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স্বপ্নপূরণের সারথ ীঃ শেখ হাসসনা 
মুহাম্মদ ফয়সুল আলম 

 

অদময সাহস , অনঢ় ব্যক্তিণের অসিকার , দরূদেী শনতা প্রিানমন্ত্র  শেখ হাসসনার ৭৬তম জন্মসদন আজ। ১৯৪৭ 

সাণলর ২৮ শসণেম্বর শগাপালগণের টুসিপাড়ায় জন্মগ্রহে কণরন সতসন। স্বাি ন ব্াাংলাণদণের মহান স্থপসত জাসতর সপতা 

ব্িব্নু্ধ শেখ মুক্তজবু্র রহমান ও ব্িমাতা শব্গম ফক্তজলাতুণনছা  মুক্তজণব্র শজযষ্ঠ সন্তান শেখ হাসসনা আপন আণলায় ভূখণের 

গক্তে শপসরণয় সব্শ্বণনতৃণের কাতাণর ঠা াঁই কণর সনণয়ণছন। রাষ্ট্র ও সাংগঠন পসরচালনায় অননয জাদুকর  দক্ষতার কারণে সতসন 

চার শময়াণদ শদণের প্রিানমন্ত্র  এব্াং একইসণি চার দেক িণর ব্াাংলাণদে আওয়াম  ল ণগর সভাপসতর দাসয়ে পালন 

করণছন। প্রায় ৪০ ব্ছণরর রাজননসতক পথচলায় শেখ হাসসনাণক নানা প্রসতকূলতার মুণখামসুখ হণত হণয়ণছ। কখণনা 

োসকণদর শরাষানণল পণড় কারান্তর ে, কখণনাব্া সেস্ত্র হামলার সেকার হণয়ণছন। তণব্ সতসন দণম যানসন। অভ ষ্ঠ লণক্ষয 

এসগণয় শগণছন সব্ প্রসতব্ন্ধকতাণক পাণয় দণল। ব্ারব্ার মৃতুযর মুণখ দা াঁসড়ণয় শগণয়ণছন জ ব্ণনর জয়গান। সারাক্ষে 

শভণব্ণছন শদে ও শদণের মানুষণক সনণয়। েক্তি-ময যাদায় ব্াাংলাণদেণক সনণয় শগণছন অণনক উাঁচুণত। ব্সলষ্ঠ শনতৃণের মািযণম 

 ততলাসব্হ ন ুুসড়তর তকমা ুুসচণয় ব্াাংলাণদণের নাম সলসখণয়ণছন মিযম আণয়র শদণের কাতাণর। 

 

হাজার ব্ছণরর শেষ্ঠ ব্াঙাসল, মহাকাণলর ইসতহাণসর মহানায়ক ব্িব্নু্ধ শেখ মকু্তজবু্র রহমান কখণনা জন্মসদন 

উদযাপন কণরনসন। স্বাি নতার পর ’৭২-এর ১৭ মাচয জন্মসদন উদযাপণনর কথা ব্লা হণল ব্িব্নু্ধ ব্ণলসছণলন, শয শদণে 

অসিকাাংে মানুষ অনাহাণর-অি যাহাণর কাটায় শস শদণে শেখ মকু্তজব্রু রহমান জন্মসদণনর উৎসব্ করণত পাণর না, করণব্ না। 

সপতার মণতাই কনযা শেখ হাসসনাও শকাণনাসদন ুটা কণর জন্মসদন উদযাপন কণরনসন। জন্মসদন উদযাপণনর প্রশ্ন এণল মণন 

পণড় ব্াব্া-মা, ভাই, ভ্রাতৃব্িূ, শছাট ভাই শেখ রাণসণলর কথা, মন ভারাক্রান্ত হণয় ওণঠ। তারপরও েত দুীঃণখর মাণুও সমৃদ্ধ 

ব্াাংলাণদে গড়ার স্বপ্ন শথণক এতটুকু সণর দা াঁড়ানসন। ব্রাং অক্লান্ত পসরেম কণর চণলণছন। ব্িব্নু্ধ ব্লণতন আমার গসরব্-

দুীঃখ  মানুষ অথ যাৎ গসরব্-দুীঃখ  মানুষণক ‘আমার’ ব্লার মণতা ব্ড় মন শকব্ল তা াঁরই সছল। আর কাণরা নয়। প্রিানমন্ত্র  

শদেরত্ন শেখ  হাসসনাও গসরব্-দুীঃখ ব্ান্ধব্, এককথায় জনব্ান্ধব্। এব্ার কণরানাকাণল যখন মানুষ কাজ, ব্যব্সা হাসরণয় 

অথ যকণে পণড়ন তখন শেখ হাসসনা প্রসতটট দসরদ্র অভাব্  মানুণষর ুণর চাল, ডাল, শতল, লব্ে, সাব্ান শপ ৌঁণছ সদণয়ণছন। 

এমনসক সাাংব্াসদকসহ সব্সভন্ন শপোর মানুষণক অথ য অনুদান সদণয়ণছন। দল-প্রোসন একসণি কাজ কণরণছ। এমনসক 

আপৎকাণল ছাত্রল গ-যুব্ল গ কৃষণকর শক্ষণত িান শকণট ুণর তুণল সদণয়ণছ, যা শদণে-সব্ণদণে প্রোংসসত হণয়ণছ। এখাণনই 

শেখ হাসসনা সািারণের মাণু অসািারে। 

 

 

