প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
পসরচয় ও তাাঁর বর্ণাঢ্য রাজননসতক জীবন
সংকলন েঃ াজমুল হক ডিউক, সানেক কাউডিলর, চট্টগ্রাম ডসডি কন্পানরশ এেং সানেক ছাত্রন তা।
সেপকানলর সেপনেষ্ঠ োঙাডল, োংলানেনশর মহা

স্থ্ডত, জাডতর ড্তা েঙ্গেন্ধু শশখ মুডজেুর রহমান র প্রথম সন্তা

প্রধা মন্ত্রী জ ন ত্রী শশখ হাডস ার জন্ম উ্মহানেনশ েৃ ডিশ শাস

অেসান র েছর ১৯৪৭ সানলর ২৮ শসনেম্বর

শগা্ালগনের োইগার েীর তীরেতপী িুডঙ্গ্াড়ায়। মা ফডজলাতুনেসা শর ু র শকাল আনলা কনর আসা হাসু র জন্ম মানক
ডেনয়ডছনলা অ্ার শাডন্ত ও স্বডি এেং জীে চলার অ েেয শপ্ররণা। জন্মক্ষনণ, জাডতর কলযানণ ড্তার অ ু ্ডস্থডত সনেও
রাজন ডতক ্ডরোনরই শশখ হাডস া রাজন ডতক সনচত তায় শেনড় ওনে । েঙ্গেন্ধুর শ তৃনে শেশ ও গণমা ু নের রাজ ীডত,
্াডকিাড শাস ামনলর বেেময ীডত, ৫২ এর ভাো আনদাল , ৫৪ এর যু ক্তফ্রন্ট ড েপাচ , ৫৮ এর সামডরক শাস , ৬২
এর ডশক্ষা আনদাল , ৬৬ এর ৬ েফা আনদাল , ৬৯ এর গণঅভুযত্থা , ৭০ এর সাধারণ ড েপাচ ও মহা মুডক্তযু দ্ধ
সেই ঘনিনছ তার শচানখর সামন । ডতড যু ক্ত হনয়নছ ছাত্রলীনগর রাজ ীডতনত। সডিয় অংশগ্রহণ কনরনছ ্াডকিা
ডেনরাধী আনদাল -সংগ্রানম। ১৯৫৪ সাল শথনক ডতড ঢাকায় ্ডরোনরর সানথ শমাগলিুডলর রজ ী শোস শলন র োডড়নত
েসোস শুরু কনর । ্নর ডমনন্টা শরানির সরকাডর োসভেন ওনে । ১৯৫৬ সানল ডতড ডিকািুডলর ারী ডশক্ষা মডদর
োডলকা ডেেযালনয় ভডতপ হ । ১৯৬১ সানলর ১লা অনটাের ঢাকার ধা মডির ৩২ ম্বর োডড়নত থাকা শুরু কনর । ডতড
১৯৬৫ সানল আডজম্ুর োডলকা উচ্চ ডেেযালয় শথনক মযাডিক ্াশ কনর ।
শশখ হাডস া ১৯৭৩ সানল ঢাকা ডেশ্বডেেযালয় শথনক স্নাতক ডিডগ্র সম্পে কনর । ডেশ্বডেেযালনয় থাকা অেস্থায় ১৯৬৭ সানল
ি. এম. ওয়ানজে ডময়ার (আন্তজপাডতক খযাডতসম্পে ্রমাণু ডেজ্ঞা ী, ্রেতপীকানল োংলানেশ আ ডেক শডক্ত কডমশন র
শচয়ারমযা এর োডয়ে ্াল কনর ) সানথ তাাঁর ডেনয় হয় এেং ওয়ানজে ডময়া ৯শম ২০০৯ তাডরনখ মৃতুয েরণ কনর ,
তাাঁনের সংসানর সজীে ওয়ানজে জয় (্ুত্র) ও সায়মা ওয়ানজে ্ুতুল (ক যা) ানম েু ই সন্তা রনয়নছ।
সজীে ওয়ানজে জয় হনল োংলানেশ সরকানরর আইডসডি ্রামশপক । ডিডজিাল োংলানেনশর ক নসে তাাঁর কাছ শথনক
আনস। ২০১৭ সানলর ইয়াং শলাোল ডলিার ড েপাডচত হ সজীে ওয়ানজে জয় । সায়মা ওয়ানজে ্ুতুল একজ প্রখযাত
অডিজম ডেনশেজ্ঞ। সারাডেনশ্ব ডতড

অডিডিক ডশশু ড নয় এেং তানের অডধকার আোনয়র কাজ কনর যানে । ডতড

ডেশ্বস্বাস্থয সংস্থার মা ডসক স্বানস্থযর উ্র ডেনশেজ্ঞ ্যান নলর একজ সেসয। ডতড একজ স্বীকৃডত প্রাপ্ত মন াডেজ্ঞা ী।
শশখ হাডস া সরকাডর ইন্টারডমডিনয়ি গালপস কনলনজর ছাত্র সংসনের সহ-সভা্ডত ডছনল । ডতড

