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 োফর ওয়োজ দ 

ভূজগোজের গসি ছোসড়জয় সিসন সনজ জে প্রিোসরি েজরজছন সবশ্ব ভোবনোয়। শদে  ভোবনোর িীমোজরখো ছোসড়জয় 

আন্ত জোসিে পসরমিজে সবশ্বভোবনোজে িোমজন শরজখ সিদ্ধোন্ত  োনোজিও সপছপো নন। সবশ্বজুজড় দ্বন্দ, হোনোহোসন, িংঘোি, িংঘর্ জ, অস্ত্র 

ও বোরুজদর ঝনোৎেোজরর সবপরীজি েোসন্তবোিজো সিসন ছসড়জয় সদজি চোন। িোই শদখো যোয়, স্বজদজে পোব জিয চট্টগ্রোম েোসন্তচুসি 

িম্পোদন েজর েোসন্তপূর্ জ িহোবস্থোজনর শেত্রটি িম্প্রিোরর্ েজরজছন। শিমসন সফসেসিনিহ মধ্যপ্রোজচয েোসন্ত প্রসিষ্ঠোর  ন্যও 

শেজেজছন িজচষ্ট। সবসভন্ন িমজয় মিোমি তুজে ধজর সিসন সদে-সনজদ জেনোও সদজয়জছন। এমনেী শদজে শদজে িোমসরে বোসহনীর 

েমিো দখজেরও সিসন শঘোর সবজরোধী। সবশ্ব দরবোজর এর সবরুজদ্ধ সন স্ব অবস্থোনও তুজে ধজরজছন। এমনেী সন  শদজের 

িংসবধোজন িো অন্তভু জিও েজরজছন। শদখজি পোই, সবে েিজের শেজর্ প্রধোনমন্ত্রী সহজিজব  োসিিংঘ অসধজবেজন প্রদত্ত ভোর্জর্ 

সবজশ্বর সবসভন্ন শদজে গর্িজন্ত্রর সবরুজদ্ধ িোমসরে  োন্তোজদর েমিো দখজের সবরুজদ্ধ সবশ্ববোিীর িংহসির েেো তুজে ধজরসছজেন। যো 

এখজনো অব্যোহি শরজখজছন। সবজশ্বর িোমসরে  োন্তো েোিেরো শযমন পোসেিোজন িখন েমিো দখেেোরী িোমসরে  োন্তো েোিে 

পোরজভ  শমোেোররফ এ বিব্যজে ভোজেোভোজব শনয়সন। সবরূপ প্রসিসিয়ো শদখোজেও প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোসিনো এিজব শমোজেও ভ্রুজেপ 

েজরন সন। সন  শদজের িোমসরে  োন্তোজদর দুঃেোিজন  ন ীবন েীভোজব পদসপষ্ট হজয়জছ িো শেখ হোসিনোর  োনো। িোই সন  

শদজের িংসবধোজনও িোমসরে অভুযত্থোনেোরীজদর সবরুজদ্ধ ব্যবস্থো বেবৎ েজরজছন। মূেি েোসন্তর িম্প্রীসিেোমী শেখ হোসিনো িব 

িময় সহংিোজে পসরহোর েজর এজিজছন। প্রসিজেোজধর মজন্ত্র বেীয়োন হজয় সনজ জে সনম জমিোর প্রিীে েজর শিোজেন সন 

শেোজনোভোজবই। সহংস্রিোর সবপরীজি েোসন্তর বোিজোই সিসন প্রচোর েজর আিজছন। সহংিোজে  য় েরজি িবিময় সিসন িজচষ্ট। 

মোনুর্জে ভোজেোবোিোর মজধ্যই রজয়জছ সহংিোর মুসি। বঙ্গবন্ধুর ভোর্োয়, ‘বোংেো অসভধোন ছোড়ো আর শেোজনো ভোর্োর অসভধোজন 

পরশ্রীেোির েব্দটি শনই।’ আর শেখ হোসিনো চোইজছন বোংেো অসভধোন শেজেও শযন মুজছ যোয় এই েব্দটি। সেন্তু শয িমো  

সবদ্যমোন, শিখোন শেজে এিব শেঁটিজয় সবদোয় েরো িহ  নয় যসদও। রবীন্দ্রোনুরোগী শেখ হোসিনো েসবগুরুর মজিো সবশ্বোি েজরন, 

