তফর্ল ে মুজজফ এফং ফাংরার্দ
অপর্যাজা নাআচ জযভা
ভানুল স্ববাফতঃআ স্বাধীনতা জিয় জীফ। ভানফ বযতায গ্রগজতয াাাজ যাধীনতায নাগা জছন্ন কর্য ভানুল
গর্ে ততার্র মুক্ত স্বর্দ। তদর্ক তদর্য ভানুলর্ক ত্রুয কফর তথর্ক মুক্ত কযায জর্ে ১৯৭১ ার্র তম মৄদ্ধ ংঘটিত র্য়জছর
ফাঙাজর জাজতয আজতার্ তআ 'মুজক্তমৄদ্ধ' একটি জিঝযা জযণ, যক্তস্দাত ংগ্রাভ অয স্বাজধকায অদার্য়য জর্ে ভযণণ
রোআর্য়য নাভ। মাঁয কুর্তাবয় তনতৃর্ে যাধীন ফাঙাজর জাজত ভান মুজক্তমৄর্দ্ধয ভধ্য জদর্য় স্বাধীনতা সূম ের্ক কযায়ে কযর্ত
ভথ ে র্য়জছর জতজন র্েন ফাঙাজর জাজতয ভান স্থজত, স্বাধীনতা ংগ্রার্ভয পুর্যাধা, াজায ফছর্যয তেষ্ঠ ফাঙাজর, স্বাধীন
াফ ের্বৌভ ফাংরার্দর্য স্থজত তালণ মুক্ত তানায ফাংরায স্বপ্নদ্রষ্টা, জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুজজবুয যভান ১৯২০ ার্রয
১৭ ভাচ ে নদীর্ঘযা তগাারগঞ্জ তজরায টুজঙ্গাোয় জন্গ্রণ কর্যন .তাঁয জতায নাভ তখ লুৎপয যভান এফং ভাতায নাভ
ায়যা খাতুন।
ফাংরায যাখার যাজা জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুজজবুয যভান ফাঙাজরয তদফদূত। জতজন এক বুক অা জনর্য় একটি
জনন্দ্যসুন্দ্য এফং সুশৃঙ্খর স্বাধীন াফ ের্বৌভ যাষ্ট্র িজতষ্ঠায ফজ্রকঠিন থ জনর্য় ধাযাফাজক ংগ্রার্ভ জরপ্ত র্য়জছর্রন জিভ
াজকস্তাজন ার্য়নার্দয জফরুর্দ্ধ। িকৃত িস্তার্ফ এভনআ একজন ভানফ সৃজষ্ট র্য়জছর ফাঙাজরর্দয জর্ে মাঁয নাভ ফঙ্গফন্ধু তখ
মুজজবুয যভান। অফায একআবার্ফ ফরা তমর্ত ার্য াজকস্তার্নয জনক তভাাম্মদ অরী জজন্নাহ্, বাযর্তয জনক ভাত্মা গান্ধী,
আর্ন্দ্ার্নজয়ায জনক সুার্তো, গণচীর্নয জনক ভা ততুং এফং যাজয়ায জনক তরজনন।
াজকস্তান যার্ষ্ট্রয জর্ন্য য জিভা াকর্গাষ্ঠী তৎকারীন পূফ ে াজকস্তাজন (ফতেভান ফাংরার্দী) জনগর্ণয
যাজননজতক, াংস্কৃজতক  থ েননজতক জধকায যণ কর্য তনয়। অয়াভীরীগ তনতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুজজবুয যভান এ জনম োতন,
জনীেন, তালণ  বফলর্েয জফরুর্দ্ধ তাচ্চায র্য় উঠর্রন। ফস্তুতঃ ১৯৫২ ার্রয ভান বালা অর্ন্দ্ারন তথর্ক শুরু কর্য
াকর্গাষ্ঠী তম বফলেমূরক অচযণ িদেন কর্য তার্তআ ভান মুজক্তমৄর্দ্ধয সূত্রাত য়।
