
১৫ আগস্টের নির্ মর্ হত্যাকাণ্ড, উলস্ট া রস্টে বাাংলাস্টেশস্টক চনিস্টে দেওোর িীলিকশা 

র্র্ত্াজউদ্দীি পাস্ট াোরী 

 ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের দশষ রাস্টত্ ধাির্নির ৩২ িম্বর বানিস্টত্ জানত্র নপত্া বঙ্গবন্ধু দশখ মুনজবুর রহর্াি, ত্ার পনরবাস্টরর 

সেস্য এবাং র্ন্ত্রী আব্দুর রব দসরনিোবাত্ ও যুবলীগ প্রধাি দশখ র্নির পনরবাস্টরর দবশ কস্টেকজি সেস্টস্যর হত্যাকাণ্ড ‘কনত্পে উশৃঙ্খল দসিা 

কর্ মকত্মার’ র্নিস্ক প্রসূত্ শুধু নির্ মর্ দকাস্টিা হত্যাকাণ্ড নিস্টলা িা। েীর্ মনেি পাঠ্যপুিস্টক কনত্পে উশৃঙ্খল দসিা কর্ মকত্মার আস্টরাস্টশর নবষে 

নহস্টসস্টব এটি দেখাস্টিা হস্টেনিস্টলা। নবএিনপ এবাং দজা  সরকাস্টরর শাসিকাস্টল এই হত্যাকাস্টণ্ডর কারণ নহস্টসস্টব ১৯৭৫ সাস্টল এক েলীে শাসি 

প্রনত্ষ্ঠার নবরুস্টে নবস্টরাস্টহর র্ িা নহস্টসস্টব দেখাস্টিা হস্টেনিস্টলা। ১৫ই আগস্টের নিষ্ঠুর হত্যাকাস্টণ্ডর এসব নবভ্রানিকর, অস্ট ৌনিক এবাং র্িগিা 

কারণ বা উপলক্ষ্য উপস্থাপস্টির দপিস্টি নিস্টলা ক্ষ্র্ত্া েখলকারী অপশনির লক্ষ্য, পনরকল্পিা, উস্টদ্দশ্য ও ত্াস্টের পনরচেস্টক আিাল করা এবাং 

িতুি প্রজস্টের দৃনিস্টক র্ িাবনলর প্রকৃত্ সত্য দেস্টক দূস্টর সনরস্টে দিওো।  

 

প্রের্ত্, দসিাবানহিীর কনত্পে উশৃঙ্খল দসিা কর্ মকত্মা রাস্টের প্রনত্ষ্ঠাত্া এবাং দপ্রনসস্টেন্টস্টক স্বীে নসোিবস্টল হত্যা করস্টত্  াস্টব 

এর্ি দুঃসাহস কনত্পে দসিা সেস্টস্যর  োস্টক িা, এর্িটি র্স্ট  সাংগঠিত্ দকাস্টিা উর্ধ্মত্ি কর্তমপস্টক্ষ্র েীর্ ম প্রস্তুনত্র র্াধ্যস্টর্- দ খাস্টি দসিাবানহিীর 

অভ্যির দেস্টক ট্যাঙ্ক, কার্াি, অস্ত্র , গুনল দবর করা সম্ভব নিস্টলা। দসটি কনত্পে সাধারণ দসিা সেস্টস্যর পস্টক্ষ্ র্ াস্টিা দকাস্টিাভ্াস্টব সম্ভব িে। 

নকন্তু ক্ষ্র্ত্া েখলকারীরা নশশুস্টের র্নিস্টস্ক ১৫ই আগস্টের রিাি হত্যাকাণ্ডস্টক কনত্পে উশৃঙ্খল দসিা সেস্টস্যর কাণ্ড বস্টল বুঝ দেওোর দচিা 

