন িব ব  ঘেটেছ।  লসীমানা
চুি র বা বায়ন, প া সতু িনমাণ, িবিভ  িশ া িত ান জাতীয়করণ, গিরব িশ াথীেদর উপবৃি  দান,
িবনা মূেল  এক কািট িশ াথীর হােত নতুন বই িবতরণ, িতিট ইউিনয়েন িডিজটাল তথ  সবা ক  াপন,
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মাবাইল ও ই টারেনট াহক সংখ া বৃি , মহাকােশ ব ব ু ােটলাইট-১ উৎ পণ, অভ রীণ ও আ িলক
স াস কেঠার হে  দমন কেরেছন। িপলখানায় নৃশংস হত াকাে র িবচার হেয়েছ। সনাবািহনীর শি  বৃি  ও
জািতসংঘ িমশেন বাংলােদেশর এক ন র ান। মুিজবক া শখ হািসনা ৩৯ বছেরর রাজৈনিতক সং ােম
বারবার মৃতু েক জয় কের মতায় আেছন বেলই জািতর জনেকর হত াকারীেদর িবচার কাযকর হেয়েছ।
ব ব ু  ও মুি যুে র উ রািধকাির  বহন কের জাতীয় রাজনীিতেত গণমা েষর শি  ও সমথেন দিশ-
িবেদিশ শি র চাপ থাকা সে ও মানবতািবেরাধীেদর আইেনর আওতায় এেন তােদর িবচার ায় শষ পযােয়
িনেয় আসা  স ব হেয়েছ। ভারেতর সে  ৩০ বছর ময়ািদ গ ার পািনচুি র  বা বায়ন,  পাবত  চ াম
শাি চুি র বা বায়ন, আ জািতক আদালেত ভারত ও িময়ানমােরর সে  মামলায় িজেত সমু  সীমানা িনধারণ
কের আেরক বাংলােদেশর জ  িদেয়েছন।

আওয়ামী লীেগর ঘািষত ২০২১ ও ২০৪১ পক  এবং ২১০০ সােলর ড া ান সামেন রেখ িনবাচনী
ইশেতহাের ধানম ী জনেন ী শখ হািসনার রা  পিরচালনায় তাঁর দূরদিশতা ও গিতশীল নতৃে র পিরচয়
িদেয়েছন। শখ হািসনার ব ি , া ও জনি য়তা তাঁর দেলর জনি য়তােকও ছািড়েয় গেছ।

অবকাঠােমাগত উ য়েন বৃহৎ ক  আজ য হাের দৃ মান এ যন এক নতুন বাংলােদেশর িত িব।
আমার  াম  হেব  আমার  শহর,  ােমর  েত ক  মা ষ  আজ  আধুিনক  নগরজীবেনর  িবধা  পেত  চায়,
তা েণ র শি েত েল উঠেত চায় যুবসমাজ, আর ড া ান কাযকর কের নদারল া ডেসর মেতা উ ত
দেশর  দেখ মা ষ। নারীর মতায়েন বাংলােদশ আজ িবে র রাল মেডল। দাির  িবেমাচন, বষম
াস,  খাদ  িনরাপ া  অজন,  িশ  উ য়ন,  িব ৎ- ালািনর  উৎপাদন,  িশ া,  া েসবা,  িশ কল াণ,
যাগােযাগ ও পররা নীিতেত বাংলােদেশর সাফল  আজ ঈষণীয়। এমিডিজ অজন কের বাংলােদশ আজ

হাঁটেছ এসিডিজ বা বায়েনর পেথ।

বাংলােদেশর পরম সৗভাগ  য এ দেশর মা ষ ধানম ী শখ হািসনার মেতা িভশনাির কমঠ ও চ  সৎ
এমন িবরল নতা পেয়েছ। তৃতীয় িবে র বা উ য়নশীল দেশ একজন নতা দশেক িকভােব ত এিগেয়
িনেত  পােরন,  তা  শখ  হািসনার  গিতশীল  নতৃ  না  দখেল  কউ  িব াসই  করেত  পারেব  না।  দেশর

ধানম ী সৎ ও আ িরক থাকেল যেকােনা দেশর উ য়ন স ব, তার ল  মাণ আমােদর ধানম ী শখ
হািসনা। িতিন বারবার এই একিট কথাই বেল থােকন, আমরা যেহতু মুি যুে র মাধ েম িবজয় অজন কেরিছ,
তাই কােনা িবজয়ী জািত কখেনা মাথা নত কের থাকেত পাের না। এই একিট ম ই শখ হািসনার হয়েতা
মূলম ।

আওয়ামী লীগ সভাপিত ও ধানম ী শখ হািসনা সরকােরর একটানা িতনবােরর ধারাবািহকতায় চারবােরর
ধানম ী হওয়ায় দেশর আমূল অব ার পিরবতন কেরেছন। একসময় দেশ চরম িভ  িছল, িছল ঘের ঘের

হাহাকার, মা ষ আ য় িনত ফুটপােত, রলে শেনর পােশ, সামািজক িনরাপ া ব ব ায় িছল চরম ঘাটিত,
হতদির  মা ষেক মানেবতর জীবন যাপন করেত হেতা, সমােজ িবরাজ করত িবরাট বষম । এখন িক  আর
সই আেগর অব া নই। ায় ১৭ কািট মা েষর এই বাংলােদেশ িনেজেদর উপাজেন খােদ  য়ংস ূণতা

