
াঁচ দকে ফদকর মাওা ফাাংরাকদ 

মভা. মভজানুয যভান 

মিভ ামেস্তামনকদয অত্যাচায , মনম যাত্ন আয ফঞ্চনায াত্ মেকে ফাঙামর জামত্কে যক্ষায জন্য ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজবু য 

যভাকনয আহ্বাকন াড়া মদক একদ ময ভানুল ঝাঁমক কড়মছর মৄদ্ধ জকয যক্তাক্ত অধ্যক ,সৃমি েকযমছকরা ম ৌযকফাজ্জ্বর ইমত্া। 

দীর্ য ন ভাকয নমজযমফীন যক্তক্ষী মৄকদ্ধয য ১৯৭১ াকরয ১৬ মিকম্বয মফোর ৪.৩১ মভমনকে ( মোকনা মোকনা ফর্ যনা ৪.২১ 

মভমনকে) ামেস্তামন ানাদায ফামনীয আনুষ্ঠামনে আত্নভ যকর্য ভাধ্যকভ ফঙ্গফন্ধুয স্বকেয মানায ফাাংরাকদকয জন্ । মদড় াজায 

ফছয আক  ের্ যােে মেকে আ ত্ মন যাজাকদয াকত্ ার যাজাকদয ত্কনয ভকধ্য মদক ফাাংরায স্বাধীনত্ায সূম য অস্তমভত্ । এয 

য মভা র, াঠান, র্তযম জ, ওরন্দাজ, মিটি এফাং ামেস্তাকনয ত্ ত্ ফছকযয মালর্ আয ফঞ্চনায  অফান র্কে াজায ফছকযয 

মেষ্ঠ ফাঙামর জামত্য মত্া ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজকফয িাকে। এজন্য ফাঙামর  জামত্কে অকনে মফম মূল্য মদকত্ ককছ। ৩০ রাখ মকদয 

যক্ত আয ০২ রাখ ভা-মফাকনয ইজ্জকত্য মফমনভক আভাকদয এ স্বাধীনত্া। 

ফ ঙ্কাকে উমড়ক মদক ১৯৭২ াকরয ০৮ জানুাময ামেস্তাকনয মভানওামর োযা ায মেকে মুমক্ত মক ফঙ্গফন্ধু  

রন্ডকন মৌৌঁছা ন। ত্াযয মদমি ক ১০ জানুাময ফঙ্গফন্ধু ত্ায স্বকেয মানায ফাাংরাকদক আকন। ১২ জানুাময ফঙ্গফন্ধু অস্থাী 

াংমফধান অনুমাী প্রধানভন্ত্রীয দামত্ব গ্রর্ েকযন এফাং নর্তন ভমন্ত্রমযলদ  ঠন েকয মদ  ঠকন ঝাঁমক কড়ন। 

স্বাধীনত্ায রক্ষয মছর যাজননমত্ে স্বাধীনত্ায াা াম অে যননমত্ে মুমক্ত। ত্াই মত্মন োর মফরম্ব না েকয মৄদ্ধমফধ্বস্ত 

মদকয অে যনীমত্ ও অফোঠাকভা পুন যঠকনয রকক্ষয অে যননমত্ে মুমক্তয াংগ্রাভ শুরু েযকরন। ফঙ্গফন্ধু মদখকরন , ন ভাকয মৄকদ্ধ 

ামেস্তামনযা একদক মাড়াভাটি নীমত্ গ্রর্ েকয মছর , ফ যত্র মছর ামেস্তামনয ফাম নীয ধ্বাংরীরায ক্ষত্মচহ্ন।  ত্াযা একদকয 

মমা াকমা ব্যফস্া পুকযাপুময ধ্বাং েকযকছ। াজায াজায গ্রাভ জ্বামরক মদককছ। ত্াকদয মনষ্ঠুয অত্যাচাকয ০১ মোটি ভানুলকে 

