
শুভ কর্ মপথে ধর নিভ মর গাি 

িানিমুি আরা হক (নর্নু) 

  
আজ ২৮ সিথেম্বর, সেখ হানিিার জন্মনিি। সকাটি র্ানুথের র্ত আর্ারও আিথের নিি। আর্ার জন্য আজথকর 

নিিটি একটি নিথেে নিি। কারণ আজ সেথক ৬২ িছর আথগ তাঁর িথে আর্ার আনজর্পুর স্কুথে (িতমর্াথি আনজর্পুর গভথর্ন্ট 

গাে মি স্কুে এন্ড কথেজ) প্রের্ সিখা। সিই সেথক তাঁর িথে আর্ার িন্ধুত্ব, যা আজও অটুট রথেথছ। জীিি িােথে এথি অতীথতর 

নিথক নিথর তাকাথে স্মৃনত নিজনিত সিই নিিগুথোর কো খুি র্থি পথি। িেি যত িািথত োথক সছথেথিোর স্মৃনত তত র্থি 

নভি কথর। সিই স্মৃনতর িথে নভি কথর আর্ার  আনজর্পুর স্কুে ও স্কুথের িন্ধুথির স্মৃনত। আর্রা আনজর্পুর গভি মথর্ন্ট স্টাি 

সকাোট মাথর আনি ১৯৫৮ িাথে। তারপরই আনর্ আনজর্পুর স্কুথে ক্লাি সিাথর ভনতম হই। 
  

স্কুে কাথছ হওোে আর্রা কখিও িেথেঁথধ, কখিও একা সেঁথটই স্কুথে চথে সযতার্। স্কুথের িার্থি নিোে র্াঠ। সিটা 

নছে আর্াথির প্রধাি আকে মণ। অিশ্য আনজর্পুথর িি িানির িার্থিই নছে িথিা িথিা র্াঠ। িন্ধুরা তখি সযর্ি নছে সতর্নি 

এখিও আর্াথক ভীেণ টাথি। আজকাে স্কুথের িন্ধুথির সকাথিা পুিনর্ মেিী োকথে িি সপ্রাগ্রার্ িাি নিথে হানজর হথে যাই। 

কখিও নর্ি কনর িা। আর্াথির িন্ধুথির অনধকাাংেই নিথজর নিথজর সপোে খুি িিে হথেথছ। তার র্থে িিথচথে িিে, 

িাে মক হথেথছি সেখ হানিিা। হযাঁ, আনর্ িতমর্াি প্রধাির্ন্ত্রী সেখ হানিিার কো িেনছ। সেখ হানিিা আনজর্পুর গাে মি হাইস্কুথে 

আথিি িম্ভিত ক্লাি নিথে। তার আথগ নছে িারী নেক্ষা র্নেথর। স্কুথের নিিগুথো আর্াথির সকথটথছ পিাথোিার পাোপানে 

গথের িই পথি, আড্ডা নিথে আর দুষ্টুনর্ কথর। হানিিা সি-ির্ে অথিক দুরন্ত নছথেি। টিনিথির ির্ে স্কুথের র্াথঠ িথি িে 

সেঁথধ আড্ডা সিওো নছে আর্াথির কাজ। আর্ার র্থি পথি ’৬২ িাথে হামুদুর রহর্াি নেক্ষা কনর্েথির নিরুথে ছাত্র আথোেথি 

ঢাকা নিশ্বনিদ্যােথের ছাত্রথির ডাথক আর্রা একনিি স্কুে সেথক সিনরথে নর্নছথে চথে নগথেনছোর্। 
  

িার্নরক োিক আইয়ুি খাি সিথে সর্ৌনেক গণতন্ত্র চালু কথরনছে। আর্াথির ‘ির্াজপাঠ’ িাথর্ একটি িইথত এিি 

পিথত হথতা। ক্লাি িাইথি ির্াজপাঠ পরীক্ষার খাতাে প্রথরর ত্তরর নেখথত নগথে হানিিা ‘সর্ৌনেক গণতথন্ত্র’র কথঠার ির্াথোচিা 

