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বাাংলার গণমানুতের নষ্টিেতনত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা তেখ হাষ্টসনার স্বতেে প্রেযাবেিতনর আজ ৪১ বির পূণ ি হতলা। ১৯৮১-এর ১৭ 

তম ষ্টনব িাষ্টসে জীবতনর অবসান ঘটিতে স্বজন হারাতনার তবেনা ষ্টনতে বঙ্গবন্ধু কন্যা ষ্টপ্রে মাতৃভূষ্টমতে প্রেযাবেিন কতরন। তেষ্টেন ষ্টপ্রেতনত্রী 

স্বাধীন বাাংলাতেতে ষ্টফতর আতসন তসষ্টেন শুধু প্রাকৃষ্টেক দুতে িাগ ষ্টিল না, ষ্টিল সব িব্যাপী সামাষ্টজক ও রাষ্ট্রীে দুতে িাগ। স্বস্বরোসতনর অন্ধকাতর 

ষ্টনমষ্টিে স্বতেতে ষ্টেষ্টন হতে ওতেন আতলাকবষ্টেিকা, অন্ধকাতরর অমাষ্টনো দূর কতর আতলার পেোত্রী। েীঘ ি ৪টি েেক অেযাচার-অষ্টবচার, 

তজল-জুলুম সহয কতর, ষ্টনষ্ঠা, সেো ও েক্ষোর সাতে আওোমী লীগতক তনতৃত্ব ষ্টেতে, ৪ বার গণরাতে অষ্টিষ্টেক্ত কতর সরকার গেন কতর 

রাষ্ট্র পষ্টরচালনাে তোগ্যোর স্বাক্ষর তরতখতিন ষ্টেষ্টন। ’৭৫-এর পর আওোমী লীগ েখন ক্রাষ্টিকাল অষ্টেক্রম করষ্টিল, তসই দুুঃসমতে ষ্টেষ্টন 

েতলর হাল ধতরন। সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা েখন সামষ্টরক োসতনর দুুঃোসতন ষ্টনপষ্টেে। স্বস্বরোসতনর অবসান ঘটাতে ষ্টেষ্টন জাষ্টেতক 

ঐকযবদ্ধ কতর তনতৃত্ব ষ্টেতেতিন। ’৮১-এর সতেলতন বঙ্গবন্ধু কন্যা তেখ হাষ্টসনার উপর েতলর তনতৃত্বিার অপ িণ কতর োঁর হাতে আমরা 

তুতল ষ্টেতেষ্টিলাম েতলর রতক্ততিজা সাংগ্রামী পোকা। তেষ্টেন ষ্টেষ্টন ষ্টপ্রে মাতৃভূষ্টমতে ষ্টফতর এতলন তসষ্টেন আওোমী লীগ তনোকমীরা 

মতন কতরষ্টিল তেখ হাষ্টসনার মাধ্যতম বঙ্গবন্ধুতকই ষ্টফতর তপতেতি। ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট তসনাবাষ্টহনীর কষ্টেপে ষ্টবপেগামী ষ্টবশ্বাসঘােতকর 

হতে সপষ্টরবাতর বঙ্গবন্ধু ষ্টনম িমিাতব ষ্টনহে হন। ষ্টনষ্পাপ ষ্টেশু রাতসলতক তসষ্টেন হেযা করা হতেতি। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা েষ্টে তসষ্টেন 

তেতের বাইতর না োকতেন োরা আমাতের মতধ্য োকতেন না। েীঘ ি ২১ বির পর ’৯৬ সতন ষ্টেষ্টন রাষ্ট্রপষ্টরচালনার োষ্টেত্ব পান। দৃঢ়ো 

ও সক্ষমো ষ্টনতে ষ্টেষ্টন রাষ্ট্র পষ্টরচালনা কতরতিন। কুখ্যাে ইনতেমষ্টনটি অধ্যাতেে বাষ্টেল কতর সাংষ্টবধানতক কলঙ্কমুক্ত কতর জাষ্টের 

ষ্টপোর হেযার ষ্টবচাতরর কাজ শুরু কতরন। ২০০১-এ ষ্টবএনষ্টপ ক্ষমোে এতস তসই ষ্টবচার বন্ধ কতর। ২০০৮-এর ষ্টনব িাচতন ষ্টবজেী হতে ষ্টেষ্টন 

