একজনই শখ াসনা : শকন তাঁকক সনক সরখফ
আফর োজো নোইচ
আসভ একাত্তকযয অসিঝযা সদনগুকরা শদসখসন , জাসন একু তককয সফশ্বভ রুদ্ধশ্বাকয গল্পগুকরা , শম গল্পযা ফকর দূকয দূকয
কাকছ থাকায কথা। আসভ মুসজফকক শদসখসন , শদকখসছ তাঁযই ককয যাখা গুসছক ; শানায ফাাংরায দূযদশন। আসভ এক তজশনীয ভান
সি শদসখসন, সভকরকছ এক ভান ভানকফয আড়ষ্টীন দুদ শভনী ভানফতায। আসভ শখ াসনাকক সনক সরখফ কাযণ ফাাংরাকদ ভাকন
ফঙ্গফন্ধু ।ফঙ্গফন্ধু ভাকন শখ াসনা আয ফাাংরাকদকয সফকল্প শখ াসনা।
ফাাংরাকদ করা আভাকদয ভা।ভাকক জানকত কর জানকত কফ এয ইসতাকক। আয ইসতাই করা জাসতয সতা
ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভান এফাং তাঁয শমাগ্য উত্তযসূসয শখ াসনা। শখ াসনা ফাাংরাকদকয প্রধানভন্ত্রী। ফাফা মাঁকক আদয ককয
াচু ফকর ডাককতন। শখ াসনা শগাারগঞ্জ শজরায টুসঙ্গাড়া ১৯৪৭ াকরয ২৮ শকন্ফম্বয জন্গ্রণ ককযন। সতসন ফাাংরাকদকয
স্থসত ,ফ শকাকরয ফ শকেষ্ঠ ফাঙাসর জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভান  ফঙ্গভাতা পসজরাতু ন শনছা মুসজকফয াঁচ ন্তাকনয
ভকে ফায ফশড়া।
১৯৭৫ াকরয ১৫ আগস্ট সতা ফঙ্গফন্ধু সযফাকযয দস্যকদয সনভশভ তযাকাকেয য শছাক া শফান শখ শযানাকক সনক
দীঘ শ াকড় ছফছয সনফ শাসত জীফনমাকনয য অফককল সতসন ১৯৮১ াকরয ১৭ শভ শদক সপকয আকন প্রধানভন্ত্রী শখ াসনা।
আাভী রীকগয ঐককযয প্রতীক সককফ শখ াসনাকক ফ শম্মসতক্রকভ বাসত সককফ সনফ শাসচত কযা  ফাফায াকত গড়া
াংগঠকনয, তৃণমূর চকল শফসড়ক দরকক ককযন সুাংঠিত। ার ধকযন ফাাংরাকদ আাভী রীকগয।
শখ াসনা ঢাকা সফশ্বসফদ্যার শথকক ১৯৭৩ াকর ফাাংরা স্দাতক সডসগ্র রাব ককযন। ছাত্রজীফন শথককই ফ গণআকদারকন সক্রবাকফ অাংগ্রণ ককযন। শখ াসনা নব্বইকয ঐসতাসক গণ-আকদারকনয শনতৃত্ব দানকাযীকদয ভকে অন্যতভ।
সতসন যাষ্ট্রসতাসত যকাযব্যফস্থা সযফতশন ককয াংদী যকাযব্যফস্থা পুনঃপ্রফতশকনয জন্য যাজননসতক দরগুকরাকক াংগঠিত
ককযন।আয এবাকফই াংদ ক কঠ জনফান্ধফ,প্রসতপসরত  জনগকণয আা আকাঙ্ক্ষা,ক কঠন একজন শখ াসনা।
ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন সছর দাসযদ্র্য  ক্ষুধামুি , দুনীসত  শালণীন মৃদ্ধ এক ফাাংরাকদ। 'ফাাংরায ভানুকলয মুসি ' এই দশকনয
য সবসত্ত ককয ফঙ্গফন্ধু আদৄসনক যাকষ্ট্রয রূকযখা প্রণন ককযসছকরন , মা শদকয প্রথভ ঞ্চফাসল শক সযকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)
প্রসতপসরত কসছর। তাঁযই শদখাকনা থ ধকয প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায ফসরষ্ঠ  দূযদী শনতৃকত্ব ফাাংরাকদ ২০১৫ াকর এভসডসজয
