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বঞ্চনা-ববষম্য-ক্ষুধা-দাররদ্র্যমুক্ত, সাম্প্রদারয়ক সম্প্রীরিপূণ ণ এবং রিক্ষা-সংস্কৃরি-রবজ্ঞারনর উজ্জ্বল আরলায় আরলারকি মমধা ও 

মননসমৃদ্ধ এক রিগ্ধ গণমুখী বাংলারদিই রিরলা জারির রপিা বঙ্গবন্ধু মিখ মুরজবুর রহমারনর সারা জীবরনর আরাধ্য স্বপ্ন; যার 

আকাঙ্ক্ষা বাঙারলর হাজার বিররর। মসই স্বপ্ন পূররণর লরক্ষযই একাত্তরর িাঁর আহ্বান ও রনরঙ্কুি প্রভারব অগরণি মুরক্তকামী মানুরষর 

মুরক্তযুরদ্ধ ঝাঁরপরয় পড়া; রিি লক্ষ মানুরষর আত্মদান আর অগরণি মা-মবানসহ অসংখ্য মানুরষর অবণ ণনীয় কষ্ট ও িযাগস্বীকার। 

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সারলর ১০ই জানুয়ারর স্বাধীন বাংলারদরি রফরর আরসন পারকস্তারনর কারাগার মেরক। মদরি এরসই রিরন যুদ্ধ-রবদ্ধস্ত 

মদি পুনগ ণঠরনর কারজ আত্মরনরয়াগ কররন। গররব-দুঃখী, সাধারণ মানুরষর দুঃখ-দদ ণিা মমাচরনর লরক্ষয সারাজীবন ময মধুর স্বপ্ন 

রিরন লালন করর এরসরিন বুরকর গভীরর, মদরি-রবরদরি ষড়যন্ত্র আর নানা প্ররিবন্ধকিা প্ররিহি করর িা বাস্তরব রূপ মদওয়ার 

জন্য রিরন করঠার পদরক্ষরপ এরগরয় মযরি োকরলন।     

রকন্তু মদরির প্রচরলি ব্যবস্থায় িক্তহারি, দ্রুিিম সমরয়  মদরির নানামুখী সংকট-সমস্যা মমাকারবলা এবং মদরি-রবরদরি চক্রান্তসহ 

মদরির মভিররর নানা বনরাজয-রবশৃঙ্খলা প্ররিহি করা সম্ভব হরিল না। এই মপ্রক্ষাপরট ১৯৭৫ সারলর ২৫ মি জানুয়ারর জািীয় 

সংসরদ িাসনিরন্ত্রর ৪ে ণ সংরিাধনী পাি হয় এবং সংসদীয় সরকার-পদ্ধরির পররবরিণ রাষ্ট্রপরি-িারসি সরকার-পদ্ধরির প্রবিণন 

করা হয়। সংসরদর ওই অরধরবিরন বঙ্গবন্ধু প্রিযয়দীপ্ত করে িাঁর সংকরল্পর কো ব্যক্ত কররন এভারব: ‘‘আজ মিাষণহীন সমাজ 

গড়রি হরব। আমরা প্ররিজ্ঞাবদ্ধ।.. আজ দনীরিবাজ, ঘুষরখার, কারলাবাজারী, নতুন পয়সাওয়ালা এরদর কারি আমার আত্মরবরক্র 

কররি হরব, এরদর অরধকাররর নারম আমারদর এরদররক রি-স্টাইল মিরড় রদরি হরব? কক্ষরনা না।..’’ [২৫ জানুয়ারর, ১৯৭৫: 

জািীয় সংসরদ প্রদত্ত ভাষরণর অংি]   

রিরন বুরঝরিরলন, মদিরক দ্রুি সংকটমুক্ত করর সরিযকার ‘মসানার বাংলা’য় পররণি কররি হরল এমন এক কায ণকর ব্যবস্থা চাই, 

যা ঘুরণধরা সমারজর মখালনলরচ পারে রদরি পারর; কৃষক-শ্ররমক িো সাধারণ দুঃখী মানুরষর ভারের পররবিণন ঘটারি পারর। 

বঙ্গবন্ধুর ভাষায়: ‘‘আজ আরম বলরি চাই This is our second revolution, second revolution আমারদর। এই 

revolution এর অে ণ দুঃখী মানুরষর মুরখ হারস মফাটারনা। এর অে ণ অিযাচার-অরবচার-রনয ণািন বন্ধ কররি হরব।.. ময নতুন 

রসরস্টরম আমরা যারি, এটাও গণিন্ত্র। মিারষরির গণিন্ত্র। এখারন জনগরণর মভাটারধকার োকরব। এখারন আমরা সমাজিন্ত্র কররি 

চাই। আমারদর মিারষরির গণিন্ত্র রাখরি চাই।’’ [১৯৭৫ সারলর ২৫ জানুয়ারর জািীয় সংসরদ প্রদত্ত ভাষরণর অংি]  

বঙ্গবন্ধুর এই ‘নতুন রসরস্টম’ িো রিিীয় রবপ্লরবর লক্ষয রিরলা প্রারন্তক জনগরণর কল্যারণ গণমুখী প্রিাসন-ব্যবস্থা গরড় মিালা,  

গণমুখী রবচার ব্যবস্থার প্রবিণন, মিারষরির গণিন্ত্র প্ররিষ্ঠা, বাধ্যিামূলক বহুমুখী গ্রাম-সমবায় ব্যবস্থা চালুর মাধরম কৃরষ উৎপাদরনর 

