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গণমানুমের রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা অজজন কমরমেন অিংখ্য িম্মাননা ও স্বীকৃসি। জনগমণর ক্ষমিায়মন আম াসকি সিয় 

স্বমদে শেখ হাসিনার কমম জই আজ িারাসিমে িমুজ্জ্ব  িাং ামদে। সিমদসে মূ ধারার গণমাধ্যমগুম া িাং ামদে িম্পমকজ শকান 

শনসিিাচক িসিমিদন আর িকাে কমর না। িমি স্বাধীনিা সিমরাধী ও একাত্তমরর পরাসজি েসির ধারক িাহকরা গণমাধ্যম 

োড়াও িামাসজক মাধ্যমম অপিচার অব্যাহি শরমখমে। িারা িাং ামদে নামক রাষ্ট্রমক শহয় করার জন্য সমথ্যাচার অব্যাহি 

শরমখমেন। অিম্পাসদি এই িি মাধ্যম আর যাই শহাক শধামপ শেমক না। সিে গণমাধ্যম িাঁর িাসি জক কম জকান্ড পয জাম াচনা কমর 

মাদার অভ সহউম্যাসনটি শখিামি ভূসেি কমরমে।  

শুধু গণমাধ্যমমক নয়, সিসভন্ন সিেসিদ্যা য় িাঁমক িম্মানসূচক ডক্টমরে সডসি এিং সিসভন্ন উপাসধমি ভূসেি কমরমে। 

গণমাধ্যমম িাই শেখ হাসিনার সে  নানামুখী উপসিসি জাসিিংমের ভােণই িাং ামদে িহস্রামের উন্নয়ন  ক্ষযমাত্রায় এমসডসজর 

 ক্ষয অজজমন অনুকরণীয় িাফল্য শদসখময়মে। এজন্য িাং ামদেমক ি া হমে এমসডসজর ‘শরা  মমড ।’ যুিরাজযসভসত্তক গমিেণা 

িসিষ্ঠান শিন্টার ফর ইমকানসমক এন্ড সিজমনি সরিাচ জ এর ওয়ার্ল্জ ইমকানসমক  ীগ শেসি  ২০১৮ েীে জক এক িসিমিদমন আগামী 

২০৩২ িাম র মমধ্য িাং ামদে সিমের একসত্রেিম শদে হমি িম  পূি জাভাি শদওয়া হময়মে। সিে আজ জানমি চায় িামাসজক 

উন্নয়মন িাং ামদমে এমন কী েমেমে যার ফম  এখামন দাসরমযযর হার নব্বই দেমকর ৫৬ দেসমক ৭ শেমক ২৪ দেসমক ৮ েিাংে 

এিং অসি দাসরমযয হার ১৩ েিাংে শনমম এমিমে। যামি সেশু মৃত্যযর হার কমমমে। গড় আয়ু শিমড়মে অমনক। সেশুর মৃত্যয কমামনার 

শক্ষমত্র এ অভািনীয় িাফমল্যর জন্য িাং ামদে জাসিিংে পুরস্কার অজজন কমরমে। সেক্ষার হারও শিমড়মে। শয সিমদসে 

গণমাধ্যমগুম া এক িময় হিাো েড়ামিা, িারাই এখন িেংিাসূচক শ খা শ মখ। উদীয়মান অে জনীসি শদে অে জনীসির সিস্ময় 

শেকেই উন্নয়মনর শরা  মমড  সহমিমি স্বীকৃসি সদময় নানা িসিমিদন িকাে কমরমে। 

সিংে েিমক যারা শেখ হাসিনার অযোই িমাম াচনা করমিন রাজননসিক অিদুমেমে আদে জগি কারমণ িামদর শিই 

শ খনী আর শদখা যায় না। শমগা িকল্পগুম া সনময় িাং ামদমের জনগণ যখন সনমজমদর উন্নি সিমের স্তমর ভািমি শুরু কমরমে, 

িামি সিেিািীও শি ময জাদা সদমি এসগময় আিমে। ২০১৮ িাম র ১৩ মাচ জ সিঙ্গাপুর শিাোসনকযা  গামড জমনর ন্যােনা  অসকজড 

গামড জমন শেখ হাসিনার নামম একটি অসকজমডর নামকরণ করা হয়। ইসিিাচকভামিই মূল্যায়ণ কমর আিমে গি এগামরা িের ধমরই। 

শদেমক উন্নয়নেী  শদমে উন্নীি করার শক্ষমত্র দক্ষ ও িস ষ্ঠ ভূসমকা সনময় এসগময় যামেন শেখ হাসিনা। 

