
শখ াসনা: ততা  াসয মূতত প্রতীক 

   শভাতাায শাসন 

স্বাধীনতায স্থসত জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভাসনয কন্যা প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায ৭৫তভ জন্সদন আসছ ২৮ 

শসন্ফম্বয। আজ শথসক ৭৫ ফছয আসগয এই সদসন সতসন পৃসথফীসত আগভন কসযন। তাঁয জন্সদনটি আভায কাসছ ফাাংরাসদসয পুনজতন্ 

ফসর ভসন য়। এয কাযণ অতযন্ত জ। সি রাখ সদ ,চায রাখ ভা শফাসনয ইজ্জসতয সফসনভসয় ১৯৭১ াসরয ১৬ সডসম্বয 

ফাাংরাসদসয সফজয় অসজতত য়। আয স্বাধীনতা  ভান মুসিমৄসেয যাসজত ত্রু এফাং কসতয় উচ্চাসবরালী  সফদগাভী শনা 

দস্য ১৯৭৫ াসরয ১৫ আগস্ট জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধুসক সযফাসয তযা কসয। ভান আল্লায অসল যভসত শ সদন ফঙ্গফন্ধুয দুই 

কন্যা শখ াসনা  শখ শযানা সফসদস থাকায় তাযা দুই শফান প্রাসণ শেঁসচ মান। ফঙ্গফন্ধুসক তযায ভধ্যসদসয় ঘাতকচক্র মূরত 

ফাাংরাসদসক,শদসয স্বাধীনতা  মুসিমৄসেয শচতনাসক তযা কসযসছ। স্বাধীনতাসফসযাধী চক্য নানান আফযসণ দীঘ ত ২১ ফছয শদ 

সযচারনা কসয। এ ভয় মুসিমৄে,স্বাধীনতায শচতনাসত ধ্বাং কসয মৄোযাধী ,ভানফতা সফসযাধীযা শদ ান কসয। আজসকয 

পর প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায মসদ জন্ না সতা, সকাংফা সতসন মসদ ১৯৮১ াসর শদস সপসয না আসতন,আয়াভী রীসগয ার না 

ধযসতন তা সর আজসকয শম ফাাংরাসদ আভযা শদখসছ তা শদখতাভ না। কাযণ জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু আভাসদয সদসয়সছন স্বাধীনতা 

আয তাঁয সুসমাগ্য কন্যা শখ াসনা সদসয়সছন জাসতয অথ তননসতক মুসি,শদসয প্রতযাসত উন্নয়ন,সফসে ফাাংরাসদসয ম্মান এফাং 

সফসে ফাাংরাসদ ‘উন্নয়সনয শযার ভসডর’ সতানা।  

 

স্বাধীন ফাাংরাসদ অধ তত ফছয পূণ ত কযসত মাসে। জাসতয সতায জন্তফল ত ‘মুসজফ ফল ত’ উদমাসত সে। সফেব্যাী 

কসযানাবাইযা ‘শকাসবড-১৯’ গত ১০০ ফছসযয ভাসঝ ফসচসয় ভাযাত্মক াংকট সসসফ সফেফাীয াভসন উসস্থত সয়সছ। 

ভানফজাসত নতুনবাসফ সফেব্যফস্থায সযকল্পনায কথা বাফসত ফাধ্য সে। প্রকৃসতসক যক্ষা কসয স্বাস্থয ব্যফস্থায উন্নয়সনয জন্য শফস 

সফসনসয়াগ কযসফন শই প্রসেয উত্তযমূ শুদৄ সফে শনতৃবৃন্দযাই নয়, াধাযণ ভানুল এখন জাসন। সফেব্যফস্থায এই আদৄসনকায়সনয 

মৄসগ শকাসনা শদ ফা জাসত সফসেন্নবাসফ শকাসনা ব্যফস্থা প্রফততসনয ভাধ্যসভ সনজ শদস ীভাফে যাখসত াযসফ না, এটিয প্রবাফ সফসে 

ছসিসয় িসছ। মায উদাযণ আভযা াম্প্রসতক ভসয় অসনক শদখসত াসে। 

 

 ফাাংরায গণভানুসলয নসন্দত শনিী ফঙ্গফন্ধুকন্যা প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায ৭৪তভ জন্সদন উরসক্ষয আয়াভী রীগ 

শনতাকভী শদ-সফসদসয ভানুল কসযানা ভাভাসযকাসরয ভসধ্যই তায দীঘ তায়ু কাভনা কসয শদায়া  আীফ তাদ কযসছন। যাজননসতক 