অসধকাাং রক্ষ্যভাত্রা অজশন সনম্ন ভেআকয শদকয ভম শাদা উন্নীত ককছ। ফাাংরাকদ ২০১৮ াকর প্রথভফাকযয ভকতা স্বকল্পান্নত
শদ শথকক উন্ননীর শদক উত্তীণ শ ায কর তশ পূযণ ককযকছ ।স্বাধীনতায সুফণ শজন্তী  মুসজফফল শ উদমাকনয মুহূকতশ ২৬
শপব্রুাসয (২০২১) ফাাংরাকদকয ইসতাক জাসতাংঘ কতৃশক গুরুত্বপূণ শ স্বীকৃসত স্বকল্পান্নত শদকয (এরসডস) তাসরকা শথকক উন্ননীর
শদক উত্তযকণ জাসতাংকঘয কসভটি পয শডকবরকভন্ট সরসয (সসডস) চূড়ান্ত সুাসয শককছ ফাাংরাকদ।
ফাাংরাকদ আজ এসায কফ শাচ্চ প্রবৃসদ্ধ অজশনকাযী শদ। শদকয জনগকণয ভাথাসছু আ দ্রুত বৃসদ্ধ শক ২ ,২২৭ ভাসকশন
ডরাকয দাঁসড়ককছ। বফকদসক মুদ্র্ায সযজাবশ এখন ৪১ সফসরন ডরাকযয উকয। শদ স্বাধীন ফায ভ আভাকদয গড় আয়ু সছর ৪৭ ,
এখন ৭২ ফছকযয উকয। প্রাথসভক স্কুকর মাা ছাত্রছাত্রীয াংখ্যা প্রা তবাগ। স্বাক্ষ্যতায ায ৭৪ দসভক ৭ তাাংক উন্নীত
ককছ। সশু  ভাতৃমৃতুয ায ফতশভাকন অকনক া হ্রা শককছ। ফতশভান যকাকযয ভকই াযাকদক ৫৬০ টি ভকডর ভসজদ সনভশাণ
কযা ককছ।
স্বকপ্নয দ্মাকতু শমাগ ককযকছ ফাাংরাকদকয স্থান সফকশ্বয দযফাকয নতুন ভাত্রা। শভকরাকযকরয চরভান সনভশাণ কাজ , াযা
মুদ্র্ফদকযয কাজ এসগক চরকছ। চট্টগ্রাকভ কণ শফুসর নদীয তরকদ সদক ফহুকরন াকনর সনভশাকণয প্রথভ াকনর ভাপ্ত ককছ। ভগ্র
ফাাংরাকদক শযর শমাগাকমাগ ব্যফস্থা ম্প্রাযণ কযা কে। ভাতাযফাসড়কত সনভশাণ কযা কে গবীয মুদ্র্ফদয , ফঙ্গফন্ধু স্যাক রাই

,াযভাণসফক সফদুযৎ শককেয য আফায ঢাকায মাত্রাফাড়ী শথকক ভাা ক পসযদপুকযয বাঙ্গা ম শন্ত আন্তজশাসতকভাকনয এক্সকপ্র
াইকয মৄকগ া যাখকরা ফাাংরাকদ।
জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভাকনয জন্তফাসল শকী উরকক্ষ্য 'মুসজফফল শ' এ ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন ফাস্তফাকন যকায
জাতী  আন্তজশাসতকবাকফ গুরুত্বপূণ শ ২৯৮টি কভশসূসচ াংফসরত একটি ভসিত কভশসযকল্পনা গ্রণ ককযকছ । প্রকতযকটি ভন্ত্রণার,
সফবাগ, াংস্থা ফছযব্যাী সনককছ নানাধযকনয সতাল্যাণধভী কাম শক্রভ , এয ভকে াযাকদক এক শকাটি বৃক্ষ্কযাণ  ককরয জন্য
আফান সনসিতকযকণ গৃীন  আেীনকদয জন্য আেণ -২ প্রককল্পয আতা ১ ,৫৩,৭৭৭টি গৃীন সযফাযকক তাকদয সনজ
জাগা ঘয সনভশাণ ককয শদা ককছ । াযাকদক ৬৬ াজায ১৮৯টি ভূসভীন  গৃীন সযফাযকক আধা াকা ঘয সদকে
যকায। এ ছাড়া ৩৬টি উকজরা ৭৪৩টি ব্যাযাক সনভশাকণয ভােকভ আয ৩ াজায ৭১৫টি সযফাযকক পুনফ শান কযা ককছ
।
ফসভসরক মুসজফফকল শ ৬৯ াজায ৯০৪টি ভূসভীন  গৃীন সযফাযকক জসভ ঘয সদকে যকায ,এছাড়া প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায
১০ উকদ্যাগ শককছ অনফদ্য াপল্য।
বফসশ্বক ককযানা ভাভাসযয সফধ্বাংী উকক্ষ্া ককয যকায দ্রুততভ ভক সসআয ল্যাফ স্থান শথকক শুরু ককয ভস্ত