অজন করা একিট িব য়কর িবষয়। দেশর সব িকছুেত পিরবতন হেয়েছ, আথ-সামািজক সূচকসহ িতিট
ে  ত াশাজনক সাফল  অজন কেরেছ এবং বৃি  পেয়েছ মাথািপছু আয়ও। বৃহৎ ক েলার কাজও

অব াহতভােব এিগেয় যাে  সমানতােল। িনজ  অেথ প ার ওপর ৬ দশিমক ১ িকেলািমটার দীঘ সতু িনমাণ
করার সাহস দখাে  বাংলােদশ। িব ব াংক অথায়ন থেক সের যাওয়ার পরও এই ক  হােত নওয়ায়
অেনক দশ ও সং া সে হ ও িব য় কাশ করেলও স  এখন দৃ মান। শখ হািসনার দৃঢ় নতৃ
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িব বাসীেক দিখেয় িদেয়েছ এই বাংলােদশ আর আেগর বাংলােদশ নই, বাংলােদশ পাের। স ূণ দেশর
টাকায় বাংলােদেশর ইিতহােস সবেচেয় বৃহৎ ক  প া  সতুর কাজ এরই মেধ  অেধক শষ হেয়েছ।
ঢাকাবাসীর েভাগ কমােত মে া রল িনমােণর কাজও চলেছ ভােলাভােবই। এর িনমাণকাজ স  হেল
যাতায়ােতর ে  ঢাকাবাসীর ভাগাি  আর থাকেব না। সিত  বলেত অথৈনিতক অ গিতেত বাংলােদশ

ত াশার চেয়ও বিশ সাফল  দিখেয় উ য়েনর ফা স উিড়েয়েছ শখ হািসনার নতৃ াধীন আওয়ামী লীগ
সরকার, যা দেশর গি  পিরেয় শংিসত হেয়েছ আ জািতক মহেলও। িবে র বুেক বাংলােদশ এখন ধু
উ য়েনর রাল মেডলই নয়, একিট মানিবক রা  িহেসেবও শংিসত। িবে র এমন কােনা দশ বা জািত
নই, যারা আজ বাংলােদশেক জােন না, চেন না।

শখ হািসনার ভতের বাংলােদেশর মা ষ ব ব ুর িত িব দখেত পায়। িপতার রে র যাগ  উ রসূির
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনাও একই পেথ হাঁটেছন। তাঁর হাত ধেরই বাংলােদশ উ য়েনর মহাসড়েক এক
িবরাট িব য় িব বাসীর কােছ। আজ আমােদর ন ী শখ হািসনা জািতসংঘ কতকৃ পৃিথবীর ি তীয় ফভািরট

ধানম ী  িহেসেব  ীকৃত।  ৭৪তম  জািতসংেঘর  অিধেবশেন  আমােদর  ধানম ী  শখ  হািসনােক  রা
পিরচালনায় অসামা  অবদান ও কৃিতে র বােদ তাঁর হােত তুেল দওয়া হয় িট পুর ার। িশ  া
খােতর সবেচেয় স ানজনক ‘ভ াকিসন িহেরা’ পুর াের ভূিষত হেয়েছন। ত ণেদর দ তা উ য়েন ভূিমকার

ীকৃিত িহেসেব ‘চ াি য়ন অব ি ল ডেভলপেম ট অব ইয়ুথ’ স াননায় ভূিষত হন। এর আেগও িতিন তাঁর
কােজর ীকৃিত প িবিভ  পুর াের ভূিষত হেয়েছন। দেশ এবং আ জািতক পযােয় পিরেবশ ও টকসই
উ য়েন  অসামা  অবদান  রাখার  জ  িলডারিশপ  ক াটাগিরেত শখ হািসনােক তােদর  সেবা  পুর ার
চ াি য়ন অব দ  আথ ২০১৫ ভূিষত করা হয়। জািতসংেঘ েমই উ ল থেক উ লতর হে ন বাংলােদশ,
ব ব ু ও শখ হািসনা। যু রা িভি ক ভাবশালী ব াবসািয়ক সামিয়কী ফাবস এরই মেধ  তাঁেক িবে র
২৬তম মতাধর নারী িহেসেব উে খ কেরেছ। ান কের িনেয়েছন ‘দ  ফেরন পিলিস’ কািশত িবে র শীষ
১০০ িচ ািবেদর তািলকায়। ধানম ী শখ হািসনা এখন িবে র অ তম ন ী ও পথ দশক। স জ ই
ভারত ও পািক ান তাঁর কাছ থেক উ য়েনর রাজনীিত এবং রাজৈনিতক নতৃ  িশখেত চায়। কংে স ন ী
ি য়া া  গা ী  স িত বেলেছন, শখ হািসনা  আমার পথ দশক এবং উ য়েনর রাজনীিতর জ  রণার
উৎস। ধু ি য়া া গা ীই নন, আমােদর ন ীেক িব েনতােদর মাড়লরাও এরই মেধ  িবচ ণ ও দূরদশী
নতা িহেসেব ীকৃিত িদেয়েছন। সব িমিলেয় আজ িব েনতৃে  শখ হািসনা, িব েনতৃে  বাংলােদশ। এিট

আমােদর  গব,  বাঙািল  জািতর  গব,  ব ব ুর  অ সারীেদর  গব।  আসেল  িতিন  যখােনই  হাত  িদেয়েছন
সখােনই ফুল ফুেটেছ।

 

লখক : আওয়ামী কৃষক লীগ নতা, সংসদ সদ  ও তথ  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিটর সদ

[email protected]

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধুরী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক
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কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মুি ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]
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