পাসকস্তাণনর শজল-জুলুম-সনয যাতন সহয কণর, ব্ার ব্ার মৃতুযর মুণখ দা াঁসড়ণয় ১৯৭১ সাণল অসিকারব্ক্তিত ব্াঙাল র 

শযভাণব্ স্বাি নতা এণন সদণয়সছণলন আমাণদর জাসতর সপতা ব্িব্নু্ধ শেখ মুক্তজবু্র রহমান, টঠক শতমসনভাণব্ ব্িব্নু্ধর আদে য 

সনণয় শুিু ব্াাংলাণদণেই নয়, সব্ণশ্বর শযখাণনই মানুষ তা াঁর অসিকারব্ক্তিত হন, সনণেসষত হয় মানুষ আর মানব্তা, শসখাণনই 

ত্রােকতযা সহণসণব্ আসব্ভূযত হণয়ণছন ব্িব্নু্ধকনযা শেখ হাসসনা। ব্াঙাসল জনণগাষ্ঠীর মণনাজগণত এক নতুন সচন্তার উণন্মষ 

ুটটণয়ণছন শেখ হাসসনা। একুে েতণকর ব্াাংলাণদে গণড় তুলণছন সতসন। সব্শ্বও শদখণছ মাত্র ১২ ব্ছণর শেখ হাসসনার শনতৃণে 

ব্দণল যাওয়া এক উন্নত-সমৃদ্ধ ব্াাংলাণদেণক। ব্িব্নু্ধ হতযার সব্চাণরর রায় কায যকর করার মিয সদণয় শদেণক অসভোপমুি 

কণরণছন সতসন। কণরণছন যুদ্ধাপরাি  ও একাত্তণরর ুৃেয ুাতকণদর সব্চার। এখন সমৃদ্ধ ব্াাংলাণদে গড়ার মািযণমই শেখ হাসসনা 

ব্দলা সনণত চান জাসতর সপতা ব্িব্নু্ধ হতযার। জাসতর সপতার কনযা শেখ হাসসনা, যা াঁর একচসিে ব্ছণরর (সক্তক্রয়ভাণব্) 

রাজননসতক জ ব্নজুণড় ুঞ্ঝাসব্কু্ষব্ধময় ুণড়া হাওয়ার শমাকাণব্লা, ুাতণকর হতযা শচো, চক্রান্ত, সনয যাতন, শজল-জুলুম সণয় 

শযণত হণয়ণছ। পুণরা জ ব্নই তাাঁর সনণব্সদত ব্াঙাল  ও এই ব্াাংলার মানুণষর জনয। আর এজনয তা াঁণক মৃতুযর মুণখামুসখ হণত 

হণয়ণছ ব্হুব্ার। সপতা-মাতাসহ পসরব্াণরর সদসযণদর নৃোংস হতযার পর ুাতকচক্র তাাঁণক সব্নাণে কতেত অপণচো ও চক্রান্তই 

না চাসলণয় যাণে আজও। সকন্তু সতসন রণয়ণছন এই ব্াাংলার মানুণষর অন্তরজুণড়। সনণজর আত্মসব্শ্বাস ও ব্াাংলার মানুণষর সব্োল 

সমথ যন সনণয় দৃঢ়তার সণি েত ষড়যন্ত্র শমাকাণব্লা কণর শদেণক এসগণয় সনণয় যাণেন উন্নয়ন-অগ্রগসতর মহ ণসাপাণন। সাহস 

তা াঁণক সদণয়ণছ শপ্ররো। জুসগণয়ণছ অজস্র উদ্দ পনা। নতজানু না হওয়ার মন্ত্র শতা তা াঁর আজন্ম। আণপাসহ ন দৃঢ়তায় সতসন সব্ 

ুৃেয ষড়যন্ত্র শমাকাণব্লা কণর শগাটা সব্ণশ্ব ব্াাংলাণদেণক আজ পসরসচত কণরণছন ‘উন্নয়ণনর শরাল মণডল’ সহণসণব্।  

 

 

শেখ হাসসনার শনতৃণে ব্াাংলাণদে স্থায়  অথ যননসতক প্রবৃ্ক্তদ্ধ, খাণদয স্বসনভযরতা, নার র ক্ষমতায়ন, কৃসষ, সেক্ষা, স্বাস্থয, 

গ্রাম ে অব্কাঠাণমা, শযাগাণযাগ, জ্বালাসন ও সব্দুযৎ, ব্াসেজয, আইসসটট এব্াং এসএমই খাণত ব্যাপক সাফলয অজযন কণরণছ। 

তার সাহস, সব্চক্ষেতা ও দক্ষতার কারণে যুদ্ধাপরাি ণদর সব্চার, জসিব্াদ প্রসতণরাি, ব্িব্নু্ধর আত্মস্ব কৃত খুসনণদর সব্চার, 

পাব্ যতয চট্টগ্রাণমর ঐসতহাসসক োসন্তচুক্তি সম্পাদন, একুণে শফব্রম্নয়াসর আন্তজযাসতক মাতৃভাষা সদব্ণসর স্ব কৃসতসহ জাত য় 

জ ব্ণনর ব্হু শক্ষণত্র অভাব্ন য় সাফলয এণসণছ। তার অদময সাহসসকতায় সনজস্ব অথ যায়ণন পদ্মা শসতু ততসর কণর ব্াাংলাণদে 

সব্ণশ্ব ময যাদার নতুন এক প্রত ক হণয় উণঠণছ। এছাড়া রূপপুর পারমােসব্ক সব্দুযৎ শকন্দ্র, মাতারব্াসড় কয়লাসব্দুযৎ শকন্দ্র, 

