
শেখ হাসিনা ওযাজেদ (জন্ম: ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) বাাংলাপ্টেপ্টের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তর্তন 

বাাংলাপ্টেপ্টের একােে জার্ীয় োংেপ্টের েরকারেলীয় প্রধান এবাং বাাংলাপ্টেে আওয়ামী লীপ্টের েভাপ্টনত্রী। তর্তন 

বাাংলাপ্টেপ্টের ইতর্হাপ্টে েবপ্টেপ্টয় েীর্ ত েময় ধপ্টর োতয়ত্ব পালন করা প্রধানমন্ত্রী। 

সেখ হাতেনা বাাংলাপ্টেপ্টের প্রথম রাষ্ট্রপতর্ সেখ মুজজবরু রহমাপ্টনর কনযা। র্ার রাজননতর্ক কম তজীবন প্রায় োর 

েেপ্টকরও সবতে েময়বযাপী তবে্রৃ্র্। তর্তন ১৯৮৬ সথপ্টক ১৯৯০ ও ১৯৯১-১৯৯৫ পর্ তন্ত তবপ্টরাধী েপ্টলর সনর্া 

এবাং ১৯৯৬-২০০১ পর্ তন্ত প্রধানমন্ত্রীর োতয়ত্ব পালন কপ্টরন এবাং ১৯৮১ োল সথপ্টক তর্তন আওয়ামী 

লীপ্টের েভাপতর্র োতয়ত্ব পালন করপ্টেন।[২][৩][৪][৫] ২০০৮ োপ্টল জনেপ্টের তবপুল সভাপ্টে জয়ী হপ্টয় তর্তন 

প্রধানমন্ত্রী তহপ্টেপ্টব তিপ্টর আপ্টেন। ২০১৪ োপ্টলর জানুয়াতরপ্টর্ একটে তবপ্টরাধীেলতবহীন তনব তােপ্টন তর্তন 

রৃ্র্ীয়বাপ্টরর মর্ প্রধানমন্ত্রী হন। তনব তােনটে তবপ্টরাধীেল করৃ্তক বজজতর্ এবাং আন্তজতাতর্ক পর্ তপ্টবক্ষকপ্টের দ্বারা 

েমাপ্টলাতের্ হপ্টয়তেল। ২০১৮ োপ্টলর তিপ্টেম্বপ্টর তর্তন েতহাংের্ায় েুষ্ট ও তবপ্টরাধীেল করৃ্তক োজাপ্টনা তনব তােন 

তহপ্টেপ্টব েমাপ্টলাতের্ একটে তনব তােপ্টন েরু্থ ত সময়াপ্টে প্রধানমন্ত্রী হন। 

সেখ হাতেনা তবপ্টের অনযর্ম েপ্টব তাচ্চ ক্ষমর্াোলী বযজি তহপ্টেপ্টব তবপ্টবতের্। সিাব তে োমতয়কীর েৃটষ্টপ্টর্ তবপ্টের 

েবপ্টেপ্টয় ক্ষমর্াধর ১০০ নারীর র্াতলকায় ২০২০ োপ্টল র্ার অবস্থান তেল ৩৯র্ম,[৬] ২০১৯ োপ্টল র্ার অবস্থান 

তেল ২৯র্ম,[৭] ২০১৮ োপ্টল ২৬র্ম[৮] এবাং ২০১৭ োপ্টল ৩০র্ম।[৯] এোডা রু্িরাষ্ট্র-তভতিক িপ্টরইন পতলতে 

নামক োমতয়কীর করা তবেবযাপী েীর্ ত ১০০ ববতেক তেন্তাতবেপ্টের র্াতলকায় সেখ হাতেনা জায়ো কপ্টর 

তনপ্টয়প্টেন।[১০] তর্তন তবে নারী সনত্রী পতরর্ে-এর একজন েেেয, র্া বর্তমান ও প্রািন নারী রাষ্ট্রপতর্ ও 

প্রধানমন্ত্রীপ্টের একটে আন্তজতাতর্ক সনেওয়াকত।[১১] 

প্রারতিক জীবন 
আরও সেখুন: সেখ-ওয়াপ্টজে পতরবার 

সেখ হাতেনা পূব ত পাতকস্তাপ্টনর েুতিপাডায় (বর্তমাপ্টন সোপালেঞ্জ সজলার েুতিপাডা) ১৯৪৭ োপ্টলর ২৮সে 

সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহে কপ্টরন। র্ার তপর্া বাাংলাপ্টেপ্টের প্রথম রাষ্ট্রপতর্ সেখ মুজজবরু রহমান এবাং মার্া সবেম 

িজজলারু্প্টেো।[১২] তর্তন পাাঁে ভাইপ্টবাপ্টনর মপ্টধয েবার বড।[১৩] তর্তন েুতিপাডাপ্টর্ বালযতেক্ষা সনন। 

১৯৫৪ োল সথপ্টক তর্তন ঢাকায় পতরবাপ্টরর োপ্টথ সমােলেুতলর রজনী সবাে সলপ্টনর বাতডপ্টর্ বেবাে শুরু কপ্টরন। 

পপ্টর তমপ্টটা সরাপ্টির েরকাতর বােভবপ্টন স্থানান্ততরর্ হন। ১৯৫৬ োপ্টল তর্তন টেকােুতলর নারীতেক্ষা মজির 

বাতলকা তবেযালপ্টয় ভতর্ত হন। ১৯৬১ োপ্টলর ১ অপ্টটাবর ধানমজির ৩২ নম্বপ্টরর বাতডপ্টর্ থাকা শুরু কপ্টরন। 

১৯৬৫ োপ্টল তর্তন আজজমপুর বাতলকা উচ্চ তবেযালয় সথপ্টক মযাটিক পাে কপ্টরন। 

সেখ হাতেনা ১৯৭৩ োপ্টল ঢাকা তবেতবেযালপ্টয়র বাাংলা তবভাপ্টে সথক স্নার্ক তিতগ্র েম্পে 

কপ্টরন।[১৪] তবেতবেযালপ্টয় থাকা অবস্থায় ১৯৬৭ োপ্টল এম এ ওয়াপ্টজে তময়ার োপ্টথ র্ার তবপ্টয় হয় এবাং ওয়াপ্টজে 

তময়া ৯ সম, ২০০৯ র্াতরপ্টখ মৃরু্যবরে কপ্টরন।[১৫] র্াপ্টের োংোপ্টর েজীব ওয়াপ্টজে জয় (পুত্র) ও োয়মা ওয়াপ্টজে 

পুরু্ল (কনযা) নাপ্টম েুই েন্তান রপ্টয়প্টেন। 

১৯৭১ োপ্টলর ২৫সে মােত রাপ্টর্ সেখ মুজজবরু রহমানপ্টক পাতকস্তাপ্টনর োমতরক বাতহনী সগ্রপ্তাপ্টরর েময় তর্তন 

ধানমজি ৩২ নম্বর সরাপ্টির বাোয় তপর্ার পাপ্টেই তেপ্টলন। সেখ মুজজপ্টবর সগ্রপ্তাপ্টরর পর তর্তন মাপ্টয়র েপ্টি 

ভাই-সবানপ্টের তনপ্টয় বেবাে করপ্টর্ থাপ্টকন। 

১৯৭৫ োপ্টলর ১৫ আেস্ট এক োমতরক অভুযত্থাপ্টন তর্তন ও র্ার সবান সেখ সরহানা বাপ্টে পতরবাপ্টরর েকল 

েেেযপ্টক হর্যা করা হয়। সবানদ্বয় সেইেময় পডাপ্টোনার জনয পজিম জাম তাতনপ্টর্ অবস্থান করতেপ্টলন। এরপর 

তর্তন ভারর্, সবলজজয়াম েহ তবতভে সেপ্টে অবস্থান করপ্টর্ থাপ্টকন। বাাংলাপ্টেে আওয়ামী লীপ্টের সনরৃ্ত্ব 

প্রোপ্টনর লপ্টক্ষয তর্তন ১৯৮১সর্ বাাংলাপ্টেপ্টে স্থায়ীভাপ্টব প্রর্যাবর্তন কপ্টরন। 

রাজননতর্ক জীবন 
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https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-9
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-10
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-11
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96-%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A6_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE_%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE_%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-:0-12
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-pp-13
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-14
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%8F%E0%A6%AE_%E0%A6%8F_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A6_%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-15
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A6_%E0%A6%9C%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%AE%E0%A6%BE_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A6_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%AE%E0%A6%BE_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A6_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF


সবেম বেরুপ্টেো েরকাতর মতহলা কপ্টলপ্টজর (োপ্টবক ইটারতমতিপ্টয়ে েভন তপ্টমট োল তে কপ্টলপ্টজ) োত্রী থাকা 