কস্টরনিস্টলা। দসিাবানহিীর দভ্ত্স্টর উশৃঙ্খল সেস্যরা রােপনত্স্টক হত্যা করস্টত্ পাস্টর এর্ি প্রস্টের উত্তস্টর দগা া দসিাবানহিীই দ  উশৃঙ্খল দসিা 

সেস্যস্টের আশ্রে ও প্রশ্রেোত্া বানহিীর দোস্টষ দি হস্টে পস্টি- দস নবষেটি ১৫ই আগস্টের হত্যাকাস্টণ্ডর সুনবধাস্টভ্াগী সরকারগুস্টলা দর্াস্ট ও 

ভ্াস্টবনি। ত্ারা এই হত্যাকাস্টণ্ডর োে দগা া দসিাবানহিীর র্াস্টি নেস্টে ত্া নশক্ষ্াব্যবস্থাে েীর্ মনেি চানলস্টে দগস্টি। একানধক প্রজস্টের নশক্ষ্ােীরা 

১৫ই আগস্টের হত্যাকাস্টণ্ডর এর্ি নশক্ষ্া নিস্টেই বস্টিা হস্টেস্টি। নিত্ীেত্, ঠিক একইভ্াস্টব বঙ্গবন্ধুর প্রবনত্মত্  িতুি ধারার রাজিীনত্র নবপস্টক্ষ্ 

দসিাবানহিীর কনত্পে সেস্টস্যরই বা দকি আস্টরাশ র্ স্টব , দকিইবা ত্ারা ১৫ আগস্টের হত্যাকাস্টণ্ডর র্স্টত্া নির্ মর্ হত্যাকাণ্ড র্ াস্টত্  াস্টব? 

বঙ্গবন্ধুর প্রবনত্মত্ রাজিীনত্ রাজনিনত্কভ্াস্টবই দকবলর্াত্র র্ীর্াাংনসত্ হস্টত্ পাস্টর। দসই কাজটি করস্টবি রাজিীনত্নবেরা। নকন্তু েীর্ মনেি 

নশক্ষ্াব্যবস্থাে ‘৭৫ এর এই হত্যাকাস্টণ্ডর োে কনত্পে দসিা সেস্টস্যর প্রনত্নরো নহস্টসস্টব পাঠ্যপুিস্টকর র্াধ্যস্টর্ রাজিীনত্, প্রচারর্াধ্যর্ এবাং 

সর্াস্টজব্যবস্থাে দ ভ্াস্টব িনিস্টে দেওো হস্টেনিস্টলা ত্াস্টত্ এই হত্যাকাস্টণ্ডর দিপস্টের িােক , ষি ন্ত্রকারী এবাং এর সর্ে মকস্টের পনরচে  ও 

দচহারাস্টক আিাল করা হস্টেনিস্টলা। নকন্তু বািস্টব এই হত্যাকাণ্ড দর্াস্ট ও কনত্পে দসিা সেস্টস্যর দকাস্টিা আস্টরাস্টশর নবষে নিস্টলা িা, নকাংবা 

বঙ্গবন্ধুর প্রবনত্মত্ িতুি রাজিীনত্স্টত্ ত্াস্টের ক্ষ্নত্গ্রি হওোরও দকাস্টিা কারণ নিস্টলা িা।  

 

বস্তুত্, এই হত্যাকাণ্ডটি দর্াস্ট ও বাাংলাস্টেশ রাে এবাং জিগস্টণর কাস্টি নকাংবা জিগস্টণর জন্য  অত্ দিাস্ট া দকাি র্ িা নিস্টলা িা। 

১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড নিস্টলা পূব ম পনরকনল্পত্ দেশীে এবাং আিজমানত্ক শনির একটি গভ্ীর ষি ন্ত্র  ার লক্ষ্য নিস্টলা মুনিযুে এবাং যুে 

পরবত্ী সূনচত্ রাে নির্ মাস্টণর  াত্রাস্টক অাংকুস্টরই নবিি কস্টর দেওো এবাং দসই স্থস্টল বাাংলাস্টেশস্টক ভ্াবােশ মগত্ভ্াস্টব ১৯৭১ পূব মবত্ী ১৯৪৭ 