গণমাধ্যমম শেখ হাসিনা িেম আশিন  ১৯৬৯ িাম  ইমডন কম মজর সনি জাসচি সভসপ সহমিমি। সিজময়র পর সিসভন্ন 

িংিাদপমত্র িার উপর িসচত্র িসিমিদন োপা হয়। মসহ ামদর পসত্রকা িাপ্তাসহক   না ১৯৬৯ িাম র শিমেম্বমর িার িাক্ষাৎকার 

শেমপসে । িখন নাম সে  হাসিনা শেখ। শিখামন সিসন দুই পাসকস্তামনর সেক্ষা শক্ষমত্র শয বিেম্য িা ত্যম  ধমরসেম ন। শেখ হাসিনা 

এরপর গণমাধ্যমম আমিন পঁচাত্তমর ১৫ আগমের পর। িাং ামদমের মানুে শেখ হাসিনা ও শরহানার অিিান ও আিিা জানার 

জন্য উদিীি। সকন্তু ক্ষমিা দখ িাসজ িামসরক জান্তারা শদেিািীমক িামদর িম্পমকজ শকান িথ্যই িদান কমরসন। গণমাধ্যমগুম াও 

সে  সনশু্চপ, সনসি জকার। 

১৯৭৫-এর ১৮ আগে জাম জাসনর ‘সড শভল্ট’ পসত্রকায় ক্লাউি িণ জ ও উ সরে লুমকর শযৌে নামম সিনটি েসিিহ চার 

ক ামমর একটি িংিাদ োপা হয়। সেমরানাম সে  ‘িমন শোকািস্ত শেখ মুসজমির কন্যারা।’ জাসির সপিা িঙ্গিন্ধুমক িপসরিামর 

হিযার পর শেখ হাসিনা ও শেখ শরহানামক সনময় িেম িসিমিদন োপা হয় ১৯৭৫ িাম র ১৮ আগে। িখন িারা িৎকা ীন 

পসশ্চম জজামাসনর রাজধানী িন-এ অিিান করসেম ন। এর আমগ িারা ব্রামি ি শেমক এখামন আমিন। শিখানকার পসত্রকা ‘সড 

শডজ’ সিনটি আম াকসচত্রিহ চার ক ামমর একটি িসিমিদন িকাে কমর। ‘িম  শোকািি শেখ মুসজমির কন্যারা’। সেমরানামমর 

িসিমিদমন উমেখ করা হয় ‘িাং ামদমের িরকার িধান শেখ মুসজবুর রহমান িাঁর সনমজর শিনািাসহনীর গুস মি সনহি হময়মেন। 

িাঁর িমঙ্গ আরও সনহি হময়মেন িাঁর স্ত্রী ও সিন িন্তান। আন্তজজাসিক িংিাদ মাধ্যমগুম া শেখ মুসজমির দুই কন্যা শকাোয় িা 

সনময় অনুিন্ধান কমরমে।’ দুই িাংিাসদক ক্লাউি কণ জ ও উ সরেলুমকর শযৌে িসিমিদমন উমেখ করা হয় শয, ‘আমরা সডমভল্ট 

পসত্রকার পক্ষ শেমক দুই কন্যার িমঙ্গ কো িম সে। গি শুক্রিার িাঁমদর িািা সনহি হিার পর শেমকই িাঁরা উভয়ই িমন এযাম 

শ সিং িড়মকর েয় নম্বমর অিসিি িাং ামদমের রাষ্ট্রদূমির শকাময়সনগিসভন্টামরর িািায় অিিান করমেন। িাদা রমঙ্গ সভ া িদৃে 

িাসড়টিমি রাষ্ট্রদূি শচৌধুরীর িমঙ্গ িাঁর স্ত্রী মাহজাসিন শচৌধুরীও িাি কমরন। িাসড়টির িামমন সদময় সপোি জিাগ জ কুর শহামে  যািার 

মূ  রাস্তা। এই রাস্তা সদময় েি েি গাসড় চ াচ  করমে। সকন্তু এই গাড়ীর আমরাহীরা শকউ জামন না শয, িবুজ ঝাউমেরা সভ া 

িাসড়োমি দুটি শমময় গি শুক্রিার িাঁমদর িািার মৃত্যযর খির পািার পর শেমক শোমক মুহযমান হময় রময়মে। িড় শমময়টির নাম 

হাসিনা, িয়ি োসব্বি আর িাঁর শচময় দে িেমরর শোে শিানটির নাম শরহানা।’ িকাসেি েসিমি শদখা যায় িাং ামদে দূিািামির 



