মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেে িরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

২০১৪ িাদলর ৫ জানুয়াসর অনুসিত িাধারণ সনব বাচদন আওয়ামী লীদগর সনরঙ্কুে সবজয় অজবদনর পর ১২ জানুয়াসর শেখ হাসিনা
তৃতীয়বাদরর মত গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেে িরকাদরর প্রধানমন্ত্রী সহদিদব েপথ শনন।
১৯৯৬ িাদলর ২৩ জুন সতসন প্রথম বাাংলাদেদের প্রধানমন্ত্রী সহদিদব োসয়ত্বভার গ্রহণ কদরসিদলন। তাঁর শনতৃত্বধীন বাাংলাদেে
আওয়ামী লীগ শি বিদরর ১২ জুদনর িাংিে সনব বাচদন একক িাংখ্যাগসরিতা অজবন কদরসিল।
২০০১ িাদলর িাধারণ সনব বাচদন তৎকালীন তত্ত্ববধায়ক িরকাদরর ষড়যদন্ত্রর সেকার হদয় তাঁর েল আওয়ামী লীগ পরাজয় বরণ
কদর। শেখ হাসিনা সবদরাধীেদলর শনতা সনব বাসচত হন। ২০০৬ িাদল সবএনসপ-জামাত িরকার ক্ষমতা হস্তান্তদর জটিলতা সৃসি
করদল িামসরক বাসহনী িমসথ বত তত্ত্বাবধায়ক িরকার ক্ষমতা গ্রহণ কদর। প্রায় ২ বির ক্ষমতায় থাকার পর ঐ িরকার ২০০৮
িাদলর ২৯ সিদিম্বর ৯ম িাংিেীয় সনব বাচদনর আদয়াজন কদর। এই সনব বাচদন বাাংলাদেে আওয়ামী লীগ শনতৃত্বাধীন মহাদজাট
সনরঙ্কুে িাংখ্যাগসরিতা লাভ কদর। শেখ হাসিনা ২০০৯ িাদলর ৬ জানুয়াসর সিতীয়বাদরর মত প্রধানমন্ত্রীর োসয়ত্ব গ্রহণ কদরন।
এর আদগ ১৯৮৬ িাদল অনুসিত িাধারণ সনব বাচদন শেখ হাসিনা ৩টি িাংিেীয় আিন শথদক িাংিে িেস্য সনব বাসচত হন। সতসন
সবদরাধী েলীয় শনতা সহদিদব োসয়ত্ব পালন কদরন এবাং শেদে গণতন্ত্র প্রসতিায় অগ্রণী ভূসমকা পালন কদরন। এই সনব বাচদনর
পদরই শেে শথদক িামসরক আইন প্রতযাহার কদর িাাংসবধাসনক প্রসিয়া শুরু হয়। শেখ হাসিনা নববইদয়র ঐসতহাসিক
গণআদদালদনর শনতৃত্ব প্রোন কদরন এবাং এই আদদালদনর মুদখ ১৯৯০ িাদলর ৬ সিদিম্বর এরোে িরকার পেতযাদগ বাধ্য হয়।
১৯৯১ িাদলর িাংিেীয় সনব বাচদন শেখ হাসিনা পঞ্চম জাতীয় িাংিদের সবদরাধী েদলর শনতা সনব বাসচত হন। সতসন রাষ্ট্রপসত োসিত
িরকার ব্যবস্থা পসরবতবন কদর িাংিেীয় িরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবতবদনর জন্য রাজননসতক েলিহ িকলদক িাংগঠিত কদরন।
১৯৯৬ িাদল সবএনসপ’র শভাটারসবহীন সনব বাচদনর সবরুদে সতসন গণআদদালন গদড় শতাদলন। এই আদদালদনর মুদখ ৩০ মাচ ব
তৎকালীন খাদলো সজয়ার িরকার পেতযাদগ বাধ্য হয়।