িাচীন ফাংরায িথভ স্বাধীন ঐজতাজক তগাচর্েয জনফা তগাারগর্ঞ্জয ক্ষণজন্া পুরুল িায় তদে াজায ফছয র্য
জিভা াকর্গাষ্ঠীয ক্রভাগত থ েননজতক, াভাজজক, যাজননজতক  াংস্কৃজতক বফলর্েয তজয ধর্য ১৯৭১ ার্রয ৭ ভাচ ে
(তযাফফায) ঐজতাজক তযর্কা ে ভয়দার্নয (ফতেভান তাযায়াদী উদ্যান) এক জফার জনবায় ফঙ্গফন্ধু তখ মুজজফ' নর্ভা
নর্ভা নভঃ সুন্দ্যী নর্ভা
জননী জন্ভূজভ'য জে তাঁয ফজ্রকণ্ঠ তথর্ক ভর্ফত রার্খা জনতায উর্ের্ে জ্বারাভয়ী ফক্তব্য জনঃসৃত কর্যন :
'এফার্যয ংগ্রাভ অভার্দয স্বাধীনতায ংগ্রাভ
এফার্যয ংগ্রাভ অভার্দয মুজক্তয ংগ্রাভ’।
জতজন অর্যা ফর্রন, ‘যক্ত মখন জদর্য়জছ যক্ত অর্যা তদর্ফা, তবু এর্দর্য ভানুলর্ক মুক্ত কর্য ছাের্ফা আনাঅল্লা।
জতজন মৄর্দ্ধয অহ্বফান জাজনর্য় ফর্রন, ‘ির্তযক ঘর্য ঘর্য দুগ ে গর্ে ততার, অভার্দয মায মা জকছু অর্ছ তাআ জনর্য় ত্রুয
ুঁ
তভাকাজফরা কযর্ত র্ফ’। এআ নরফলী বালর্ণয ভর্ধ্য তমন ফঙ্গফন্ধু তাঁয ভগ্র জীফর্নয কাজিত মুজক্তয নদ খর্জ
তর্য়জছর্রন। এআ াধাযণ তঘালণায তছর্ন যর্য়র্ছ ফাঙাজরয র্নকগুর্রা তযাগ-জতজতক্ষা  ংগ্রার্ভয আজতা এফং তঘালর্কয
দুঃা অয সুভান ফীযেগাঁথা।
ম্প্রজত ভজিবা াজায ফছর্যয তেষ্ঠ ফাঙাজর জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুজজবুয যভার্নয ৭ ভাতচ েয বালর্ণয জদনর্ক
'ঐজতাজক জদফ' জর্র্ফ ারর্নয জদ্ধান্ত জনর্য় মৄগান্তকাযী দর্ক্ষ গ্রণ কর্যর্ছ। আউর্নর্কা ২০১৭ ার্রয ৩০ র্টাফয
ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয বালণর্ক World Documentary Heritage এয ভম োদা জদর্য় Memory of the World
International Register- এ ন্তর্ভেক্ত কর্যর্ছ।
তখ মুজজফ অজীফন জছর্রন জনগর্ণয র্ঙ্গ, জনগর্ণয অা-অকািয িজতজনজধ পুরুল র্য়। া জছর তাঁয র্জয়
ফভে। তকননা তা ব্যজক্তগত জছর না, জছর জনগর্ণয তজাগার্না জম্মজরত া। তদ জফবার্গয ব্যফজত র্য ১৯৪৮ ার্রয ভাচ ে
ভার্ াজকস্তার্নয াম্প্রদাজয়ক স্বরূ নিরূর্ উর্ন্াজচত র্রা ঢাকায তযর্কা ে ভয়দার্ন তভাাম্মদ অরী জজন্নায একটিভাত্র
তঘালণায় 'Urdu and Urdu is the state Language of Pakistan ' এ তঘালণা তানাভাত্র বা ভধ্য তথর্ক তম জতনটি
স্বর্য 'No', 'No', 'No' উচ্চাজযত র্য়জছর তায ভর্ধ্য ফজরষ্ঠতভ কণ্ঠস্বযটি জছর তখ মুজজর্ফয। ১৯৪৯ ার্র জন্ র্রা অয়াভী