এক কমীর শকাম  সেশুকন্যা পুত্য , পামে সেশু জয়। নীমচ রাষ্ট্রদূি হুমায়ূন রেীদ শচৌধুরীর িমঙ্গ দুই িাংিাসদক। (িথ্যদূি ‘িিামি 

িঙ্গিন্ধুর দুই কন্যার দুুঃিহ সদন’ িরাফ আহমমদ)। 

পঁচাত্তর ২৫ আগে শেখ হাসিনা ভারমি শপৌৌঁমেমেন িন শেমক। ভারমি রাজননসিক আশ্রময় োকাকাম  শেখ হাসিনা আকােিাণীর 

িাং া িাসভ জমির িমঙ্গও যুি হময়সেম ন। িাংিাসদক সিমিক শুক্লা স মখসেম ন শয িণি মুখাজী আকাে িাণীর িাং া িাসভমি জর 

িমঙ্গ শেখ হাসিনামক যুি কমর শদন। যামি সিন অপসরসচি সদেী মহানগমর িময় কাোমি পামরন। শেখ হাসিনা শিখামন কামরন্ট 

এশফয়াি জ প্যামকজগুম ামি অংে সনমিন। িমি স্বনামম অংে শননসন। সদ পাইসনয়র পসত্রকায় এই িাংিাসদক শেখ হাসিনার িসি 

িণি মুখাজীর পসরিামরর িম্পমকজর গভীরিাও উমেখ কমরমেন। ‘এই মুহূমিজ ডেকম’ এর িন্দীপ সিনহাও উভয় পসরিামরর িম্পকজ 

সনময় স মখমেন। ধারণা করা যায়, আকাে িাণীমি কম জরি োকািিায় শেখ হাসিনা গণমাধ্যমমর িমঙ্গ িংযুি হিার িয়াি 

শপময়সেম ন। ১৯৮০ িাম র ১৬ আগষ্ট  ন্ডমনর ইয়ি জ হম  ১৫ আগশের হিযাকামন্ডর িম্পমকজ আম াচনা িভায় শেখ হাসিনা িধান 

অসিসে সেম ন। যা সে   ন্ডমন িেম রাজননসিক িভা।  ন্ডমনর িানীয় িাং া কাগজগুম ামি িা োপা হময়সে । ১৯৮১ িাম র 

১৩ শেমক ১৫ শফব্রুয়াসর পয জন্ত অনুসষ্ঠি িাং ামদে আওয়ামী  ীমগর কাউসি  অসধমিেমন শেখ হাসিনা িভাপসি সনি জাসচি হন। 

কাউসিম র আমগ শদমের িংিাদপমত্র শেখ হাসিনামক সনময় শ খাম সখ শুরু হয়। িারও আমগ িামসরক জান্তা োিকমদর সনয়সিি 

িাপ্তাসহক সিসচত্রায় সদেী িিািী শেখ হাসিনার িাক্ষাৎকার শেমপসে । শনসিিাচক দৃসষ্টভসঙ্গ িকাে শপময়সে  িামি শেখ হাসিনা 

যা িম নসন, িাও িসন্নমিসেি সে । শেখ হাসিনামক সনময় জল্পনা-কল্পনাধমী অমনক িসিমিদনই োপা হময়সে  শি িময়। শদমের 

িংিাদপমত্র অসধকাংেই ১৯৮১ িাম র ১৭ শম ঢাকায় আমিন িামসরক োিকমদর সনমেধাজ্ঞা উমপক্ষা কমর। ক্ষমিা দখ কাসর 

জান্তারা িাঁমক সনি জািমন োকমি িাধ্য কমরসে  পসরিামরর িদস্যিহ। সপিা-মািা-স্বজনমদর কির সজয়ারি ও ধমীয় সিসধসিধান 

পা মনর জন্য শদমে আিার সুমযাগ শদয়সন। এমিাই সনম জম, সনষ্ঠুর সে । শেখ হাসিনা শযসদন শদমে শফমর। িার পরসদন 

িংিাদপত্রগুম ামি শকাোও িেম সেমরানাম শকাোও সিিীয় সেমরানাম হময়সে । মাসনক সময়া এসভসনউমি ক্রন্দন-মসেি িাঁর 

ভােণ িংিাদপমত্র পাঠ কমর পাঠক আপ্লুি হময়সে  সপতৃ-মাতৃহীন স্বজন হারা শেখ হাসিনার জন্য। শিসদন রাজপমে মানুমের ঢ  

শনমমসে । োিকরা গসিমরাধ করমি পামরসন। রাস্তার দু’পামে সে  মানুমের ঢ । সমসেম  শলাগান। ট্রাক, গাসড়, িাি, শমাের 

