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মভাাম্মদ নুযখান 

 

ত্রি রক্ষ ত্রলদয যলক্তয ত্রফত্রনভলে আভযা স্বাধীনতা অর্জন কলযত্রি।র্াত্রতয ত্রতা ালে ত্রতন ফিলযয ভাথাে যুদ্ধ 

ত্রফধ্বস্ত এ ' মদটিলক স্বলপান্নত মদল ত্রযণত কলযত্রিলরন।তাঁয মদ গোয দৃঢ়তা ,প্রতযে ও অগ্রমািায রূ মদলখ স্বাধীনতা 

ংগ্রালভয ত্রফলযাত্রধতাকাযী মদী ে ও আন্তর্জাত্রতক ত্রুযা নলেচলে উঠলরা।লেমন্ত্র কযলত থালক মকভন কলয ফাংরালদলয 

অগ্রমািা থাভালনা মাে।  তাযা ত্রযকপনা কলয এ মদলয অগ্রমািা স্তব্ধ কযলত লর ফঙ্গফন্ধুলক তযা কযলত লফ।  তালদয 

ত্রযকপনা ভলতা ১৯৭৫'য ১৫ আগস্ট ফঙ্গফন্ধুলক ত্রযফালয তযা কযা ে।বাগ্যক্র মভ ফঙ্গফন্ধুয দুই কন্যা তখন মদলয 

ফাইলয থাকাে মেঁলচ মাে। ৭৫'য য এ ' মদটিয উয ত্রদলে ঝেঝঞ্ঝা কভ মােত্রন।  খুত্রন মভাতাক ,  ত্রর্ো,এযাদ আফায 

কখনও  তত্ত্বাফধােক যকালযয তকভা রাত্রগলে দুই ফিলযয আত্রভ জ ময কর্ জ যকালযয কফলর ত্রির এ মদ।এ ভে এ ' মদলয 

র্নগণ নানাবালফ মাত্রলত লে মি ,ফত্রিত লেলি আন অত্রধকায মথলক।  মালণ, ত্রনীেন, দুনীত্রত গ্রা কলযত্রির এ ভে 

আভালদয এ মানায ফাংরালদলক। এ ভেগুলরালত অলনক মক্ষলি আভযা ত্রত্রিলে । ১৯৯৬ ালর র্নলনিী মখ াত্রনায 

াত ধলয ফাংরালদ আওোভী রীগ প্রথভফালযয ভলতা ক্ষভতাে র্নলনিী মখ াত্রনা নতুন ভত্রন্ত্র বা গঠন কলয শুরু 

কযলরন নতুন ফাংরালদলয অত্রবমািা। 

 

প্রধানন্ত্রী মখ াত্রনা  দাত্রেত্ব ত্রনলে মদখলরন ত্রফদুযৎ,পুর- কারবার্ জ, ব্রীর্ ত্রকছুই মনই। স্কুর কলরর্গুলরা তখন মমন 

ত্রচৎকায কলয ফরত্রির আভালদয বফন দাও , আভযা আভালদয   ত্রক্ষাথীলদয ফায র্ােগা ত্রদলত াযত্রি না। যাস্তা -ঘার্ 

ফরলত ত্রকছু মনই। এ মমন র্যার্ীণ জ একটি গৃলক নতুন অফেফ মদওোয দাত্রেত্ব মনো।  াঁচ ফিয ত্রতত্রন দ্রব্যমূল্যলক ত্রনেন্ত্রলণ 

যাখলরন। এ ভে দ র্াকা ত্রির চালরয মকত্রর্ । োত্রফন মতলরয মকত্রর্ ত্রির ত্রি র্াকা। ত্রফদুযৎ উৎাদন ফাোলরন। 

স্কুরকলরর্ -ভাদযাাে নতুন বফন মদওো লরা । নতুন ন তুন েক উন্নেন , ব্রীর্ ত্রনভ জাণ কযা লরা। ফেস্ক বাতায ভলতা 

ভানত্রফক ব্যফস্থা চালু কযলরন। আল্লাহ্ 'য ত্রক যভত মদলয ফ জকালরয ১৯৯৮'য ফন্যায মভাকাত্রফরা কযলরন দৃঢ়তায ালথ। 

একর্ন ভানুলও খাফালযয অবালফ ভাযা মােত্রন। ত্রফশ্ব তখন অফাক দৃত্রিলত তাত্রকলে  ত্রির মকভলন মখ াত্রনা এ কঠিন 

ত্রফদলক র্ে কলয ত্রনলরন। আফাযও এ মদলয াধাযণ ভানুললয আস্থা ত্রনলে ২০০৮ ালর মখ াত্রনা ত্রিতীে ফালযয ভলতা 