এই কনলজ শাখা

ছাত্রলীনগর সাধারণ সম্পােক এেং এর্র সভা্ডত ডছনল । শশখ হাডস া ঢাকা ডেশ্বডেেযালয় ছাত্রলীনগর একজ সেসয
এেং ছাত্রলীনগর শরানকয়া হল শাখার সাধারণ সম্পােক ডছনল । ছাত্রজীে শথনকই শশখ হাডস া সকল গণ আনদাল
সডিয়ভানে অংশ গ্রহণ কনর । ১৯৭৫ সানলর ১৫ আগি জাডতর ড্তা েঙ্গেন্ধু শশখ মুডজেুর রহমা
ফডজলাতুনেছা মুডজে সহ ্ডরোনরর ২৬ জ

ও েঙ্গমাতা

সেসযনক ড মপমভানে হতযা করা হয়। এডি ্ৃডথেীর ইডতহানসর একডি

জঘ যতম হতযাকান্ড। ভাগযিনম েঙ্গেন্ধু শশখ মুডজেুর রহমান র েু ই শমনয় শশখ হাডস া ও শশখ শরহা া তখ ডেনেনশ
অেস্থা করার ফনল ্ডরোনর এই েু ইজ -ই শকেল প্রানণ োাঁনচ । ১৯৭৫ সানলর ১৫ আগি ডে ডি ডছল শুিোর।
তৎকালী

জামপা ীনত ড যু ক্ত োংলানেশী রাষ্ট্রেূত হুমায়ু

রশীে শচৌধু রী ি. ওয়ানজে ডময়ানক েনল , “আজ শভানর

োংলানেনশ কুয হনয়নছ। আ্ ারা ্যাডরস যানে

া। শরহা া ও হাডস ানক একথা জা ানে

া। এক্ষুড আ্ ারা আমার

এখান চনল আসু ” । ্রেতপীনত শশখ হাডস া, শশখ শরহা া ও ি. ওয়ানজে ডময়া সহ তাাঁনের সন্তা রা জামপা ীনত চনল
যা । ্রেতপীনত ২৫ শশ আগি সকাল সানড় ৮ িার ডেনক ডেডির ্ালাম ডেমা েদনর শ্ৌঁছা

শশখ হাডস া, শশখ

শরহা া, ি. ওয়ানজে ডময়া সহ তাাঁনের েু ই সন্তা । ভারনত যাওয়ার ্র ইডদরা গাডন্ধর উ্ডস্থডতনত তাাঁরা োংলানেনশ
সেপনশে তনথয জা নত ্ানর শয, শশখ ্ডরোনরর শকউ আর শোঁনচ শ ই। এখের শুন শশখ হাডস া কাোয় শভনঙ ্নড় ।
ইডদরা গাডন্ধ তখ শশখ হাডস ানক জডড়নয় ধনর সান্ত া শে এেং ্রেতপীকানল ডতড রাজন ডতক আেনয় ৬ েছর ভারনত
অেস্থা কনর । ১৯৮১ সানল শশখ হাডস ার অ ু ্ডস্থডতনত তানক সেপসম্মডতিনম োংলানেশ আওয়ামী লীনগর সভা্ডত
ড েপাডচত করা হয়। ছয় েছনরর ড েপাডসত জীে শশে কনর অেনশনে ডতড ১৯৮১ সানলর ১৭ শম শেনশ ডফনর আনস ।
১৯৮৩ সানলর ১৫ শফব্রুয়াডর সামডরক সরকার তাাঁনক আিক কনর ১৫ ডেন র জ য অন্তরীণ রানখ, ১৯৮৪ সানলর শফব্রুয়াডর
এেং নভম্বর মানস তাাঁনক েু ’োর গৃহেদী করা হয়। ১৯৮৫ সানলর ২ মাচপ তাাঁনক আিক কনর প্রায় ৩ মাস গৃহেদী কনর
রাখা হয়। ১৯৮৬ সানলর ১৫ অনটাের শথনক ডতড ১৫ ডে গৃহেদী ডছনল । ১৯৮৭ সানল ১১ নভম্বর তাাঁনক শগ্রফতার
কনর একমাস অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯৮৯ সানলর ২৭ শফব্রুয়াডর শশখ হাডস া শগ্রফতার হনয় গৃহেদী হ । ১৯৯০ সানলর
২৭

নভম্বর শশখ হাডস ানক েঙ্গেন্ধু ভেন

অন্তরীণ করা হয়। ২০০৭ সানলর ১৬ জুলাই সামডরক োডহ ী সমডথপত

তোেধায়ক সরকার তাাঁনক শগ্রফতার কনর সংসে ভে চেনর সােনজনল ্াোয়। প্রায় ১ েছর েডদ কনর রানখ । ২০০৮
সানলর ১১ জু ডতড মুডক্তলাভ কনর । শশখ হাডস ানক হতযার উনেনশয উনিখনযাগয হামলাগুনলার মনধয রনয়নছ ১৯৮৭
সানলর ১০ নভম্বর সডচোলয় শঘরাও কমপসূডচ ্াল কানল তাাঁনক লক্ষ কনর ্ুডলনশর গুডলেেপণ । জাতীয় শপ্রসক্লানের
সামন