পায়রা সমুদ্র ব্ন্দর, শমণরাণরল, ব্িব্নু্ধ টাণনল, এসলণভণটড এক্সণপ্রস ওণয়সহ ১০টট শমগাপ্রকল্প ব্াাংলাণদণের জনয নতুন 

আোর আণলা জাসগণয় সদণয়ণছ। 

 

 

শেখ হাসসনার শনতৃণে অথ যন সতর প্রসতটট সচূণক এসগণয় চলা ব্াাংলাণদে সব্ণশ্বর কাণছ একটট শরাল মণডল হণয় 

উণঠণছ। অভযন্তর ে, আিসলক ও আন্তজযাসতক সন্ত্রাস এব্াং জসি দমন ও শমাকাসব্লায় তার সাফলয শযমন সব্ণশ্বর দৃটে 

শকণড়ণছ, শতমসন এসব্ শক্ষণত্র আন্তজযাসতক মহণলর করে য় সম্পণকয শদওয়া ব্িণব্য ব্যাপক প্রোংসা কুসড়ণয়ণছ। 

সময়ানমাণর জাসতগত সসহাংসতায় পাসলণয় আসা শরাসহিা মুসসলমণদর আেয় সদণয় সারা সব্ণশ্ব সতসন প্রোংসসত হণয়ণছন। 

তাণক তমাদার অভ সহউমযাসনটটত ব্া তমানব্তার মাত অসভিায় অসভসষি করা হয়। তার গসতে ল শনতৃণে কণরানাকাণলও 

শদণের প্রব্ৃক্তদ্ধ এসেয়ায় প্রায় সব্ শদণের ওপণর। 

 



জাসতসাংণুর সািারে পসরষণদর ৭৭তম অসিণব্েণন শযাগ সদণত প্রিানমন্ত্র  শেখ হাসসনা এখন যুিরাণষ্ট্র অব্স্থান করণছন। 

তা াঁর অনুপসস্থসতণতই সদনটট উৎসব্মুখর পসরণব্ণে উদ  যাপন করণছ আওয়াম  ল গসহ সব্সভন্ন রাজননসতক, সামাক্তজক ও 

সাাংসৃ্কসতক সাংগঠন। জসিব্াদ ও সন্ত্রাস দমন এব্াং তব্সশ্বক জলব্ায়ু পসরব্তযন শমাকাসব্লায় প্রিানমন্ত্র  শেখ হাসসনার শনওয়া 

পদণক্ষপ আিসলক ও আন্তজযাসতক পসরমণ্ডণল প্রোংসসত হণয়ণছ। সময়ানমাণর নৃোংসতার সেকার শরাসহিাণদর ব্াাংলাণদণে 

আেয় সদণয় শয মানসব্কতার পসরচয় সতসন সদণয়ণছন, তা সব্শ্বজণুড় প্রোংসসত হণয়ণছ। এ ছাড়া শদেণক উন্নত সব্ণশ্বর কাতাণর 

সনণত সতসন রূপকল্প ২০৪১ শুাষো কণরন। নদ মাতৃক ব্াাংলাণদণের শভ ণগাসলক তব্সেণেযর পসরণপ্রসক্ষণত পসরণব্ে ও শভ ত 

উন্নয়ণনর জনয সতসন ১০০ ব্ছণরর পসরকল্পনা শুাষো কণরণছন, যা ‘শডলটা প্ল্যান’ ব্া ‘ব্দ্ব প পসরকল্পনা’ নাণম পসরসচত। 

 

২০১৮ সাণলর ৩০ সডণসম্বর অনুটষ্ঠত একাদে জাত য় সাংসদ সনব্ যাচণন তা াঁর দল আওয়াম  ল গ শনতৃোি ন 

মহাণজাট সনরঙ কুে সব্জয় অজযণনর পর ৭ জানুয়াসর ২০১৯ শেখ হাসসনা চতুথ যব্াণরর মত গেপ্রজাতন্ত্র  ব্াাংলাণদে সরকাণরর 

প্রিানমন্ত্র  সহণসণব্ েপথ শনন। এর আণগ শেখ হাসসনা ১৯৯৬-২০০১ শময়াণদ প্রথমব্ার, ২০০৯-২০১৩ শময়াণদ সদ্বত য়ব্ার 

এব্াং ২০১৪-২০১৮ শময়াণদ তৃত য়ব্াণরর মত গেপ্রজাতন্ত্র  ব্াাংলাণদে সরকাণরর প্রিানমন্ত্র র দাসয়ে পালন কণরন। শেখ 

হাসসনা চতুথ য, পিম ও অেম জাত য় সাংসণদর সব্ণরাি  দণলর শনতা সহণসণব্ দাসয়ে পালন কণরন। ১৯৯৬ সাণলর ১৫ 

শফব্ ুয়াসর শভাটারসব্হ ন সনব্ যাচণনর পর শেখ হাসসনার শনতৃণে গেআণন্দালণনর মুণখ খাণলদা ক্তজয়ার সরকার ১৫ সদণনর 

মাথায় ৩০ শফব্ ুয়াসর ১৯৯৬ পদতযাণগ ব্ািয হয়। 

  

শম লব্াদ, জসিব্াদ এব্াং সন্ত্রাসব্াদ শমাকাসব্লায় শেখ হাসসনা সব্ সময়ই আণপাষহ ন। ২০০৯ সাণল সরকার পসরচালনায় 

