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ফাবেসর তািলকা - িবে র ২৯তম মতাধর নারী শখ হািসনা 

 

িবে র মতাধর ১০০ নারীর তািলকায় ২৯তম অব ােন আেছন ধানম ী শখ হািসনা। রা িভি ক ভাবশালী াবসািয়ক 
সামিয়কী ফাবস গত হ িতবার এই তািলকা কাশ কেরেছ। গত বছর ফাবেসর এই তািলকায় ২৬তম িছেলন শখ হািসনা। 
২০১৭ সােল িছেলন ৩০তম। এবারও তািলকার শীেষ আেছন জামািনর চ াে লর অ াে লা মােকল। এ িনেয় টানা ১০ বােরর মেতা 
শীষ ান ধের রেখেছন িতিন। এবােরর তািলকায় শীষ চার মতাধর নারীর সবাই রাজনীিতক। ি তীয়, তীয় ও চ থ ােন 
রেয়েছন যথা েম ইউেরািপয়ান স াল াংেকর িসেড  ি ি ন লাগােদ, রাে র হাউস অব িরে েজে ভেসর 
(পালােমে র িন  ক ) ি কার াি  পেলািস ও ইউেরািপয়ান কিমশেনর িসেড  উর লা ভন দর িলেয়ন। 

শখ হািসনা স েক ফাবস িলেখেছ, িতিন বাংলােদেশর ইিতহােস সবেচেয় বিশ সময় ধের ধানম ীর দািয়  পালন 
করেছন। বতমােন চ থবােরর মেতা ধানম ীর দািয়  পালন করেছন িতিন। সামিয়কী  িলেখেছ, সবেশষ িনবাচেন ৩০০ র মে  
আওয়ামী লীগ ২৮৮  আসন পাওয়ার পর টানা তীয়বােরর মেতা মতায় আেসন শখ হািসনা। বতমােন খা  িনরাপ ার 
পাশাপািশ িশ া ও া েসবা িনি ত করার লে  কাজ করেছন িতিন। বাংলােদেশর ধানম ী স েক আেরা বলা হেয়েছ, 
‘একটা শি শালী গণত  িত ার লড়াইও চািলেয় যাে ন িতিন।’ এ ছাড়া শখ হািসনা ও আওয়ামী লীগ িনবাচেন ভাটািধকার 
কেড় নওয়ার অিভেযাগ  থেকই অ ীকার কের আসেছন বেল ফাবেসর িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ। 

মাট সাত  জে র নারীরা ান পেয়েছন এবােরর তািলকায়। েদর মে  ১৬ বছর বয়সী পিরেবশ আে ালনকারী টা 
থানবাগও আেছ, য তািলকায় ান পাওয়া নারীেদর মে  সবেচেয় কম বয়সী। তািলকায় সবেচেয় বিশ ান পেয়েছন উ র 
আেমিরকার নারী, ৫০ জন। এরপর আেছন যথা েম এিশয়া ািসিফক (২১), ইউেরাপ (১৮), রাজ  (৫), ম াচ  (৩), লািতন 
আেমিরকা (২) ও আি কার (১) নারী। েদর মে  ২৩ নারী এবার থমবােরর মেতা তািলকায় ান পেয়েছন। তািলকা থেক বাদ 
পেড়েছন রােজ র সােবক ধানম ী টেরসা ম। রানী ি তীয় এিলজােবথ ১৫ ধাপ িপিছেয় আেছন ৩৮তম ােন। ১৮ ধাপ 
িপিছেয় ডানা  াে র মেয় ইভানকার অব ান ৪২তম।  : ফাবস। 

 