শুধু বঙ্গবন্ধু হেযার ষ্টবচাতরর কাজই সম্পন্ন কতরনষ্টন, মানবোষ্টবতরাধী-যুদ্ধাপরাধীতের ষ্টবচাতরর কাজ কতর চতলতিন। সমগ্র ষ্টবশ্ব েখন 

কতরানা মহামাষ্টরতে আজ ষ্টবপে িে, েখন প্রধানমন্ত্রী তেখ হাষ্টসনার তনতৃত্বাধীন সরকার তেতের মানুতের জন্য ষ্টবনামূতে টিকার ব্যবস্থা 

কতরতিন। এই ক্রাষ্টিকাতলও ষ্টেষ্টন লক্ষাষ্টধক গৃহহীন মানুেতক ঘর স্বেষ্টর কতর ষ্টেতেতিন। ো জাষ্টের ষ্টপোর জন্মেেবে ি েো মুষ্টজববে ি 

ও স্বাধীনোর সুবণ ি জেিীতে গৃহহীনতের জন্য উপহার। 

’৭৫-এর পর কঠিন সমে অষ্টেক্রম কতরষ্টি আমরা। স্বস্বরোসক তজনাতরল ষ্টজোর নানারকম েড়েন্ত্র সতেও সফলিাতব 

কাউষ্টিল অষ্টধতবেন সম্পন্ন করার মাধ্যতম কাতেমীস্বাে িবােী চতক্রর ঘৃষ্টণে চক্রাি আমরা ব্যে ি করতে তপতরষ্টিলাম। কাউষ্টিল অষ্টধতবেতনর 

সাষ্টব িক সাফে কামনা কতর তসষ্টেন তেখ হাষ্টসনা বােিা তপ্ররণ কতর বতলষ্টিতলন ‘আত্মশুষ্টদ্ধর মাধ্যতম এষ্টগতে োন।’ বােিাটি সাধারণ 

সম্পােক আব্দুর রািাক সতেলতন পাে কতরষ্টিতলন। েতলর েীে ি পে গ্রহতণ োঁর সেষ্টেসূচক মতনািাব সম্পতকি কাউষ্টিলরতের উতেতে 

বতলষ্টিলাম, ‘আমরা সকতলই একটি সুসাংবাতের অতপক্ষাে আষ্টি।’ তেখ হাষ্টসনা োর বােিাে সব িপ্রকার দ্বন্দ্ব ষ্টবতিে ভুতল ‘আত্মসমাতলাচনা 

ও আত্মশুষ্টদ্ধর’ মাধ্যতম কাউষ্টিলর ও তনোতের বঙ্গবন্ধুর কম িসূষ্টচ তসানার বাাংলা বােবােতনর আহ্বান জাষ্টনতেষ্টিতলন। তেখ হাষ্টসনার 

স্বতেে প্রেযাবেিতন গণষ্টবতরাধী স্বস্বরোসতকর ষ্টিতু তেঁতপ উতেষ্টিল। তেতে তফরার আতগ স্বস্বরোসক তজনাতরল ষ্টজোর ষ্টনতে িতে ‘তেখ 

হাষ্টসনা আগমন প্রষ্টেতরাধ কষ্টমটি’ গেন করা হে। আওোমী লীতগর সব িেতরর তনোকমীতক এ ব্যাপাতর সেকি ও সজাগ োকার ষ্টনতে িে 

ষ্টেতেষ্টিলাম আমরা।  

’৮১-এর ১৭ তম ঝঞ্ঝাষ্টবক্ষুব্ধ বৃষ্টিমুখর ষ্টেতন ষ্টবকাল সাতড় ৪টাে ষ্টেষ্টন স্বাধীন বাাংলাতেতের মাটিতে পোপ িণ কতরন। সারাতেে 

তেতক লক্ষ লক্ষ মানুে োঁতক সম্বধ িনা জানাতে তসষ্টেন ষ্টবমানবিতর সমতবে হতেষ্টিল। লাতখা জনো ‘জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু’ তলাগাতন 

তেখ হাষ্টসনাতক স্বাগে জাষ্টনতে আরও তলাগান তুতলষ্টিল-‘তেখ হাষ্টসনার আগমন শুতিচ্ছা-স্বাগেম’; ‘তেখ হাষ্টসনা তোমাে কো ষ্টেলাম, 

মুষ্টজব হেযার বেলা  তনতবা’; ‘ঝড়-বৃষ্টি আঁধার রাতে, আমরা আষ্টি তোমার সাতে’; ‘বঙ্গবন্ধুর রক্ত বৃো তেতে তেতবা না’; ‘আেতে ির 