দাসয়ে সনণয় তা াঁর সরকার ১৯৭১ সাণল সাংুটটত মানব্তাসব্ণরাি  অপরাণির সব্চাণরর জনয আন্তজযাসতক অপরাি রাইব্ুনাল 

স্থাপণনর জনয আইন প্রেয়ন কণর। এই আইণনর আওতায় স্থাসপত রাইব্ুনাল যুদ্ধাপরাি ণদর সব্চার শুু কণরণছ এব্াং রায় 

কায যকর করা হণে।  আক্তজমপুর ব্াসলকা সব্দযালণয়র সেক্ষাথী থাকার সময় সতসন ১৯৬২ সাণলর হামুদুর রহমান সেক্ষা 

কসমেণনর সব্ুণদ্ধ পণথ শনণম আণন্দালন কণরণছন। সতসন তেেব্ শথণকই সছণলন স্পেভাষ , সু্কণল সতসন ক্র ড়া ও সাাংসৃ্কসতক 

আণয়াজণনও শনতৃে সদণতন।ণব্গম ব্দুণন্নসা সরকাসর মসহলা কণলণজর (সাণব্ক ইন্টারসমসডণয়ট গভন যণমন্ট গাল যস 

কণলণজ) ছাত্র  থাকা অব্স্থায় ছাত্ররাজন সতণত সক্তক্রয় হন শেখ হাসসনা। ১৯৬৬ সাণল ব্িব্নু্ধর ছয় দফা আণন্দালণন অাংে 

শনন এব্াং কণলজ ছাত্র সাংসণদর সভসপ সনব্ যাসচত হন। ঢাকা সব্শ্বসব্দযালণয়র ব্াাংলা সব্ভাণগ ভসত য হন ১৯৬৭ সাণল। 

সব্শ্বসব্দযালণয় পড়া অব্স্থাণতই সতসন পাসকস্তাণনর সামসরক োসক আইয়ুব্সব্ণরাি  আণন্দালণন ভূসমকা রাণখন। ব্িব্নু্ধ 

ষাণটর দেণক প্রায়ই কারান্তর ে থাকণতন। ব্ড় শমণয় শেখ হাসসনার সব্ণয়র সমণয়ও সতসন কারাগাণর সছণলন। শব্গম 

ফক্তজলাতুণন্নছা মকু্তজণব্র তত্ত্বাব্িাণনই ১৯৬৭ সাণলর ১৭ নণভম্বর সব্সেে পরমােুসব্জ্ঞান  ড. এম এ ওয়াণজদ সময়ার সণি 

শেখ হাসসনা সব্ব্াহব্ন্ধণন আব্দ্ধ হন। তা াঁর একমাত্র শছণল সজ ব্ ওয়াণজদ জয় এখন প্রিানমন্ত্র র অনব্তসনক তথযপ্রযুক্তি 

উপণদো। শমণয় সায়মা ওয়াণজদ পতুুল অটটজম সব্ণেষজ্ঞ সহণসণব্ কাজ করণছন। 

 

শেখ হাসসনা ঢাকা সব্শ্বসব্দযালয় শথণক ১৯৭৩ সাণল স্নাতক সডসগ্র লাভ কণরন। সতসন ব্াাংলাণদে ছাত্রল ণগর প্রাথী সহণসণব্ 

সনব্ যাচণন প্রসতদ্বক্তিতা কণর সরকাসর ইন্টাণমসডণয়ট গাল যস কণলণজর ছাত্র  সাংসণদর সহসভাপসত সছণলন। সতসন এই কণলজ 

োখা ছাত্রল ণগর সািারে সম্পাদক এব্াং পণরর ব্ছর সভাপসত সছণলন। শেখ হাসসনা ঢাকা সব্শ্বসব্দযালয় ছাত্রল ণগর একজন 

সদসয এব্াং ছাত্রল ণগর শরাণকয়া হল োখার সািারে সম্পাদক সছণলন। ছাত্রজ ব্ন শথণকই শেখ হাসসনা সকল 

গেআণন্দালণন সক্তক্রয়ভাণব্ অাংেগ্রহে কণরন।  

১৯৭৫ সাণলর ১৫ আগস্ট জাসতর সপতা ব্িব্নু্ধ শেখ মুক্তজবু্র রহমানণক পসরব্াণরর অসিকাাংে সদসযসহ সনম যমভাণব্ হতযা 

করা হয়। শেখ হাসসনা ও তা াঁর শছাটণব্ান শেখ শরহানা শস সময় পক্তিম জাম যাসনণত অব্স্থান করায় শব্াঁণচ যান। পরব্তীকাণল 

সতসন রাজননসতক আেণয় ৬ ব্ছর ভারণত অব্স্থান কণরন। ১৯৮০ সাণল ইাংলযাণে শথণক সতসন তস্বরাচার সব্ণরাি  আণন্দালন 

শুু কণরন। 

  

১৯৮১ সাণল শেখ হাসসনার অনুপসস্থসতণত তা াঁণক সব্ যসম্মসতক্রণম ব্াাংলাণদে আওয়াম  ল ণগর সভাপসত সনব্ যাসচত করা হয়। 

ছয় ব্ছণরর সনব্ যাসসত জ ব্ন শেষ কণর অব্ণেণষ সতসন ১৯৮১ সাণলর ১৭ শম শদণে সফণর আণসন। ১৯৮১ সাণল শদণে সফণর 

গেতন্ত্র পনুুদ্ধাণরর সাংগ্রাণম সলপ্ত হওয়ার পরপরই সতসন োসকণগাটষ্ঠর শরাষানণল পণড়ন। তা াঁণক ব্ারব্ার কারান্তর ে করা 