সাস্টলর পানকিাস্টির রাজনিনত্ক ও র্ত্ােশ মগত্ চনরস্টত্র নিনরস্টে দিওো। দসই পস্টে ষি ন্ত্রকারী দেশীে এবাং আিজমানত্ক শনির প্রধাি বাঁধা 

নিস্টলা বঙ্গবন্ধু দশখ মুনজবুর রহর্াস্টির উপনস্থনত্ । কারণ নত্নি পানকিাি রাস্টের চনরত্রস্টক বেলাস্টিার দচিা কস্টরনিস্টলি ২৩ বির ধস্টর । নকন্তু 

পানকিাস্টির সার্নরক শাসকস্টগাষ্ঠী পানকিািস্টক আধুনিক গণত্ানন্ত্রক রাস্টে পনরণত্ হস্টত্ নেস্টত্ চােনি। দসখাি দেস্টকই বঙ্গবন্ধু দশখ মুনজব ৬ 

েিার স্বানধকার আস্টদালিস্টক এক েিাে রূপািনরত্ করার র্াধ্যস্টর্ পানকিাি রাস্টের সকল র্হস্টলর ষি ন্ত্র , অপস্টচিা ব্যে ম কস্টর দেি। ত্ার 

দির্তস্টেই ’৭১ এর র্হাি মুনিযুে জিযুস্টে রূপািনরত্ হস্টেনিস্টলা। পানকিাি দসই যুস্টে পরানজত্ হস্টে বাাংলাস্টেশ ভূখণ্ড দিস্টি দ স্টত্ বাধ্য 

হস্টেনিস্টলা। যুেনবর্ধ্ি বাাংলাস্টেশস্টকও নত্নি একটি আধুনিক রাস্টে পনরণত্ করার দ  পনরকল্পিা ধাস্টপ ধাস্টপ প্রণেি এবাং বািবােি কস্টর 

চলনিস্টলি। ত্াস্টত্ দেশীে এবাং আিজমানত্ক সকল পরানজত্ শনি নিনিত্ হস্টে নগস্টেনিস্টলা দ  নত্নি বাাংলাস্টেশস্টক উন্নত্ ও সমৃে দেস্টশ পনরণত্ 

করস্টবি এস্টত্ নবন্দুর্াত্র সস্টদহ দিই। বঙ্গবন্ধু নিস্টজই বস্টলনিস্টলি নত্নি দর্হিনত্ র্ানুস্টষর অে মনিনত্ক মুনি এবাং দশানষস্টত্র গণত্ন্ত্র প্রনত্ষ্ঠা 

করস্টত্ই রাজিীনত্স্টত্ এস্টকর পর এক পরীক্ষ্া-নিরীক্ষ্া কস্টর এনগস্টে চলস্টিি।  

 

যুেনবেি দেশস্টক নত্নি ১৯৭২ সাস্টল সাাংনবধানিক কাঠাস্টর্া, রাস্টের রাজনিনত্ক র্ত্ােশ ম, অে মনিনত্ক পনরকল্পিা, িতুি জানত্ 

গঠস্টির নশক্ষ্াব্যবস্থা এবাং  জাত্ীে ঐকয সৃনির র্াধ্যস্টর্ ১৯৭৫ সাস্টল   োে ম অস্টে মই একজি রাে নির্ মাত্ার প্রজ্ঞা, দৃনিভ্নঙ্গ, এবাং দ াগ্যত্া 

প্রেশ মি কস্টরনিস্টলি। বঙ্গবন্ধুর এই পে চলা সম্পস্টকম ত্ার দেনশ এবাং নবস্টেনশ প্রনত্পক্ষ্  স্টেি প মস্টবক্ষ্ণ কস্টরই বাাংলাস্টেশস্টক ত্াস্টের নিেন্ত্রস্টণ 