শমৌলবাে, জসিবাে এবাং িন্ত্রািবাে শমাকাসবলায় শেখ হাসিনা িবিময়ই আদপাষহীন। ২০০৯ িাদল িরকার পসরচালনায় োসয়ত্ব
সনদয় তাঁর িরকার ১৯৭১ িাদল িাংঘটিত মানবতাসবদরাধী অপরাদধর সবচাদরর জন্য আন্তজবাসতক অপরাধ ট্রাইব্যযনাল স্থাপদনর
জন্য আইন প্রণয়ন কদর। এই আইদনর আওতায় স্থাসপত ট্রাইব্যনাল যুোপরাধীদের সবচার শুরু কদরদি এবাং রায় কায বকর করা
হদে।
বিবন্ধু শেখ মুসজব্যর রহমান ও শবগম ফসজলাতুদেিা মুসজদবর ৫ িমত্মাদনর মদধ্য শজযি শেখ হাসিনা। শগাপালগঞ্জ শজলার
টুসিপাড়ায় ১৯৪৭ িাদলর ২৮ শিদেম্বর সতসন জন্মগ্রহণ কদরন।
শেখ হাসিনা ঢাকা সবশ্বসবদ্যালয় শথদক ১৯৭৩ িাদল স্নাতক সিসগ্র লাভ কদরন। সতসন বাাংলাদেে িাত্রলীদগর প্রাথী সহদিদব
সনব বাচদন প্রসতিসদতা কদর িরকাসর ইন্টারসমসিদয়ট গালবি কদলদজর িাত্রিাংিদের িহিভাপসত সিদলন। সতসন এই কদলজ োখা

িাত্রলীদগর িাধারণ িম্পােক এবাং পদরর বির িভাপসত সিদলন। শেখ হাসিনা ঢাকা সবশ্বসবদ্যালয় িাত্রলীদগর একজন িেস্য
এবাং িাত্রলীদগর শরাদকয়া হল োখার িাধারণ িম্পােক সিদলন। িাত্রজীবন শথদকই শেখ হাসিনা িকল গণআদদালদন িসিয়ভাদব
অাংেগ্রহণ কদরন।
১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগস্ট জাসতর সপতা বিবন্ধু শেখ মুসজব্যর রহমানদক পসরবাদরর অসধকাাংে িেস্যিহ সনমবমভাদব হতযা করা
হয়। শেখ হাসিনা ও তাঁর শিাট শবান শেখ শরহানা শিিময় পসিম জামবানীদত অবস্থান করায় শেঁদচ যান। পরবতীকাদল সতসন
রাজননসতক আশ্রদয় ৬ বির ভারদত অবস্থান কদরন। ১৯৮০ িাদল ইাংল্যাদে শথদক সতসন স্বৈরাচার সবদরাধী আদদালন শুরু কদরন।
১৯৮১ িাদল শেখ হাসিনার অনুপসস্থসতদত তাঁদক িব বিম্মসতিদম বাাংলাদেে আওয়ামী লীদগর িভাপসত সনব বাসচত করা হয়। িয়
বিদরর সনব বাসিত জীবন শেষ কদর অবদেদষ সতসন ১৯৮১ িাদলর ১৭ শম শেদে সফদর আদিন।
১৯৮১ িাদল শেদে সফদর গণতন্ত্র পুনরুোদরর িাংগ্রাদম সলপ্ত হওয়ার পরপরই সতসন োিকদগাসির শরাষাণদল পদড়ন। তাঁদক
বারবার কারান্তরীণ করা হয়। তাঁদক হতযার জন্য কমপদক্ষ ১৯ বার িেস্ত্র হামলা করা হয়।
১৯৮৩ িাদলর ১৫ শফব্রুয়াসর িামসরক িরকার তাঁদক আটক কদর ১৫ সেন অন্তরীণ রাদখ। ১৯৮৪ িাদলর শফব্রুয়াসর এবাং নদভম্বর
মাদি তাঁদক দু’বার গৃহবদী করা হয়। ১৯৮৫ িাদলর ২রা মাচ ব তাঁদক আটক কদর প্রায় ৩ মাি গৃহবদী কদর রাখা হয়। ১৯৮৬