হয়। তা াঁণক হতযার জনয কমপণক্ষ ১৯ ব্ার সেস্ত্র হামলা করা হয়। ১৯৮৩ সাণলর ১৫ শফব্ ুয়াসর সামসরক সরকার তা াঁণক 

আটক কণর ১৫ সদন অন্তর ে রাণখ। ১৯৮৪ সাণলর শফব্ ুয়াসর এব্াং নণভম্বর মাণস তা াঁণক দু’ব্ার গহৃব্ক্তন্দ করা হয়। ১৯৮৫ 

সাণলর ২মাচয তা াঁণক আটক কণর প্রায় ৩ মাস গহৃব্ক্তন্দ কণর রাখা হয়। ১৯৮৬ সাণলর ১৫ অণটাব্র শথণক সতসন ১৫ সদন 

গহৃব্ক্তন্দ সছণলন। ১৯৮৭ সাণল ১১ নণভম্বর তা াঁণক শগ্রফতার কণর এক মাস অন্তর ে রাখা হয়। ১৯৮৯ সাণলর ২৭ শফব্ ুয়াসর 

শেখ হাসসনা শগ্রফতার হণয় গহৃব্ক্তন্দ হন। ১৯৯০ সাণল ২৭ নণভম্বর শেখ হাসসনাণক ব্িব্নু্ধ ভব্ণন অন্তর ে করা হয়। ২০০৭ 

সাণলর ১৬ জলুাই সামসরক ব্াসহন  সমসথ যত তত্ত্বাব্িায়ক সরকার তা াঁণক শগ্রফতার কণর সাংসদ ভব্ন চেণর সাব্ণজণল 

পাঠায়। প্রায় ১ ব্ছর পর ২০০৮ সাণলর ১১ জনু সতসন মুক্তিলাভ কণরন। 

  

শেখ হাসসনাণক হতযার উণদ্দণে উণিখণযাগয হামলাগুণলার মণিয রণয়ণছ ১৯৮৭ সাণলর ১০ নণভম্বর সসচব্ালয় 

শুরাও কম যসূসচ পালনকাণল তা াঁণক লক্ষ কণর পসুলণের গুসলব্ষ যে। এণত যুব্ল গ শনতা নূর শহাণসন, ব্াব্ুল ও ফাত্তাহ সনহত 

হন। জাত য় শপ্রসক্লাণব্র সামণন তা াঁণকসহ তা াঁর গাসড় শক্রন সদণয় তুণল শনওয়ার শচো করা হয়। ১৯৮৮ সাণলর ২৪ জানুয়াসর 

চট্টগ্রাম শকাটয সব্ক্তডাংণয়র সামণন শেখ হাসসনাণক লক্ষ কণর এরোদ সরকাণরর পসুলে ব্াসহন  লাটঠচাজয ও গুসলব্ষ যে কণর। এ 

ুটনায় শেখ হাসসনা অক্ষত থাকণলও ৩০ জন আওয়াম  ল গ শনতাকমী েসহদ হন। লালদ সু ময়দাণন ভাষেদানকাণল 

তা াঁণক লক্ষয কণর ২ব্ার গুসল ব্ষ যে করা হয়। জনসভা শেণষ শফরার পণথ আব্ারও তা াঁর গাসড় লক্ষ কণর গুসল ব্ষ যে করা হয়। 

 

১৯৯১ সাণল সব্এনসপ সরকার গঠণনর পর শেখ হাসসনাণক হতযার জনয ব্ারব্ার হামলা করা হয়। ১৯৯১ সাণলর ১১ 

শসণেম্বর জাত য় সাংসণদর উপ-সনব্ যাচন চলাকাণল তা াঁণক লক্ষয কণর গুসলব্ষ যে করা হয়। ১৯৯৪ সাণল ঈশ্বরদ  শরল শস্টেণন 

তা াঁর কামরা লক্ষ কণর অসব্রাম গুসলব্ষ যে করা হয়। ২০০০ সাণল শকাটাল পাড়ায় শহসলপযাণড এব্াং তা াঁর জনসভাস্থণল ৭৬ 

শকক্তজ ও ৮৪ শকক্তজ ওজণনর দু’টট শব্ামা পণুত রাখা হয়। শেখ হাসসনা শপ ৌঁছার পণূব্ যই শব্ামাগুণলা সনাি হওয়ায় সতসন প্রাণে 

শব্াঁণচ যান। সব্এনসপ সরকাণরর সময় সব্ণচণয় প্রােুাত  হামলা হয় ২০০৪ সাণলর ২১ আগস্ট। ঐসদন ব্িব্নু্ধ এসভনুযণয় এক 

জনসভায় ব্িব্য শেষ করার পরপরই তা াঁণক লক্ষয কণর এক ডজণনরও শব্সে আণজযস শগ্রণনড শছা াঁড়া হয়। শলামহষ যক শসই 



হামলায় শেখ হাসসনা প্রাণে রক্ষা শপণলও আইসভ রহমানসহ তা াঁর দণলর ২২ শনতাকমী সনহত হন এব্াং ৫ ে’র শব্সে মানুষ 

আহত হন। শেখ হাসসনা সনণজও কাণন আুাত পান। 

  

েত ব্ািা-সব্পসত্ত এব্াং হতযার হুমসকসহ নানা প্রসতকূলতা উণপক্ষা কণর শেখ হাসসনা ভাত-শভাট এব্াং সািারে 