‘পৃসেবীজুজড় এেটি শদে, পৃসেবীর িব মোনুর্ সমজে এেটি  োসি-এটি শমজন সনজে পৃসেবীর িব মোনুর্ই এে শদজের, এে  োসির 

মোনুর্ হজব। শদজে শদজে  োসিজি  োসিজি ববসরিো েোেজব নো।’ অবশ্য শেখ হোসিনো এেোও  োজনন, এ েেো শুনজি যজিো িহ , 

েোজ  িজিো নয়। খুব উঁচুদজরর সেেো-িংস্কৃসি েোেজেই িজব শেোজে এ েেোর মম জ বুঝজব। 

দই দেে আজগ পসিমবজঙ্গর সবশ্বভোরিী সবশ্বসবদ্যোেজয়র িোসহজিয িম্মোনসূচে ডক্টজরে সডসগ্র ‘শদেীজেোত্তম গ্রহর্েোজে 

বোংেোজদজের প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোসিনো শদজে শদজে েোজে েোজে মোনুজর্র মজধ্য িম্প্রীসির ভোব গজড় শিোেোর  ন্য সনজবসদি 

হওয়োর েেো বজেসছজেন। রোষ্ট্রনোয়জেোসচি আচরজর্র বসহপ্র জেোে ঘটিজয় সিসন দৃসষ্ট আের্ জর্ েজরসছজেন। সবশ্ব শনতৃজের আিজন 

সনজ জে িমোিীন েরোর  ন্য পব জ িমোপন েজর িমু্মজখ েোসন্ত পোরোবোর সনজয় এসগজয় যোজেন। গি শদড়দেে ধজর সবজশ্বর 

গর্মোধ্যজম সিসন এেটি প্রেংসিি নোম। সবজশ্বর বৃহৎ েসিগুজেোর শ োজেও সিসন িমোিীন হজয় আিজছন। আর গর্মোধ্যমজুজড় 

সিসন এেটি উন্নয়নেীে শদজে উন্নি হবোর পে পসরিমোজে িোমজন তুজে ধরজছন। 

শেখ হোসিনো স্বপ্ন শদজখন, স্বপ্ন শদখোন এবং িো বোিবোয়নও েজরন। িোই সবশ্ব গর্মোধ্যম অনোয়োজি তুজে আজন শিই 

দৃশ্যপে বোংেোজদে স্বপ্ন শদজখ। শুধু শদখো নয়, শিই স্বপ্নজে বোিজব রূপ সদজি পে সনজদ জসেেো এবং িঠিে েম জসূচী সনজয় এসগজয় 

যোজে। যোত্রোপে মসৃর্ নো হজেও, স্বপ্নপূরজর্র পোেোয় চড়োই-উৎরোই শভজঙ্গ শবসরজয় আিজছ উন্নসির অগ্রযোত্রোয়। বোঙোসের আেো-

আেোঙ্ক্ষোর শচৌহসি স্বজদে ছোসড়জয় এখন সবশ্বিভোয় শপৌৌঁজছ শগজছ। স সডসপর প্রবৃসদ্ধ এবং আে জ-িোমোস ে সূচজে ‘উন্নয়ন সবশ্বময়’ 

সহজিজব িসিযেোরোজে জই উত্থোন ঘজেজছ শদেটির। িোই শদখো যোয়, উন্নয়জনর শরোে মজডে সহজিজব আন্ত জোসিে সবজশ্ব পসরসচি 

শপজয়জছ বোংেোজদে। আর শদেটির এই উন্নয়জনর অগ্রযোত্রোয় িোমজন শেজে শনতৃে সদজেন প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোসিনো। গসিেীে 

শনতৃজের েোরজর্ সবশ্ব শনতৃজের েোজছই শুধু নয়, শদসে-সবজদসে গর্মোধ্যজম এে ন আদে জ রোষ্ট্র নোয়ে সহজিজব সন স্ব ইজম  সৃসষ্ট 

েরজি শপজরজছন। হিদসরদ্র অবস্থোন শেজে উন্নয়নেীে শদজের পজে আ  বোংেোজদে। সবশ্ব উন্নয়জনর মহোিড়জে বোংেোজদে িোর 

অবস্থোনজে আরও এসগজয় সনজয় যোজে। যো অভোবনীয় মজন হজয়জছ অজনে শদসে-সবজদসে গর্মোধজমর েোজছ। অসবশ্বোিও এেটি 