দিওোর জন্য  ত্ নির্ মর্ত্া, নিষ্ঠুরত্া, পপশানচকত্া প্রেশ মি করস্টত্ হে ত্ারা ত্ার প্রস্তুনত্ গ্রহণ কস্টর। ১৯৫০, ৬০ এবাং ৭০ এর েশস্টক দ সব 

রাে স্বাধীিত্া লাভ্ কস্টরনিস্টলা ত্াস্টেরস্টক স্বাধীিভ্াস্টব নবকনশত্ িা হস্টত্ দেওোর একটি ষি ন্ত্রকারী দগাষ্ঠী  দেশগুস্টলার অভ্যিস্টর  দ র্ি 

নিস্টলা, আিজমানত্কভ্াস্টবও দকাস্টিা দকাস্টিা শনি এস্টেরস্টক বুনে-পরার্শ ম, অে ম, অস্ত্র এবাং আশ্রে নেস্টে ষি স্টন্ত্রর অাংশ নহস্টসস্টব রােীে অভ্যযত্থাি 

র্ াস্টিা, সরকার প্রধািস্টক প্রস্টোজস্টি হত্যার র্াধ্যস্টর্ হস্টলও উৎখাত্ করস্টত্ নিধা কস্টরনি। এটি দসই সর্স্টে এনশো এবাং আনিকার দবশ নকছু 

রাস্টে র্স্ট নিস্টলা। এর্িনক লানত্ি আস্টর্নরকােও রিাি অভ্যযত্থাস্টির র্ িা র্ াস্টিা হস্টেনিস্টলা। বাাংলাস্টেস্টশও অনুরূপভ্াস্টব মুনিযুস্টের পরপরই 

দগাপস্টি সরকার উৎখাস্টত্র িািা প্রস্তুনত্ দেস্টশ ও দেস্টশর বাইস্টর চলস্টত্ োস্টক । নিুঃসস্টদস্টহ ষি ন্ত্রকারীরা বুঝস্টত্ দপস্টরনিস্টলা বঙ্গবন্ধুর র্স্টত্া 

জিনপ্রে দিত্াস্টক ক্ষ্র্ত্া দেস্টক রাজনিনত্ক প্রনরোে দকাস্টিাভ্াস্টব উৎখাত্ করাস্টিা  াস্টব িা। দসকারস্টণ ত্াস্টের জন্য ত্খি একর্াত্র পে দখালা 

নিস্টলা বঙ্গবন্ধুস্টক রাস্টত্র আঁধাস্টর হত্যা করা । 

 দসই হত্যাকাস্টণ্ড সবচাইস্টত্ দবনশ কা মকর ভূনর্কা রাখস্টত্ পাস্টর দসিাবানহিীর অস্ত্রশস্ত্র এবাং নকছু উচ্চানভ্লাষী  পসনিক ও কর্ মকত্মা- 

 ারা মুনিযুস্টের দচত্িা ধারণ কস্টরনি নকন্তু ১৯৭১ সাস্টল মুনিযুস্টে অাংশগ্রহণ কস্টরনিস্টলা। ত্াহস্টলই দসই রকর্ পসনিক ও কর্ মকত্মাস্টের নেস্টে 

হত্যাকাণ্ড সাংগঠিত্ করা  ত্ া সহজ হস্টব, অন্যস্টেরস্টক নেস্টে ত্া দর্াস্ট ও হস্টব িা। এই নহসাবটি ষি ন্ত্রকারীস্টের দিপস্টের পনরকল্পিাকারীরা 

খুব ভ্াস্টলা কস্টরই বুঝস্টত্ দপস্টরনিস্টলা। ত্ািািা বঙ্গবন্ধু দ স্টহতু বঙ্গভ্বি নকাংবা গণভ্বস্টি িা দেস্টক নিস্টজর বাসভ্বস্টি অিািম্বরভ্াস্টব োকস্টত্ি। 

