
২৯ মার্ চ পাবনা প্রথম প্রতির াধ তিবস 

২৯ মার্ চ পাবনা  প্রথম প্রতির াধ যুদ্ধ তিল পাতিস্তাতনরি  বড় খেসা ি 

খমা. খ জুয়ান োন 

১৯৭১ সারল  ২৫ মার্ চ অপার শন সার্ চ লাইট মূলিঃ পাবনাবাসীরি আিতিি ির তন, ব ং পুর া পাতিস্তাতন আগ্রাসী 

খসনারি  ির তিল হিতবহ্বল। ইয়াতহয়া  পাতিস্তাতন আগ্রাসী খসনারি  ধা ইাই তিল না, তন ত্র ন তন ীহ বালাতল প্ররয়ােরন সঘবদবদ্ধ হরল 

িিটা ভয়ংি  হরি পার । ২৫ মার্ চ অপার শন সার্ চ লাইরট  আওিায় তিল র্ট্টগ্রাম, কুতিয়া ও পাবনা এই তিনটি খেলা। ২৭ মার্ চ 

খথরি ২৯ মার্ চ পাবনা  সাধা ই মানুষ আ  খনিািমীরি  প্রতির াধ আক্রমরই অধ চশিাতধি পাতিস্তাতন খসনা তনহি হরয়তিল। যা তিল 

পাতিস্তাতন বাতহনী  েন্য বড় ধ রন  এি খেসা ি।  

২৫ মার্ চ আগ্রাসী পাতিস্তাতন সসন্য িল পাবনা শহ  খথরি র্া  মাইল দুর  খহমারয়িপুর  ঘাঁটি গারড়। খসোন খথরি পাি 

খসনা া পাবনা শহর   খেোত  অতিস, খটতলরিান এক্সরর্ঞ্জ অতিস িেল ির  খনয়। পাতিস্তাতন সসন্য া পাবনা শহ  তঘর  খিরল। 

শহ ময় মাইরি িার্ফচ োত   খঘাষইা প্রর্া  ি া এবং সবাইরি ঘর  থািা  তনরি চশ খিওয়া হতিল, বাইর  খিউ খবরুরল গুতল ি া 

হরব বরল প্রর্া ইা র্ালাতিল। খসতিনই পাবনা শহর   আওয়ামী লীরগ  তনব চাতর্ি সিস্য িৎিালীন এমএলএ এডরভারিট আতমন 

উতিন, ভাসানী ন্যারপ  খেলা সভাপতি ডাঃ অমরলন্দু িাক্ষী, তৃতি নীলয় খহারটরল  মাতলি সাঈি িালুিিা সহ খগাটা পঞ্চারশি 

মানুষরি খগ্রিিা  ি া হরয়তিরলা। পর  ঐসব খনিারি  িা া গুতল ির  হিযা ির তিল। ৭ই মার্ চ োতি  তপিা বঙ্গবন্ধু খশে মুতেবু  

 হমারন  ঐতিহাতসি ভাসন খিশব্যাপী স্বাধীনিািামী মানুষরি উজ্জীতবি ির তিল। ৭ মারর্ চ  প  খথরি বঙ্গবন্ধু  আহ্বারন 

বাংলারিরশ  প্ররিযি পাড়ায়, মহল্লায় দুগ চ গরড় খিালা  েন্য আপাম  েনিা  খসতিন এি হরয়তিল। পাতিস্তাতন আগ্রাসন প্রতির ারধ 

পাবনা  িিাতনন্তন সাহসী খেলা প্রশাসি নূরুল িারি  োন, পাবনা  পুতলশ সুপা  আবদুল গািিা  ও স্থানীয় খনিািমীসহ তবশাল 

মুতিিামী মানুষ খিশীয় অত্র নসত্র ন তনরয় প্রস্তুি তিরলন। পাতিস্তাতন শাসি খগাষ্ঠী বালাতলরি  উপ  অিতিচি হামলা র্ালারি পার  খস 

আশিা অরনরি  মরন খসইসমরয় উিয় হরয়তিল। পাবনা খেলা প্রশাসি খিশরপ্রতমি নূরুল িারি  োন ও পুতলশ সুপা  আবদুল 

গািিা  মনতস্থ  ির তিরলন, পাবনা শহ  শত্রæ খসনারি  দ্বা া আক্রান্ত হরল িা া েীবরন  তবতনমরয় হরলও প্রতির াধ ব্যবস্থা গরড় 

তুলরবন। খসতিন প্রায় শিাতধি পুতলশ সিস্যও পাতিস্তাতন আগ্রাতস বাতহনীরি প্রতির াধ ি রি মরনপ্রারই প্রস্তুি তিরলন। এতিরি 