মুজরভ রীর্গয, মায েতভ মৄগ্ম-ভাজচফ তখ মুজজবুয যভান।

-২১৯৫৮ ার তথর্ক াভজযক ার্নয ন্ধকায মৄগ এফং অয়াভী ফাভন্থী তনতৃবৃর্ন্দ্য কাযা জনম োতন শুরু। ১৯৬২ ার্র
াভজযক ান িতযাায এফং গণতর্ি উত্তযর্ণয নার্ভ জনর্জর্ক জজবজরয়ান তিজর্ডন্ট জর্র্ফ তজনার্যর অআয়ুফ খার্নয
তঘালণা। এ ফছয ১৮ জুন তাজযর্খ কাযাগায তথর্ক মুক্ত র্য়আ তখ মুজজর্ফয অআয়ুফ জফর্যাধী অর্ন্দ্ারন ংগঠন। ১৯৬২ তথর্ক
১৯৬৬ ার ম েন্ত এ অর্ন্দ্ারর্নয গজত েযাজিতকযণ। আর্তাভর্ধ্য কাশ্মীয ির্ে ১৯৬৫ ার্রয াক-বাযত মৄদ্ধ সুদূযিাযী
ঘটনায জন্ জদর্রা-জুরজপকায অরী র্ভর্টায াজকস্তান জর াটি ে এফং ফঙ্গফন্ধুয ঐজতাজক ছয় দপায  জন্ য় এ
ংকটকার্র। এ ছয় দপা দাজফ অদার্য়য রর্ক্ষয দাফানর্রয ভর্তা পূফ েফর্ঙ্গ এক দুফ োয গণ অর্ন্দ্ারন গর্ে র্ঠ।
ঐজতাজক ছয় দপায সুদূযিাযী গুরুে  তাৎম েপূণ ে দপাগুর্রা জনভর্ক্ষ ব্যাখ্যায জর্ে ফঙ্গফন্ধু ভয় তর্য়জছর্রন
ভাত্র ৫-৬ প্তা তা অফায গবণ েয তভার্নর্ভয জনর্দ ের্ পূফ েফর্ঙ্গয িজতটি তজরায় মুজজর্ফয জফরুর্দ্ধ ভাভরা দার্য়য য়ার্ত জতজন
তমখার্ন তমর্তন, য়র্তা বা তথর্ক অদারর্ত, নয়র্তা অদারত তথর্ক বার্ত মাতায়ার্তয য়যাজন জছর তাঁয িজতজদর্নয রুটিন
ভাজপক কাজ।
৮ তভ কাযারুদ্ধ র্য় অটর্ক থার্কন একটানা ২০ ভা ১০ জদন। ১৯৬৮ ার্রয ১৭ জানুয়াজয যাত জতনটায় তজর তথর্ক
মুজজফর্ক তফয কর্য াক তনাফাজনী জ্ঞাত স্থার্ন জনর্য় মায়। এয যফতী কর্য়কভা তাঁয ঠিকানা তকউ জানর্তা না। অর্র
তদ তদ্রাজতায জবর্মার্গ অনীত তথাকজথত 'অগযতরা লেমি ভাভরায়' তখ মুজজফর্ক ১ নম্বয অাজভ কযা য়। জনতায
তযার্লয মুর্খ ত ভাভরা ম্পূণ ে তযর্খআ জফচাযক াজরর্য় অত্মযক্ষা কর্যন। এজয সূর্ত্র ঊনত্তর্যয গণর্ভযত্থান, অআয়ুর্ফয
দতযাগ, আয়াজয়ায াভজযক ান জাজয এফং এক ব্যজক্তয গণর্বার্টয জবজত্তর্ত নুজষ্ঠত ত্তর্যয জনফ োচর্ন মুজজর্ফয তনতৃর্ে
াযা াজকস্তার্ন অয়াভীরীর্গয জনযঙ্কু ংখ্যাগজযষ্ঠতা জেন, র্ভর্টা-আয়াজয়ায আঁতার্ত ক্ষভতা স্তান্তয ফানচার কযায
লেমি, এফার্যয ংগ্রাভ স্বাধীনতা ংগ্রাভ' ফর্র মুজজর্ফয ঐজতাজক উচ্চাযণ, ানাদায ফাজনীয গণতযা, য়যাযর্রর্ মুজজর্ফয