মৃতুয তনই, হেযাকারীর তরহাই তনই’। ষ্টবমান বির তেতক ষ্টপ্রেতনত্রীতক ষ্টনতে েখন মাষ্টনক ষ্টমো এষ্টিষ্টনউতে োই রাোর দু’পাতে লক্ষ লক্ষ 

তলাক। এমন দৃশ্য ো বণ িনােীে। সিামতে উতে ক্রিনরে অবস্থাে তসষ্টেন ষ্টেষ্টন বতলষ্টিতলন, ‘আষ্টম সব িহারা। আমার তকউ তনই। 

আপনাতের মাতঝই আমার হারাতনা ষ্টপোমাো, আমার িাই, আত্মীে-স্বজন সবাইতক আষ্টম খ ুঁতজ তপতে চাই। আপনাতেরতক কো ষ্টেলাম 

এই তেতের গণেন্ত্র পুনরুদ্ধাতরর জন্য আষ্টম জীবন উৎসগ ি করতবা।’ মাষ্টনকষ্টমো এষ্টিষ্টনউর জনসমুতে সব িেতরর জনোর উতেতে বক্তৃোে 

জাষ্টের কাতি তে অঙ্গীকার ষ্টেষ্টন ব্যক্ত কতরষ্টিতলন পরবেীতে তস-সব প্রষ্টেশ্রুষ্টে অক্ষতর অক্ষতর বােবােন কতর আজও ো অব্যাহে 

তরতখতিন। 

তেতে তফরার পর োর তনতৃতত্ব সামষ্টরক োসন ষ্টবতরাধী দুব িার গণআতিালন সাংগঠিে হে। েৎকালীন সামষ্টরক োসতকর 

ষ্টনতে িতে ’৮৩-এর তফব্রুোষ্টরতে োতকসহ আমাতের সামষ্টরক তগাতেিারা তচাখ তেঁতধ ঢাকা কযান্টনতমতন্ট ষ্টনতে োে এবাং ষ্টবনা কারতণ 

একটানা ১৫ ষ্টেন আটতক রাতখ। ’৮৪-এর তফব্রুোষ্টর ও নতিম্বতর োতক পুনরাে গৃহবষ্টি করা হে। ’৮৫-এর মাতচ ি োতক ৩ মাস এবাং 

আমাতক ৬ মাস ষ্টবনাষ্টবচাতর আটক রাতখ। জােীে সাংসতে ষ্টবতরাধী েলীে তনত্রী োকা সতেও ’৮৬-এর ১০ নতিম্বর ষ্টেষ্টন েখন সষ্টচবালে 

অবতরাধ কম িসূষ্টচর তনতৃত্ব ষ্টেষ্টচ্ছতলন েখন পুষ্টলে োর প্রষ্টে গুষ্টলবে িণ কতর এবাং জােীে তপ্রসক্লাতবর সামতন গাষ্টড়তে উপষ্টবি োকা 



অবস্থাে োর গাষ্টড় তক্রন ষ্টেতে তুতল তনওোর তচিা কতর। পরষ্টেন ১১ নতিম্বর োর ষ্টবরুতদ্ধ ১ মাতসর আটকাতেে তেওো হে। ’৮৮-এর 

২৪ জানুোষ্টর চট্টগ্রাতম োতক হেযার উতেতে োর গাষ্টড় বহতর পুষ্টলে গুষ্টলবে িণ করতল অতের জন্য প্রাতণ তেঁতচ োন। তসষ্টেন বঙ্গবন্ধু 

কন্যাতক রক্ষাে প্রাে অধ িেে তনোকমী প্রাণ ষ্টবসজিন তেন। ’৯০-এর ২৭ নতিম্বর স্বস্বরাচার কতৃিক জরুষ্টর অবস্থা তঘােণার পর তেখ 

হাষ্টসনাতক বঙ্গবন্ধু িবতন অিরীণ করা হে। প্রবল গণতরাতের িতে সামষ্টরক সরকার ঐষ্টেনই োঁতক মুষ্টক্ত ষ্টেতে বাধ্য হে। ’৯৪-এ োঁর 

আহ্বাতন তেনমাতচ ির সমে ঈশ্বরেী তরল তস্টেতনর উত্তরপ্রাতি বন্দুকধারীরা োঁর কামরা লক্ষয কতর গুষ্টলবে িণ কতর। তসষ্টেনও ষ্টেষ্টন 