াশ্বফত্ী মদ বাযকত্ আে মনকত্ কমছর। এফ যর্ােীযা  ত্াকদয ফামড়কত্ এক মদকখ মেছুই মন ই, ফ পুমড়ক মদককছ  

ােকনাযা। এেমদকে দীর্ যমদন েরোযখানা ফন্ধ ,অন্যমদকে কৃলেও  দীর্ যমদন  ত্ায জমভকত্ পর পরাকত্  াকযমন। এভনই এে 

অভূত্পূফ য পুনফ যাকনয চযকরঞ্জ এফাং মৄদ্ধমফধ্বস্ত মদটিয পুন যঠন মছর  ফঙ্গফন্ধুয াভকন ফকচক ফকড়া অগ্রামধোয। মত্মন অগ্রামধোয 

মবমিকত্ চালু েযকত্ ম করন চট্টগ্রাভ ফন্দয ,মখাকন ােকনাযা ভাইন ফমক মযকখকছ। ফন্দযকে চালু েযকত্ কর ভাইন মযষ্কায 

েযকত্ কফ। ত্ৎোরীন মামবকত্ ইউমনন ফঙ্গফন্ধুয অনুকযাকধ  এই েঠিন োজটি ম্পন্ন েকয আভাকদয চট্টগ্রাভ ফন্দযটি ব্যফায 

উকমা ী েকয মদ।  ফঙ্গফন্ধু মদক মপকয মদখকরন ফাাংরাকদ ব্যাাং মে ভাত্র ১৮ িরায আকছ। বাযত্ ত্খন দ্য স্বাধীন ফাাংরাকদকে 

াঁচত্ মভমরন িরায মদ।এছাড়াও সুইকিন ও োনািা ফাাংরাকদকে িরায ও ম াল্ড মদকরা।এই িরায মদক ফাাংরাকদ 

আইএভএপ ব্যাাংকে চাঁদা মদক দস্য করা। আয ব্যাাংকে ম াল্ড োো মনজস্ব মুদ্রা অে যাৎ োো ছাাকনায সুকমা  মমরা। 

ভামেযন কূেননমত্ে জনন ফাাংরাকদকে ত্রামফীন ঝুমড় মক মফ উকিখ েকযমছর। কয এোকেই মনময মেমঞ্জায উকিখ 

েযা, ত্ৎোরীন মফকশ্ব ফাাংরাকদ ত্রামফীন ঝুমড় মককফ ব্যে প্রচায া। ম ভক ফাাংরাকদকয বমফষ্যৎ মনক অকনকেই 

ঙ্কা প্রো েকযমছকরন। ত্াযভকধ্য প্রখ্যাত্ অে যনীমত্মফদ অমিন যমফনন ত্ায 'ইকোনমভে প্রকক্টা অফ ফাাংরাকদ ' ীল যে গ্রকে 

ফাাংরাকদকয টিকে োো মনক াং প্রো েকযন। ফাাংরাকদকয অে যননমত্ে প্রবৃমদ্ধয র্তরনা জনাংখ্যায প্রবৃমদ্ধ মফম োো 

মদকয বমফ ষ্যত্কে ম্যারোমান িযা কনকন য াকে র্তরনা েকযন মায  মযর্মত্ দুমব যক্ষ ও মৃর্তয। মউজ পাকযন ফকরন 

ফাাংরাকদকয অে যননমত্ ঠিে কত্ দুই ত্ ফছয রা কফ। মফশ্বব্যাাংে ফাাংরাকদকে মনক প্রেভ মম  মযকাে য েযকরা মখাকন উকিখ্য 

েযা কমছর একদকয মজমিম ত্েযা ১২ বা  মছকনয মদকে অে যাৎ ১২ াযকন্ট ঋর্াত্নে। ভাোমছু আ ৮৫-৮৬ িরাকযয মফম 

কফ না। ফ জা া মেকে শুদৄ মনমত্ফাচে েো। ৭০ দকে ফাাংরাকদকয মযমচমত্ মছর দামযদ্রয , দুকম যা  আয যাজননমত্ে অমস্থযত্ায 

