
বাাংলাদেদের গল্প নিদে শেখ হানিিা শেদে শেদে 

শমাহাম্মে আখতারুজ্জামাি 

িকাদল নকাংবা অলি দুপুদর িািা রকম হাাঁকডাদক পদের শেনরওোলারা শেমি ঘুদর শবড়াি পাড়াে মহল্লাে, ঠিক একই ভাদব 

শেখ হানিিা বাাংলাদেে িাদমর এক িজীব এবাং ধন্বন্তনর িম্পে নিদে ঘুরদত থাদকি িারা নবদে। শডদক শডদক  শেেটার অগ্রগনত আর ঘুদর 

োড়াদিার গল্প শোিাি। নবেবািী আগ্রহ নিদে শুদিি আর অবাক হি এই শভদব শে, এই  নক শিই শেে োদক তকমা পরাদিা হদেনিল 

তলানবনহি ঝুনড়র শেে নহদিদব ? 

শেখ হানিিা, বাাংলাদেদের প্রধািমন্ত্রী বাঙ্গালীর জানতর নপতা শেখ মুনজবুর রহমাদির নিম মম হতযাকদের একুে বির পর ১৯৯৬ 

িাদল গণতানন্ত্রক ভাদব নিব মানিত হদে িরকার গঠি কদরি। োনেত্ব গ্রহদণর পর ১৯৯৮ িাদল পাব মতয োনন্ত চুনি িম্পােি কদরি োর মাধ্যদম 

অস্ত্রধারী শগাষ্ঠীর (োনন্তবাহীনি) অস্ত্র িমরদের মধ্য নেদে অোন্ত পাব মতয এলাকার শতইে বিদরর দ্বন্দ িাংাাদতর অবিাি হে এবাং পাাঁি লাখ 

অনধবািী স্বাভানবক জীবি নেদর পাে। এবাং এই োনন্ত চুনির েদল ১৯৯৯ িাদল জানতিাংদার শেিানর অনধদবেদি প্রথম বাদরর মত 

বাাংলাদেদের কালিার অব পীি প্রস্তাব গ্রহীত হে। ১৯৯৯ িাদল বাাংলাদেে েনিণ এনেোর একমাত্র শেে নহদিদব আন্তজমানতক অপরাধী 

নবিারআলে প্রনতষ্টার চুনি ‘শরাম স্ট্যাটুদট স্বাির কদর। ো নিল মািবতানবদরাধী শে শকাি হতযাকাদের নবরুদে অকুন্ঠ িমথ মি। ২০০৯ িাল 

শথদক অদ্যাবনধ পর পর নতিবার িরকার গঠদির কারদি তাাঁর নিরন্তর প্রদিষ্টাে বাাংলাদেদের অথ মনিনতক, িামানজক এবাং মািবিম্পে 

উন্নেদির শিদত্র অভূতপূব ম উন্ননত িানধত হে তা হদে উদঠ অনবোস্য। নমদলনিোম শডদভলদমন্ট ল ি মাত্রা অজমদি অন্য শেদের শিদে 

বাাংলাদেদের অজমি আোতীত হওোে আন্তজমানতক পুরষ্কার এবাং প্রোংো শপদত থাদক। নেশু নেিা ও স্বাস্থ্য, ইউনিেি ও স্কুল পে মাদে তথ্য 

প্রযুনির ব্যবহার, িারী অনধকার, শজোর িমতাি হ নবনভন্ন শিদত্র উদল্লখ শোগ্য অবোদির জন্য জানতিাংদার তৎকালীি মহািনিব বাি নক 

মুি প্রধািমন্ত্রীর িাদথ আদলািিা পূব মক শটকিই উন্নেদির লি বাস্তবােদি কাজ কদর োওোর জন্য পূণ ম িমথ ম প্রোি কদরি।  

নবদেদে অনভবািী গমদির অনূকুদল আইিগত, শপোগত ও নিরাপত্তা িহােতা োদির জন্য আন্তজমানতক শোরাদম শজার োবী 

জািাি। একই িাদথ ১১ ল ি শরানহঙ্গা উদ্বাস্তু শক আশ্রে োদির মাধ্যদম মাোর অব নহউমানিটি উপানধদত ভূনিত হি। একটি দুদে মাগ প্রবি 

এলাকার শেে বাাংলাদেে, োর কারণ উন্নত শেেগুনলর কাব মি নিিঃি রণ। বাাংলাদেদের প্রধািমন্ত্রী িব িমে জলবায়ু র ভারিাম্য রিাে 