ংখ্যাগত্রযষ্ঠতা ত্রনলে ক্ষভতাে আলরন।  শুরু লরা নতুন ফাংরালদলয অত্রবমািা।  এযয ২০১৪ এফং ২০১৮ এয 

ত্রনফ জাচলনও একক ংখ্যাগত্রযষ্ঠতা ত্রনলে ক্ষভতাে আলরা আওোভী রীগ।  ২০০৮ মথলক আর্ ম জন্ত আভালদয ফাংরালদ 

এত্রগলে মগলি অলনক দূয ত্রফস্মেকযবালফ।  

 

আর্ আভযা খালে স্বেং ম্পূণ জ। ভৎস্য উৎাদলন  ত্রফলশ্ব ৩ে ,ফত্রর্ উৎাদলন ৩ে, আভ উৎাদলন অিভ , ইত্রর 

উৎাদলন ১ভ। ২০০৮ এ মখন আওোভী রীগ ক্ষভতা গ্রণ কযত্রিলরা তখন আভালদয ত্রফদুযৎ উৎাদন ক্ষভতা ত্রির ৪৯০০ 

মভ.ওোর্। আয উৎাদন লতা ৩২০০ মভ.ওোর্। আর্ আভালদয ত্রফদুযৎ উৎাদন ক্ষভতা   ২৫০০০+ মভ.ওোর্। আয 

ত্রফদুযৎ উৎাদন লে প্রাে  ১৪০০০ মভ. ওোর্। ত্রফদুযৎ মক্টলয আভালদয এ এক ত্রফস্মেকয াপল্য । াভাত্রর্কত্রনযাত্তা 

মফিনীয আওতাে বাতা , ত্রক্ষাথীলদয ত্রক্ষা বাতা , মুত্রক্তলমাদ্ধা বাতা (র্নপ্রত্রত ত্রফ ার্ায র্াকা) এ মমন ত্রফস্মে । ত্রফলদল 

কভ জযত আভালদয একর্ন শ্রত্রভক ভাযা মগলর যকায ওলের্ আন জায মথলক তায ত্রযফাযলক ৩ রক্ষ র্াকা প্রদান কলয। 

এোযলালর্ জ ভযলদ আলর দাপলনয র্ন্য মখালনই ত্রি ার্ায র্াকা ত্রযলাধ কযা ে। এভন ভানত্রফক ত্রদ্ধান্ত ত্রতযই 

অবাফনীে।  ভাননীে প্রধানভন্ত্রী মখ াত্রনায মনতৃলত্ব আভালদয মদ ঈল জণীেবালফ এত্রগলে মালে। দ্মামতু, মভলরামযর, 

কণ জপৄরী র্া মনর ,গবীয মুদ্র ফন্দয , ভাতাযফাত্রে ত্রফদুযৎ মকন্দ্র , রূপুয াযভাণত্রফক ত্রফদুযৎ মকন্দ্র , পূফ জাচলরয ফঙ্গফন্ধু রাই 

র্াওোয এফ আভালদয ইত্রতালয অং লে থাকলফ। আর্ আভযা ত্রনম্ন ভধ্যভ আলেয ও উন্নেনীর মদলয াত্রযলত। 

উন্নত ফাংরালদ এখন স্বপ্ন নে ভান আল্লায কৃাে আভ যা তায িালয ম ৌঁলি মগত্রি। এ মদলয ভানুললয র্ন্য মিাট্ট একটি 

আনলন্দয ংফাদ। ৩ আগস্ট ভাননীে প্রধানভন্ত্রী র্াতীে গৃােন কতৃজক্ষ কতৃজক ত্রভযপুলয ফত্রস্তফাীলদয র্ন্য ত্রনত্রভ জত ৩০০ টি 

ফ্ল্যার্ স্তান্তয কলযলিন। 

 াযালদল ম জােক্রলভ ফত্রস্তফাীলদয র্ন্য এবালফ ফ্ল্যার্ ততত্রয  কযা লফ। এভন ভে আলফ আভালদয আয ফত্রস্ত 

থাকলফ না। এফ ফ্ল্যালর্ াধাযণ ফ্ল্যালর্য ভলতা কর প্রকায সুলমাগসুত্রফধা থাকলফ। ফত্রস্তফাীযা থাকলফ ফ্ল্যালর্ ! । মখ 



মুত্রর্লফয মভলে মখ াত্রনায লক্ষই এটি ম্ভফ। অফশ্য এ র্ন্য আলযকর্ন ভানুললক ধন্যফাদ ত্রদলত ে। ত্রতত্রন লেন 