মদ মককফ। দ্য স্বাধীন ফাাংরাকদকে খাদ্য র্ােমত্ , দুমব যক্ষ আয প্রাকৃমত্ে দুকম যাক  মফম যস্ত জনদ মককফ মচকনকছ ন মফশ্বফাী। 

মফকশ্বয নাভেযা   র্ভাধ্যকভ প্রেভ মেকেই ফাাংরাকদকে মদখাকনা কত্া অত্যন্ত দমযদ্র এেটি মদ মককফ , মমখাকন মদকয মরাে 

খাফায াকে না। আয মদখাকনা কত্া  প্রাকৃমত্ে দুকম যা  আয ফন্যায ছমফ। মিভা মফশ্ব ফ যদাই ফাাংরাকদকয অমনমিত্ বমফষ্যকত্য 

ইমঙ্গত্ মদন। ফঙ্গফন্ধু এফ অপ্রচাযকে গুরুত্ব না মদক দৃঢ়েকে েরকে জামনক মদকরন ' ফাাংরাকদ এককছ, ফাাংরাকদ োেকফ।' 

ফঙ্গফন্ধু মদ  ড়া েরকে এম ক আায আহ্বান জানাকরন। শুরু করা আয এে মৄদ্ধ। মদ  ড়ায োজ।ফঙ্গফন্ধু 

যোকযয উকিখকমাগ্য োজ মছকরা  মুমক্তকমাদ্ধাকদয পুনফ যান , ত্রার্ োম যক্রভ মযচারনা , মুমক্তমমাদ্ধাকদয অস্ত্র ভ যর্ , স্বাধীন ফাাংরায 

প্রামনে দকক্ষ , বাযত্ী ফামনীকে দ্রুত্ ত্াকদয মদক প্রত্যাফত্য মনয ব্যফস্া েযা , াংমফধান প্রর্ন  েযা, '৭৩ াকরয প্রেভ 

াধাযর্ মনফ যাচকনয ব্যফস্া েযা, মযেমিত্বাকফ মদ  ড়ায রকক্ষয প্রেভ ঞ্চফামল যে মযেিনা গ্রর্  । এছাড়াও জামত্াংকর্য  
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দস্যদ  অমধোাং আন্তজযামত্ে াংস্থা মফশ্বব্যাাংে , আন্তজযামত্ে মুদ্রা ত্মফকরয ভকত্া াংস্ায দস্যদ গ্রর্ , স্বশ্ত্ত্রফামনী 

পুন যঠন, ২৫ মফর্া ম যন্ত জমভয খাজনা ভওকুপ, ৫ত্ মচমেৎেকে গ্রাকভ দান েযা , ইরামভে পাউকন্ডন, মিেরা এোকিমভ  

প্রমত্ষ্ঠা, কুদযত্ -ই-খুদা মক্ষা েমভন  ঠন ও মক্ষানীমত্ প্রর্ন কমছর ফঙ্গফন্ধুয ানাভকর। ভাত্র াকড় মত্ন ফছকযয ানাভকর 

ফঙ্গফন্ধুয অক্লান্ত মযেকভ মদ মখন ঘুকয দাঁড়াকত্ শুরু েকযকছ ত্খনই র্াত্ে চকক্রয াকত্ মনভ যভবাকফ  মযফাকয মদ ন 

ইমত্াকয ভানাে ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজবুয যভান। েভকে দাঁড়া ফাাংরাকদ। 

জামত্য মত্ায সুকমাগ্য েন্যা ভাননী প্রধানভন্ত্রী মখ ামনায াত্ ধকয ত্রামফীন ঝুমড় কত্  ফাাংরাকদ এখন উন্নকনয 

মযার ভকিকর  মযর্ত্ ককছ। স্বাধীনত্া যফত্ী ফমমফ যকশ্ব  ফাাংরাকদকয মম মযমচমত্ আয বাফমূমত্য  মছর ম টি  ত্ ৫ দকে  