সযফাসয জন্গ্রসণয সুফাসদ শফ শথসকই াংগ্রাভী শচতনায সুভান উত্তযাসধকায ফন কযসছন সতসন। সতায াংগ্রাভী জীফসনয 

আত্মতযাগ কাছ শথসক শদসখসছন, সসখসছন। ছািরীশগয শনিী শখ াসনা ইসডন ভসরা কসরসজয সনফ তাসচত সবস সসসফ '৬৯-এয 

গণ-আসন্দারসন সক্রয় াংগঠসকয ভূসভকা ারন কসযসছন। ভান মুসিমৄসেয শনতৃত্ব প্রদানকাযী দর আয়াভী রীগসক দীঘ ত ৩৯ ফছয 

সনষ্ঠা, ততা  াসয সঙ্গ শনতৃত্ব সদসয়, অতযাচায-অসফচায, শজরজুলুভ য কসয গণযাসয় অসবসলি কসয চাযফায যকাসয 

অসধসষ্ঠত সয় যাষ্ট্র সযচারনায় শমাগ্যতায স্বাক্ষয শযসখসছন। আগযতরা ভাভরায় জাসতয সতা কাযারুে থাকা অফস্থায় অনািম্বয 

অনুষ্ঠাসনয ভধ্য সদসয় সতসন সফসষ্ট সফজ্ঞানী ড. য়াসজদ সভয়ায সঙ্গ সফফা ফন্ধসন আফে ন। ব্যসিগত জীফসন আইটি সফসলজ্ঞ পুি 

জীফ য়াসজদ জয়  অটিজভ সফসলজ্ঞ কন্যা ায়ভা য়াসজদ পুতুসরয গসফ তত জননী সতসন।  

 

১৯৭৫-এয ভভ তন্তুদ ঘটনায য আয়াভী রীগ মখন ক্রাসন্তকার অসতক্রভ কযসছর তখন সতসন দসরয ার ধসযন। ভগ্র ভাজ 

 যাষ্ট্রব্যফস্থা তখন াভসযক াসকয দুুঃাসন সনসতত। শস্বযাসনয অফান ঘটাসত সতসন জাসতসক শনতৃত্ব সদসয়সছন। ১৯৮১ 

াসরয সম্মরসন ফাই ধসয সনসয়সছর আয়াভী রীগ সফবি সয় মাসফ। আভযা জীফনণ শচষ্টা কসয ফ লিমন্ত্র ব্যথ ত কসয দসরয 

ঐকয ধসয শযসখ ফঙ্গফন্ধুকন্যা শখ াসনায য দসরয শনতৃত্ববায অ তণ কসয তায াসতই তুসর সদসয়সছরাভ আয়াভী রীসগয যসি 

শবজা াংগ্রাভী তাকা। '৮১-এয ১৩ শথসক ১৫ শপব্রুয়াসয অনুসষ্ঠত আয়াভী রীসগয কাউসন্পসর অসনক আরা-আসরাচনায য জাতীয় 

 দরীয় ঐসকযয প্রতীক সসসফ তায অনুসস্থসতসত তাসক আয়াভী রীসগয বাসত সনফ তাসচত কযা য়।জাসতয সতায দাঙ্ক 

অনুযণ কসয জাসতাংসঘ ফঙ্গফন্ধুকন্যায সপ্রয় ভাতৃবালা ফাাংরায় ফিৃতা প্রদান ফাাংরাসদসক সফসে ভম তাদায আসন আীন কসযসছ।  



-২- 

আন্তজতাসতক সফসে আভযা মখন মাই তখন আভাসদয মাযা একসদন তুেতাসেল্য কসয ফসরসছর, 'তরাসফীন ঝুসি', আজ তাযাই ফসর, 

'সফস্ময়কয উত্থান ফাাংরাসদসয'। 

 

জাসতয সতা দুটি রক্ষয সনসয় যাজনীসত কসযসছন। একটি ফাাংরাসদসয স্বাধীনতা, আসযকটি অথ তননসতক মুসি। সতসন আভাসদয 

স্বাধীনতা সদসয়সছন সকন্তু অথ তননসতক মুসি সদসয় শমসত াসযনসন। শই কাজটি দক্ষতা, সনষ্ঠা, ততা  াসয সঙ্গ ম্পন্ন কসয 

শদসক সতসন অসনক দূয এসগসয় সনসয়সছন। শসদন শফস দূসয নয়, শমসদন তায শনতৃসত্ব স্বাধীন ফাাংরাসদ সফ ভম তাদাারী, ক্ষুধামুি, 

দাসযদ্র্যমুি ফঙ্গফন্ধুয স্বসেয শানায ফাাংরা। ফাাংরায ভানুসলয অথ তননসতক মুসিয রসক্ষয সনসফসদত সপ্রয় শনিী শখ াসনায শুব 