িাদলর ১৫ অদটাবর শথদক সতসন ১৫ সেন গৃহবদী সিদলন। ১৯৮৭ িাদল ১১ নদভম্বর তাঁদক শগ্রফতার কদর এক মাি অন্তরীণ রাখা
হয়। ১৯৮৯ িাদলর ২৭ শফব্রুয়াসর শেখ হাসিনা শগ্রফতার হদয় গৃহবদী হন। ১৯৯০ িাদল ২৭ নদভম্বর শেখ হাসিনাদক বিবন্ধু
ভবদন অন্তরীণ করা হয়। ২০০৭ িাদলর ১৬ জুলাই িামসরক বাসহনী িমসথ বত তত্ত্বাবধায়ক িরকার তাঁদক শগ্রফতার কদর িাংিে
ভবন চত্বদর িাবদজদল পাঠায়। প্রায় ১ বির পর ২০০৮ িাদলর ১১ জুন সতসন মুসিলাভ কদরন।
শেখ হাসিনাদক হতযার উদেদে উদেখদযাগ্য হামলাগুদলার মদধ্য রদয়দি ১৯৮৭ িাদলর ১০ নদভম্বর িসচবালয় শঘরাও কমবসূসচ
পালনকাদল তাঁদক লক্ষয কদর পুসলদের গুসলবষ বণ। এদত যুবলীগ শনতা নূর শহাদিন, বাব্যল ও ফাত্তাহ সনহত হন। জাতীয়
শপ্রিক্লাদবর িামদন তাঁদকিহ তাঁর গাসড় শিন সেদয় তুদল শনওয়ার শচিা করা হয়। ১৯৮৮ িাদলর ২৪ জানুয়াসর চট্টগ্রাম শকাট ব
সবসডাংদয়র িামদন শেখ হাসিনাদক লক্ষয কদর এরোে িরকাদরর পুসলে বাসহনী লাঠিচাজব ও গুসলবষ বণ কদর। এ ঘটনায় শেখ
হাসিনা অক্ষত থাকদলও ৩০ জন আওয়ামী লীগ শনতাকমী েহীে হন। লালেীসঘ ময়োদন ভাষণোনকাদল তাঁদক লক্ষয কদর ২বার
গুসল বষ বণ করা হয়। জনিভা শেদষ শফরার পদথ আবারও তাঁর গাসড় লক্ষয কদর গুসল বষ বণ করা হয়।
১৯৯১ িাদল সবএনসপ িরকার গঠদনর পর শেখ হাসিনাদক হতযার জন্য বারবার হামলা করা হয়। ১৯৯১ িাদলর ১১ শিদেম্বর
জাতীয় িাংিদের উপ-সনব বাচন চলাকাদল তাঁদক লক্ষয কদর গুসলবষ বণ করা হয়। ১৯৯৪ িাদল ঈশ্বরেী শরল শস্টেদন তাঁর কামরা
লক্ষয কদর অসবরাম গুসলবষ বণ করা হয়। ২০০০ িাদল শকাটালীপাড়ায় শহসলপ্যাদি এবাং শেখ হাসিনার জনিভাস্থদল ৭৬ শকসজ ও
৮৪ শকসজ ওজদনর দু’টি শবামা পুদত রাখা হয়। শেখ হাসিনা শপৌৌঁিার পূদব বই শবামাগুদলা িনাি হওয়ায় সতসন প্রাদণ শেঁদচ যান।
সবএনসপ িরকাদরর িময় িবদচদয় প্রাণঘাতী হামলা হয় ২০০৪ িাদলর ২১শে আগস্ট। ঐসেন বিবন্ধু এসভনুযদয় এক জনিভায়
বিব্য শেষ করার পরপরই তাঁদক লক্ষয কদর এক িজদনরও শবসে আদজবি শগ্রদনি শিাঁড়া হয়। শলামহষ বক শিই হামলায় শেখ
হাসিনা প্রাদণ রক্ষা শপদলও আইসভ রহমানিহ তাঁর েদলর ২৪ শনতাকমী সনহত হন এবাং ৫ শোর শবসে মানুষ আহত হন। শেখ
হাসিনা সনদজও কাদন আঘাত পান।
েত বাধা-সবপসত্ত এবাং হতযার হুমসকিহ নানা প্রসতকূলতা উদপক্ষা কদর শেখ হাসিনা ভাত-শভাট এবাং িাধারণ মানুদষর শমৌসলক