তসৌিাগ্যক্রতম প্রাতণ তেঁতচ োন। ২০০৯-এর তফব্রুোষ্টরতে ষ্টপলখানা হেযােতের পর ইন্টারন্যােনাল তহরাল্ড ষ্টেষ্টবউন ও ষ্টনউইেকি টাইমতসর 

১৪-১৫ মাচ ি সাংখ্যাে প্রকাষ্টেে সাক্ষাৎকাতর ষ্টেষ্টন বতলষ্টিতলন, ‘আষ্টম োমতবা না, এসব েড়েন্ত্র উেঘাটন করতেই হতব। আষ্টম ষ্টনতজর 

জীবতনর জন্য িীে হতে পড়তল তগাটা জাষ্টে িীে হতে পড়তব। আষ্টম জাষ্টন, ষ্টকছু বুতলট আমাে োড়া করতি।’ সষ্টেযই ঘােতকর তচাখ 

তেখ হাষ্টসনার ওপর তেতক সতর োেষ্টন। ঘােতকর সব িতেে ষ্টনষ্ঠুর আঘাে এতসষ্টিল ২০০৪-এর ২১ আগস্ট তগ্রতনে হামলার মধ্য ষ্টেতে। 

তসষ্টেন তনত্রী প্রাতণ তেঁতচ তগতলও জীবন ষ্টেতে হতেতি আইষ্টি রহমানসহ আওোমী লীতগর ২৪ জন তনোকমীতক। তেখ হাষ্টসনাতক হেযার 

উতেতে সব িতমাট ২১ বার হামলা হতেতি। অকুতোিে তেখ হাষ্টসনার বতড়া স্ববষ্টেিয হতলা, ষ্টেষ্টন আমাতের মহান তনো জাষ্টের ষ্টপো 

বঙ্গবন্ধু তেখ মুষ্টজবুর রহমাতনর মতোই অসীম সাহসী, ষ্টচত্ত োর িে শূন্য!  

জাষ্টের ষ্টপো দু’টি লক্ষয ষ্টনতে রাজনীষ্টে কতরতিন। একটি বাাংলাতেতের স্বাধীনো, আতরকটি অে িননষ্টেক মুষ্টক্ত। ষ্টেষ্টন আমাতের 

স্বাধীনো ষ্টেতেতিন, অে িননষ্টেক মুষ্টক্ত ষ্টেতে তেতে পাতরনষ্টন। অে িননষ্টেক মুষ্টক্তর তসই অসমাপ্ত কাজটি েক্ষো, ষ্টনষ্ঠা ও সেোর সাতে 

প্রধানমন্ত্রী তেখ হাষ্টসনার তনতৃতত্ব বােবাষ্টেে হতচ্ছ। ’৯৬ তেতক ২০০১ এবাং ২০০৯ তেতক আজ পে িি তেখ হাষ্টসনার তনতৃতত্ব আওোমী 

লীগ জাষ্টের ষ্টপোর পোঙ্ক অনুসরতণ বাাংলাতেেতক আিজিাষ্টেক ষ্টবতশ্ব মে িাোর আসতন আসীন কতরতিন। তেখ হাষ্টসনার োসনামতলর 

উন্নেন কম িকাণ্ঠ পে িাতলাচনা করতল তেখতবা, ষ্টবস্মেকর উত্থান বাাংলাতেতের। ‘বঙ্গবন্ধু-১ স্যাতটলাইট’ উৎতক্ষপতণর মধ্য ষ্টেতে আমরা 

৫৭-েম তেে ষ্টহতসতব স্যাতটলাইট ক্লাতবর গষ্টব িে সেস্য হতেষ্টি। এই একটি কারতণ আিজিাষ্টেক পষ্টরমণ্ডতল বাাংলাতেতের সুনাম অনন্য 

উচ্চোে উতেতি। ‘ষ্টনউষ্টক্লোর তনেন’ ষ্টহতসতব আমরা ষ্টবশ্ব পরমাণু ক্লাতবর সেস্য হতেষ্টি। স্বেতন্নাে তেে তেতক উন্নেনেীল তেতে উন্নীে 

হতে জাষ্টেসাংতঘর সামাষ্টজক এবাং অে িননষ্টেক সম্পকি ষ্টবিাতগর তেসব েেিসমূহ রতেতি, ইতোমতধ্য বাাংলাতেে ো পূরণ কতর উন্নেনেীল 