কথর অথিক নকছু নেথখ নিথেনছথেি। হানিিা সয খুিই দৃঢ়থচতা নছথেি এ তারই প্রর্াণ। স্কুে সেথক খির সপথে পথর তার 

গৃহনেক্ষকথক এথি স্কুথের নেক্ষকথির িথে কো িেথত হথেনছে। স্কুথের আরও স্মরণীে ঘটিা হথে, ’৬৪ িাথে আর্াথির ওপর 

িানেত্ব পথিনছে স্কুথে ধর্ মঘট করাথিার ও নপথকটিাং করার। ’৬২-র নেক্ষা আথোেথির স্মরথণ ঐ ধর্ মঘট আহ্বাি করা হথেনছে। 

আর্রা স্কুথের িার্থি নপথকটিাং কথরনছোর্। ছাত্রীথির িথেনছোর্ আজ স্কুথে ধর্ মঘট, সতার্রা নিথর যাও। ছাত্রীরা অিশ্য 

আর্াথির কো সোথিনি। আর্রা িিে হইনি। তথি স্কুে কর্তমপক্ষ নিেেটা ভাথোভাথি সিেনি। সেখ হানিিা, আনর্, িানিমুি আরা 

হক (নর্নু), সুেতািা কার্াে (লুলু), কাজে, সহািথি আরা সিগর্ (থহথেি)-িহ আর্াথির সর্াট ১০ জিথক স্কুে কর্তমপক্ষ সোকজ 

কথরনছে। িানকথির িকথের িার্ এখি আর র্থি সিই। 
  

১৯৬৫ িাথে এিএিনি পরীক্ষার ির্ ম পূরণ ইতযানি কাথজ একনিি স্কুথে নগথেনছ। সি-ির্ে হানিিা হঠাৎ িেথেি চে, 

িিাই আর্াথির িানিথত যাই। ওর সভতথর এর্ি স্বতঃস্ফূতমতা ও আন্তনরকতা নছে। আর্রা িাতজি হানি, সিিী, সহথেি, বুনি, 

র্নজমিা ও আনর্ হানিিার িথে ওথির িানি সগোর্, ৩২ িম্বথর। দুপুথর সিখাথি ভাত সখোর্। সিগর্ িনজোতুথেছা মুনজি 

আর্াথির পনরথিেি কথর খাওোথেি। সেখ রাথিে তখি সছাট্ট নেশু। নিছািাে সোো নছে। অতযন্ত দুঃথখর নিেে, পথর ১৯৭৫ 

িাথে জানতর জিক িেিন্ধুর িথে সিগর্ মুনজি ও নেশু রাথিেথক নির্ মর্ভাথি হতযা কথরনছে দুর্ব ম্তররা। সিনিি আর্রা অথিক 

আড্ডা নিোর্, ছাথি ও িাগাথি সিিাোর্। ছাথি হানিিা ওর কাকার কযাথর্রাে আর্াথির ছনি তুেথেি। সি ছনি আর্ার কাথছ 

এখিও আথছ। এিএিনির পর আর্াথির স্কুে পি ম সেে হথো। আর্রা ভনতম হোর্ িকেীিাজাথর গভ. ইন্টারনর্নডথেট গাে মি 

কথেথজ (িতমর্াি িিরুথেিা কথেজ)। এখাথি সেখ হানিিা ছাত্রেীথগর িথে িপৃক্ত হ হথো। আনর্ ছাত্র ইতনিেথির িথে। আর্রা 

পুথরাপুনর িনিেভাথি রাজিীনতথত জনিত হথে পিোর্। 
  

তখি নছে আইতি-নিথরাধী তো িার্নরক োিিনিথরাধী ত্তরাে ছাত্র আথোেথির ির্ে। আনর্ কথেজ ছাত্র িাংিি 

নিি মাচথি প্রনতদ্বনিতা কথর িাধারণ িপৃকািক (১৯৬৫-৬৬) নিি মানচত হই। আর্ার প্রনতদ্বিী নছে ছাত্রেীথগর িাঈিা গািিার। 