অসধকার আোদয়র জন্য অসবচল শথদক িাংগ্রাম চাসলদয় শগদিন। তাঁর শনতৃদত্ব বাাংলাদেদের জনগণ অজবন কদরদি গণতন্ত্র ও বাকৈাধীনতা। বাাংলাদেে শপদয়দি সনম্ন-মধ্যম আদয়র শেদের ময বাো। শেখ হাসিনার অপসরিীম আত্মতযাদগর ফদলই বাাংলাদেে আজ
সবদশ্বর ব্যদক মাথা উঁচু কদর োঁড়াদত িক্ষম হদয়দি।
শেখ হাসিনার োিনামদল আথ ব-িামাসজক খাদত শেে অভূতপূব ব অগ্রগসত অজবন কদর। ১৯৯৬-২০০১ শময়াদে শেখ হাসিনা
িরকাদরর উদেখদযাগ্য িাফল্যগুদলা সিল: ভারদতর িাদথ ৩০ বির শময়ােী গিা নেীর পাসন চুসি, পাব বতয চট্টগ্রাম োসন্ত চুসি,
যমুনা নেীর উপর বিবন্ধু শিতু সনমবাণ এবাং খাদ্য উৎপােদন ৈয়াং-িম্পূণ বতা অজবন। এিাড়া, সতসন কৃষকদের জন্য সবসভে
কল্যাণমূলক কমবসূসচ এবাং ভূসমহীন, দুস্থ মানুদষর জন্য িামাসজক সনরাপত্তামূলক কমবসূসচ চালু কদরন। এগুদলার মদধ্য
উদেখদযাগ্য হল: দুস্থ মসহলা ও সবধবা ভাতা, প্রসতবন্ধী ভাতা, মুসিদযাো ভাতা, বয়স্কদের জন্য োসন্ত সনবাি, আশ্রয়হীনদের জন্য
আশ্রয়ণ প্রকল্প এবাং একটি বাসড় একটি খামার প্রকল্প।

২০০৯-২০১৩ শময়াদে শেখ হাসিনা িরকাদরর উদেখদযাগ্য অজবনগুদলার মদধ্য রদয়দি সবদুযদতর উৎপােন ক্ষমতা ১৩,২৬০
শমগাওয়াদট উেীতকরণ, গদড় ৬ েতাাংদের শবসে প্রবৃসে অজবন, ৫ শকাটি মানুষদক মধ্যসবদত্ত উেীতকরণ, ভারত ও মায়ানমাদরর
িাদথ িামুসিক জলিীমা সবদরাদধর সনষ্পসত্ত, প্রসতটি ইউসনয়দন সিসজটাল শিন্টার স্থাপন, মাধ্যসমক পয বায় পয বন্ত িকল সেক্ষাথীর
মদধ্য সবনামূদল্য পাঠ্যপুস্তক সবতরণ, কৃষকদের জন্য কৃসষকাি ব এবাং ১০ টাকায় ব্যাাংক সহিাব শখালা, সবনা জামানদত
ব
বগাচাষীদের
ঋণ প্রোন, সচসকৎিাদিবার জন্য িারাদেদে প্রায় িাদড় ১৬ হাজার কমুযসনটি সক্লসনক এবাং ইউসনয়ন ৈাস্থযদকন্দ্র
স্থাপন, োসরদিযর হার ২০০৬ িাদলর ৩৮.৪ শথদক ২০১৩-১৪ বিদর ২৪.৩ েতাাংদে হ্রাি, জাসতিাংঘ কতৃবক শেখ হাসিনার োসন্তর
মদিল গ্রহণ ইতযাসে।
২০১৪ িাদলর পর এ পয বন্ত উদেখদযাগ্য িাফল্যগুদলার মদধ্য রদয়দি: বাাংলাদেেদক মধ্যম আদয়র শেদে উেীতকরণ, ভারদতর
পালবাদমন্ট কতৃবক স্থল িীমানা চুসির অনুদমােন এবাং দুই শেে কতৃবক অনুিমথ বন, (এরফদল দুই শেদের মদধ্য ৬৮ বিদরর িীমানা
সবদরাদধর অবিান হদয়দি), মাথাসপছু আয় ১,৩১৪ িলাদর উেীতকরণ, োসরদিযর হার ২২.৪ েতাাংদে হ্রাি, ২৫ সবসলয়ন িলাদরর
উপর স্ববদেসেক মুিার সরজাভব, পদ্মা শিতুর বাস্তবায়ন শুরু ইতযাসে।