পাবনা  আওয়ামী লীরগ  িযাগী খনিা আমোি সারহব পাতিস্তাতন তমতলটাত রি  সিিচ দৃতি এতড়রয় পাবনা  গ্রারম গ্রারম কৃষি 

মজু রি রি সংঘঠিি ি া  িারে খলরগ পরড়ন। োতি  তপিা বঙ্গবন্ধু  ৭ মারর্ চ  ভাসন আ  পাবনা  আওয়ামী লীগ খনিা 

আমোি সারহরব  অনুরপ্র ইায় পাতিস্তাতন বাতহনী  তবরুরদ্ধ প্রতির াধ গরড় তুলরি পাবনা শহর   আরশপারশ  গ্রামবাসী া খিশীয় 

অত্র ন, হাতিয়া  তনরয় পাতিস্তাতন শাসি শত্রæখি  প্রতির ারধ  েন্য প্রস্তুি হরি থািল।   

২৭ মার্ চ পাি সসন্য া পাবনা পুতলশ ব্যা ারি প্ররবশ ির । খসোরন তগরয় অত্র নাগা  িারি  হারি তুরল খিওয়া  েন্য বালাতল 

পুতলশরি  তনরি চশ খিয়। বালাতল পুতলশ বাতহনী এরি অসমথ চ োনায়। পুতলরশ  সিস্য া পাি সসন্যরি  স্পিভারব োতনরয় তিরলন 

িারি  অত্র নাগা  িার া হারি তুরল না খিওয়া  েন্য পাবনা  তডতস সারহরব  তনরি চশ  রয়রি। খসোরন প্রথরম বািতবিণ্ডা, পর  গুতল 

তবতনময়। এ যুরদ্ধ র্া েন পাি খসনা তনহি হয়। পর  পাি খসনা া তপছু হরট যায়। তিরন  খবলায় পুতলশ ব্যা াি িেল ি রি না 

পা ায়,  ারি  খবলায় িা া খয আবা  হামলা ি রি পার  িা বালাতল পুতলশ া খসইতিন অনুধাবন ির তিরলন। িাই  ারি পুতলশ 

ব্যা াি আবা  হামলা হওয়া  আশিায় বালাতল পুতলশ া ব্যা াি খথরি খবত রয় ব্যা ারি  আরশ পারশ বাতড়  িাি, পরথ  খমারড় 

তন াপি আশ্ররয় আড়ারল খথরি পাতিস্তাতন খসনারি  খমািাতবলা ি রি ওি খপরি থারি। খসতিন পুতলশ ব্যা ারি  সিস্যরি  সারথ 

প্রতির াধ যুরদ্ধ খযাগ তিরয়তিরলন খেলোনা  পুতলশ সিস্যবৃন্দ। এভারব সা া  াি িা া শত্রæ  েন্য মৃতুযিাঁি সাতেরয় অরপক্ষা 

ি তিল।  াি সারড় র্া টা  সময় পাতিস্তাতন খসনা া চুতপসার  পুতলশ ব্যা াি আক্রমই ির । পাতিস্তাতন সসন্যরি  আগমন উপলতি 

ির  বালাতল পুতলশ সিস্য া প্রথম আক্রমই ির  বসল। দুপরক্ষ  মরে প্রর্ণ্ড  খগালাগুতল ও সংঘষ চ খেঁরধ খগল। অিতিচি এ ধ রন  

প্রতির াধ ঘটরব িা পাি খসনা া খসতিন বুঝরি পার তন। এমন প্রতির ারধ ইয়াতহয়া  সুতশতক্ষি পাি খসনা া হিভম্ব হরয় খগল। এই 

সংঘরষ চ ঐতিনই ২১ েন পাি খসনা তনহি হয়। বাতি সসন্য া প্রাইভরয় পাতলরয় যায়। ঐতিন বালাতল পুতলশরি  মরে এিেনও শহীি 

হনতন। সাবাস! পাবনা  পুতলশ ভাইরয় া।  

২৮ মার্ চ, ২৭ েন সসন্য পাবনা শহর   খটতলরিান এিরর্ঞ্জ িেল ির  খ রেতিল। এতিরি পাতিস্তাতন হামলািা ীরি  

উপযুি তশক্ষা তিরি িরুই আওয়ামী লীগ খনিা আমোি পাবনা শহর   আরশ পারশ  গ্রামবাসীসহ িরুই-যুবিরি  উজ্জীতবি ও 



ঐিযবদ্ধ ি তিরলন। গ্রারম  কৃষি, শ্রতমি, েনিা র্া তিি খথরি লাঠিরসাটা, বশ চা-বল্লম, িী -ধনুি তনরয় পািরসনাসহ খটতলরিান 