অবস্থায় োত্ররাজনীতর্প্টর্ েজিয় হন তর্তন। ১৯৬৬ োপ্টল েয় েিা আপ্টিালপ্টন অাংে সনন এবাং কপ্টলজ োত্র 

োংেপ্টের তভতপ তনব তাতের্ হন।[১৩] 

আওযামী লীজের িভাজনত্রী 

আওয়ামী লীে ১৯৮১ োপ্টল েব তেম্মতর্িপ্টম সেখ হাতেনাপ্টক র্ার অনুপতস্থতর্প্টর্ েপ্টলর েভাপতর্ তনব তাতের্ 

কপ্টর। েয় বেপ্টরর তনব তাতের্ জীবন সের্ কপ্টর অবপ্টেপ্টর্ তর্তন ১৯৮১ োপ্টলর ১৭ সম সেপ্টে তিপ্টর আপ্টেন। 

এরোজদর রাষ্ট্রপসিজের সিরুজে আজদালন 

১৯৮২ োপ্টল সজনাপ্টরল এরোপ্টের ক্ষমর্ায় আপ্টরাহেপ্টক অনবধ সর্ার্ো করপ্টলও র্ার েল ১৯৮৬ োপ্টল এই 

োমতরক োেপ্টকর অধীপ্টন তনব তােপ্টন অাংেগ্রহে কপ্টর। 

সিজরাধীদলীয শনত্রী, ১৯৮৬-১৯৮৭ 

পরবর্ীকাপ্টল তর্তন এবাং র্ার েল এরোে তবপ্টরাধী েুব তার আপ্টিালন েপ্টড রু্প্টলন ও ১৯৯০ োপ্টল অতভে 

রাজননতর্ক আপ্টিালপ্টনর মাধযপ্টম এরোে েরকারপ্টক ক্ষমর্া সথপ্টক পের্যাে করপ্টর্ বাধয কপ্টরন। 

১৯৯১-এর সনি বাচন 

তনব তােপ্টন আওয়ামীলীে ৮৮ টে োংেেীয় আেন লাভ কপ্টর এবাং প্রধান তবপ্টরাধী েল তহপ্টেপ্টব আত্ম প্রকাে কপ্টর । 

সমাে প্রেি সভাপ্টের ৩০.১ % লাভ কপ্টর , র্া েরকার েঠন কারী েল সথপ্টক মাত্র ০.৭% কম । 

১৯৯১-১৯৯৬ 

১৯৯১ োপ্টল র্ার সনরৃ্প্টত্ব আওয়ামী লীে বাাংলাপ্টেপ্টের র্ৎকালীন বহৃিম তবপ্টরাধীেল তহপ্টেপ্টব প্রকাে পায়। 

১৯৯১ োপ্টলর বৈরাোর পর্ন আপ্টিালপ্টন বাাংলাপ্টেপ্টের েবপ্টেপ্টয় প্রােীন রাজননতর্ক েল আওয়ামী লীপ্টের 

সনরৃ্ত্ব সেন সেখ হাতেনা। ১৯৯৬ োপ্টল তর্তন র্ত্ত্বাবধায়ক েরকাপ্টরর রূপপ্টরখা রু্প্টল ধপ্টরন। 

প্রধানমন্ত্রী সহজিজি প্রথম শমযাদকাল, ১৯৯৬-২০০১ 
আরও সেখুন: বাাংলাপ্টেপ্টের োধারে তনব তােন, ১৯৯৬ 

১৯৯৬ োপ্টল র্ার েল আওয়ামী লীে র্ত্ত্বাবধায়ক েরকাপ্টরর োতবপ্টর্ বামপন্থী েলগুপ্টলার োপ্টথ রু্ি হপ্টয় 

তবতভে রাজননতর্ক কম তেূতের মাধযপ্টম খাপ্টলো জজয়ার তবএনতপ েরকারপ্টক র্ত্ত্বাবধায়ক েরকাপ্টরর প্রাতর্ষ্ঠাতনক 

রূপ তেপ্টর্ বাধয কপ্টর। র্ত্ত্বাবধায়ক েরকার তনপ্টয় র্ার েল আপ্টিালপ্টন জয়ী হওয়ায় পরবর্ীপ্টর্ র্ার েল জার্ীয় 

তনব তােপ্টনও জয়লাভ কপ্টর এবাং ঐ বের োধারে তনব তােপ্টন আওয়ামী লীে তবজয়ী হপ্টল তর্তন প্রধানমন্ত্রী হন। 