নিরাপত্তার নবষেটিও দসখাস্টি খুব সীনর্ত্ প মাস্টে োকস্টত্া ত্াই রাস্টত্র আঁধাস্টর বাসভ্বস্টি ঢুস্টক ত্াস্টক এবাং ত্ার পনরবাস্টরর সেস্যস্টের হত্যা 

করা খুব দবনশ জটিল কাজ নিস্টলা িা। নকন্তু এর জন্য প্রস্টোজি নিস্টলা হত্যা করস্টত্ পাস্টর এর্ি সার্নরক অস্ত্র প্রনশক্ষ্ণপ্রাপ্ত ব্যনি, একইসস্টঙ্গ 

দুঃসাহস ও নিষ্ঠুরত্ার র্ািনসকত্াও ত্াস্টের োকস্টত্ হস্টব । দবস্টি দবস্টি পনরকল্পিাকারীরা হত্যাে অাংশ নিস্টত্ পারা দত্র্ি ব্যনিস্টেরস্টকই 

নিস্টোনজত্ কস্টর । হত্যাকাস্টণ্ডর দপিস্টি আস্টরা অস্টিক বস্টিা ধরস্টির প্রস্তুনত্ ত্াস্টের নিস্টলা। ট্যাঙ্ক, দগালাবারুেও ত্ারা সুস্টকৌশস্টল র্হিার িাস্টর্ 

দসিানিবাস্টসর বাইস্টর দবর কস্টর নিস্টে আসস্টত্ দপস্টরনিস্টলা। দবাঝাই  াস্টে এই চস্টর  দসিানিবাস্টসর উর্ধ্মত্ি দকউ দকউ জনিত্ নিস্টলি  ারা 



হত্যাকাণ্ড সাংগঠিত্ করার অস্ত্রশস্ত্র দ াগাস্টি সহােক শনি নহস্টসস্টব কাজ কস্টরস্টিি। এস্টের দপিস্টি নবস্টেনশ শনির বল ত্াস্টেরস্টক সাহস 

যুনগস্টেনিস্টলা। অভ্যযত্থাি ব্যে ম হস্টল দেশ দেস্টক পালাস্টত্ও ত্াস্টের দকাস্টিা সর্স্যা হস্টত্া িা। অস্টিক দেস্টশই ত্াস্টের আশ্রস্টের ব্যবস্থা  করা নিস্টলা 

 া পরবত্ী সর্স্টে ধীস্টর ধীস্টর প্রর্ানণত্ হস্টত্ োস্টক। সুত্রাাং এই হত্যাকাণ্ডটি নিস্টলা একটি বস্টিা ধরস্টির ষি স্টন্ত্রর অাংশ।  ার নবস্তৃনত্ আস্টজা 

আর্রা জািস্টত্ পানরনি । দস কারস্টণ এটিস্টক এত্ বির কনত্পে নবপেগার্ী উশৃঙ্খল দসিা সেস্টস্যর সাংগঠিত্ র্ িা নহস্টসস্টবই দেখাস্টিা হস্টেনিস্টলা। 

এর সস্টঙ্গ খদকার দর্াশত্াক এবাং নকছু সুনবধাবােী রাজিীনত্র র্ানুষ যুি োকাে এই হত্যাকাণ্ডস্টক আওোর্ী লীস্টগর অভ্যিরীণ িস্টের 

প্রনত্নরো নহস্টসস্টবও দেখাস্টিা দচিা করা হস্টেস্টি। নকন্তু খদকার দর্াশত্াক নিস্টলা নশখণ্ডী , ত্ার ব্যবহারও নিস্টলা স্বল্পস্টর্োনে। ধীস্টর ধীস্টর 

ষি স্টন্ত্রর মূল লস্টক্ষ্য দিপস্টের িােক ও কুশীলবরা চস্টল আসস্টত্ োস্টক। ব্যবহার করা হে ত্খি দগা া দসিাবানহিীস্টক।  এর প্রনত্নরোে 