াকেকছ ফহুবাকফ এফাং অাংোয ও অগ্র মত্য অকনে জা া  আকছ । মফমবন্ন মক্ষকত্র ফাাংরাকদকয অগ্র মত্কে মদখা কে 

মিকবরকভন্ট মভযাের মককফ। মেউ  মেউ ফরকছন , মিকবরকভন্ট প্যাযািক্স ফা উন্নকনয এেো ধাঁধাঁ। ফাাংরাকদ এখন মফকশ্বয 

অকনে মদকয োকছই উন্নকনয দৃিান্ত।  ত্ অধ যত্াব্দীকত্ মফকল েকয ফঙ্গফন্ধুয াকড় মত্ন ফছকযয ানাভর এফাং ভাননী 

প্রধানভন্ত্রী মখ ামনায ১৭ ফছকযয দূযদী মনতৃকত্বয োযকর্ ফাাংরাকদকয অে যনী মত্য আোয ২৭১ গুর্ মফকড়কছ আয ভাোমছু আ 

মফকড়কছ মত্নত্ গুকর্যও মফম। ভাোমছু আ এখন ২ াজায ৫৫৪ ভামেযন িরায। ফাাংরাকদ এখন মফকশ্বয ৪১ত্ভ বৃৎ অে যনীমত্য 

মদ। ওাল্ডয ইকোনমভে মর কেফর ২০২১, মইমফআয এয ভকত্ ২০৩৫ াকর ফাাংরাকদ কফ মফকশ্ব য ২৫ ত্ভ অে যননমত্ে মক্ত। 

মফকদম াায্য মনব যয মদ মেকে ফাাংরাকদ এখন ত্ায াশ্বযফত্ী মদকে ( শ্রীরঙ্কা  ও ভারদ্বী ) ঋন াত্া মদওায ক্ষভত্া 

অজযন েকযকছ। মদ স্বাধীকনয ভ ফাাংরাকদকয ভানুকলয  ড় আয়ু মছর ৪৭ ফছয,  আয এখন এো মফকড় ককছ ৭৩ ফছয। '৭২ 

াকর ত্েযা ৮০ ত্াাং মরাে মছর দামযদ্রযী ভায নীকচ , েকযানা ভাভামযয আক  মো মনকভ একমছর ত্েযা ২০ ত্াাংক। 

জনাংখ্যা বৃমদ্ধয ায ৬.৯ মেকে েকভ এখন ১.২ এ মনকভ এককছ। ভাতৃমৃর্তযয ায েকভমছ,  মক্ষায প্রায মফকড়কছ। প্রােমভে মক্ষা 

এখন মছকরকভকয বফলম্য মনই। াভামজে দৃমিবমঙ্গয মযফত্যন র্কেকছ। নাযীয ক্ষ ভত্াকনয মক্ষকত্র ফকড়া ধযকনয অগ্র মত্ ককছ , 

ফাল্যমফফা েকভকছ, কচত্নত্া বৃমদ্ধ মককছ।  ত্ াঁচ দকে প্রমত্টি প্রজন্ ত্ায পূকফ যয প্রজন্ মেকে বাকরা আে যাভামজে অফস্থান 

মনক এম ক চরকছ। মদক বফকদমে মুদ্রায মযজাব য ৪৮.৪ মফমরন ( ২৪ আ ি ২০২১ অনুমাী)। বফকদমে মুদ্রা মযজাকব য দমক্ষর্ 

এমা বাযকত্য মছকনই ফাাংরাকদকয অফস্থান। ফাাংরাকদকয মছকন মনেেত্ভ অফস্থাকন আকছ ামেস্তান , ত্কফ ত্া ২৮ ধা 

মছকন।  মদী অে যাকন দ্মা মর্তয ভকত্া মভ া প্রেি ফাস্তফামত্ কে। াযাকদকই এখন উন্নকনয মছাঁা মরক কছ। মভ া 