১৯৯৬ োল সথপ্টক ২০০১ োল পর্ তন্ত প্রধানমন্ত্রীর োতয়ত্ব পালন কপ্টরন। ২০০১ োপ্টলর তনব তােপ্টন বাাংলাপ্টেে 

আওয়ামী লীে বড বযবধাপ্টন সহপ্টর র্ায়। 

সিজরাধীদলীয িমযকাল, ২০০১-২০০৮ 

তবএনতপ, বাাংলাপ্টেে জামায়াপ্টর্ ইেলামী, জার্ীয় পাটেত (নাজজউর রহমান মঞ্জ)ু ও ইেলামী ঐকযপ্টজাে এর 

তনব তােনী সজাপ্টের কাপ্টে ২০০১ োপ্টলর ১ অপ্টটাবপ্টরর তনব তােপ্টন আওয়ামী লীে পরাজজর্ হয়। সেখ হাতেনা েপ্টলর 

এই পরাজপ্টয়র জনয র্ারই মপ্টনানীর্ র্ৎকালীন রাষ্ট্রপতর্ োহাবুদ্দীন আহপ্টমে, োপ্টবক প্রধান তবোরপতর্ এবাং 

র্ত্ত্বাবধায়ক েরকার প্রধান তবোরপতর্ লতর্িুর রহমান ও প্রধান তনব তােন কতমেনার এম এ োঈেপ্টক োয়ী 

কপ্টরন।[র্থযেূত্র প্রপ্টয়াজন] 

২০০৪ হিযা শচষ্টা 

২০০৪ োপ্টলর ২১ আেস্ট ঢাকায় এক জনেভায় বক্রৃ্র্াোনকাপ্টল সগ্রপ্টনি হামলায় এই সনত্রী অপ্টের জনয 

প্রাপ্টে সবাঁপ্টে র্ান। উি হামলায় র্ার র্তনষ্ঠজন এবাং আওয়ামী লীে সনত্রী আইতভ রহমানেহ ১৯ জন মৃরু্যবরে 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE_%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9B%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%A6%E0%A6%AB%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-pp-13
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6_%E0%A6%8F%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8,_%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AF%E0%A7%AC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80_%E0%A6%90%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%9F
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%8F%E0%A6%AE_%E0%A6%8F_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%88%E0%A6%A6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE:%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A6%BF_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8


কপ্টরন ও ের্াতধক আহর্ হন। তবোরতবভােীয় র্েন্ত কতমেপ্টনর প্রতর্প্টবেপ্টন এই হামলাপ্টক তবপ্টেতে র্ডর্ন্ত্র বপ্টল 

উপ্টেখ করা হয়। এই সগ্রপ্টনি হামলার র্েন্তপ্টক তভে খাপ্টর্ করার জনয 'জজ তময়া' নােক েহ সবেতকেু প্রহেন 

েৃটষ্ট কপ্টরতেল র্ৎকালীন োরেলীয় ঐকযপ্টজাে প্রোেন। পরবর্ীপ্টর্ সেতে ও তবপ্টেতে সোপ্টয়িা োংস্থার েুর্্ঠু 

র্েপ্টন্ত সবতরপ্টয় আপ্টে র্ৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র র্াপ্টরক রহমান, র্ৎকালীন ৈরাষ্ট্র প্রতর্মন্ত্রী লুৎিুজ্জামান 

বাবর, তবএনতপর েীর্ তস্থানীয় সনর্া নাতেরুজদ্দন আহপ্টমে তপন্েু, রু্দ্ধাপরাপ্টধর োপ্টয় মৃরু্যেিপ্রাপ্ত জামায়াপ্টর্ 

ইেলামীর সনর্া আলী আহোন মুজাতহে, মৃরু্যেি প্রাপ্ত পাতকস্তান তভতিক জিী োংেঠন হরকারু্ল জজহাে 

(বর্তমাপ্টন বাাংলাপ্টেপ্টে তবলপু্ত) সনর্া মুিতর্ হাোন েহ সবেতকেু র্ৎকালীন প্রভাবোলী বযজিপ্টের নাম। 

পরবর্ীপ্টর্ ২০০৬ োপ্টল তর্তন পুনরায় আপ্টিালন শুরু কপ্টরন তকেু নরু্ন েমেযা তনপ্টয়। 