জন্সদসন তায নীসযাগ  দীঘ তজীফন কাভনা কসয।   

 

মুসজফফসল ত অফস্থান কসয আভযা মখন আভাসদয শনিী শখ াসনায ীযক জন্ফাসল তকীয সদসক মাসে, তখন ভগ্র জাসত  

সফসেয কর ফাাংরা বালাবালী ভানুল শাসলত ভানুলসদয ক্ষ শথসক আন্তসযক শুসবো, কৃতজ্ঞতা  অসবনন্দন। ফঙ্গফন্ধুয স্বসেয 

শানায ফাাংরা শখ াসনায াশতই ফাস্তফাসয়ত সে। ১৯৮১ াসর স্বসদ প্রতযাফততসনয য জাতীয় যাজনীসতয ার ধসযন 

ফঙ্গফন্ধুকন্যা শখ াসনা। কাঁসধ তুসর শনন দসরয দাসয়ত্ব। নানা প্রসতকূরতায ভসধ্য ১৯৯৬ াসরয াধাযণ সনফ তাচসন আয়াভী 

রীগসক সফজয়ী কসযন এফাং প্রথভফাসযয ভসতা ফাাংরাসদসয প্রধানভন্ত্রী সসসফ থ শনন। ই ভয় উত্তপ্ত াফ ততয চট্টগ্রাসভ াসন্ত 

সপসযসয় আনসত সতসন চুসি কসযন। ১৯৮১ াসরয য শথসক দীঘ ত চায দক ধসয শদসয যাজনীসতয অগ্রবাসগ শথসক সনযর শনতৃত্ব 

সদসয় চসরসছন সতসন। এই ভসয় ঘাতকসদয উত্তযসূসযযা ফাযফায তাসক তযায শচষ্টা কসযসছ। ২০০৪ াসরয ২১ আগস্ট শগ্রসনড াভরা 

সছর সযকসল্পত; সফসেন্ন শকাসনা ঘটনা নয়। শই াভরায মূর রক্ষয সছর শখ াসনাসক তযায ভাধ্যসভ ফাাংরাসদস াম্প্রদাসয়ক 

যাজনীসতয সফস্তায ঘটাসনা। এয আসগ তাযা ফঙ্গফন্ধুসক তযায ভধ্য সদসয় অাম্প্রদাসয়ক ফাাংরাসদসক াম্প্রদাসয়কতায আঁতুিঘয 

ফানাসত শচসয়সছর। যফতীকাসর ঘাতকসদয আনুকূসল্য মাযাই ক্ষভতাীন সয়সছ, তাযাই ফাাংরাসদসক াম্প্রদাসয়ক  জসঙ্গযাসষ্ট্র 

সযণত কযসত শচসয়সছ। তাযা যাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠসালকতায় এসদস জসঙ্গফাসদয উত্থান  সফস্তায ঘটিসয়সছ। আভযা জাসন, উন্নত, মৃে, 

আদৄসনক  অাম্প্রদাসয়ক ফাাংরাসদ সফসনভ তাসণ াংসফধাসনয মূরভন্ত্র পুসযাপুসয কাম তকয কযায সফকল্প শনই। শখ াসনা এসক্ষসি 

সনসিতবাসফ অফগত  সচষ্ট।  

 

২০০৯ াসর আয়াভী রীগ ক্ষভতায় আায য ২০১৪  ২০১৮ াসর জাতীয় সনফ তাচন অনুসষ্ঠত য়। ২০০৯ ার শথসক ১১ 

ফছয ধাযাফাসকবাসফ শখ াসনায যকায ক্ষভতায় আসছ। শখ াসনা এভন এক ভয় ক্ষভতাীন সয়সছন, মখন ফঙ্গফন্ধুয 

তযকাযীযা াংসফধাসনয ফমূরনীসত সফধ্বস্ত কসযসছর। তাযা াংসফধানসক এভনবাসফ ক্ষতসফক্ষত কসযসছর শম, তাসত স্বাধীনতায 

মূরভন্ত্র অফসষ্ট সছর না। জসঙ্গফাসদয উত্থান, ন্ত্রা, দুনীসত, দসযদ্র্তা নানাসফধ কাযসণ শদ মখন একটি ক্রাসন্তকার ায কযসছর, 

এভন সযসস্থসতসত সতসন ক্ষভতাীন ন। জসঙ্গফাদ সনমূ তর, দুনীসত দভন, দাসযদ্র্যসভাচন  জীফনভাসনয উন্নসত ঘটাসনা জরুসয সয় 