এক্সরর্ঞ্জটি তঘর  খিলল। ক্রমান্বরয় ১০ খথরি পরন  হাো  েনিা খসোরন উপতস্থি হরয়তিল। িারি  গগনতবিা ী শ রগাল 

পািরসনারি  খসতিন িাঁতপরয় তিরয়তিল। িা া ভা ী অত্র নশত্র ন তিরয় খটতলরিান এক্সরর্রঞ্জ  তভি  খথরি বালাতলরি  ওপ  গুতলবষ চই 

ি রি লাগল। ওরি  ভা ী খমতশনগারন  খগালাগুতল  িা রই বালাতল া খসতিন পািরসনারি  েিম ি রি খটতলরিান এক্সরর্রঞ্জ  

তভির  প্ররবশ ি রি পার তন। িরব বালাতল েনিা  পত িল্পনা তিল, ওোরন আটিা পড়া শত্রুরি  োরে  মজুি খশষ হরল িারি  

ঘারয়ল ি া সহে হরব। ২৮ মার্ চ সা া  াি িা া খটতলরিান এক্সরর্রঞ্জ খঘ াও ি অবস্থায় আটি তিল। 

২৯ মার্ চ আটরি পড়া শত্রু খসনারি  িাি খথরি ওয়ারল চস খটতলরিারন বািচা খপরয় পাি খসনা া যুদ্ধ তবমান তনরয় িারি  

 ক্ষা  েন্য এতগরয় আরস। আিারশ যুদ্ধ তবমান খথরি পাতিস্তাতন সসন্য া গুতল বষ চই ি রি থারি। বালাতল া এ  আরগ খিারনা তিন 

স্বর্রক্ষ যুদ্ধ খেট তবমান খিরেতন। খগালাগুতল  িীব্র শরে অসহায় বালাতল া এতিি খসতিি ছুটরি থারি।  এ সুরযারগ খটতলরিান 

এক্সরর্রঞ্জ আটরি পড়া পাতিস্তাতন সসন্য া প্রাইভরয় এতিি খসতিি ছুটরি থারি। এ ই মরে পাবনায় আটরি পড়া সসন্যরি   ক্ষা 

ি রি  ােশাহী খথরি পাতিস্তাতন তমতলটাত  বাতহনী ট্াংি, িামান ও ভা ী অত্র নসত্র নসহ শিাতধি পাি খসনা  বহ  খসোরন এরস 

খপ ৌঁিায়। এিতিরি েরড়া হওয়া েনিারি ভয় খিোরি ও িত্রভঙ্গ ি া  েন্য পাতিস্তাতন খেট তবমান উপ  খথরি খিাঁ খমর  তনরর্ 

খনরম আসা আবা  উপর  ওরে যাওয়া, আ  খগালাগুতল  হামলা  মরেও বালাতল েনিা া পাতিস্তাতন খসনারি  ধাওয়া ির । ঐসময় 

খির া েন পাতিস্তাতন খসনা হিাহি হরয়তিল। ২৯ মার্ চ ১৯৭১ সারল খসতিন পাি খসনারি  গুতলরি ৪০ েন বালাতল শহীি হরয়তিরলন।     

৭ই মার্ চ োতি  তপিা বঙ্গবন্ধু  খ সরিাগ চ ময়িারন খঘাতষি আহ্বারন সাড়া তিরয় পাতিস্তাতনরি  প্রতির াধ ি া  েন্য িরুই 

যুবি, তবতভন্ন খপশা  মানুষ খগাপরন খিশব্যাপী অত্র ন সংগ্ররহ  িাে র্াতলরয় যাতিল। পাবনা  ঈশ্ব িী  কৃষি, শ্রতমি,  ােনীতিতবি, 

িাত্ররনিাসহ তবতভন্ন েরন  িারি থািা খিশীয় এিনলা ও দুনলা ৪২টি বন্দুি সংগ্রহ ির  খ রেতিল। এতিরি পাি খসনারি  িীভারব 

উতর্ি তশক্ষা খিওয়া যায় খস তবষরয় তডলু বাতহনী (সারবি ভূতম মন্ত্রী ম হুম শামসু   হমান শ ীি) ঈশ্ব িী পািতশ খ লওরয় মারে 

বরস পত িল্পনা ি তিল। খসইসমরয়  ঈশ্ব িী স িাত  িরলরে  িাত্রলীগ খনিা হাতববু   হমান  াজু, হারশম মতল্লি, আবদু  

 াজ্জাি এ া তডলু বাতহনী  সিস্য তিল। এ ই মরে পাতিস্তাতন খসনা িতৃচি পাবনা আক্রমই ও খসনারি  আটি ি া  েব  িারি  

িারি খপ ৌঁরি যায়। তবলম্ব না ির  িা া িেতন পািসী খ লওরয় মাে খথরি পাবনা শহর   তিরি  ওয়ানা হয়। পতথমরে োনরি 