তাাঁনকসহ তাাঁর গাডড় শি

ডেনয় তুনল শ ওয়ার শচষ্টা করা হয়। ১৯৮৮ সানলর ২৪ জা ু য়ারী চট্টগ্রাম শকািপ

ডেডডংনয়র সামন শশখ হাডস ানক লক্ষ কনর এরশাে সরকানরর ্ুডলশ োডহ ী লাডেচাজপ ও গুডলেেপণ কনর।
এ ঘি ায় শশখ হাডস া অক্ষত থাকনলও ৩০ জ আওয়ামী লীগ শ তা কমপী শহীে হ । লালেীডঘ ময়োন ভােণো কানল
তাাঁনক লক্ষ কনর ২ োর গুডলেেপণ করা হয়। জ সভা শশে কনর শফরার ্নথ আোরও তাাঁর গাডড় লক্ষ কনর গুডল েেপণ
করা হয়। ১৯৯১ সানলর ১১ শসনেম্বর জাতীয় সংসনের উ্ড েপাচ চলাকানল তাাঁনক লক্ষ কনর গুডল েেপণ করা হয়।
১৯৯৪ সানল ঈশ্বরেী শরল শিশন তাাঁর কামরা লক্ষ কনর অডেরাম গুডল েেপণ করা হয়। ২০০০ সানল শকািালী্াড়ায়
শহডল্যানি এেং শশখ হাডস ার জ সভাস্থনল ৭৬ শকডজ ও ৮৪ শকডজ ওজন র েু ’ডি শোমা ্ুনত রাখা হয়, ্রেতপীনত তা
উদ্ধার হয়। ২০০৪ সানলর ২১ আগি েঙ্গেন্ধু এডভ ু যনয় এক জ সভায় েক্তেয শশে করার ্র্রই তাাঁনক লক্ষ কনর
এক িজন রও শেডশ আনজপস শগ্রন ি শছাাঁড়া হয়। শসই হামলায় আইডভ রহমা সহ শমাি ২৪ শ তাকমপী ড হত হ ।
আিাহর অনশে কৃ্ায় শসডে শশখ হাডস া প্রানণ শোঁনচ যা । ্ঙ্গুে েরণ কনর অন নক। শরীনর ডিন্টার ড নয় জীে
কািানে অন ক তযাগী শ তা কমপী।
১৯৯০ সানলর বস্বরাচার ্ত আনদালন োংলানেনশর সেনচনয় প্রাচী রাজন ডতক েল আওয়ামী লীগ এর শ তৃে শে
শশখ হাডস া। ১৯৯৬ সানল তাাঁর েল আওয়ামী লীগ তোেধায়ক সরকানরর োডেনত োম্ডি েলগুনলার সানথ যু ক্ত হনয়
ডেডভে রাজন ডতক কমপসূডচর মাধযনম খানলো ডজয়ার ডেএ ড্ সরকারনক তোেধায়ক সরকানরর প্রাডতষ্ঠাড ক রূ্ ডেনত
োধয কনর । ঐ েছর ১২ জু অ ু ডষ্ঠত সাধারণ ড েপাচন আওয়ামীলীগ একক সংখযাগডরষ্ঠতা অজপ কনর এেং ২৩জু
ডতড প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী োংলানেশ সরকানরর প্রধা মন্ত্রীর োডয়ে গ্রহণ কনর। ডতড ড েপাডচত হনয় োংলার রাজন ডতক
ইডতহানসর কলঙ্কডতলক কুখযাত ই নিমড ডি অধযানেশ োডতল কনর েঙ্গেন্ধু আত্মস্বীকৃত খু ীনের ডেচানরর কােগড়ায় োাঁড়

করা । ডতড শস সময় ডশক্ষা ীডত, স্বাস্থয ীডত, কৃডে ীডত প্রণয় কনর । কৃডেনত ভতুডকপ ডেনয় খানেয স্বয়ংসম্পূ ণপতা অজপ
কনর । োংলানেনশর এক েশমাংশ অঞ্চনল ডেরাডজত অডস্থরতা - সংঘাত ড রস কনে ১৯৯৮ সানল ২ ডিনসম্বর ঐডতহাডসক
্ােপতয শাডন্তচুডক্ত োিোয়

কনর । ্রেতপীনত ২০০৮ সানল ৯ম জাতীয় সংসে ড েপাচন

শশখ হাডস া শ তৃোধী

মহানজাি প্রায় ডত চতুথপাংশ আসন জয় লাভ কনর। ডেজয়ী েনলর সংসেীয় েনলর শ তা ডহনসনে ডতড জা ু য়ারী ৬,
২০০৯-এ োংলানেনশর প্রধা মন্ত্রী ডহনসনে শ্থ গ্রহণ কনর । ্রেতপীনত ৫ জা ু য়ারী ২০১৪ সানল ড েপাচন

শশখ

হাডস ার শ তৃোধীন আওয়ামী লীগ ড েপাচন অংশগ্রহণ কনর িা া ২য় োনরর মত জয় লাভ কনর এেং ১২ জা ু য়ারী
শশখ হাডস া তৃতীয় োনরর মত গণপ্রজাতন্ত্রী োংলানেশ সরকানরর প্রধা মন্ত্রী ডহনসনে শ্থ শ

।

প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস ার শ তৃনে োংলানেনশর স্বনোেত শেশ(এলডিডস) শথনক মধযম আনয়র শেনশ উত্তরণ ঘনিনছ।
জাডতসংনঘর অথপন ডতক ও সামাডজক উেয়