তেতের কাোতর প্রতবে কতরতি। পদ্মা তসতুতে ষ্টবশ্বব্যাাংক অে িােন বন্ধ করার পতরও দৃঢ়োর সাতে ষ্টনজস্ব অে িােতন পদ্মা তসতুর কাজ শুরু 

কতর আজ ো সমাপ্ত। সবল-সমে ি আে িসামাষ্টজক ষ্টবকাে ষ্টনষ্টিে করার ফতল অে িননষ্টেক অগ্রগষ্টের সূচতক বাাংলাতেে আজ ষ্টবতে^র 

েীে ি ৫টি তেতের একটি। সামষ্টগ্রক আে িসামাষ্টজক উন্নেন ও সামাষ্টজক ষ্টনরাপত্তা তবিনী স্বেষ্টর কতর জনকোণমূলক রাষ্ট্র গেতনর কৃষ্টেতত্বর 

জন্য জাষ্টেসাংঘসহ আিজিাষ্টেক সাংস্থাগুতলা প্রধানমন্ত্রী তেখ হাষ্টসনাতক এ পে িি বহু আিজিাষ্টেক পুরস্কাতর ভূষ্টেে কতরতি।  

মানবসূচক উন্নেতন বাাংলাতেতের অগ্রোত্রাে ষ্টবষ্টস্মে জাষ্টেসাংতঘর সাতবক মহাসষ্টচব বান ষ্টক মুন বতলতিন, ‘অন্যান্য স্বতোন্নে 

তেতের উষ্টচে বাাংলাতেেতক অনুসরণ করা।’ প্রধানমন্ত্রী তেখ হাষ্টসনার তনতৃতত্ব ষ্টবগে বিরগুতলাতে অে িননষ্টেক প্রবৃষ্টদ্ধ এবাং মাোষ্টপছু আে 

তে হাতর বৃষ্টদ্ধ তপতেতি, এই হার অব্যাহে োকতল সমাজষ্টবোনীতের মতে, ‘২০৪১-এর মতধ্য বাাংলাতেে উন্নে তেতে উন্নীে হতব।’ ষ্টেক্ষার 

হার তবতড়তি, োষ্টরতেযর হার কতমতি, ষ্টেে ও কৃষ্টেতে স্ববপ্লষ্টবক পষ্টরবেিন ঘতটতি, নারীর ক্ষমোেন হতেতি। ষ্টবদুযতের আতলাে আতলাষ্টকে 

গ্রামগুতলা েহতর রূপািষ্টরে হতেতি। ষ্টপ্রে মাতৃভূষ্টমর স্বাে িতক সমুন্নে রাখতে তেখ হাষ্টসনা অঙ্গীকার কতরষ্টিতলন, ‘৫০ বিতরর গ্যাতসর 

মজুে না তরতখ আষ্টম গ্যাস রফোষ্টন করতবা না।’ তসই অঙ্গীকার ষ্টেষ্টন সমুন্নে তরতখতিন এবাং তেতের জ্বালানী ও ষ্টবদুযৎ খােতক েষ্টক্তোলী 

করতে নানামুখী উতযাগ গ্রহণ কতরতিন। ’৯৬-এ ষ্টেষ্টন রাষ্ট্র পষ্টরচালনার োষ্টেত্ব লাতির পর পাব িেয োষ্টি চুষ্টক্ত কতরতিন। ’৯৮-এর বন্যাে 

ষ্টিষ্টজএফ কাে ি প্রবেিতনর মাধ্যতম বন্যােি প্রাে ৩ তকাটি মানুেতক ষ্টনরবষ্টচ্ছন্নিাতব খায সরবরাহ কতরতিন। ো এক ব্যষ্টেক্রমী ঘটনা। 

ফারাক্কার পাষ্টন বণ্টতন বঙ্গবন্ধু সরকার শুষ্ক তমৌসুতম তপতেষ্টিল ৪৪ হাজার ষ্টকউতসক পাষ্টনর ষ্টনিেো। পাষ্টন সমস্যার সমাধাতন ষ্টেষ্টন 

ঐষ্টেহাষ্টসক গঙ্গা চুষ্টক্ত কতরতিন। চুষ্টক্ত অনুোেী পাওোর কো ৩৪,০০০ হাজার ষ্টকউতসক, অেচ োঁর সুতোগ্য তনতৃতত্ব শুষ্ক তমৌসুতম ৬৪ 