পার , পাতিস্তাতন খসনািরল  িনভয়টি পাবনা খথরি হিাহি সসন্যরি  ত িভাত  ির  ঈশ্ব িী   িাপুতনয়া মাধপু  হরয়  ােশাহী  

তিরি তির  যারি।  

শামসু   হমান শ ীি তডলু বাতহনী পাি সসন্যরি  ধ াশায়ী ি া  মরিা এমন সুরযাগরি খসতিন হািিাড়া ি রি র্ানতন। 

িাই িা া তসদ্ধান্ত তনল িাপুতনয়া  মাধপুর  পাি খসনারি  পথ আটরি তিরয় িারি রি েিম ি া । মাধপুর   এিটি প্রিান্ড বট 

গারি  আড়ারল খথরি পাতিস্তাতন খসনারি  প্রতির াধমূলি আক্রমই ি া  মরিা উপযুি স্থান তনব চার্ন ির । খসোরন তডলু বাতহনী 

খটন্স েনন ি া শুরু ির । তডলু বাতহনী  সংগৃহীি ৪২টি অত্র ন, পাবনা থানা খথরি পাওয়া আ ও ৭টি আধুতনি অত্র ন, হারি  সিত  

খবামা, িী , ধনুি, বল্লম, হাসুয়া বাঁশ তনরয় হাো  হাো  েনিা আগ্রাতস পাতিস্তাতন তমতলটাত  খসনারি  উপ  খসতিন ঝাতপরয় 

পরড়তিল। তডলু বাতহনী  আক্রমরই খসতিন মাধপুর  পাতিস্তাতন খসনা খমে  আসলামসহ এি ডেন পাি আতম চ তনহি হয়। পাতিস্তাতন 

আতম চ  এ বহর   িাহার া  ােশাহী যাওয়া   াস্তা খর্না না থািায়, মাধপুর   হামলায় িারি  খগালাবারুি খশষ হরয় যায় এবং 

তবতভন্ন তিি খথরি আক্রমই আসায় িা া িারি  সারোয়া যুদ্ধ যান খিরল খ রে খয খযভারব পার  পালারি খর্িা ির । তিন্তু পাতিস্তাতন 

আতম চ বহর   প্রায় শিাতধি সসরন্য  সব সসন্য  ােশাহী খপ ৌঁিা  আরগই তবতভন্ন োয়গায় আক্রমরই মা া যায়। খসতিরন  খসই স্মৃতি 

ভুলা  নয়। খসই যুরদ্ধ শহীি হরয়তিরলন ঈশ্ব িী  িৎিালীন িাত্র খনিা  াজু, হারশম মতল্লি, আবদু   াজ্জাি, ওতহদু   হমান, আব্দুল 

গর্ফ , নূরুল ইসলাম, আলী আহম্মি, নবাব আলী, হাতম  উতিন ও ি মান স িা সহ ১৭েন মুতিরযাদ্ধা। এিাড়া প্রতির াধ যুরদ্ধ 

শহীি হরয়তিরলন প্রায় অধ চশিাতধি তন ীহ গ্রামবাসী। পাতিস্তাতন বাতহনী  এরলাপািাত  গুতলরি এসিল বী  খযাদ্ধা া খসতিন তনহি 

হরয়তিরলন। পাবনা  প্রথম প্রতির াধমূলি েনযুরদ্ধ পাতিস্তাতন ২ শিাতধি সসন্য তনহি হরয়তিল। 

প্রতিবি  ২৯ মার্ চ মাধপুর  শহীিরি  স্ম রই তবরশষ তিবস পাতলি হয়। বঙ্গবন্ধু  ৭ মারর্ চ  মুতি সংগ্রারম  ডািই সিলরি 

মুতিিামী ির তিল, উজ্জীতবি ির তিল। োতি  তপিা বঙ্গবন্ধু  আহ্বারন উজ্জীতবি হরয় পাি আতম চ  তবরুরদ্ধ প্রতির াধ যুরদ্ধ  প্রস্তুতি 

খনওয়া হরয়তিল। িা  তিছুতিন পর  ১৭ এতপ্রল অস্থায়ী স িা  গঠিি হরলা, মুতিরযাদ্ধা া সুসংগঠিি হরলা, িবুও মাধপুর   ২৯ 

মারর্ চ  খসইতিরন  অিম্য তবশাল আত্মিযাগ োতিরি শ্রদ্ধা  খর্ারে খিেরি হরব। পাবনা  প্রথম স্বাথ চি সমু্মে মুতিযুদ্ধ তিল এটি। ২৯ 

মার্ খথরি ১১ এতপ্রল ১৯৭১ পযন্ত পাবনা খেলা শত্রু মুি তিল। 
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