র্ত্বাবধায়ক েরকার, সেনাবাতহনীর হস্তপ্টক্ষপ ও সগ্রির্ার, 

অপ্টটাবর ২০০৬-২০০৮ 

েীর্ ত রাজননতর্ক জীবপ্টন সেখ হাতেনা প্রথমবাপ্টরর মপ্টর্া সগ্রির্ার হন ২০০৭ োপ্টল। র্ত্ত্বাবধায়ক েরকাপ্টরর 

আমপ্টল ২০০৭ োপ্টলর ১৬ জলুাই েকাল ৭:৩১-এ সর্ৌথ বাতহনী সেখ হাতেনাপ্টক র্ার বােভবন "েুধা েেন" 

সথপ্টক সগ্রির্ার কপ্টর। র্াপ্টক আোলপ্টর্ সোপেত করা হয়। সেখাপ্টন আোলর্ র্ার জাতমন আপ্টবেন না-মঞ্জরু 

কপ্টর। সেখ হাতেনাপ্টক বাাংলাপ্টেপ্টের জার্ীয় োংেপ্টের সিপুটে স্পিকাপ্টরর বােভবনপ্টক োব-সজল তহপ্টেপ্টব 

সর্ার্ো কপ্টর সেখাপ্টন অন্তরীে রাখা হয়। সগ্রির্াপ্টরর পূপ্টব ত সেখ হাতেনা, আওয়ামী লীপ্টের প্রবীে সনর্া জজেুর 

রহমানপ্টক েপ্টলর ভারপ্রাপ্ত েভাপতর্র োতয়ত্ব তেপ্টয় র্ান। সেখ হাতেনার তবরুপ্টদ্ধ েুইটে অতভপ্টর্াপ্টে মামলা 

োপ্টয়র করা হয়। একটে হল ২০০৬ োপ্টলর ২৮ অপ্টটাবর পল্টপ্টন রাজননতর্ক োংর্প্টর্ তর জনয হর্যা মামলা এবাং 

অনযটে হল প্রায় তর্ন সকাটে োকার ো াঁোবাজজ মামলা।[১৬] এর মাপ্টে একটের বােী ২০০৮ োপ্টলর তিপ্টেম্বর মাপ্টে 

মামলাটে রু্প্টল সনন। সজল সথপ্টক মুজিলাপ্টভর পপ্টর তর্তন তেতকৎোপ্টথ ত কপ্টয়ক মাে তবপ্টেপ্টে অবস্থান কপ্টরন। 

এরপর সেপ্টে তিপ্টর েল তনব তােপ্টন অাংেগ্রহপ্টের প্রস্তুতর্ সনন। 

প্রধানমন্ত্রী তহপ্টেপ্টব তদ্বর্ীয় সময়ােকাল, ২০০৯-২০১৪ 

২০০৮ োপ্টলর নবম জার্ীয় োংেে তনব তােপ্টন সেখ হাতেনার সনরৃ্ত্বাধীন মহাপ্টজাে প্রায় তর্ন-েরু্থ তাাংে আেপ্টন 

জয়লাভ কপ্টর। তবজয়ী েপ্টলর োংেেীয় েপ্টলর সনর্া তহপ্টেপ্টব তর্তন জানুয়াতর ৬, ২০০৯-এ বাাংলাপ্টেপ্টের 

প্রধানমন্ত্রী তহপ্টেপ্টব েপথ গ্রহে কপ্টরন। র্ার েল আওয়ামী লীে এই তনব তােপ্টন ২৬০টে আেন লাভ কপ্টর। 

অপরতেপ্টক প্রধান তবপ্টরাধী েল তবএনতপ পায় মাত্র ৩২টে আেন।[১৭] 

রৃ্র্ীয় সময়ােকাল (২০১৪-২০১৯) 

ইপ্টর্াপূপ্টব ত েপ্তম, অষ্টম এবাং নবম জার্ীয় োংেে তনব তােন তনেতলীয় র্ত্ত্বাবধায়ক েরকাপ্টরর অধীন অনুটষ্ঠর্ হয়। 

তকন্তু নবম জার্ীয় োংেে তনব তােপ্টনর পূপ্টব ত ি.িখরুদ্দীন আহমপ্টের সনরৃ্ত্বাধীন র্ত্ত্বাবধায়ক েরকার করৃ্তক 