শক্টকয াভাসজক সুযক্ষ্া সফসবন্ন খাকত ১ রক্ষ্ ২০ াজায ১৫৩ শকাটি াকায প্রকণাদনা প্যাককজ শঘালণা ককযকছ
, মা শভা
সজসডসয চায দসভক সতন-শূন্য তাাং। যকায ২৭ জানুাসয শথকক প্রথভ ককযানায টিকা সদকত শুবসূচনা ককযকছ , মা শগা া
ভানফজাসতকক এক চযভ অসনিতা , তাা, উৎকণ্ঠা, গুজফ শথকক মুসি সদককছ। ভাসকশন গণভােভ ব্লুভফাগ শ প্রকাসত 'শকাসবড
শযসজসরকন্প শযসকাং' এ দসক্ষ্ণ এসা ফাাংরাকদকয স্থান প্রথভ এফাং সফশশ্ব ২০ তভ।
শুদৄ যাজনীসতয াকথই জসড়ত নন সতসন , প্রধানভন্ত্রী শখ াসনা শফ কককটি গ্রকেয যচসতা। তায ভকে উকেখকমাগ্য
কে ‘শখ মুসজফ আভায সতা ’, ‘যা শ াকাই শকন ?’, ‘ফাাংরাকদক বস্বযতকন্ত্রয জন্ ’, ‘দাসযদ্র্যকভাচন, সকছু বাফনা’, ‘আভায স্বপ্ন,
আভায াংগ্রাভ’, ‘আভযা জনগকণয কথা ফরকত একসছ ’, ‘াভসযকতন্ত্র ফনাভ গণতন্ত্র ’, ‘াদা-কাকরা, বুজ ভাঠ শসযক ’, ‘Miles
to Go, The Quest for Vision-2021’ ইতযাসদ ।
জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভান তাঁয ঐসতাসক ৭ ভাকচ শয বালকণ ফকরসছকরন
, ‘৭ শকাটি ভানুলকক দাফাক
যাখকত াযফা না ’। শই আত্মসফশ্বাক ফরীান ফাঙাসর জাসত ককযানা ভাভাসযয বাফতা উকক্ষ্া ককয ফঙ্গফন্ধুয 'শানায ফাাংরা'
গড়কত গণতন্ত্র  সুান প্রসতষ্ঠা , ন্ত্রাফাদ  জসঙ্গফাদ সনমূ শর , সক্ষ্া, স্বাস্থয, নাযীয ক্ষ্ভতান তথ্যপ্রমৄসিখাকত উন্নন  সফকা ,
জরফায়ু সযফতশকনয চযাকরঞ্জ শভাকাসফরা একটি উন্নত জাসত  কল্যাণমূরক যাষ্ট্র গঠকন শখ াসনায ভত একজন দৃঢ়প্রতী নাযী
অ র । আয এখাকনই ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভান শুদৄ একটি নাভ ন , তফকল শ সতসন একটি ইসতা, একটি তাকা, একটি শদ
এফাং শখ াসনা করন তাঁয শমাগ্য উত্তযসূসয ,একজই শখ াসনা।
জীফদ্দাকতই একজন ভভতাভী ভা ,একজন দূযদী  প্রসতশ্রুসতীর যাজনীসতসফদ , সফচক্ষ্ণ কূ নীসতক , একজন
দাসত্বীর স্ত্রী এফাং কফ শাসয একজন শমাগ্য  াী উত্তযসূ সয শখ াসনা সনক আভাকদয দযকায প্রচুয গকফলণা। আয তখনই
আভযা জানকত াযফ শদকপ্রভ সক ,ভানফতা সক, ত জ ফাধা সডসঙক জীফকনয জন্য , শদকয জন্য তথা জনগকণয জন্য সক ককয
চযাকরঞ্জ শনা মা।
শখ াসনা ম্বকন্ধ সরখকত শগকর জানকত কফ শখ াসনাকক , ড়কত কফ শখ াসনাকক , আসফষ্কায কযকত কফ শখ
াসনাকক।তখনই একজন ব্যসি তাঁয সক দাসত্ব  কতশব্য জানকত াযকফন
,বুঝকত াযকফন।এবাকফই শখ াসনা ক কঠন
একজন, ক উঠকফন একজনই শখ াসনা ,মৄগ শথকক মৄগান্তকয কর ভকয ঊশধ্বশ প্রজন্ শথকক প্রজকন্।
শরখক : সসনয তথ্য অসপায, তথ্য অসধদপতয।
১৪.০৯.২১
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