ীডত সংিান্ত কডমডি (ডসডিড্) গত ১৫ মাচপ এলডিডস শথনক োংলানেনশর

উত্তরনণর শযাগযতা অজপন র আ ু ষ্ঠাড ক শঘােণা শেয়। এলডিডস কযািাগডর শথনক উত্তরনণর জ য মাথাড্ছু আয়, মা ে
সম্পে সূ চক এেং অথপন ডতক ভঙ্গুরতা সূ চক এ ডত ডি সূ চনকর শযনকান া েু ডি অজপন র শতপ থাকনলও োংলানেশ ডত ডি
সূ চনকর মা েনন্ড উেীত হনয়নছ। জাডতসংনঘর অথপন ডতক ও সামাডজক কাউডিনলর (ইনকাসক) মা েন্ড অ ু যায়ী এনক্ষনত্র
একডি শেনশর মাথাড্ছু আয় হনত হনে কম্নক্ষ ১২৩০ মাডকপ িলার, োংলানেনশর মাথাড্ছু আয় তার শথনক অন ক
শেডশ, ১৯০৯ মাডকপ িলার। মা েসম্পে সূ চনক ৬৬ প্রনয়াজ হনলও োংলানেশ অজপ কনরনছ ৭২ েশডমক ৯।
অথপন ডতক ভঙ্গুরতা সূ চক হনত হনে ৩২ ভাগ ো এর কম শযখান োংলানেনশর রনয়নছ ২৪ েশডমক ৮ ভাগ। যু দ্ধডেধ্বি
শেশ শথনক আজনকর এই উত্তরণ, শযখান রনয়নছ এক েন্ধুর ্থ ্াডড় শেওয়ার ইডতহাস। সরকানরর রূ্কে ২০২১
োিোয়ন র এডি একডি েড় অজপ । এডি সম্ভে হনয়নছ প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস ার েূ রেশপী শ তৃনে োংলানেনশর সাহসী
এেং অগ্রগডতশীল উেয় শকৌশল গ্রহনণর ফনল। যা সামডগ্রক অথপন ডতক প্রেৃ ডদ্ধ, কাোনমাগত রূ্ান্তর ও উনিখনযাগয
সামাডজক অগ্রগডতর মাধযনম োংলানেশনক দ্রুত উেয়ন র ্নথ ড নয় এনসনছ। োংলানেশ ২০২১ সানলর মনধয মধযম
আনয়র শেশ এেং ২০৪১ সানলর মনধয উেত সমৃদ্ধ শেনশ ্ডরণত হওয়ার লক্ষয ড ধপারণ কনর সামন র ডেনক এডগনয়
যানে। োংলানেনশর উেয়

অগ্রযাত্রায় উনে আনস জনন্মর ৫০ েছনররও কম সমনয়র মনধয কীভানে োংলানেশ

দ্রুতগডতসম্পে েঙ্গেন্ধু সযানিলাইি -১ উৎনক্ষ্নণর মনতা সফলতা শেডখনয়নছ।
জাডতর ড্তা কীভানে সমগ্র জাডতনক স্বাধী তার জ য একতােদ্ধ কনরডছনল , যু দ্ধডেধ্বি একডি শেশ শথনক কীভানে
জাডতর ড্তার স্বনের শসা ার োংলায় ্ডরণত হনত যানে। প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস ার গডতশীল শ তৃে, েীঘপ শময়ােী
্ডরকে ার কারন এমডিডজ অজপ , এসডিডজ োিোয় সহ খানেয স্বয়ংসম্পূ পতা , ডলঙ্গ সমতা, োডরদ্র্যসীমা হ্রাস, গড়
আয় েৃ ডদ্ধ, রপ্তা ীমুখী ডশোয় , ১০০ডি ডেনশে অথপন ডতক অঞ্চল, শ্াশাক ডশে, ঔেধ ডশনের প্রসার, রপ্তা ী আয় েৃ ডদ্ধসহ
া া অথপন ডতক সূ চনক উেয় ঘনি। ্দ্মা শসতু, রূ্্ুর ্ারমাণডেক ডেেু যৎ শকন্দ্র, ্ায়রা গভীর সমুদ্র্ েদর, ঢাকা
শমনিানরলসহ শেনশর শমগা প্রকেসমূ হ োিোয়ন র ্নথ। ক্ষুদ্র্ আয়তন র একডি উেয় শীল শেশ হনয়ও োংলানেশ
ইনতামনধয সারা ডেনশ্বর ড কি প্রাকৃডতক েু নযপানগর ড ডেড় সমডিত েযেস্থা্ া, ক্ষুদ্র্ ঋনণর েযেহার এেং োডরদ্র্ েূ রীকরনণ
তার ভূ ডমকা, জ েহুল শেনশ ড েপাচ ্ডরচাল ায় স্বে ও সু ষ্ঠুতা আ য় , েৃ ক্ষনরা্ণ , সামাডজক ও অথপন ডতক সূ চনকর
ইডতোচক ্ডরেতপ

প্রভৃডত শক্ষনত্র অ ু করণীয় েৃ ষ্টান্ত হনয় োাঁডড়নয়নছ। যু দ্ধ ডেধ্বি, প্রায় সেপনক্ষনত্র অেকাোনমাডেহী

শসডেন র শসই সেযজাত জাডতর ্ডরসংখযা ড তান্ত অপ্রতুল য়। সহস্রাব্দ উেয় লক্ষযমাত্রার ৮ডি লনক্ষযর মনধয ডশক্ষা
ডশশুমৃতুযহার কমান া এেং োডরদ্র্ হ্রাসকরনণর শক্ষনত্র োংলানেশ উনিখনযাগয উেডত প্রেশপ করনত সক্ষম হনয়নছ। শ ানেল