মানুণষর শম সলক অসিকার আদাণয়র জনয অসব্চল শথণক সাংগ্রাম চাসলণয় শগণছন। তা াঁর শনতৃণে ব্াাংলাণদণের জনগে 

অজযন কণরণছ গেতন্ত্র ও ব্াক-স্বাি নতা। ব্াাংলাণদে স্বণল্পান্নত হণত উন্নয়নে ল শদণের ময যাদা শপণয়ণছ। শেখ হাসসনার 

োসনামণল আথ য-সামাক্তজক খাণত শদে অভূতপূব্ য অগ্রগসত অজযন কণর। ১৯৯৬-২০০১ শময়াণদ শেখ হাসসনা সরকাণরর 

উণিখণযাগয সাফলযগুণলা সছল: ভারণতর সণি সাণথ ৩০ ব্ছর শময়াদ  গিা নদ র পাসন চুক্তি, পাব্ যতয চট্টগ্রাম োসন্ত চুক্তি, 

যমুনা নদ র উপর ব্িব্নু্ধ শসতু সনম যাে এব্াং খাদয উৎপাদণন স্বয়াং-সম্পূে যতা অজযন। এছাড়া, সতসন কৃষকণদর জনয সব্সভন্ন 

কলযােমূলক কম যসসূচ এব্াং ভূসমহ ন, দুস্থ মানুণষর জনয সামাক্তজক সনরাপত্তামূলক কম যসসূচ চালু কণরন। এগুণলার মণিয 

উণিখণযাগয হল: দুস্থ মসহলা ও সব্িব্া ভাতা, প্রসতব্ন্ধ  ভাতা, মকু্তিণযাদ্ধা ভাতা, ব্য়স্কণদর জনয োসন্ত সনব্াস, আেয়হ নণদর 

জনয আেয়ে প্রকল্প এব্াং একটট ব্াসড় একটট খামার প্রকল্প। 

  

২০০৯-২০১৩ শময়াণদ শেখ হাসসনা সরকাণরর উণিখণযাগয অজযনগুণলার মণিয রণয়ণছ সব্দুযণতর উৎপাদন 

ক্ষমতা ১৩,২৬০ শমগাওয়াণট উন্ন তকরে, গণড় ৬ েতাাংণের শব্সে প্রব্ৃক্তদ্ধ অজযন, ৫ শকাটট মানুষণক মিযসব্ণত্ত উন্ন তকরে, 

ভারত ও সময়ানমাণরর সণি সামসুদ্রক জলস মা সব্ণরাণির সনেসত্ত, প্রসতটট ইউসনয়ণন সডক্তজটাল শসন্টার স্থাপন, মািযসমক 

পয যায় পয যন্ত সকল সেক্ষাথীর মণিয সব্নামণূলয পাঠযপসু্তক সব্তরে, কৃষকণদর জনয কৃসষকাডয এব্াং ১০ টাকায় ব্যাাংক সহসাব্ 

শখালা, সব্না জামানণত ব্গ যাচাষ ণদর ঋে প্রদান, সচসকৎসাণসব্ার জনয সারা শদণে প্রায় সাণড় ১৬ হাজার কসমউসনটট সক্লসনক 

এব্াং ইউসনয়ন স্বাস্থযণকন্দ্র স্থাপন, দাসরণদ্রযর হার ২০০৬ সাণলর ৩৮.৪ শথণক ২০১৩-১৪ ব্ছণর ২৪.৩ েতাাংণে হ্রাস, 

জাসতসাংু কতৃ যক শেখ হাসসনার োসন্তর মণডল গ্রহে, ইতযাসদ। ২০১৪-২০১৮ শময়াণদ উণিখণযাগয সাফলযগুণলার মণিয 

রণয়ণছ: ব্াাংলাণদেণক মিযম আণয়র শদণে উন্ন তকরে, ভারণতর পাল যাণমন্ট কতৃ যক স্থল স মানা চুক্তির অনুণমাদন এব্াং দুই 

শদে কতৃ যক অনুসমথ যন, (এরফণল দুই শদণের মণিয ৬৮ ব্ছণরর স মানা সব্ণরাণির অব্সান হণয়ণছ), মাথাসপছু আয় ১,৬০২ 

মাসকযন ডলাণর উন্ন তকরে, দাসরণদ্রযর হার ২২.৪ েতাাংণে হ্রাস, ৩২ সব্সলয়ন ডলাণরর উপর তব্ণদসেক মুদ্রার সরজাভয, পদ্মা 

শসতুর ব্াস্তব্ায়ন শুু, মহাকাণে ব্িব্নু্ধ সযাণটলাইট-১ উৎণক্ষপন ইতযাসদ। 

  

চতুথ য  শময়াণদ এ পয যন্ত অক্তজযত উণিখণযাগয অজযনগুণলার মণিয রণয়ণছ ব্াাংলাণদেণক স্বণল্পান্নত শদে শথণক 

উন্নয়ন শদণের কাতাণর অন্তভুক্তিকরে, সনজস্ব অথ যায়ণন পদ্মা শসতুর সনম যাে কাজ সমাপ্ত এব্াং ঢাকায় শমণরাণরণলর 

পর ক্ষামূলক চলাচল শুু। রাজিান  ঢাকার সণি শব্ে কণয়কটট শজলা েহণরর সাংণযাগ সড়ক চার-শলণন উন্ন ত করা 

হণয়ণছ। রূপপণুর পারমােসব্ক সব্দুযৎ শকন্দ্র সনম যাে, চট্টগ্রাণম কে যফুল  নদ র তলণদণে টাণনল সনম যাে, মাতারব্াসড় ব্হুমুখ  