তখি কথেজ ছাত্র ইতনিেি খুিই েনত হোেী নছে। আর্াথির ির্থে আর্রা কথেথজ েনহি নর্িার নির্ মাণ কথরনছোর্। নপ্রনিপাে 

তা পথরর নিি সভথে নিথেনছথেি। পথরর িছর ১৯৬৬ িাে। িেিন্ধু সেখ মুনজবুর রহর্াি ৬-িিা সঘােণা কথরথছি। ৬-িিার 

পথক্ষ িারাথিথে গণথজাোর সৃনষ্ট হথেথছ। কথেজ ছাত্রী িাংিি নিি মাচথি িহ-িভাথিত্রী পথি সেখ হানিিা নিি মাচি কথরি ও নিপুে 

সভাথট জেী হি। হানিিা নছথেি অতযন্ত নর্শুক স্বভাথির এিাং অতযন্ত জিনপ্রে। তার প্রনতদ্বিী নছে আর্াথির োর্সুোহার। 

আর্াথির ছাত্র ইতনিেথির িন্ধুরা অথিথকই সেখ হানিিাথক সভাট নিথেনছে। সেখ হানিিা দৃঢ়তা ও িাহনিকতার িথে িহ-

িভাথিত্রী নহথিথি ছাত্রী িাংিথির কায মির্ পনরচােিাে সির্তত্ব নিথেনছথেি। আর্াথির কথেজ ও নিশ্বনিদ্যােথের নিিগুথো নছে 

িার্নরক োিথির নিরুথে, গণতথন্ত্রর জন্য ছাত্রথির িাংগ্রাথর্ মুখর। িাোনের আত্মনিেন্ত্রথণর অনধকাথরর েিাইথে ত্তরাে। 

প্রনতনিি নছে িাংগ্রার্ ও নর্নছথের কর্ মসূনচ। সকন্দ্রীে েনহি নর্িাথর ির্থিত হথে সিিি নর্নছে শুরু হথতা। কথেজ সেথক সেঁথট 

নগথে আর্রা র্ধুর কযানন্টথি িভা-ির্াথিথে িা েনহি নর্িাথরর নর্নছথে সযাগ নিতার্। সিই ত্তরাে নিিগুথোথত এিি নর্নছথে 

আর্রা একিথে অথিক সেঁথটনছ। আর্রা নছোর্ নর্নছথের িহযাত্রী। এই িাংগ্রার্ই পথর ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যযত্থাথি রূপ সিে। 

তখি আর্রা ঢাকা নিশ্বনিদ্যােথের ছাত্রী। তার সরে ধথর ’৭০-এর নিি মাচি এিাং পথর ’৭১-এর মুনত হযুে। 



-০২- 

১৯৬৮ িাথে হঠাৎ কথরই সেখ হানিিার নিথে হথে যাে পরর্াণু নিোিী ড. ওোথজি নর্োর িাথে। শুরু হথো তাঁর 

িতুি জীিি। ১৯৭১ িাথের ২৭ সে জুোই থেখ হানিিার প্রের্ িন্তাি িজীি ওোথজি জে জন্মগ্রহণ কথরি। ৭৩ িাথে ঢাকা 

নিশ্বনিদ্যােে সেথক স্মাতক িপৃকে কথরি নতনি। সি ির্ে ঢাকা নিশ্বনিদ্যােথের ছাত্রেীগ োখার িিস্য এিাং সরাথকো হে 

ছাত্রেীগ ইতনিথটর িাধারণ িপৃকািক নছথেি। ৭৫ এর ১৫ আগথস্ট নতনি এিাং সেখ সরথহিা পনির্ জার্ মানিথত স্বার্ী ড. ওোথজি 

নর্োর কর্ মস্থথে অিস্থাি করাে ঘাতথকর হাত সেথক প্রাথণ সেঁথচ যাি। 

 ১৯৭৫-’৮১ িাে পয মন্ত তৎকােীি স্বস্বরাোিক তাঁর সিথে প্রথিে নিথেধাে জানর করাে িীর্ঘ ৬ িছর নিথিথে 