ডেজয়ী ভারতীয় অথপ ীডতডেে অমতপয শসন র করা মন্তেয এনক্ষনত্র প্রাডণধা নযাগয। তাাঁর মনত ডকছু ডকছু শক্ষনত্র ডেশ্বনক
চমনক শেোর মনতা সাফলয আনছ োংলানেনশর। ডেনশেত ডশক্ষা সু ডেধা,

ারীর ক্ষমতায় , মাতৃ ও ডশশু মৃতুযহার ও

জন্মহার কমান া, গডরে মা ু নের জ য শশৌচাগার ও স্বাস্থয সু ডেধা প্রো এেং ডশশুনের ডিকাো কাযপিম অ যতম।
প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস ার শযাগয শ তৃনের কারনণ োংলানেশ আজ প্রডতডি ডেভানগ উেডতর শীেপ ্যপানয় অেস্থা করনছ।
ডশক্ষানক্ষনত্র অগ্রগডত-ই ডছল শচানখ ্ড়ার মত। ডশক্ষানক সেপিনর ছডড়নয় শেোর জ য োংলানেশ সরকার কতৃপক গৃহীত
্েনক্ষন্সমূ নহর মনধয অ যতম হনলা - শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মানে ডে ামূ নলয েই ডেতরণ কাযপিম। ারী ডশক্ষানক এডগনয়
শ োর জ য প্রাথডমক শথনক মাধযডমক ির ্যপন্ত চালু করা হনয়নছ উ্েৃ ডত্ত েযেস্থা। ২৬ হাজার ১৯৩ডি প্রাথডমক ডেেযালয়নক
তু কনর জাতীয়করণ করা হনয়নছ। উনিখনযাগয সংখযক ডশক্ষনকর চাকডর সরকারীকরণ করা হনয়নছ। ১৯৯০ সানল
ডেেযালনয় ভডতপ হওয়া ডশশুর শতকরা হার ডছল ৬১, েতপমান তা উেীত হনয়নছ শতকরা ৯৭.৭ ভানগ। ডশক্ষায় সু ডেধােডঞ্চত
গডরে ও শমধােী ছাত্র-ছাত্রীনের ডশক্ষা ড ডিত করার লনক্ষয “ডশক্ষা সহায়তা িাি আই , ২০১২” প্রণয় করা হনয়নছ,
গে করা হনয়নছ “ডশক্ষা সহায়তা িাি”। সম্প্রডত ২০১৯ এর ১৯ আগি শেনশর সকল সরকাডর প্রাথডমক ডেেযালনয়র
ডশক্ষাথপীনের জ য েু ্ুনরর খাোর অন্তভুপক্ত কনর “জাতীয় স্কুল ডমল ীডত ২০১৯”এর খসড়ায় অ ু নমাে ডেনয়নছ মন্ত্রীসভা।
েতপমান

১০৪ ডি উ্নজলার ১৫ হাজার ৮০ ডি প্রাথডমক ডেেযালনয় স্কুল ডমল কমপসূচী চালু আনছ এর মনধয ৯৩ডি

উ্নজলায় সরকাডর অথপায়ন এ কমপসূচী োিোডয়ত হনে। এসে স্কুনল ডশশুনের উচ্চ ্ুডষ্টর ডেস্কুি শেওয়া হয়।
আওয়ামী লীগ সরকার ারীর ক্ষমতায় ড ডিত করার লনক্ষয জাতীয় ারী উেয়

ীডতমালা শঘােণা কনরনছ। ারীর প্রডত

সডহংসতা প্রডতনরাধ আই প্রণয় করা হনয়নছ। শেত সহ মাতৃেকালী ছু ডি ৪ মাস শথনক ৬ মানস েৃ ডদ্ধ করা হনয়নছ।
্ােডলক ডেশ্বডেেযালনয়র উ্াচাযপ ্নে ারীনক ড নয়াগ শেওয়া হনয়নছ। সরকারী কমপকানন্ড ারীর অংশ গ্রহণ ড ডিত
করনত ৪০ডি মন্ত্রণালনয় ডলঙ্গ সংনেে শীল োনজি বতডর হনে। আজ ারীর রাজন ডতক ক্ষমতায়ন ডেনশ্বর শীেপ ১০ডি
শেনশর মনধয োংলানেনশর অেস্থা হনলা ৭ম। স্বাস্থযখাত ড নয় প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস ার শ তৃোধী আওয়ামী লীগ সরকার
ডশশুনের ডিকাো

কমপসূডচর সাফনলযর জ য এনক্ষনত্র োংলানেশ ডেনশ্ব অ যতম আেশপ শেশ ডহনসনে তার স্থা

কনর

ড নয়নছ। স্বাস্থযখাতনক যু নগা্নযাগী করনত প্রণয় করা হনয়নছ “জাতীয় স্বাস্থয ীডতমালা- ২০১১”। তৃণমূ ল ্যপানয়র েডরদ্র্
মা ু েনের স্বাস্থযনসো ড ডিত করনত গনড় শতালা হনয়নছ ১২ হাজার ৭৭৯ডি কডমউড ডি ডক্লড ক। ৩১২ডি