প্রকল্পসহ সব্সভন্ন শমগা প্রকণল্পর ব্াস্তব্ায়ণনর কাজ দ্রতু এসগণয় চলণছ। সারাণদণে ১০০টট সব্ণেষ অথ যননসতক অিল সনসম যত 

হণে। সব্গুসল সব্ভাণগ আইসসটট পাকয সনম যাণের কাজ চলণছ। ব্তযমাণন মাথাসপছু আয় ২৮২৪ মাসকযন ডলাণর উন্ন ত 

হণয়ণছ। োসন্ত প্রসতষ্ঠা, গেতন্ত্রণক প্রাসতষ্ঠাসনক রূপদান এব্াং আথ য-সামাক্তজক উন্নয়ণন অসামানয অব্দান রাখার জনয সব্ণশ্বর 

শব্েসকছু সব্শ্বসব্দযালয় এব্াং প্রসতষ্ঠান শেখ হাসসনাণক সব্সভন্ন সডসগ্র এব্াং পুরস্কার প্রদান কণর। 

  

যুিরাণষ্ট্রর শব্াস্টন ইউসনভাসস যটট, সব্রজণপাটয সব্শ্বসব্দযালয় এব্াং ব্যাসর সব্শ্বসব্দযালয়, জাপাণনর ওয়াণসদা 

সব্শ্বসব্দযালয়, স্কটলযাণের অযাব্ারণট সব্শ্বসব্দযালয়, ভারণতর সব্শ্বভারত  এব্াং ক্তত্রপরুা সব্শ্বসব্দযালয়, অণেসলয়ার নযােনাল 

ইউসনভাসস যটট, ব্রাণসলণসর সব্শ্বসব্খযাত কযাথসলক সব্শ্বসব্দযালয়, রাসেয়ার সপপলস শেেসেপ সব্শ্বসব্দযালয় এব্াং শস্টট 

ইউসনভাসস যটট অব্ সপটাস যব্াগ য, ঢাকা সব্শ্বসব্দযালয় এব্াং ব্িব্নু্ধ শেখ মুক্তজবু্র রহমান কৃসষ সব্শ্বসব্দযালয় তা াঁণক সম্মানসূচক 

ডটণরট সডসগ্র প্রদান কণর। এছাড়া োণের ডাওসফ সব্শ্বসব্দযালয় তা াঁণক সডণপ্ল্ামা প্রদান কণর। সামাক্তজক কম যকাণ্ড, োসন্ত ও 

সস্থসতে লতার শক্ষণত্র অসামানয অব্দাণনর জনয শেখ হাসসনাণক সব্ণশ্বর সব্সভন্ন সাংস্থা সম্মাসনত কণরণছ। 

  

পাব্ যতয চট্টগ্রাণম সুদ ু য ২৫ ব্ছণরর গহৃযুদ্ধ অব্সাণনর শক্ষণত্র শেখ হাসসনার অসামানয অব্দাণনর জনয ১৯৯৮ সাণল 

ইউণনণস্কা তা াঁণক ‘হুণপ-শব্ায়াসন’ (Houphouet-Boigny) োসন্ত পুরস্কাণর ভূসষত কণর। 

  

রাজননসতক, অথ যননসতক ও মানব্াসিকাণরর শক্ষণত্র প্রিানমন্ত্র  শেখ হাসসনার সাহসসকতা ও দরূদসে যতার জনয 

যুিরাণের রানডলপ মযাকন উইণমে কণলজ ২০০০ সাণলর ৯ এসপ্রল ময যাদাসূচক ‘Pearl S. Buck ’৯৯’ পুরস্কাণর ভূসষত 

কণর। জাসতসাংণুর সব্শ্ব খাদয কম যসূসচ কু্ষিার সব্ুণদ্ধ আণন্দালণনর অব্দাণনর স্ব কৃসতস্বরূপ শেখ হাসসনাণক সম্মানজনক 

‘শসণরস’ (CERES) শমণডল প্রদান কণর। সব্ যভারত য় োসন্তসাংু শেখ হাসসনাণক ১৯৯৮ সাণল ‘মাদার শটণরসা’ পদক প্রদান 

কণর। ১৯৯৮ সাণল আন্তজযাসতক শরাটাসর ফাউণেেন তা াঁণক Paul Haris  শফণলাসেপ প্রদান কণর। পক্তিমব্ি সব্ যভারত য় 

কাংণগ্রস ১৯৯৭ সাণল তা াঁণক শনতাজ  সুভাষ চন্দ্র ব্সু স্মসৃত পদক প্রদান কণর। আন্তজযাসতক লায়ে ক্লাব্ কতৃ যক ১৯৯৬-১৯৯৭ 

সাণল সতসন ‘Medal of Distinction’ পদক ও ১৯৯৬-১৯৯৭ সাণল ‘Head of State’ পদক লাভ কণরন। ২০০৯ সাণল ভারণতর 

ইক্তন্দরা গান্ধ  শমণমাসরয়াল রাস্ট োসন্ত ও গেতন্ত্র প্রসতষ্ঠায় অসামানয ভূসমকা পালণনর জনয শেখ হাসসনাণক ইক্তন্দরা গান্ধ  

পুরস্কাণর ভূসষত কণর। এছাড়া সতসন ব্ৃণটণনর শলাব্াল ডাইভারসসটট পুরস্কার এব্াং ২ ব্ার সাউথ সাউথ পরুস্কাণর ভূসষত হন। 