োসন্ত প্রসতিা, গণতন্ত্রদক প্রাসতিাসনক রূপোন এবাং আথ ব-িামাসজক উেয়দন অিামান্য অবোন রাখার জন্য সবদশ্বর শবেসকছু
সবশ্বসবদ্যালয় এবাং প্রসতিান শেখ হাসিনাদক সবসভে সিসগ্র এবাং পুরস্কার প্রোন কদর।
যুিরাদষ্ট্রর শবাস্টন ইউসনভাসি বটি, সিজদপাট ব সবশ্বসবদ্যালয় এবাং ব্যাসর সবশ্বসবদ্যালয়, জাপাদনর ওয়াদিো সবশ্বসবদ্যালয়,
স্কটল্যাদের অযাবারদট সবশ্বসবদ্যালয়, ভারদতর সবশ্বভারতী এবাং সত্রপুরা সবশ্বসবদ্যালয়, অদেসলয়ার ন্যােনাল ইউসনভাসি বটি,
িাদিলদির সবশ্বসবখ্যাত কযাথসলক সবশ্বসবদ্যালয়, রাসেয়ার সপপলি শেেসেপ সবশ্বসবদ্যালয় এবাং শস্টট ইউসনভাসি বটি অব
সপটাি ববাগ,ব ঢাকা সবশ্বসবদ্যালয় এবাং বিবন্ধু শেখ মুসজব্যর রহমান কৃসষ সবশ্বসবদ্যালয় তাঁদক িম্মানসূচক িটদরট সিসগ্র প্রোন
কদর। এিাড়া োদের িাওসফ সবশ্বসবদ্যালয় তাঁদক সিদলামা প্রোন কদর।
িামাসজক কমবকাে, োসন্ত ও সস্থসতেীলতার শক্ষদত্র অিামান্য ভূসমকার জন্য শেখ হাসিনাদক সবদশ্বর সবসভে িাংস্থা িস্মাসনত
কদরদি।
পাব বতয চট্টগ্রাদম সুেীঘ ব ২৫ বিদরর গৃহযুে অবিাদনর শক্ষদত্র শেখ হাসিনার অিামান্য অবোদনর জন্য ১৯৯৮ িাদল ইউদনদস্কা
তাঁদক ‘‘হুদপ-শবায়াসন’’ (Houphouet-Boigny) োন্ত পুরস্কাদর ভূসষত কদর।
রাজননসতক, অথ বননসতক ও মানবাসধকাদরর শক্ষদত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার িাহসিকতা ও দূরেসেবতার জন্য যুিরাদের রানিলপ
ম্যাকন উইদমে কদলজ ২০০০ িাদলর ৯ এসপ্রল ময বাোসূচক “Pearl S. Buck ’৯৯’’ পুরস্কাদর ভূসষত কদর। জাসতিাংদঘর
সবশ্ব খাদ্য কমবসূসচ ক্ষুধার সবরুদে আদদালদনর অবোদনর ৈীকৃসতৈরূপ শেখ হাসিনাদক িম্মানজনক ‘শিদরি’ (CERES)
শমদিল প্রোন কদর। িব বভারতীয় োসন্তিাংঘ শেখ হাসিনাদক ১৯৯৮ িাদল ‘‘মাোর শটদরিা’’ পেক প্রোন কদর। ১৯৯৮ িাদল
আন্তজবাসতক শরাটাসর ফাউদেেন তাঁদক Paul Haris শফদলাসেপ প্রোন কদর। পসিমবি িব বভারতীয় কাংদগ্রি ১৯৯৭ িাদল
তাঁদক শনতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্মৃসত পেক প্রোন কদর। আন্তজবাসতক লায়ে ক্লাব কতৃবক ১৯৯৬-১৯৯৭ িাদল সতসন ‘‘Medal
of Distinction” পেক ও ১৯৯৬-১৯৯৭ িাদল “Head of State” পেক লাভ কদরন। ২০০৯ িাদল ভারদতর
ইসদরা গান্ধী শমদমাসরয়াল ট্রাস্ট োসন্ত ও গণতন্ত্র প্রসতিায় অিামান্য ভূসমকা পালদনর জন্য শেখ হাসিনাদক ইসদরা গান্ধী পুরষ্কাদর