উ্নজলা

হাস্াতালনক উেীত করা হনয়নছ ৫০ শযযায়। শমডিনকল কনলজ ও শজলা হাস্াতালগুনলানত ২হাজার শযযা সংখযা েৃ ডদ্ধ
করা হনয়নছ। মাতৃ ও ডশশু মৃতুযহার এেং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভে হনয়নছ উনিখনযাগয হানর। ১৯৯০ সানল েজাতক
মৃতুযর হার ১৪৯ শথনক শ নম েতপমান োাঁডড়নয়নছ ৫৩ শত ।
স্বাস্থযনসোনক জ গনণর শোরনগাড়ায় শ্ৌঁনছ শেোর লক্ষযনক সামন শরনখ ড মপাণ করা হনয়নছ তু ১২ডি শমডিনকল
কনলজ, ড নয়াগ শেওয়া হনয়নছ ৪৭ হাজানররও শেডশ জ শডক্ত। ডিডজিাল োংলানেনশর স্বেনক োিেতায় রূ্ ডেনত
োংলানেশ সরকার ড নয়নছ যু গান্তকারী সে ্েনক্ষ্। শেনশর তৃণমূ ল ্যপানয় প্রযু ডক্তর েযেহানরর মাধযনম সরকাডর শসো
শ্ৌঁনছ শেোর অডভপ্রানয় শেনশর ৪৫৫০ডি ইউড য় ্ডরেনে স্থা্ করা হনয়নছ ইউড য় ডিডজিাল শসন্টার। বতডর করা
হনয়নছ ডেনশ্বর অ যতম ডেশাল

যাশ াল ওনয়ে শ্ািপাল। শকন্দ্রীয় ্যপায় শথনক শুরু কনর ইউড য়

্যপায় ্যপন্ত এ

শ্ািপানলর সংখযা প্রায় ২৫০০০। শেনশর সেকডি উ্নজলানক আ া হনয়নছ ইন্টারন নির আওতায়। শিডলনযাগানযানগর
শক্ষনত্র শ ওয়া ডেডভে

্েনক্ষন্র কারনণ েতপমান োংলানেনশ শমাোইল গ্রাহনকর সংখযা ৪ শকাডি ৪৬ লনক্ষ উেীত হনয়নছ। শসো প্রো প্রডিয়া
সহজ ও স্বে করনত চালু করা হনয়নছ ই-শ্নমন্ট ও শমাোইল েযাংডকং। সরকারী িয় প্রডিয়া অ লাইন সম্পাে করার
ডেেয়ডিনক প্রাডতষ্ঠাড ক রূ্ শেওয়া হনয়নছ। ৪-ডজ প্রযু ডক্তর শমাোইল শ িওয়ানকপর োডণডজযক কাযপিম শুরু করা হনয়নছ।
গযাস, ডেেু যৎ, শেনশর অেকাোনমাগত উেয় , মুডক্তনযাদ্ধা ও তানের ্ডরোনরর কলযাণ সাধ , েৃ দ্ধ ও ্ডরতযক্ত ারীনের
্ু েপাস সহ ডেডভে শক্ষনত্র এই আওয়ামী লীগ সরকানরর জরকাড়া ্েনক্ষ্ ডছল। একডি ডেজ্ঞা ম স্ক ও সৃ জ শীল
জাডত বতডরর ড্ছন েতপমা সরকার ডশক্ষাখানত ও গনেেণা খানত অতীনতর তুল ায় অন ক শেডশ ্ডরমাণ অথপ েরাে
কনর ।
োংলানেনশর অ যতম প্রাডপ্ত সমুদ্র্ ডেজয়। োংলানেনশর সমুদ্র্ উ্কূনলর বেঘপয ৭১১ ডকনলাডমিার এেং প্রডতনেশী
ডময়া মানরর ৭৮৬ ডক.ডম. এই ডহসাে অ ু যায়ী ইিলনসর রানয় োংলানেশ শ্নয়নছ ১,১১,৬৩১ েগপডকনলাডমিার এেং সমুনদ্র্
অেডস্থত ২৮ডি ব্লনকর মনধয ১৮ডি ব্লনকর মাডলকা াও শ্ল োংলানেশ। ডময়া মানরর সানথ সমুদ্র্সীমা ড নয় ডেনরাধ
ড ষ্পডত্তর উ্র ২০১৪ সানলর ৭ জুলাই আোরও োংলানেনশর ডেজয় শেনখনছ ডেশ্বোসী। এোর প্রডত্ক্ষ ভারত।
েনঙ্গা্সাগনর েীঘপ ৪০ েছর ধনর চলা সমুদ্র্সীমা ড নয় এ ডেনরানধর অেসা ঘিায় োংলানেশ। লাভ কনরনছ একডি স্থায়ী
সমুদ্র্সীমা, যার আয়ত ১,১৮,৮১৩ েগপডকনলাডমিার। জামপা ীনত অেডস্থত স্থায়ী শাডলডশ আোলত োংলানেনশর ্নক্ষ এ
রায় শে । এ রানয়র মাধযনম োংলানেশ ডে্ুল অঞ্চল জুনড় তার ্ূ ণপ অডধকার ও সােপনভৌমে প্রডতষ্ঠা করনত শ্নরনছ।
১০ডি গযাস ব্লনকর সেগুনলাই শ্নয়নছ োংলানেশ।
েতপমান ডেনশ্বর ১৫৭ডি শেনশ োংলানেনশর ৮৬ লনক্ষরও অডধক েডমক কমপরত আনছ। প্রোসীনের জ য প্রধা মন্ত্রী শশখ
হাডস ার শ তৃোধী