হাজার ষ্টকউতসক পে িি পাষ্টন পাওো তগতি। ’৯৬-এ আওোমী লীগ েখন রাষ্ট্র পষ্টরচালনার োষ্টেতত্ব েখন তেতের খায ঘাটষ্টে ষ্টিল ৪০ 

লাখ তমষ্টেক টন। তসই খায ঘাটষ্টে পূরণ কতর বাাংলাতেেতক ষ্টেষ্টন উন্নীে কতরতিন খায রপ্তাষ্টনকারক তেতে। পাব িেয অেতল অোষ্টি দূর 

কতর ঐষ্টেহাষ্টসক ‘োষ্টি চুষ্টক্ত’ সম্পােন কতরতিন। ২০১৪-এর ৭ তসতেম্বর ইউতনতস্কা প্রধান ইষ্টরনা তবাতকািা তেখ হাষ্টসনার হাতে ‘োষ্টি 

বৃক্ষ’ পেক তুতল তেওোর সমে বতলষ্টিতলন, ‘সাহসী নারী তেখ হাষ্টসনা সারা পৃষ্টেবীতক পে তেখাতচ্ছন।’ োষ্টরেযতমাচন, োষ্টি স্থাপন, 

গণোষ্টন্ত্রক প্রষ্টক্রো অনুসরণ, নারীর ক্ষমোেন, সুোসন, মানবাষ্টধকার রক্ষা, আেষ্টলক োষ্টি, জলবায়ু পষ্টরবেিতনর চযাতলঞ্জ তমাকাতবলাে 

সতচেনো বৃষ্টদ্ধ, স্বাস্থযখাতে েথ্যপ্রযুষ্টক্তর ব্যবহাতরর মাধ্যতম নারী ও ষ্টেশু মৃতুযর হার কমাতনা এবাং ক্ষুধার ষ্টবরুতদ্ধ সাংগ্রাতম োর 

প্রোংসনীে অবোন ষ্টবতশ্ব স্বীকৃষ্টে তপতেতি। ২০১৫-এর ২৮ তসতেম্বর জাষ্টেসাংতঘর ৭০-েম সাধারণ পষ্টরেতের অষ্টধতবেতন পষ্টরতবে 

ষ্টবেেক সতব িাচ্চ পুরস্কার ‘চযাষ্টম্পেনস অব ষ্টে আে ি’ প্রোন করা হে োঁতক। ষ্টনে িাষ্টেে তরাষ্টহঙ্গা েরণােীতের আশ্রে ষ্টেতে মানবোর অনন্য 

দৃিাি স্থাপন কতর সারা ষ্টবতশ্ব ষ্টেষ্টন পষ্টরষ্টচে হতেতিন ‘মাোর অব ষ্টহউম্যাষ্টনটি’ উপাষ্টধতে। ষ্টবতশ্বর খ্যােনামা ষ্টবষ্টিন্ন ষ্টবযাপীে োতক 

সোনসূচক েক্টতরট ষ্টেগ্রী প্রোন কতরতি। 

২০০৮-এর ষ্টনব িাচতন জেলাতির পর তেখ হাষ্টসনা িারতের সাতে সীমাি চুষ্টক্ত ও সমুে সীমা ষ্টনধ িারণ চুষ্টক্ত কতরন। োর তনতৃতত্ব 

তেতে বােবাষ্টেে হতচ্ছ অষ্টেকাে সব তমগা তপ্রাতজক্ট। পদ্মা তরল তসতু সাংতোগ প্রকে, রূপপুর পারমাণষ্টবক ষ্টবদুযৎ তকন্দ্র, রামপাল স্বমত্রী 

সুপার োম িাল পাওোর তপ্রাতজক্ট, মাোরবাষ্টড় আল্ট্রা সুপার ষ্টক্রটিকযাল তকাল ফাোে ি পাওোর তপ্রাতজক্ট, মতহেখালী এলএনষ্টজ টাষ্টম িনাল, 



তসানাষ্টেো গিীর সমুে বির, কণ িফুষ্টল নেীর েলতেতে টাতনল, ঢাকা ম্যাস র যাষ্টপে োনষ্টজট প্রকে েো তমতো তরল, পােরা গিীর সমুে 

বির এবাং তোহাজারী তেতক ঘুমধুম পে িি তরল লাইন ষ্টনম িাতণর উতযাগ, এসবই োঁর তনতৃতত্ব যুগািকারী কাজ। ষ্টবদুযৎ উৎপােতন ষ্টেষ্টন 