কাে মকর পেদিদপর োবী জানিদে আিদিি। এমিনক জানতিাং শার ৭৭ তম অনধদবেদিও নতনি এই োবীদত ির ব নিদলি।  

অনুন্নত শেে িমুদহর স্বাথ ম রিাে বাাংলাদেদের ভূনমকা নিল প্রোং ি িীে। শে কারদি ২০১৫ িাদল িব মিম্মত ভাদব অনুন্নত শেে 

িমুদহর িাংগঠি শলাবাল শকা-অ রনডদিেি বুযদরা অব এলডী নির শিোরমাি নিব মানিত হে, এভাদবই শেখ হানিিার বাাংলাদেে শক শেরী 

কদর নিদে ঘুদর শবড়াি শেদে শেদে। শেে ও জিকল্যাদণ অিামান্য অবোদির জন্য প্রধািমন্ত্রী শোব মি ম্যাগানজদি প্রকানেত ২০২১ 

িাদল নবদের প্রভাবোলী ৫০ িারীর তানলকাে নতনি অবস্থ্াি কদর নিদেদিি। ক্ষুধার নবরুদে আদন্দালদির অবোিস্বরূপ 

জানতিাংদার নবে খাদ্য িাংস্থ্া (FAO) কর্তমক ‘শিদরি পেক’ লাভ কদরি। ২০১০ িাদলর ১২ জানুযানর প্রধািমন্ত্রী শেখ হানিিা 

‘ইনন্দরা গান্ধী োনন্ত পেক ২০০৯’-এ ভূনিত হি। ২০১০ িাদল নেশুমৃত্যযর হার কনমদয আিায জানতিাংা ‘এমনডনজ পুরস্কার’ 

প্রোি কদর। 

গণতন্ত্র পুিরুোদর দূরেেী শির্তত্ব, সুোিি, মািবানধকার রিা, আঞ্চনলক োনন্ত ও জলবায়ু পনরবত মদির িযাদলঞ্জ শমাকানবলায 

িদিতিতা বৃনেদত অবোদির জন্য ইাংল্যাদের হাউি অব কমদের নিকার জি বারদকা, প্রধািমন্ত্রী শেখ হানিিাদক ‘শলাবাল 

২০১৩ িাদলর ২৩ শিদেম্বর খাদ্য নিরাপত্তা ও োনরদ্র নবদমািদি অবোদির জন্য ইন্টারন্যােিাল অগ মািাইদজেি ের িাউথ-িাউথ 

শকা-অপাদরেি ‘িাউথ-িাউথ অযাওযাড ম ২০১৩’ পুরস্কার প্রোি কদর। 

আধুনিক আর নবজ্ঞাি মিষ্ক  প্রজন্ম গদড় ত্যলদত নডনজটাল বাাংলাদেদের কাঠাদমাগত নভনত্ত গদড় ত্যদলদিি তার েদল শকানভডকাদল িারা নবে 

স্থ্নবর হদলও বাাংলাদেে নিল িিল। তাাঁর অথ মিীনত গনত হানরদেনিল নকন্তু শথদম থাদকনি। তরুণ প্রজন্ম াদর বদি আউটিরনিাং এর মাধ্যদম 

শবকারত্ব ঘুনিদেদি, ততনর শপািাক খাত অব্যাহত শরদখনিল নবেবাজাদরর শপািাক িানহো, ো ইউদরাপ আদমনরকা ভাল্ভাদবই অবগত। 

মহামানরদত মানুদির মৃতযহার নিল ত্যলিামূলক অদিক কম। ২০১৯ িাদল ২৪ শিদেম্বর বাাংলাদেদে িমনন্বত টিকাোি কম মসূনিদত 

ব্যাপক িেলতার জন্য শলাবাল অযালাদযে ের ভযাকনিিি অযাে ইনমউিাইদজেি (নজএনভআই গ্যানভ) প্রধািমন্ত্রী শেখ হানিিাদক 

‘ভযাকনিি নহদরা’ িম্মািিায ভূনিত কদর। আমরা জানি একটা শেদের পররাষ্ট্র িীনত হদে শিই শেদের অভযন্তরীণ িীনতর িম্প্রিানরত 

এবাং িাংদোনজত অাংে। অথ মাৎ শেেটি শে িীনত আর কম ম পেনত নিদে িদল তাদক শকন্দ্র কদরই িমনন্বত করা হ্ে তবনেক পেদিপ। দুিঃখী 

মানুদির মুদখ হানি শোটাদিা বা শিািার বাাংলা গদড় শতালার শে প্রতযে, নবজ্ঞাা্মিষ্ক ও প্রযুনি নিভ মর জানত গঠি, অনুন্নত শেদে শথদক 