আওয়ামী লীগ সরকার ডেনেনশ েডমক শপ্ররণ প্রডিয়ায় স্থা্

কনরনছ অ

য েৃ ষ্টান্ত। স্বে সু নে

অডভোস ঋণ প্রোন র লনক্ষয প্রোসী কলযাণ েযাংক স্থা্ কনর শেনশর ৭ডি ডেভাগীয় শহনর এর শাখা স্থা্ করা
হনয়নছ। এই েযাংনকর মাধযনম এডপ্রল ২০১৪ ্যপন্ত ২০ শকাডি ৫০ লক্ষ িাকা অডভোস ঋণ ডেতরণ করা হনয়নছ। তথয
প্রযু ডক্ত েযেহার কনর সারানেনশ তৃণমূ ল ্যপায় শথনক ডেনেশ গমন েু জ গণনক শরডজনেশ করা হনয়নছ। ফনল শেনশর
প্রতযন্ত অঞ্চনলর জ গণনকও এ শসো গ্রহনণর আওতায় আ া সম্ভে হনয়নছ এেং মধযস্বেনভাগীনের মাধযনম হয়রাড ছাড়াই
স্বে েযনয় মালনয়ডশয়াসহ অ যা য শেশগুনলানত েডমকগণ শযনত শ্নরনছ। এই সরকানরর আমনল োংলানেনশর প্রথম
ভূ ডস্থর শযাগানযাগ ও সম্প্রচার উ্গ্রহ েঙ্গেন্ধু সযানিলাইি -১, ১২ই শম ২০১৮ শভার ২িা : ১৪ ডমড নি কযান ডি শেস
শসন্টার শথনক উৎনক্ষ্ণ করা হয়। এর মনধয ডেনয় ৫৭তম শেশ ডহনসনে ড জস্ব সযানিলাইি উৎনক্ষ্ণকারী শেনশর
তাডলকায় শযাগ হয় োংলানেশ। শযাগানযাগ খানত ্দ্মানসতু ড মপাণ োংলানেনশর জ য ডছল একডি চযানলে। এই চযানলেনক
শক্তহানত শমাকানেলা করার সাহস ড নয় এই শসতু ড মপানণর উনেযাগ গ্রহণ কনর প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস া। ্দ্মা- ব্রহ্ম্ুত্র
-শমঘ া

েীর অেোডহকায় ১৫০ডমিার বেঘপযনর ৪১ডি ো , ৬ হাজার ১৫০ ডমিার বেঘপয এেং ১৮.১০ ডমিার প্রস্থ

্ডরকে ায় ড ডমপত হনে শেশডির সেনচনয় েড় শসতু। ড্্লস এন্ড ্ডলডিক্স ানম একডি আন্তজপাডতক সংস্থা ডেনশ্বর ৫
জ সরকার রাষ্ট্র প্রধা নক ডচডিত কনরনছ যানের েু পীডত েশপ কনরড , ডেনেনশ শকান া েযাংক একাউন্ট শ ই, উনিখ
করার মনতা শকান া সম্পেও শ ই। ডেনশ্বর সেনচনয় সৎ এই ৫জ

সরকার প্রধান র তাডলকায় তৃতীয় স্থান

আনছ

োংলানেনশর প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস া । ডেশ্ব রাজ ীডত ড নয় গনেেণাকারী প্রডতষ্ঠা ড্্লস এন্ড ্ডলডিক্স ৫ডি প্রনের
উত্তর শখাাঁনজ সৎ শ তার সন্ধা কনরনছ । তানত সেপনমাি ৮৭ ম্বর শ্নয় ৩য় স্থান আনছ োংলানেনশর প্রধা মন্ত্রী শশখ
হাডস া । এছাড়া প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস া শরাডহঙ্গা শর াথপীনের আেয় প্রোন র মাধযনম ডেশ্ব েরোনর মাোর অে ডহডউডমড ডি
ডহনসনে সমােৃ ত হনয়নছ ।

প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস া িটর অে ল সহ ডেডভে সম্মা সূ চক িটনরি ডিগ্রী, আন্তজপাডতক সম্মা