স্ববপ্লষ্টবক পষ্টরবেিন এতনতিন। পূব িসূষ্টরতের তরতখ োওো ষ্টবদুযতের ষ্টবপুল ঘাটষ্টে সাফতের সাতে তমাকাতবলা কতর জনজীবন তেতক 

তলােতেষ্টোং দূর কতরতিন। তেতে ষ্টবদুযতের ইনস্টলে কযাপাষ্টসটি এখন ২৫,৫১৪ তমগাওোট। ষ্টবগে বিতর রাজধানী ঢাকার উন্নেতন 

সব িাত্মক প্রতচিা গ্রহণ কতরতিন। ফতল ঢাকার তচহারাই পাতে ষ্টগতেতি। নেনাষ্টিরাম হাষ্টেরষ্টঝল প্রকে, চলাচতলর সুষ্টবধার জন্য ষ্টনেয-

নতুন ফ্লাইওিার োর অবোন। তেতের মানুে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাতটলাইতটর সুষ্টবধা তিাগ করতে শুরু কতরতি। রূপপুর পারমাণষ্টবক ষ্টবদুযৎ 

তকতন্দ্রর কাজ দ্রুেগষ্টেতে এষ্টগতে চলতি। পদ্মা তসতু আগামী মাতস োন চলাচতলর জন্য খতল তেওো হতব। ঢাকা েহর োনজট মুক্ত করতে 

তমতোতরতলর কাজ দ্রুেগষ্টেতে এষ্টগতে চতলতি। ইতোমতধ্য পরীক্ষামূলকিাতব তমতোতরল চালু হতেতি। বাাংলাতেে এখন ষ্টবতে^ উন্নেতনর 

তরাল মতেল। পাষ্টকোন তেতক বাাংলাতেে সকল তক্ষতত্র এষ্টগতে।  

সামাষ্টজক জীবতনর সকল তক্ষতত্রই প্রধানমন্ত্রী তেখ হাষ্টসনার সুতোগ্য তনতৃতত্ব আজ আমরা এষ্টগতে চতলষ্টি। ষ্টেষ্টন ষ্টনেষ্টমে 

পড়াতোনা কতরন। কযাষ্টবতনট ষ্টমটিাংগুতলাতে েোেে তহামওোকি কতর সাষ্টব িক প্রস্তুষ্টে ষ্টনতে ষ্টমটিাংতে আতসন। একতনক বা কযাষ্টবতনট 

ষ্টমটিাংতের দু’একষ্টেন আতগই ষ্টমটিাংতের আতলাচযসূষ্টচ, প্রোবাবষ্টল ফাইতল তেওো হে। েখন একটি ষ্টবেে প্রোব আকাতর তপে করা হে, 

েখন তসই ষ্টবেতের খ ুঁটিনাটি সমে ষ্টবেেগুতলা ষ্টেষ্টন সিাে সষ্টবোতর তুতল ধতরন এবাং সঠিকিাতব প্রষ্টেটি প্রোতবর উপতর সুষ্টচষ্টিে 

মোমে ব্যক্ত কতরন। োঁর এই অবাক করা প্রস্তুষ্টে সকলতক মুগ্ধ কতর। সারাষ্টেন ষ্টেষ্টন কাজ কতরন। িীেণ পষ্টরশ্রমী, হাতস্যাজ্জ্বল এবাং 

আতবগমেী মানুে ষ্টেষ্টন। ধম িপ্রাণ ষ্টহতসতব প্রষ্টে প্রতুযতে োহাজ্জুে ও ফজতরর নামাজ আোে কতর েতবই ষ্টেষ্টন ষ্টেতনর কাজ শুরু কতরন। 

ষ্টপোর মতোই গষ্টরতবর প্রষ্টে োঁর েরে অপরসীম। বঙ্গবন্ধুর ফান্ড আমার কাতি োকতো। ষ্টেষ্টন গষ্টরব-দুখী মানুেতক অকােতর সাহায্য 

করতেন। আমাতক ষ্টনতে িে ষ্টেতেন োতের সাহায্য কতরা। জাষ্টের ষ্টপোর কন্যার কাতি গষ্টরব-দুখী মানুে েখন হাে পাতে ষ্টপোর মতো 

ষ্টেষ্টনও োতের সাহায্য কতরন। আমাতের তেতে োরা বুষ্টদ্ধজীবী, কষ্টব, সাষ্টহষ্টেযক, সমাজতসবক োতের ষ্টবপেআপতে পাতে োঁড়ান। 