তনধ তাতরর্ েমপ্টয়র সেপ্টয় সবতে েময় ক্ষমর্া ধপ্টর রাখা এবাং রাজনীতর্তবে ও বযবোয়ীপ্টের তবরুপ্টদ্ধ েুনীতর্ েমপ্টনর 

নাপ্টম মামলা ও তনর্ তার্প্টনর অতভপ্টর্াে এবাং বাাংলাপ্টেে েুতপ্রম সকােত করৃ্তক এ বযবস্থা অনবধ সর্াতর্র্ হওয়া 

প্রভৃতর্ কারপ্টে েরকার র্ত্ত্বাবধায়ক েরকার বযবস্থা েেপ্রজার্ন্ত্রী বাাংলাপ্টেপ্টের োংতবধাপ্টন পঞ্চেে োংপ্টোধনীর 

মাধযপ্টম বাতর্প্টলর উপ্টেযাে সনয়। পরবর্ীপ্টর্ নবম োংেপ্টে পঞ্চেে োংপ্টোধনী তবল পাপ্টের মাধযপ্টম র্ত্ত্বাবধায়ক 

বযবস্থা বাতর্ল করা হয় এবাং েেম জার্ীয় োংেে তনব তােন অনুটষ্ঠর্ হয় তনব তােনকালীন েব তেলীয় েরকাপ্টরর 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাতেনার সনরৃ্প্টত্ব। ৫ই জানুয়াতর ২০১৪ োপ্টল এ তনব তােন অনুটষ্ঠর্ হয়। এ তনব তােনটে নবম 

জার্ীয় োংেপ্টের প্রধান তবপ্টরাধী েল তবএনতপেহ অতধকাাংে েলই বজতন কপ্টর। সেখ হাতেনার সনরৃ্ত্বাধীন 

আওয়ামী লীে ও ৈর্ন্ত্রেহ ১৭টে েল তনব তােপ্টন প্রতর্দ্বজির্া কপ্টর। এ তনব তােপ্টন ৩০০টে আেপ্টনর মপ্টধয ১৫৪টে 

আেপ্টন তবনা প্রতর্দ্বজির্ায় প্রাথীরা তবজয়ী হওয়ায় তনব তােনটে তনপ্টয় তবর্প্টকতর েৃটষ্ট হয়। ৫ই জানুয়াতর সরাববার 

বাাংলাপ্টেে েময় েকাল ৮ো সথপ্টক তবপ্টকল ৪ো পর্ তন্ত বাকী ১৪৭টে আেপ্টন সভাে গ্রহে অনুটষ্ঠর্ হয়।[১৮] এর 

আপ্টে ের্ ১৮ নপ্টভম্বর, ২০১৩ তনব তােনকালীন েব তেলীয় েরকার েটঠর্ হয়।[১৯] 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-18
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-19


েরু্থ ত সময়ােকাল (২০১৯-বর্তমান) 

আওয়ামী লীে ৩০০টে োংেেীয় আেপ্টনর মপ্টধয ২৮৮টে োংেেীয় আেপ্টন জয়লাভ করপ্টল সেখ হাতেনা 

েরু্থ তবাপ্টরর মর্ তনব তােপ্টন জয়ী হন। এটে তেল একাধাপ্টর রৃ্র্ীয়বাপ্টরর জনয র্ার সময়ােকাল। তবপ্টরাধীেলীয় 

প্রধান সনর্া কামাল সহাপ্টেন তনব তােনপ্টক "প্রহেনমূলক" বপ্টল সর্ার্ো কপ্টরন এবাং িলািল প্রর্যাখযান কপ্টরন। 

তনব তােপ্টনর পূপ্টব ত, তহউমযান রাইেে ওয়াে ও অনযানয অতধকার োংেঠন েরকারপ্টক তবপ্টরাধীেপ্টলর তবরুপ্টদ্ধ 

আর্ঙ্কজনক পতরপ্টবে েৃটষ্টর অতভপ্টর্াপ্টে অতভরু্ি কপ্টরন।[২০] তনউ ইয়কত োইমে েম্পােকীয় তনব তােনপ্টক 

প্রহেনমূলক বপ্টল বে তনা কপ্টর, েম্পােকীয়প্টর্ বলা হয়, পতরতস্থতর্ এমন তেল সর্, সভাে কারেুতপ োডাই হয়প্টর্া 

হাতেনা জজপ্টর্ সর্প্টর্ন, র্প্টব সকন তর্তন এমন করপ্টলন?[২ 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-20
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%89_%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95_%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%B8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE#cite_note-21
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