দসিাবানহিীর অভ্যিস্টর র্স্ট স্টি িািা অিাকানিত্ হত্যাকাণ্ড। রিাি রােীে অভ্যযত্থাি এবাং দসিাবানহিীর সাংযুনি কত্ দবেিাোেক র্ িার 

সৃনি করস্টত্ পাস্টর ত্া ১৯৭৫ দেস্টক ৯০ সাল প মি র্স্ট   াওো বহু র্ িা দেস্টক জানত্ নশক্ষ্া নিস্টত্ পাস্টর।  

 

নকন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ই আগে রাস্টত্ বঙ্গবন্ধু ও ত্ার পনরবাস্টরর নিক জিস্টের হত্যার পর দেস্টক বাাংলাস্টেশ রােস্টক গলা টিস্টপ হত্যা 

করার পনরকল্পিা ষি ন্ত্রকারীরা বািস্টব রূপ নেস্টত্  োস্টক। হত্যা করা হে জাত্ীে চার দিত্াস্টক। দবস্টি ওঠা ত্যাগী রাজনিনত্ক দিত্াস্টের 

কারাগাস্টর আ স্টক রাখা হে। দগা া রাজিীনত্স্টক ত্িিি কস্টর দেওো হে। ক্ষ্র্ত্ার শীস্টষ ম বসা সার্নরক বানহিী প্রধাি রাে, রাজিীনত্ ও 

প্রশাসস্টির ওপর িনি দর্ারাস্টত্ োস্টকি। রাস্টের  া নকছু অজমি বহু ত্যাগ ও নত্ত্ীক্ষ্ার র্াধ্যস্টর্ নিস্টলা ত্াও নত্নি ছুুঁস্টি দিস্টল নেস্টলি। স্বাধীিত্া 

ও মুনিযুস্টে  ারা নবস্টরানধত্া কস্টরনিস্টলা, বাাংলাস্টেশ রােস্টক  ারা দর্স্টি দিেনি, আধুনিক বাাংলাস্টেশ রাস্টের ধারণা  াস্টের কাস্টি দর্াস্ট ও 

গ্রহণস্ট াগ্য িে, রাজিীনত্স্টত্  ারা নিস্টলা পনরত্যাজয  ত্াস্টেরস্টক নিস্টেই নত্নি গস্টি তুলস্টলি িতুি রাজনিনত্ক প্ল্যা ির্ ম । ত্ার এইসব বুনে 

নবস্টবচিার দপিস্টি পানকিাস্টির সার্নরক শাসস্টির অনভ্জ্ঞত্া , নবস্টেনশ নকছু নকছু র্হস্টলর বুনে -পরার্শ ম এবাং সর্ে মি নিনহত্ নিস্টলা। ধাস্টপ ধাস্টপ 

নত্নি দস পস্টেই বাাংলাস্টেশ রাস্টের আেশ মস্টক চূণ মনবচুণ ম করস্টত্ োস্টকি, সাংনবধািস্টক করস্টলি নত্নি কা াস্টেঁিা , সাম্প্রোনেকত্াস্টক নত্নি িনিস্টে 

নেস্টলি সর্াজ, রাজিীনত্, নশক্ষ্া, সাংস্কৃনত্ এবাং আিুঃরােীে সম্পস্টকমর র্স্টধ্যও। বাাংলাস্টেশ ত্খি মুনিযুস্টের কক্ষ্ দেস্টক নবচুযত্ হস্টে পূব মবত্ী 

পানকিাি রাস্টের কক্ষ্পস্টেই নিস্টর  াে।  

 

রাজনিনত্ক স্বাধীিত্া ত্খি বাক্সবনদ, অে মনিনত্ক মুনি ত্খি খালকা া কুনর্স্টরর আহাস্টর পনরণত্ হে। বাাংলাস্টেশ 