২০১৪ সাণল ইউণনসণকা তা াঁণক ‘োসন্তরব্ৃক্ষ’ এব্াং ২০১৫ সাণল উইণমন ইন পাল যাণমন্টস শলাব্াল শফারাম নার র ক্ষমতায়ণনর 

জনয তা াঁণক সরক্তজওনাল সলডারে প পুরস্কার এব্াং শলাব্াল সাউথ-সাউথ শডভলপণমন্ট এক্সণপা-২০১৪ সভেনাসর পুরস্কাণর 

ভূসষত কণর। ব্াাংলাণদণের কৃসষর উন্নয়ণন অব্যাহত সমথ যন, খাদয উৎপাদণন সয়ম্ভরতা অজযন এব্াং সব্জ্ঞান ও প্রযুক্তির 

উন্নয়ণন অব্দাণনর জনয আণমসরকার কণন যল সব্শ্বসব্দযালয় ২০১৫ সাণল তা াঁণক সম্মাননা সনদ প্রদান কণর। 

  

জাসতসাংু পসরণব্ে উন্নয়ন কম যসূসচ শদণে এব্াং আন্তজযাসতক পয যাণয় পসরণব্ে এব্াং শটকসই উন্নয়ণন অসামানয 

অব্দান রাখার জনয সলডারে প কযাটাগসরণত শেখ হাসসনাণক তাণদর সণব্ যাচ্চ পুরস্কার ‘চযাম্পম্পয়ন অব্ দযা আথ য-২০১৫’ 

পুরস্কাণর ভূসষত কণরণছ। এছাড়া, শটকসই সডক্তজটাল কম যসসূচ ব্াস্তব্ায়ণনর জনয International Telecommunication 

Union (ITU) শেখ হাসসনাণক ICTs in Sustainable Development Award-2015 প্রদান কণর। নার  সেক্ষা ও উণদযািা 

ততসরণত অসামানয অব্দাণনর জনয সতসন ২৭ এসপ্রল ২০১৮ Global Women’s Leadership Award-এ ভূসষত হন। 



ইনসস্টটটউট অব্ সাউথ এসেয়ান উইণমন ২০১৯  সাণল তা াঁণক Lifetime Contribution for Women Empowerment Award 

প্রদান কণর। এসসসডএসএন কতৃ যক সতসন ২০২১ সাণল ‘এসসডক্তজ অগ্রগসত’ পুরস্কাণর ভূসষত হন। 

  

২০২১ সাণলর নণভম্বণর Cop-26 সণম্মলণনর সময় সব্সব্সস শেখ হাসসনাণক “The voice of the Vulnerable” 

সহণসণব্ স্ব কৃসত শদয়। জাসতসাংু এব্াং কমনওণয়লথ-এ দসরদ্র ও প্রাসন্তক জনণগাটষ্ঠণক কমনওণয়লথ ও এসসডক্তজ’র ভসব্ষযত 

অাংে দাসরণের মূলিারায় সনণয় আসণত সতসন েক্তিোল  সনয়ামণকর ভূসমকা পালন কণর চণলণছন। শেখ হাসসনা শব্ে 

কণয়কটট গ্রণের রচসয়তা। তার মণিয উণিখণযাগয হণে: ‘‘শেখ মুক্তজব্ আমার সপতা’’, ওরা শটাকাই শকন? , ব্াাংলাণদণে 

তস্বরতণন্ত্রর জন্ম’’, দাসরদ্রয সব্ণমাচন, সকছু ভাব্না’’, ‘‘আমার স্বপ্ন, আমার সাংগ্রাম’’, আমরা জনগণের কথা ব্লণত এণসসছ’’, 

‘‘সামসরকতন্ত্র ব্নাম গেতন্ত্র’’, ‘‘সাদা কাণলা’’, ‘‘সব্ুজ মাঠ শপসরণয়’’,মকু্তজব্ ব্াাংলার, ব্াাংলা মুক্তজণব্র, Miles to Go, The 

Quest for Vision-2021 (two volumes) ইতযাসদ। 

  

শেখ হাসসনা ‘‘জাসতর সপতা শেখ মকু্তজব্ুর রহমান শমণমাসরয়াল রাস্ট’’ এর সভাপসত। সতসন গেতন্ত্র, িম য সনরণপক্ষতা, 

সামসগ্রক প্রব্ৃক্তদ্ধ ও অগ্রগসতণত সব্শ্বাস  এব্াং দসরদ্রয সব্ণমাচণনর মািযণম জনগণের অথ যননসতক মুক্তি অজযন তা াঁর জ ব্ণনর 

অনযতম লক্ষয । প্রযুক্তি, রান্না, সি ত এব্াং ব্ই পড়ার প্রসত তা াঁর সব্ণেষ আগ্রহ রণয়ণছ। 

 

আজণকর এই সদণন আসম সকণলর সাণথ মানন য় প্রিানমন্ত্র  শেখ হাসসনাণক জন্মসদণনর শুণভো জানাই। শুভ 

জন্মসদন, শেখ হাসসনা। সসু হয থাকুন, দ ু যজ ব্  শহান, শদণের উন্নয়ণন, মানুণষর কলযাণে আমৃতুয সনণব্সদত প্রাে হণয় 

জনগণের মাণু শব্াঁণচ থাকুন, মহান আিাহ রাব্বুল আলাম ণনর কাণছ এই প্রাথ যনা । সপআইসড সফচার। 

# 

শলখক: সাাংব্াসদক, অসিসেখা 

 

 