ালফক গণপূতজ ভন্ত্রী র্নলনতা ইত্রিত্রনোয মভাাযযপ মালন এভত্র। ভন্ত্রী থাকাকালর প্রথভ এ ত্রচন্তাটি তাঁয ভাথাে আল। 

ত্রতত্রন তায কভ জকতজালদয ত্রনলে চট্টগ্রাভ ঢাকায ত্রফত্রবন্ন এরাকা ত্রযদ জন কলযন মমখালন এ প্রকপ গ্রণ কযা মাে।  

ভাননীে প্রধানভন্ত্রীলক প্রকপটিয কথা র্ানালতই ত্রত ত্রন যাত্রর্ লে মগলরন। আয মমাগ্য ভানুললয ালত মকা মনা দাত্রেত্ব েলর 

মমভন ে আয ত্রক। এ র্ন্য মভাাযযপ স্যাযলকও ধন্যফাদ ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ত্রনকর্ এ যকভ একটি প্রকপ উস্থান 

কযায র্ন্য । এখন আভযা ত্রর্ত্রর্র্ার ফাংরালদলয নাগত্রযক। যকাত্রয কভ জকতজা -কভ জচাযীযা EFT ভাধ্যলভ তালদয মফ তন 

বাতা গ্রণ কযলি । এভআযত্র 'য য এখন আভযা e-passport- এ প্রলফ কলযত্রি। ত্রফত্রবন্ন াভাত্রর্ক মমাগালমাগ 

ভাধ্যলভয ফলদ রলত পুলযা পৃত্রথফী এখন আভালদয ালতয মুলঠাে।  

 

 ভাকাল আভযা ফঙ্গফন্ধু স্যালর্রাইর্ উৎলক্ষণ কলযত্রি। কর ভন্ত্রণারে ফতজভালন তথ্যপ্রযুত্রক্তয আওতাে 

এললি। কর উ ন্নেনমূরক ংস্থাে ফা অত্রধদপ্তলয e মর্ন্ডায কাম জক্রভ চালু লেলি। মায পলর মর্ন্ডাযফাত্রর্ এখন মনই 

ফরলরই চলর। এ ই মম কলযানা বযাকত্রন এয র্ন্য আভযা ঘলয ফলই মযত্রর্লেন কযলত াযত্রি। মদলয কর ইউত্রনেন 

ত্রযললদ তথ্য মফা মকলন্দ্রয ভাধ্যলভ স্থানীে র্নাধাযণ এক 'টিযও মফত্র মফা  ালে। ত্রনযন্তয মচিা কলয   ত্রমত্রন 

আভালদযলক ত্রর্ত্রর্র্ার ফাংরালদলয ম জালে ত্রনলে এললিন   ত্রতত্রন লরন ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয সুলমাগ্যপুি র্ীফ ওোলর্দ 

র্ে।  

ফঙ্গফন্ধু আভালদয স্বাধীন ফাংরালদ উায ত্রদলেত্রিলরন। মখ াত্রনা আভালদয ফাংরালদলক উন্নেনীর ও 

ত্রনম্ন ভধ্যভ আলেয মদ ম ত্রযণত কলযলিন। এখন প্রতযাা উন্নত ফাংরালদলয। র্ীফ ওোলর্দ র্ে মিলন মথলক এ 

মদলক ত্রর্ত্রর্র্ার ফাংরালদল রূান্তয কযলিন। ফঙ্গফন্ধুয যক্ত র্নলনিী মখ াত্রনায ধভত্রন মত আয মখ াত্রনায যক্ত 

র্লেয ধভত্রনমত। ফঙ্গফন্ধু র্ীফদ্দাে ফলরত্রিলরন "মদ মথলক কর প্রকায অন্যাে , অত্রফচায ও মালণ উলেদ কযায র্ন্য 

দযকায লর আত্রভ আভায র্ীফন উৎগ জ কযলফা"। তাই লরা। ত্রতত্রন ত্রুলদয ালত ত্রনলর্য র্ীফন উৎগ জ কযলরন। ফঙ্গফন্ধুয 

মই ইোগুলরা ভাননীে প্রধানভন্ত্রী এলক এলক পূযণ কযলিন। া মমাগালেন মমাগ্য ন্তান র্ীফ ওোলর্দ র্ে।  র্াত্রতয 

ত্রতা ফঙ্গফন্ধু মখ মু ত্রর্বুয যভান ,র্নলনিী মখ াত্রনা ও র্ীফ ওোলর্দ র্ে এয মফরাে প্রভাত্রণত লরা।  ত্রতযই যক্ত 

কথা ফলর। 

 

মরখক: প্রাফত্রিক । দপ্তয ম্পাদক, চট্টগ্রাভ উত্তয মর্রা আওোভী রীগ। 

 