অে মনিনত্কভ্াস্টবও গনত্ এবাং পে হারাে। দেস্টশ সুনবধাবাে, ধর্ মান্ধত্া, ইনত্হাস নবকৃনত্ এবাং পিাৎপে নচিাধারা ত্খি র্াোচািা নেস্টে উঠস্টত্ 

োস্টক। এর্ি রােব্যবস্থাে নজোউর রহর্ািও টিস্টক োকস্টত্ পাস্টরিনি। ক্ষ্র্ত্ার িস্টে ত্ার জীবি িাশ হে। ওই সর্ে রােস্টক পনরচানলত্ করার 

র্স্টত্া ত্যাগী , দ াগ্য ও আেশ মবাি দির্তে ঘুস্টর োঁিাস্টিার সুস্ট াগ পােনি। ক্ষ্র্ত্া আবাস্টরা চস্টল  াে সার্নরক িাউনি দেস্টক আগত্ কনত্পে 

উচ্চানভ্লাষী কর্ মকত্মার হাস্টত্- ারা ’৭৫ এর হত্যাকাস্টণ্ডর ধারাবানহকত্াস্টক রক্ষ্া করস্টত্ বে পনরকর নিস্টলা। দস কারস্টণই নিত্ীে সার্নরক 

শাসিার্স্টলও রােস্টক আেশ মগত্ভ্াস্টব আস্টরা দব মল করা হস্টলা। এরপর বাাংলাস্টেশ  রাস্টের অসাম্প্রোনেকত্ার ধারাে নিস্টর  াওোর  নভ্নত্ত ত্ত্ া 

দপাি োস্টকনি। ১৯৯১ এর নিব মাচস্টি ত্ারই উোহরণ সৃনি হস্টলা। বাাংলাস্টেশ রর্শ সাম্প্রোনেকত্া, সুনবধাবাে, ধর্ মান্ধত্া, উগ্র ভ্ারত্নবস্টরানধত্া 

ইত্যানের আবস্টত্ম ঘুরপাক দখস্টত্ োস্টক। মুনিযুস্টের বাাংলাস্টেস্টশ মুনিযুস্টের আেস্টশ মর রাজিীনত্, রােিীনত্ , নশক্ষ্া, সাংস্কৃনত্ কত্ া গভ্ীর 

সাংকস্ট  পস্টিস্টি ত্া ৮০- ৯০ এর েশক দেস্টক আস্টরা দৃশ্যর্াি হস্টত্ োস্টক।  

 

১৯৯৬ সাস্টল আওোর্ী লীগ প্রধাি দশখ হানসিা ক্ষ্র্ত্াে অনধনষ্ঠত্ হস্টে দেশস্টক মুনিযুে এবাং অে মনিনত্কভ্াস্টব স্বাবলম্বী করার 

ধারাে নিনরস্টে আিার উস্টযাগ নিস্টলি। ৫ বির নিরির দসই উস্টযাগই অব্যহত্ নিস্টলা। নকন্তু দেশ এবাং নবস্টেস্টশ ষি ন্ত্র িতুি কস্টর র্াোচািা 

নেস্টে ওস্টঠ। ২০০১ সাস্টলর নিব মাচস্টি দসটিরই প্রকাশ র্স্ট । এরপর বাাংলাস্টেস্টশর রােক্ষ্র্ত্াে স্বাধীিত্া নবস্টরাধীস্টের আস্টরাহণ এবাং ৫ বির 

দেস্টশ জনঙ্গবাে, সাম্প্রোনেকত্া, মুনিযুে নবস্টরানধত্া, অে মনিনত্কভ্াস্টব অনুন্নেি , দিীনত্, অপশাসি চরর্ আকার ধারণ কস্টর। এর নবরুস্টে 

২০০৬ সাস্টল জির্স্টি ত্ীব্র প্রনত্নরো, দক্ষ্াভ্ এবাং আস্টদালি ত্ীব্রত্র হে। দজা  সরকার দ িস্টত্ি নিব মাচস্টির পােত্ারা কস্টর। দেশ ত্খি 