একাষ্টধক গ্রতের প্রতণো তেখ হাষ্টসনা একজন সফল রাষ্ট্রনােক। ষ্টপো-মাোর মতো সাোমাটা জীবতন অিযে সাংস্কৃেবান এবাং খাঁটি 

বাঙাষ্টল নারী ষ্টেষ্টন। বাাংলার মানুতের প্রষ্টে োর েরে এবাং মমত্বতবাধ, োর তজযাষ্টেম িে ষ্টপো জাষ্টের ষ্টপো বঙ্গবন্ধু তেখ মুষ্টজবুর 

রহমাতনর তচেনা তেতক আহষ্টরে। েতব এটা মতন করার তকাতনা কারণ তনই তে, ষ্টেষ্টন তকবলমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা ষ্টহতসতব পষ্টরষ্টচে; বরাং 

আপন তোগ্যোে স্ব-মষ্টহমাে বাাংলার তকাটি মানুতের হৃেতে ষ্টেষ্টন অষ্টধষ্টিে। শুধু বাাংলাতেতের রাষ্ট্রনােক না, আিজিাষ্টেক তনো ষ্টহতসতব 

ইতোমতধ্য ষ্টবশ্বজনমে ও তনতৃবৃতির দৃষ্টি আকে িতণ ষ্টেষ্টন সক্ষম হতেতিন। 

একটা কো মাতঝ মাতঝ মতন হে, তসষ্টেন তেখ হাষ্টসনার হাতে েষ্টে আওোমী লীতগর পোকা তুতল তেওো না হতো োহতল 

বঙ্গবন্ধু হেযার ষ্টবচার ও মানবোষ্টবতরাধী যুদ্ধাপরাধীতের ষ্টবচার বাাংলার মাটিতে হতো না। তেখাতন তবগম খাতলো ষ্টজো যুদ্ধাপরাধী-

মানবোষ্টবতরাধী অপরাধীতের গাষ্টড়তে জােীে পোকা তুতল ষ্টেতে বাঙাষ্টল জাষ্টেতক কলষ্টঙ্কে কতরষ্টিতলন, তসখাতন বঙ্গবন্ধু কন্যা তেখ 

হাষ্টসনা যুদ্ধাপরাধীতের ষ্টবচার কতর বাাংলার মানুেতক কলঙ্কমুক্ত কতর চতলতিন। বঙ্গবন্ধুর রাজননষ্টেক স্ববষ্টেিয ষ্টিল ষ্টেষ্টন ো ষ্টবশ্বাস 

করতেন োই পালন করতেন; একবার ষ্টসদ্ধাি ষ্টনতে োর সাতে আতপাে করতেন না এবাং ফাঁষ্টসর মতে ষ্টগতেও মাো নে করতেন না। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা তেখ হাষ্টসনাও জাষ্টের ষ্টপোর কাি তেতক উত্তরাষ্টধকার সূতত্র তসই আেে ি অজিন কতরতিন। ষ্টেষ্টনও লক্ষয ষ্টনধ িারণ কতর কাজ 

কতরন এবাং তসই লক্ষয পূরতণ োতকন অষ্টবচল। আজ িাবতে কতো িাতলা লাতগ, তসষ্টেন বঙ্গবন্ধুর রতক্ততিজা আওোমী লীতগর পোকা 

তেখ হাষ্টসনার হাতে তুতল ষ্টেতে আমরা তে সঠিক কাজটিই কতরষ্টিলাম ো প্রমাষ্টণে হতেতি। বঙ্গবন্ধুর আেে ি ও মহান মুষ্টক্তযুতদ্ধর তচেনার 

আতলাতক ষ্টেষ্টন স্বাধীন বাাংলাতেতের উন্নেতনর অগ্রোত্রাতক আতলাষ্টকে কতর চতলতিন। তসষ্টেন তবষ্টে দূতর নে, তেষ্টেন তেখ হাষ্টসনার 

তনতৃতত্ব বাাংলাতেে হতব জাষ্টের ষ্টপোর স্বতের ক্ষুধামুক্ত, োষ্টরেযমুক্ত তসানার বাাংলা। 

# 

তলখকুঃ আওোমী লীগ তনো; সাংসে সেস্য; সিাপষ্টে, বাষ্টণজয মন্ত্রণালে সম্পষ্টকিে সাংসেীে স্থােী কষ্টমটি, বাাংলাতেে জােীে সাংসে।  

১৭.০৫.২০২২         ষ্টপআইষ্টে ষ্টফচার 