পিোদপদ শদেজে উন্নয়জনর েোজির েোসমে েরোর মধ্য সদজয় শেখ হোসিনো শয অবস্থোজন শপৌৌঁজছজছন, সবজশ্বর িব জোসধে প্রচোসরি 

িংবোদগুজেো গি এে দেে ধজর িো অবজেোেন েজর আিজছ। এমনেী নোনো প্রসিজবদনও শছজপজছন। 

শদসে-সবজদসে গর্মোধ্যজমর েোজছ শেখ হোসিনো গুরুেবহ হজয় উজেজছন িোর ‘েযোসরেমোটিে’ ভূসমেোর েোরজর্। সমজেজছ 

এজের পর এে িম্মোন নে আন্ত জোসিে পুরস্কোর। শেখ হোসিনোর দূরদেী শনতৃে দোসয়েেীে পররোষ্ট্রনীসি ও কূেননসিে 

িোফজের স্বীকৃসি সহজিজব এ পয জন্ত আন্ত জোসিে পয জোজয় অজনে সডসগ্র পুরস্কোর িরেোর প্রধোন ও রোষ্ট্র শপজয়জছ। েোইম িোমসয়েীর 

সবজবচনোর শেখ হোসিনো সবজশ্বর প্রভোবেোেী দেনোরী শনত্রীর এে ন মজনোনীি হজয়সছজেন। সবশ্ব িিিোর  সরজপ সিসন ২০১৭ 

শেজে ২০২১ িোে পয জন্ত িিিোর েীজর্ জর সিন শনিোর এে ন সহজিজব সনব জোসচি হজয়জছন ‘সপপেি এন্ড পসেটিজের গজবর্র্ো 

প্রসিজবদজন। যো গর্মোধ্যজম সেজরোনোম হজয়জছ, শিখোনও শদখো শগজছ শবিন ছোড়ো শেখ হোসিনোর িম্পজদর সস্থসিজি শেোজনো 



িংযুসি শনই। শগোপন িম্পদও শনই। শদজের ৭৮ ভোগ মোনুর্ মজন েজরন সিসন িৎ এবং ব্যসিগি শেোভ-েোেিোর উজধ জ। শরোসহঙ্গো 

ইস্যযজি যুিরোজষ্ট্র ওয়োেসিে  োন জোে সেজখসছে ২০১৭ িোজে অংিোন স্যসচ পসিমো সবজশ্ব অসধে পসরসচি এে ন ব্যসি। সিসন 

েোসন্তজি শনোজবেও শপজয়জছন। সেন্তু আ  সিসন িোরোসবজশ্ব সনসন্দি এবং িোরই প্রসিজবেী রোজষ্ট্রর প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোসিনো িোরোসবজশ্ব 

প্রেংসিি। 

শরোসহঙ্গো ইস্যযর ধেে শপোহোজে বোংেোজদে। গোসড জয়োন পসত্রেো সেজখসছে ২০১৭ িোজের আগজে, ‘শরোসহঙ্গ ইস্যযজি 

বোংেোজদজের প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোসিনো শয সবেোে মহোনুভবিোর পসরচয় সদজয়জছন িো সবরে। সিসন শয এে ন হৃদয়বোন রোষ্ট্রনোয়ে 

িো সিসন আজগও প্রমোর্ েজরজছন, এবোরও প্রমোর্ েরজেন।’ সন  শদে শেজে সবিোসড়ি শরোসহঙ্গোজদর আশ্রয়-খোদ্য সদজয় শেখ 

হোসিনো সবশ্বনসন্দি হজয়জছন। সবজশ্বর িব গর্মোধ্যম শেখ হোসিনোর মোনসবে ভূসমেোর উে¡সিি প্রেংিো েজর আিজছ। প্রধোনমন্ত্রী 

শেখ হোসিনোজে মোনবিোর  ননী বো মোদোর অব সহউম্যোসনটি আখ্যোসয়ি েজরজছ েজয়েটি সিটিে গর্মোধ্যম। ইসন্ডয়ো টুজডর 

অনেোইন প্রসিজবদজন বেো হয় ‘শেখ হোসিনোর হৃদয় বজঙ্গোপিোগজরর চোইজিও সবেোে। শযখোজন শরোসহঙ্গোজদর আশ্রজয় েোপ জণ্য 