স্বাধীনতা তঘালণা, পর মুজক্তমৄদ্ধ, স্বাধীন ফাংরার্দর্য চূোন্ত জফজয়- এয ফআ এক মুজজফ সূর্ত্র গাঁথা।
ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন জছর দাজযদ্রয  ক্ষুধামুক্ত , দুনীজত  তালণীন মৃদ্ধ এক ফাংরার্দ। 'ফাংরায ভানুর্লয মুজক্ত' এআ
দের্নয য জবজত্ত কর্য ফঙ্গফন্ধু অধুজনক যার্ষ্ট্রয রূর্যখা িণয়ন কর্যজছর্রন, মা তদর্য িথভ ঞ্চফাজল েক জযকল্পনায় (১৯৭৩১৯৭৮) িজতপজরত র্য়জছর। তাঁযআ তদখার্না থ ধর্য িধানভিী তখ াজনায ফজরষ্ঠ  দূযদী তনতৃর্ে ফাংরার্দ ২০১৫ ার্র
এভজডজজয জধকাং রক্ষযভাত্রা জেন জনম্ন ভধ্যঅর্য়য তদর্য ভম োদায় উন্নীত র্য়র্ছ। ফাংরার্দ ২০১৮ ার্র িথভফার্যয
ভর্তা স্বর্ল্পান্নত তদ তথর্ক উন্নয়নীর তদর্ উত্তীণ ে য়ায কর তে পূযণ কর্যর্ছ।
ফাংরার্দ অজ এজয়ায র্ফ োচ্চ িবৃজদ্ধ জেনকাযী তদ। তদর্য জনগর্ণয ভাথাজছু অয় দ্রুত বৃজদ্ধ তর্য় দুআ াজায
তচৌলজট ভাজকেন ডরার্য দাঁজের্য়র্ছ। বফর্দজক মুদ্রায জযজাবে এখন ৪১ জফজরয়ন ডরার্যয উর্য। তদ স্বাধীন ফায ভয়
অভার্দয গে অয়ু জছর ৪৭, এখন ৭২ ফছর্যয উর্য। িাথজভক স্কুর্র মায়া ছাত্র- ছাত্রীয ংখ্যা িায় তবাগ। স্বাক্ষযতায ায
৭৪ দজভক ৭ তাংর্ উন্নীত র্য়র্ছ। জশু  ভাতৃ মৃতুয ায ফতেভার্ন াধাযণ হ্রা তর্য়র্ছ। ফতেভান যকার্যয ভর্য়আ
াযার্দর্ ৫৬০ টি ভর্ডর ভজজদ জনভোণ কযা র্য়র্ছ।
স্বর্প্নয দ্মা ততু তমাগ কর্যর্ছ ফাংরার্দর্য স্থান জফর্েয দযফার্য নতুন ভাত্রা। তভর্রা তযর্রয চরভান জনভোণ কাজ,
ায়যা মুদ্র ফন্দ্র্যয কাজ এজগর্য় চরতছ। চটগ্রার্ভ কণ েফুজর নদীয তরর্দ জদর্য় ফহুর্রন টার্নর জনভোর্ণয িথভ টার্নর ভাপ্ত
র্য়র্ছ। ভগ্র ফাংরার্দর্ তযর তমাগার্মাগ ব্যফস্থা ম্প্রাযণ কযা র্ে। ভাতাযফাজের্ত জনভোণ কযা র্ে গবীয মুদ্র ফন্দ্য,
ফঙ্গফন্ধু স্যার্টরাআট ,াযভাণজফক জফদুযৎ তকর্েয য অফায ঢাকায মাত্রাফােী তথর্ক ভায়া র্য় পজযদপুর্যয বাঙ্গা ম েন্ত
অন্তজোজতক ভার্নয এক্সর্ি াআর্য়য মৄর্গ া যাখর্রা ফাংরার্দ।
জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুজজবুয যভার্নয জন্তফাজল েকী উরর্ক্ষয 'মুজজফফল ে' এ ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন ফাস্তফায়র্ন