ভূসষত কদর। এিাড়া সতসন বৃদটদনর শলাবাল িাইভারসিটি পুরস্কার এবাং ২ বার িাউথ িাউথ পুরস্কাদর ভূসষত হন। ২০১৪ িাদল
ইউদনিদকা তাঁদক ‘োসন্তরবৃক্ষ’ এবাং ২০১৫ িাদল উইদমন ইন পালবাদমন্টি শলাবাল শফারাম নারীর ক্ষমতায়দনর জন্য তাঁদক
সরসজওনাল সলিারেীপ পুরস্কার এবাং শলাবাল িাউথ-িাউথ শিভলপদমন্ট এক্সদপা-২০১৪ সভেনাসর পুরস্কাদর ভূসষত কদর।
বাাংলাদেদের কৃসষর উেয়দন অব্যাহত িমথ বন, খাদ্য উৎপােদন িয়ম্ভরতা অজবন এবাং সবজ্ঞান ও প্রযুসির উেয়দন অবোদনর জন্য
আদমসরকার কদন বল সবশ্বসবদ্যালয় ২০১৫ িাদল তাঁদক িম্মাননা িনে প্রোন কদর।
জাসতিাংঘ পসরদবে উেয়ন কমবসূসচ শেদে এবাং আন্তজবাসতক পয বাদয় পসরদবে এবাং শটকিই উেয়দন অিামান্য অবোন রাখার
জন্য সলিারেীপ কযাটাগসরদত শেখ হাসিনাদক তাদের িদব বাচ্চ পুরস্কার ‘চযাসম্পয়ন অব দ্যা আথ ব-২০১৫’ পুরস্কাদর ভূসষত কদরদি।
এিাড়া, শটকিই সিসজটাল কমবসূসচ বাস্তবায়দনর জন্য International Telecommunication
Union (ITU) শেখ হাসিনাদক ICTs in Sustainable Development Award-2015 প্রোন কদর।
শেখ হাসিনা শবে কদয়কটি গ্রদের রসচয়তা। তার মদধ্য উদেখদযাগ্য হদে: ‘‘শেখ মুসজব আমার সপতা’’, ওরা শটাকাই শকন?,
বাাংলাদেদে স্বৈরতদন্ত্রর জন্ম’’, োসরিয সবদমাচন, সকছু ভাবনা’’, ‘‘আমার ৈপ্ন, আমার িাংগ্রাম’’, আমরা জনগদণর কথা বলদত

এদিসি’’, ‘‘িামসরকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র’’, ‘‘িাো কাদলা’’, ‘‘িব্যজ মাঠ শপসরদয়’’, Miles to Go, The Quest for
Vision-2021 (two volumes)।
শেখ হাসিনা ‘‘জাসতর সপতা শেখ মুসজব্যর রহমান শমদমাসরয়াল ট্রাস্ট’’ এর িভাপসত। সতসন গণতন্ত্র, ধমব সনরদপক্ষতা, িামসগ্রক
প্রবৃসে ও অগ্রগসতদত সবশ্বািী এবাং েসরিয সবদমাচদনর মাধ্যদম জনগদণর অথ বননসতক মুসি অজবন তাঁর জীবদনর অন্যতম লক্ষয ।
প্রযুসি, রাো, িিীত এবাং বই পড়ার প্রসত তাঁর সবদেষ আগ্রহ রদয়দি।
তাঁর ৈামী আন্তজবাসতক খ্যাসতিম্পে পরমাণু সবজ্ঞানী ি. এম ওয়াদজে সময়া ২০০৯ িাদলর ৯ শম ইদন্তকাল কদরন।
শেখ হাসিনার শজযি পুত্র িজীব আহদমে ওয়াদজে একজন তথ্য প্রযুসি সবোরে। তাঁর একমাত্র কন্যা িায়মা শহাদিন ওয়াদজে
একজন মদনাসবজ্ঞানী এবাং সতসন অটিসস্টক সেশুদের কল্যাদণ কাজ করদিন। শেখ হাসিনার নাসত-নাতনীর িাংখ্যা ৭ জন।