িায় প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায য অসনক শফস দাসয়ত্ব আফসততত সয়সছ। সতসন ততা, সনষ্ঠা  আন্তসযকতায সঙ্গ তায দাসয়ত্ব 

ারন কসয চসরসছন।  

 

ফঙ্গফন্ধু কন্যা দাসয়ত্ব সনসয় এসগসয় না এসর ফাাংরাসদসয আজসকয ইসতা য়ত অন্যযকভ সতা। অথ তননসতক, সক্ষা, 

াভাসজক, স্বাস্থযখাত, শমাগাসমাগ ব্যফস্থা উন্নয়সনয এই শম এত অগ্রযতা অথফা আজসক ফাাংরাসদ শম সফেদযফাসয ম্মানসতা 

অফস্থায় শ ৌঁসছসছ এটি ফঙ্গফন্ধু কন্যায শভধা, শ্রভ, াসকতা  দক্ষতায পর। এটি সছর ফঙ্গফন্ধুয স্বে, এটি মুসিমৄসেয স্বে, এটি 

১৭ শকাটি ফাঙাসরয স্বে। এই স্বে পূযসণ সতসন সনযন্তয কাজ কসয চসরসছন। সনসভ তত সে ফঙ্গফন্ধুয স্বসেয ফাাংরাসদ। আয এই 

আযাধ্য শদ সনভ তাণই ফাঁসচসয় যাখসফ ফঙ্গফন্ধুসক শকাটি শকাটি ভানুসলয হৃদসয় অনন্তকার ধসয। এয জন্য প্রসয়াজন ফঙ্গফন্ধু কন্যায 

শনতৃসত্বয চরভান কল্যাণধভী, ভভতাভয়ী  াী শনতৃত্ব। ‘শদসয ভানুসলয কল্যাণ  উন্নসতই তাঁয একভাি যাজননসতক ধ্যান-জ্ঞান। 

শদ  ভানুসলয কল্যাসণ সনসজসক সঁস সদসয়সছন। ভা-ফাফা, সযফায সযজন ফসকছু াসযসয় সনসজয কথা বাসফনসন শখ াসনা। 

 



 -৩- 

সফসে অসধকাযফসিত, শাসলত, সনম তাসতত  সনসেসলত ভানুসলয িাণকততা সসসফ মৄসগ মৄসগ আসফভূ তত সয়সছন ফহু 

ভাভানফ। াসকয যিচক্ষু উসক্ষা কসয, শজর জুলুভ সনম তাতন শভাকাসফরা কসয অবীষ্ট রসক্ষয এসগসয় শমসত সয়সছ তাসদয 

অসনকসক। ২৩ ফছয াসকস্তাসনয শজর জুলুভ সনম তাতন য কসয, ফাযফায মৃতুযয মুসখ দাঁসিসয় ১৯৭১ াসর অসধকাযফসিত ফাঙাসরয 

স্বাধীনতা এসনসছসরন ফাঙাসরয জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভান। সতসন সছসরন ভানফদযসদ শনতা। াযাসফসে তাঁয সযসচসত 

সছর শাসলত ভানুসলয প্রসতসনসধ সসসফ। তাঁয কন্যা এখন ফাাংরাসদসয যাষ্ট্রসযচারনায দাসয়সত্ব। চায চাযফাসযয প্রধানভন্ত্রী। 

ভানসফক ভসনাবাসফয কাযসণ ফঙ্গফন্ধুয কন্যা শখ াসনা এখন সফসে একটি ফহুর আসরাসচত নাভ।  

 

জাসতয সতায ভসতাই শখ াসনা সচযকাসরয ফাঙাসরয ভঙ্গরাসরাসকয প্রন্ন ভানুল, ভানফতাফাদী। যাজননসতক জীফসন 

সতসন ফাাংরায ভানুসলয শবাট  বাসতয সনিয়তা দানকাযী। ফাাংরাসদসয উন্নয়সনয শযার ভসডর সসসফ সতসন সফেব্যাী প্রাংসত। 

কুখ্যাত মৄোযাধী  জাসতয সতা সযফাসযয দস্যসদয খুসনসদয দৃষ্টান্তমূরক াসস্ত  সফচায সনসিত কসয ফাঙাসর জাসতসক 

করঙ্কমুি কসযসছন। একজন সনযাংকায শখাদাবি ভানুল, সমসন ভাতা-সতা, বাই  জন াযাসনায শফদনায জগদ্দর াথয বুসক 

সনসয় ফাাংরায দুুঃখী ভানুসলয মুসখ াস শপাটাসত অসফযাভ শফা সদসয় মাসেন। তায শুব জন্সদসন তাসক জানাই সফনম্র শ্রো। 
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