যকায জাতীয়  অন্তজোজতকবার্ফ গুরুেপূণ ে ২৯৮টি কভেসূজচ ংফজরত একটি ভজিত কভেজযকল্পনা গ্রণ কর্যর্ছ। ির্তযকটি
ভিণারয়, জফবাগ, ংস্থা ফছযব্যাী জনর্য়র্ছ নানা ধযর্নয জনকল্যাণধভী কাম েক্রভ, এয ভর্ধ্য াযার্দর্ এক তকাটি বৃক্ষর্যাণ 
কর্রয জে অফান জনজিতকযর্ণ গৃীন-অেয়ীনর্দয জন্ম অেয়ণ-২ িকর্ল্পয অয়তায় ১,৫৩,৭৭৭টি গৃীন
জযফাযর্ক তার্দয জনজ জায়গায় ঘয জনভোণ কর্য তদয়া র্য়র্ছ। াযা তদর্ ৬৬ াজায ১৮৯টি ভূজভীন  গৃীন জযফাযর্ক
অধা াকা ঘয জদর্ে যকায। এ ছাো ৩৬টি উর্জরায় ৭৪৩টি ব্যাযাক জনভোর্ণয ভাধ্যর্ভ অয ৩ াজায ৭১৫টি জযফাযর্ক
পুনফ োন কযা র্য়র্ছ। ফ জভজরর্য় মুজজফ ফর্ল ে ৬৯ াজায ৯০৪টি ভূজভীন  গৃীন জযফাযর্ক জজভ ঘয জদর্ে
যকায,এছাো িধানভিী তখ াজনায ১০ উর্দ্যাগ তর্য়র্ছ নফদ্য াপল্য।

-৩বফজেক কর্যানা ভাভাজযয জফধ্বংী উর্ক্ষা কর্য যকায দ্রুততভভর্য় জজঅয ল্যাফ স্থান তথর্ক শুরু কর্য ভস্ত
তটর্য াভাজজক সুযক্ষা জফজবন্ন খার্ত ১ রক্ষ ২০ াজায ১৫৩ তকাটি টাকায ির্ণাদনা প্যার্কজ তঘালণা কর্যর্ছ, মা তভাট
জজজডজয চায দজভক জতন-শূে তাং।
যকায ২৭ ত জানুয়াজয তথর্ক িথভ কর্যানায টিকা জদর্ত শুব সূচনা কর্যর্ছ, মা তগাটা ভানফ জাজতর্ক এক চযভ
জনিয়তা, তাা, উৎকণ্ঠা, গুজফ তথর্ক মুজক্ত জদর্য়র্ছ। ভাজকেন গণভাধ্যভ ব্লুভফাগ ে িকাজত 'তকাজবড তযজজজরর্য়ন্প তযজকং' এ
দজক্ষণ এজয়ায় ফাংরার্দর্য স্থান িথভ এফং জফে ২০ তভ।
জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু তখ মুজজবুয যভান তাঁয ঐজতাজক ৭ ভার্চ েয বালর্ণ ফর্রজছতরন, ‘৭ তকাটি ভানুলর্ক দাফার্য়
যাখর্ত াযফা না’। তআ অত্মজফোর্ ফরীয়ান ফাঙাজর জাজত কর্যানা ভাভাজযয বয়াফতা উর্ক্ষা কর্য ফঙ্গফন্ধুয 'তানায
ফাংরা' গের্ত গণতি  সুান িজতষ্ঠা, িাফাদ  জজঙ্গফাদ জনমূ ের, জক্ষা, স্বাস্থয, নাযীয ক্ষভতায়ন তথ্য িমৄজক্ত খার্ত উন্নয়ন
 জফকা, জরফায়ু জযফতের্নয চযার্রঞ্জ তভাকাজফরা একটি উন্নত জাজত  কল্যাণমূরক যাষ্ট্র গঠর্ন ফদ্ধ জযকয। অয এখার্নআ
ফঙ্গফন্ধু তখ মুজজবুয যভান শুধুভাত্র একটি নাভ নয়, তফর্ল ে জতজন-একটি আজতা, একটি তাকা, একটি তদ। জন্ তফর্ল ে
একজন 'Poet of Politics' এয এখার্নআ াথ েকতা।
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