শনই।’আে জ-িোমোস ে উন্নয়ন, গর্িন্ত্র স্যপ্রসিসষ্ঠি েরো এবং সবশ্বেোসন্ত স্থোপজন অবদোন রোখোর  ন্য সবজশ্বর সবসভন্ন িংস্থো ও ব্যসি 

িাঁজে সবসভন্ন উপোসধজি ভূসর্ি েজর িম্মোসনি েজরজছন। যুিরোষ্ট্রসভসত্তে প্রভোবেোেী সব জনি িোমসয়েী ‘শফোবি জ’ অসভসহি 

েজরজছ ‘শেসডি অব ঢোেো।’ িংযুি আরব আসমরোজির পসত্রেো খোসেদ েোইমি উপোসধ সদজয়জছ ‘প্রোজচযর নতুন িোরেো।’ শ্রীেঙ্কোর 

গোসড জয়োন পসত্রেো উজেখ েজরজছ, ‘শ োয়োন অব আেজ।’ রোষ্ট্র পসরচোেনোয় সবস্ময়ের িোফে শদসখজয় অনন্য রর্ জর্ীয় অবস্থোন বিসর 

েজরজছন শেখ হোসিনো। সবচের্িো ও শনতৃজের দৃঢ়িো সদজয় বোংেোজদে সবজশ্বর বুজে নতুন যুজগ পো শরজখজছ। িোর হোি ধজর 

কূেনীসি, অে জনীসি ও িোমোস ে উন্নয়জনর মজিো িব শেজত্রই িফেিোর িজঙ্গ বোংেোজদজের বন্ধন বিসর েজরজছন সবশ্ববোিী। 

অবেোেোজমো উন্নয়জনর শেজত্র ন রেোড়ো িোফে সহজিজব শদখো সদজয়জছ পদ্মো শিতু। অেচ এই শিতু সনজয় শদেী-সবজদেী 

গর্মোধ্যমজে িরগরম েজর তুজেসছে সবশ্বব্যোংে। নোনো অসভজযোজগ অে জোয়ন বন্ধ, শমোড়েজদর শচোখ রোঙোসন িবেীছুজে পোে 

েোটিজয় সন স্ব অে জোয়জন পদ্মো শিতু সনম জোর্ সবজশ্বর বুজে বোংেোজদজের আে জ-িোমোস ে িেমিোজে প্রমোর্ েজরজছ। িাঁর  

পসরেল্পনোজিই বোংেোজদে এখন প্রোয় িব শেজত্রই সডস েোে। পোওয়ো যোজে পয জোপ্ত সবদযৎ। প্রযুসিবোন্ধব কৃসর্নীসির েোরজর্ই 

বোংেোজদে ইজিোমজধ্য খোজদ্য স্বয়ংিম্পূর্ জিোর পর রপ্তোসনর িেমিোও অ জন েজরজছ। শয সবশ্বব্যোংে পদ্মো শিতু প্রেল্প শেজে সমথ্যো 

অজুহোি শদসখজয় িজর সগজয়সছে, শিই সবশ্বব্যোংজের শপ্রসিজডন্ট বোংেোজদজে এজি দোসরদ্রয সবজমোচজন সবশ্বজে বোংেোজদে শেজে 

সেখজি বজেসছজেন। একুে েিজে এজি শেখ হোসিনো শদেী-সবজদেী গর্মোধ্যজম গুরুেপূর্ জ অবস্থোজন েোেজেও সবে েিজে িাঁর 

যোত্রোপে মসৃর্ সছে নো। গি চসেে বছজরর শবসে সিসন রো নীসিজি শুধু নন, আওয়োমী েীজগর িভোজনত্রীও। এমন সবরে 

রো ননসিে ব্যসিে সবজশ্ব সবরে।  শদেী গর্মোধ্যজমর উন্নয়ন ও অগ্রগসিজি গি এে দেজের শবেী িময় েমিোয় েোেোেোজে 

নোনো পসরেল্পনো গ্রহর্ ও িো বোিবোয়ন েজরজছন। শদজে গর্মোধ্যজমর ব্যোপে সবিোর ঘজেজছন। সপ্রন্ট, ইজেেট্রসনে, অনেোইন 

সমসডয়োর সবেোে ও প্রিোজর গুরুেপূর্ জ ভূসমেো পোেন েজর আিজছন। 
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