িাইমকম  িাসরিদ্ধ শোভাযাত্রা। শদমে সফমরও সিসন ৩২ নম্বমরর িাসড়মি শযমি পামরন সন। মা-িািা-ভাই ও পসরিারমক অন্য 

িদস্যমদর স্মৃসি স্পেজ করমি পামরন সন, শদায়াও নয়। শেখ হাসিনা রাস্তার ওপরই িমি দ ীয় শনিা-কমীমদর সনময় সম াদ ও শদায়া 

পমড়ন। ১৯৮১ িাম র ১২ জুন িাসড়টি হস্তান্তর কর হয়। শি িময় অমনক পসত্রকার িসিমিদন সে  মম জস্পেী। সজয়া হিযার পর 

সিচারপসি িাত্তার িরকামরর িামসয়ক িাসহনীর হামি ক্ষমিা ত্যম  শদওয়ার পর রাজননসিক কম জকান্ড িায় সনসেদ্ধ হময় যায়। 

সিরাসে িাম  শেখ হাসিনামক আেক করা হয়। িামসরক শযাদ্ধার  শিিরসেপ োকম ও িাহিী িংিাদপত্রগুম া িসিিাদ সমসে  ও 

িমামিদনার েসিও শেমপসে । ১৯৮৬ িাম র সনি জাচমনর িময় গণমাধ্যমমর একটি অংে শেখ হাসিনার িমাম াচনায় মুখর হময় 

উমঠসে । শেখ হাসিনার প্যারা া  এক শজনামরম র স্ত্রীমক সনময় আিার জন্য িগসিেী  িম  পসরসচি িংিাদপত্রগুম াও ভূসমকা 

পা ন কমরসে । সমসডয়া কুয মাে জা  কুযর মাধ্যমম সনি জাচসন আিন সেসনময় সনময়সে  োিকরা। শেখ হাসিনার ভূসমকা গুরুত্ব 

শপময়সে  িংিাদপমত্র। 

িায় চার দেমকর িসক্রয় রাজননসিক জীিমন শেখ হাসিনামক শদসে-সিমদসে গণমাধ্যমমর মুমখামুসখ হমি হময়মে। িস ষ্ঠ ভূসমকায় 

সিসন িিসিভু এখমনা। সিমদসে িাংিাসদকমদর িমের জিামি সিসন িস ষ্ঠ কমে দৃঢিার িমঙ্গ িার  ক্ষযমক ত্যম  ধমরমেন। িি জমেে 

শদখা যায়, শকাসভড-১৯ এর িমকাপ সিেজুমড় যখন িীব্র িাং ামদেও িার শেমক মুি সে  না। গণমাধ্যমম শেখ হাসিনা িম সেম ন 

জাসিিংমের ভার্চজয়া  অসধমিেমন এই শয, ‘এ মহামাসরর কারমণ আজ িারা সিমের মানুমের জীিন ও জীসিকা হুমসকর িমু্মখীন। 

শকাসভড-১৯ িমাণ কমরমে আমামদর িিার ভাগ্য একই সুমত্র গাঁো।’ এমনোও িম সেম ন সিসন, ‘সিিীয় সিেযুমদ্ধও শযমন 

জাসিিংে সৃসষ্টর মাধ্যমম সিমের িি শদমের ঐকযিদ্ধ িয়ামির ওপর গুরুত্ব আমরামপর সুমযাগ সৃসষ্ট কমরসে । শিমসন এই মহামাসরও 

িিাইমক ঐকযিদ্ধ হময় িঠিক শনতৃত্ব িদামনর সিেয়টি িামমন সনময় এমিমে।’ িধানমিী কমরানা ভযাকসিন যামি িি শদে পায়, 

শি জন্য ওষুধ িস্তুিকারী শদেগুম ার িসিও আহিান জাসনময়সেম ন। কমরানাকাম  শদমের মানুেমক স্বািযসিসধ শমমন চ া শুধু 

নয়, সিনামূমল্য কমরানার দুই শডাজ টিকাদামনরও ব্যিিা কমরমেন। পসশ্চমা শদেগুম া এমনসক দসক্ষণ এসেয়ার শদেগুম ার মমধ্য 

িাং ামদে আক্রান্ত ও মৃত্যযর িংখ্যা সনমচর সদমক। শেখ হাসিনা কমরানাকাম  শয পদমক্ষপ সনময়মেন, িা শদসে-সিমদসে গণমাধ্যমম 

ইসিিাচকভামিই এমিমে।  

শ খক : একুমে পদকিাপ্ত িাংিাসদক ও  মহাপসরচা ক শিি ইনসেটিউে িাং ামদে (সপআইসি)   

সপআইসড সফচার 