প্রেিগুকরা এখন দৃশ্যভান। ফাাংরাকদ ইকত্াভকধ্য এরমিম মেকে উিযকর্য অনুকভাদন মক উন্ননীর মদকয স্বী কৃমত্ মকত্ মাকে , 

মা ২৪ নকবম্বয ২০২৬ মেকে োম যেয কফ। মযামঙ্গাকদয আে মদওা , াপকল্যয াকে দুকম যা  মভাোমফরা েযা , ামন্তযক্ষা মভকন  

ব্যাে অাংগ্রর্ এফাং এ মক্ষকত্র পরত্া অজযন ,জরফায়ু মযফত্যকনয ক্ষমত্গ্রস্ত মদকয প্রমত্মনমধ মককফ মনতৃত্ব মদওা এফাং বত্ময 

মাাে যপ্তামনোযে মদ মককফ উকঠ আা মফকশ্ব ফাাংরাকদকয ইমত্ফাচে ইকভজ বত্ময ককছ। মফশ্বকযা অ রযাউন্ডায আভাকদয 

ামেফ, অনূধ্বয ১৯ মফশ্ব মক্রকেে চযামম্পন এখন ফাাংরাকদ। ফঙ্গফন্ধু স্যা মেরাইে উৎকক্ষকর্য ভাধ্যকভ আভযা আভাকদয অফস্থান 

জামনকমছ মফশ্বফাীকে। মদ এখন 5G মনেওাকেযয মৄক  প্রকফ েকযকছ। চর্তে য  মিমফপ্লকয চযা মরঞ্জ মভাোমফরা প্রস্তুত্ আভাকদয 

ত্রুর্ ভাজ। এ ফই ফাাংরাকদকয াপল্য। 

ফাাংরাকদকয অে যননমত্ে প্রবৃমদ্ধয াকে াকে মফাখাকত্য  মযমধ মফকড়কছ। মেন্তু ভানম্পন্ন মফা দমযদ্রযা াকে না ,আফায 

ের মফা মৌৌঁছাকনায মক্ষকত্রও বফলম্য যককছ। েকযানাোকর মিমজোর বফলম্য প্রেে ক মদখা মদককছ। ভানম্মত্ মক্ষা , পুমি 

মনমিত্ েযা মামন। য ও গ্রাকভয ভকধ্য অফোঠাকভা ত্ বফলম্য যককছ। এগুকরা দূয েযায জন্য  ভাননী প্রধানভন্ত্রী মখ ামনা  

মনফ যাচনী ইকত্ায ২০১৮ ত্ায নর্তন দ যন ' আভায গ্রাভ আভায য ' মর্ালর্া েকযকছন। একত্ কযয ের সুমফধা গ্রাকভ মৌৌঁকছ 

মদওায েো ফরা ককছ। পৃমেফীয অকনে উন্নত্ মদকয মেকেও  ফাাংরাকদ েকযানা অমত্ভাময দক্ষত্ায াকে মভাোমফরা েযকত্ 

ক্ষভ কমছ। একত্ জানভাকরয ক্ষক্ষমত্ েভ ককছ , মা মফকশ্বয োকছ প্রাংমত্ ককছ।  

াঁচ দকে ফাাংরাকদ প্রা ের মক্ষকত্রই ফদকর ম কছ ,ফদরামন শুদৄ জামত্য মত্ায আদ য এফাং স্বে মেকে। এই স্বে ও 

আদ যকে ধাযর্ েকয মফশ্ববা ফাাংরাকদ স্ান মককছ এে অনন্য উচ্চত্া। এযই ধাযাফামেত্া অমজযত্ কফ ২০৪১ এ উন্নত্ 

ফাাংরাকদ। মই স্বকেয উন্নত্ ফাাংরাকদকয চামফ এখন মিমজোর ফাাংরাকদকয বমফষ্যৎ প্রজকন্য াকত্।  
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