জনঙ্গবােী ও সাম্প্রোনেক দগাষ্ঠীর কব্জাে আ স্টক পিাে আিজমানত্ক র্হলও উনিগ্ন হস্টে পস্টি। িতুি নবশ্ব বািবত্াে বাাংলাস্টেশ ভ্োিক এক 

নবপেজিক পস্টে চস্টল  ানেস্টলা। দসই অবস্থাে ১/১১ সৃনি হে, ক্ষ্র্ত্াে অসাাংনবধানিক পনরবত্মি র্স্ট । ২ বির পর ২০০৮ সাস্টল অনুনষ্ঠত্ 

নিব মাচস্টি আওোর্ী লীগ নিরঙ্কুশ নবজে লাভ্ কস্টর। দশখ হানসিার দির্তস্টে গঠিত্ সরকার রূপকল্প ২০২১, অে মনিনত্ক উন্নেি, নবদযত্ােি, কৃনষ, 

নশল্প ইত্যানে দক্ষ্স্টত্র পনরবত্মস্টির পেস্টক্ষ্প গ্রহণ কস্টর, একইসস্টঙ্গ মুনিযুস্টের আেস্টশ মর ধারাে দেশস্টক নিনরস্টে আিার জন্য যুোপরাধীস্টের 

নবচাস্টরর ব্যবস্থা কস্টর। স্বাধীিত্ানবস্টরাধী ও যুোপরাধী শনিসহ আস্টরা নকছু দগাষ্ঠী এর নবপস্টক্ষ্ োঁিাে। দেস্টশ একনেস্টক মুনিযুস্টের পস্টক্ষ্র 

গণজাগরণ, এর নবপরীস্টত্ দহিাজত্স্টক নিস্টে জনঙ্গবােী দগাষ্ঠীর উত্থাি র্স্ট ।  

২০১৪ এর নিব মাচি ভ্ণ্ডুল করার দচিা করা হে । সরকার দসটি ব্যে ম কস্টর দেে। বাাংলাস্টেশ এখি র্ধ্যর্ আস্টের দেস্টশ পোপ মণ কস্টরস্টি, 

অে মনিনত্ক উন্ননত্ র্স্ট স্টি। ত্স্টব সর্াজ দচত্িাে সাম্প্রোনেকত্ার নবষবাষ্প ঘুস্টর দবিাস্টে। বাাংলাস্টেশ রাে এখি মুনিযুে বিার্ 

সাম্প্রোনেকত্ার িস্টে নবভ্ি। ১৯৭৫ সাস্টল এই িস্টের সৃনি, এখি দসই িস্টের প্রকাশ র্স্ট  সাংখ্যালঘু জিস্টগাষ্ঠীর ধর্ীে স্বাধীিত্া, সম্পে ও 

জীবি হরণ করার অপস্টচিার র্ধ্য নেস্টে। বাাংলাস্টেশস্টক আগার্ী নেস্টি মুনিযুস্টের ধারাে নবকনশত্ করার অস্টিক কা মকর পেস্টক্ষ্প দ র্ি নিস্টত্ 

হস্টব, জিসস্টচত্িত্াও দসভ্াস্টব বৃনে করস্টত্ হস্টব। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড র্টিস্টে ষি ন্ত্রকারী দগাষ্ঠী মুনিযুস্টের বাাংলাস্টেশস্টক দ  উস্টটারস্টে 

চনিস্টে নেস্টেনিস্টলা দসটিস্টক এখি রে দেস্টক পুস্টরাপুনর িার্াস্টত্ হস্টব, বাাংলাস্টেশস্টক মুনিযুস্টের মূল ধারাে পনরচানলত্ করস্টত্ হস্টব। এর্িটিই 

দহাক ১৫ই আগস্  পালস্টি আর্াস্টের অঙ্গীকার।     
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