উন্নেিেীল শেদে রূপান্তদরর শে পেদিপ এবাং িােল্য তার ওপর নভনত্ত কদরই শকাি শেদের ইনতবািক  ইদমজ গদড় উদঠ। আর উঠদলই হে 

িা তাদক নবেস্মপ্রোদের কাদি শকৌেলগত ভাদব উপস্থ্াপি করাও পররাষ্ট্র িীনতর োবী- শেখ হানিিা শেদে নবদেদে শিই িােদল্যর কথাই 

ত্যদল অক্লান্তভাদব ধরদিি।  

১৯৭১ এর ১৬ নডদিম্বর পাকহািাোর বানহিীদক পরানজত কদর বাঙানল জানত লাল-িবুদজর পতাকা হাদত নবেবািীদক  জানিদেনিল এটি 

একটি স্বাধীি শেদের পতাকা এবাং শিই জানতর নপতার িাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুনজবুর রহমাি, শেেটির িাম বাাংলাদেে। নবদের মাি নিদত্র একটি 



শেদের স্থ্াি কদর শিোর মাধ্যদম বাঙানল জানতর নবোেদির শে সূিিা তা সুদৃঢ় হদেনিদলা ১২১ শেদের স্বীকৃনতর  অজমি ও ১৯৭৪ এর ১৬ 

শিদেম্বর জানতিাংদার িেস্যপে লাদভর মাধ্যদম। তদব বাাংলাদেে মাথা উঁচু  কদর োনড়দেনিল একই বিদরর ২৫শিদেমবর জানতিাংদার 

িাধারি পনরিদে বঙ্গবন্ধু বাাংলাে ভািি োদির মধ্য নেদে। শিই অগ্রোত্রা আদরা সুিাংহত এবাং িমুন্নত শরদখদিি বাাংলাদেদের প্রধািমন্ত্রী 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হানিিা।  তবনেক পনরমণ্ডদল উত্থািপতি, পরােনির মদধ্য ঠাো লড়াই, কখদিা যুে নবগ্রহ, জঙ্গীবাে এবাং অথ মনিনতক 

নবপ্রেদের মদধ্যও বাাংলাদেে নদ্বপানিক, আঞ্চনলক আর আন্তজমানতক  িম্পকম বজাে শরদখদি িমািতাদল।  

গত ২৪ শিদেম্বর  প্রধািমন্ত্রী শেখ হানিিা জানতিাংদার ৭৭তম অনধদবেদি একইভাদব বাাংলাে ভািি নেদেদিি। শকাি গণতানন্ত্রক িরকার 

প্রধাি নহদিদব ১৭ তম ভািি শেোর িনজর এটাই প্রথম। এই ভািদি নতনি শেমি আন্তজমানতক ইসুয নিদে শিাচ্চার নিদলি শতমনি ত্যদল 

ধদরদিি বাাংলাদেদের িােল্য আর অগ্রগনতর কথা, শকমি কদর বাাংলাদেে অনুন্নত শেে শথদক উন্নেিেীল শেদে পনরণত হল শিই গল্পই 

বদল শবড়াদেি শেদে শেদে।  

শুধু নবে শোরামই িে, নবে গিমাধ্যদমও তাাঁর িহজ ও প্রািবন্ত অাংেগ্রহণ শেদের িােদল্যর কথা প্রিাদর গুরুত্বপূণ ম  ভূনমকা  রাখদি। নতনি 

নবনবনি, নিএিএি, আলজানজরা, গালে নিউজ, খানলে টাইমি, নে গানড মোি, রেটার, ওোলনষ্ট্রট জাি মাল, শটনলগ্রােিহ নবনভন্ন আন্ত্রজানতক 

গি মাধ্যদম িপ্রনতভ নিদলি িব িমে। উত্তর নেদেদিি নবনভন্ন অনপ্রে প্রদের, ব্যাখা কদরদিি অদিক শিনতবািক প্রিঙ্গদক। এভাদবই কখদিা 

নবেমঞ্চ কখদিা নবেনমনডোে ত্যদল ধদরদিি জাতীে ও আন্তজমানতক প্রিঙ্গ। বঙ্গবন্ধুর স্বদের শিািার বাাংলা তাই িারা নবে আজ িমাদৃত 

এবাং সুপনরনিত।  

# 

শলখকিঃ কলানমস্ট্ ও জাতীে গ্রন্থদকদন্দ্রর িাদবক পনরিালক  
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