নিি মািথি োকথত িাে হি। ’৮১ িাথে সিথে িা সেথকও িাাংোথিে আওোর্ীেীথগর িভাপনত নিি মানচত হি এিাং একই িছর ১৭ 

সর্ সিথে নিথর আথিি। শুরু কথরি র্ানুথের অনধকার আািাথের িাংগ্রার্। িীঘ ম িাংগ্রাথর্র পথর ১৯৯৬ িাথে সেখ হানিিার 

সির্তথত্ব আওোর্ীেীগ ক্ষর্তাে আথি। সিই িছথরর িথভম্বথর িীঘ মনিি ধথর অর্ীর্াাংনিত এিাং িহু কানিত গো-পদ্মা িিীর ৩০ 

িছর সর্োনি চুনত হ কথরি সেখ হানিিা। ১৯৯৭ িাথে তাঁরই হাত ধথর আথি পাি মতয চট্টগ্রার্ োনন্ত চুনত হ। ২০০৪ িাথে ২১সে আগষ্ট 

তাঁর তপর িজীরনিহীি সগ্রথিড হার্ো হে। অথের জন্য প্রথণ সেঁথচ যাি সেখ হানিিা। ২০০৭ িাথে তোকনেত তত্ত্বিধােক 

িরকাথরর নর্থ্যা দুনি মনতর র্ার্োে তাঁথক প্রে ১ িছর সজথে আটথক রাখা হে। িির্ জাতীে িাংিি নিি মচথি তাঁর সির্তথত্ব 

আওোর্ী েীগ নিজেী হথে পুণরাে ক্ষর্তাে আথি। 

২০১১ িাথের ৫ সিথেম্বর ভারত-িাাংোথিথের ৬৪ িছথরর িীর্ান্ত ির্স্যা ির্াধাি কথর চুনত হ স্বাক্ষর কথরি নতনি। 

তাঁর িরকাথরর আর্থেই জানতর নপতার হতযাকারীথির নিচার, সজে হতযার নিচার এিাং মুনত হযুথে র্ািিতানিথরাধী অপরাথধর 

নিচার শুরু হথেথছ। এিি নিচাথরর রােও কায মকর করা হথেথছ। কথরািা অনতর্ানর অতযন্ত িক্ষতার িাথে সর্াকানিো কথর নতনি  

সিথে-নিথিথে প্রিাংনেত হথেথছি। নিশ্ব ব্াাংথকর রত হচুকে থক তথপক্ষা কথর স্বথের পদ্মা সিতু স্বতনর কথরথছি। সিথের িি মত্র 

তেেথির সছাঁো। তাঁর কাথজর স্বীকৃনত নহথিথি সপথেথছি অিাংখ্য আন্তজমানতক পুরস্কার এিাং র্ানুথের শ্রো ও ভাথোিািা। স্কুে 

জীিি সেথকই সিথখনছ তাঁথক র্ানুেথক নিথে ভািথত। র্ানুথের অনধকার, তাথির জীিির্াি তেেি, সিথের তেেি এিিই নছথো 

িিির্ে তাঁর ভািিাে। 

আজথকর এই নিথি আনর্ িকথের িাথে র্ািিীে প্রধাির্ন্ত্রী সেখ হানিিাথক জন্মনিথির শুথভো জািাই। শুভ জন্মনিি, 

সেখ হানিিা। সুস্হহয োকুি, িীঘ মজীিী সহাি,থিথের তেেথি, র্ানুথের কল্যাথণ আমৃতুয নিথিনিত প্রাণ হথে জিগথণর র্াথে সেঁথচ 

োকুি, র্হাি আল্লাহ রাব্বেু আোর্ীথির কাথছ এই প্রাে মিা । 
  

সেখক: িভাপনত, িাাংোথিে িারী িাাংিানিক সকন্দ্র এিাং িারীথিত্রী 