া ও ্েক লাভ কনর

যার মনধয উনিখনযাগয হনে চযাডম্পয় স্ অে েযা আথপ ্েক, আইডসডি সাসনিইন েল শিভল্নমন্ট ্েক, ইউন নস্কা
প্রেত্ত হুন্া-শোয়াড শাডন্ত ্েক, ইউএ ওনম প্লান ি ৫০-৫০ চযাডম্পয় ্েক, এনজন্ট অফ শচে ্েক, সাউথ-সাউথ
ডভশ ারী ্েক, ইডদরা গান্ধী শাডন্ত ্েক, মাোর শতনরসা ্েক, ারী ও ক যা ডশশুনের ডশক্ষা প্রসানরর স্বীকৃডত ডহনসনে
ইউন নস্কা শাডন্তেৃ ক্ষ ্েক, ইউন নস্কা ইন্টার যশ াল ডলিানরডস ্েক। শশখ হাডস ার রনয়নছ সেযসাচী প্রডতভা, ডতড শেশ
কনয়কডি গ্রনির রচডয়তা। তার মনধয উনিখনযাগয হনে ‘শশখ মুডজে আমার ড্তা’, ‘ওরা শিাকাই শক ?’ ‘োংলানেনশর
বস্বরতনন্ত্রর জন্ম’, ‘োডরদ্র্ ডেনমাচ ’, ‘ডকছু ভাে া’, ‘আমার স্বে’, ‘আমার সংগ্রাম’, ‘আমরা জ গনণর কথা েলনত এনসডছ’,
‘সামডরক তন্ত্র ে াম গণতন্ত্র’, ‘সাোকানলা’, ‘সেুজ মাে শ্ডরনয়’।
্ুনরা ডেনশ্বর যায় শকাডভি ১৯ সংিমণ োংলানেনশ প্রথম স াক্ত হয় ৮ মাচপ,২০২০। তার্র শথনকই প্রধা মন্ত্রী জ ন ত্রী
শশখ হাডস ার সাহসী ্েনক্ষ্ এেং েূ রেশপী ডচন্তাভাে ার ফনল শকাডভি ১৯ সংিমণ শক ডকছু িা ড য়ন্ত্রণ করা যায়।
প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস া কনরা া সংিমণ প্রডতনরাধ করার জ য ডশক্ষা প্রডতষ্ঠা সহ ডেডভে সরকারী-শেসরকারী প্রডতষ্ঠান
সাধারণ ছু ডি শঘােণা কনর । সড়ক্থ,শ ৌ্থ,আকাশ্নথ চলাচনল ড য়ন্ত্রণ আনরা্ কনর । শখনি-খাওয়া সাধারণ মা ু নের
ঘনর ঘনর প্রধা মন্ত্রী তাাঁর ত্রাণতহডেল হনত মা ু নের মানে খাোর ডেতরণ কনর । ডে ামূ নলয কনরা া শরাগী স াক্তকরনণর
্রীক্ষা চালু কনর তাাঁর ্াশা্াডশ শরাগীনের ফ্রী ডচডকৎসা প্রো কনর । এছাড়া ডতড প্রডতড য়ত গণভে শথনক ডভডিও
ক ফানরি এর মাধযনম শেনশর সকল শজলা ও উ্নজলা ্যপানয়র বেেক কনর এেং শস সকল অঞ্চনলর কর ীয় ডেেয়
ড নেপশ া প্রো কনর । প্রধা মন্ত্রী শশখ হাডস ার ড নেপনশ কনরা াকালী সমনয় কৃেকনের ধা কািায় এেং প্রডিয়াজাত
করনণ সহনযাডগতা কনর ছাত্রলীগ সহ সংগেন র ডেডভে ্যপানয়র শ তৃেৃ দ। এভানে সকল ডেেনয় সকল ডেক উড

জনর

শরনখ কনরা া শমাকানেলায় অগ্রণী ভূ ডমকা ্াল কনর ।
কনরা াকালী শেনশর ডশেপ্রডতষ্ঠা নক ডিডকনয় রাখার জ য ডেডভে ধান্ ডতড প্রন াে া এেং আডথপক সহায়তা প্রো
কনর । শেনশর অসহায় জ নগাষ্ঠীর ড কি শমাোইল েযাংডকং এর মাধযনম গে অথপ সহায়তা প্রো কনর ।্রেতপীনত
মা ু নের জীে ও জীডেকার প্রনয়াজন শেনশর সকল ডশেপ্রডতষ্ঠা - কলকারখা া সীডমত আকানর স্বাস্থযডেডধ শমন চালু
করা । ধীনর ধীনর প্রধা মন্ত্রী জ ন ত্রী শশখ হাডস ার ডেচক্ষণতায় আমানের শেনশ কনরা া ্ডরডস্থডত ড য়ন্ত্রণ কনর মা ু ে
তার স্বাভাডেক জীেন ডফনর এনসনছ।
২০১৮ সানলর ৩১ শশ ডিনসম্বর জাতীয় সংসে ড েপাচন জ গনণর স্বতেঃস্ফূতপ অংশগ্রহণ কনর শভাি ডেনয় জ ন ত্রী শশখ
হাডস ানক চতুথপোনরর মনতা এই োংলানেনশর অডভভােনকর োডয়ে ডেনয়নছ এেং উেয়

োন্ধে সরকার োংলানেশ

আওয়ামী লীগ সরকারনক িা া তৃতীয়োনরর মনতা ক্ষমতায় েডসনয়নছ।
আমরা েতপমা প্রজন্ম যারা মুডক্তযু দ্ধ শেডখড , শেডখড েঙ্গেন্ধুনক ডকন্তু আমরা তার-ই শযাগয উত্তরসূ রী তার-ই ক যা শশখ
হাডস ানক শেনখডছ। আমরা শেনখডছ কীভানে ডতড োংলানেশনক ডেনশ্বর েরোনর একডি স্বড ভপর ও উেত জাডত ডহনসনে
গনড় শতালার জ য ড রলস ভানে কাজ কনর যানে । ডিডজিাল োংলানেনশর শসো আজ সেপত্র। ২০২১ সাল ও ২০৪১
সানলর শয ্ডরকে া ড নয় উড কাজ কনর যানে , আমরা েতপমা প্রজন্ম এই ্ডরকে ার সানথ একাত্মতা প্রকাশ কনর
শেশনক উেত রানষ্ট্রর কাতানর এেং সন্ত্রাস, মােক, জডঙ্গমুক্ত তথা ড রা্ে োংলানেশ গড়ার শ্থ ড নয় কাজ কনর যাওয়ার
েৃ ঢ় অঙ্গীকার েযক্ত করডছ।