মক্ষরি ববপ্লরবক পররবিণন সাধন, দনীরির মূরলাৎপাটন, তৃণমূল পয ণায় পয ণন্ত রিক্ষার সম্প্রসারণ, সব ণরক্ষরি স্বয়ম্ভরিা অজণন, 

পররনভ ণরিীলিা বজণন ইিযারদ।  

িি িি বির ধরর নানা অরবচার আর জুলুরমর রিকার জনগগরণর জন্য সহরজ এবং দ্রুি ন্যায় রবচার রনরিি করার লরক্ষয বঙ্গবন্ধু 

রবরকন্দ্রীকৃি গণমুখী প্রিাসন ও রবচার ব্যবস্থা গরড় তুলরি মচরয়রিরলন, যারি অন্যায়-অপরাধসহ নানামুখী রবশৃঙ্খলা করঠার হরস্ত 

দমন করা যায় এবং সামারজক রস্থরিিীলিা রনরিি হয়। রবচার মপরি রগরয় যারি মানুরষর হয়রারনর রিকার হরি না হয়; রবচার 

পাওয়ার আিায় অরনরদ ণষ্টকারলর জন্য অরপক্ষা করর োকরি না হয়। এ প্রসংরঙ্গ বঙ্গবন্ধু বরলন: ‘বাংলারদরির রবচার ইংররজ 

আমরলর রবচার।.. এই রবচার রবভাগরক নতুন করর এমন কররি হরব ময, োনায় ট্রাইবুযনাল করার মচষ্টা কররি এবং মসখারন মানুষ 

এক বা মদড় বিররর মরধ্য রবচার পারব িার বরদাবস্ত কররি।’’  

বাংলারদি মূলিই কৃরষপ্রধান মদি বরল রিরন কৃরষরক্ষরি ববপ্লরবক পররবিণরনর উরযাগ গ্রহণ কররলন এবং সমবারয়র রভরত্তরি 

সমস্ত কৃরষজরম চারষর উরযাগ গ্রহণ কররলন। এ রবষরয় বঙ্গবন্ধু বরলন: ‘‘গ্রারম গ্রারম বহুমুখী মকা-অপাররটিভ হরব। ভুল কররবন 

না। আরম আপনারদর জরম মনব না। পাঁচ বিররর প্লযান এই বাংলারদরি ৬৫ হাজার গ্রারম মকা-অপাররটিভ হরব।.. প্রিযকটি গ্রারম 

পাঁচিি মেরক হাজার ফযারমরল পয ণন্ত রনরয় কম্পালসারর মকা-অপাররটিভ হরব।’’ (ঐ) 

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-পররকল্পনায় রিরলা বাংলারদিরক একটি আত্মরনভণরিীল, ময ণাদাপূণ ণ মদি রহরসরব গরড় মিালা; গ্রাম-িহররর উন্নয়ন-

অবকাঠারমার মরধ্য রবরভদ-ববষম্য রনরসন করা। এজন্য িাঁর রিধাহীন উচ্চারণ: ‘‘রভক্ষুক জারির মকারনা ইজ্জি নাই।.. একটা 

জারি যখন রভক্ষুক হয়, মানুরষর কারি হাি পারি, আমারর খাবার দাও, আমারর টাকা দাও- মসই জারির ইজ্জি োকরি পারর 

না। আরম মসই রভক্ষুক জারির মনিা োকরি চাই না।... আমারদর স্বয়ংসম্পূণ ণ হরয় পারয়র উপর দাঁড়ারি হরব জারি রহরসরব।’’ 

উরিরখি কম ণসূরচসমূহ গ্রহরণর মাধ্যরম বঙ্গবন্ধু িাঁর আজীবরনর স্বপ্ন মিারষরির গণিন্ত্র প্ররিষ্ঠার চূড়ান্ত প্রস্তুরি-পয ণারয় মপ ৌঁরি 

রগরয়রিরলন। ঐ বিররর (১৯৭৫) ১লা মসরেম্বর মেরকই রিিীয় রবপ্লরবর কম ণসূরচসমূহ সরকাররভারব বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার কো 

রিল। রকন্তু মস সুরযাগ বঙ্গবন্ধু আর মপরলন না।  



পঁচাত্তররর পরনররাই আগস্ট খুরনচরক্রর হারি বঙ্গবন্ধু রনহি না হরল বহু আরগই বাংলারদরির প্রিাসন ব্যবস্থা, রবচার ব্যবস্থা, কৃরষ-

ব্যবস্থা ও খায উৎপাদনসহ আে ণসামারজক সকল মক্ষরি যুগান্তকারী পররবিণন সূরচি হরিা এবং জনগরণর ভারের প্রিযারিি 

পররবিণন হরিা- এ কো মজার রদরয়ই বলা যায়।  

রকন্তু বাঙারলর দভণাে, জারির রপিা যখন িাঁর সুরনরদ ণষ্ট লক্ষয বাস্তবায়রনর সমস্ত প্রস্তুরি মিষ করররিন; সমগ্র জারিরক এই নতুন 

রবপ্লরবর প্রাণবন্ত আরয়াজরনর সারে সম্পৃক্ত করররিন, িখনই ষড়যন্ত্রকারীরদর এরজন্টরা িাঁর ওপর ঝাঁরপরয় পড়ল রারির অন্ধকারর। 

যারা চায়রন বাংলারদি স্বয়ম্ভরিা অজণন করুক রনরজর পারয় দাঁড়াক, সফল মহাক মুরক্তযুরদ্ধর মাধ্যরম অরজণি স্বাধীনিার মসানারল 

আকাঙ্ক্ষা আর মুরজরবর আজীবরনর ‘মসানার বাংলা’র সবুজ-শ্যামল স্বপ্ন-প্রিযািা, মসই ভয়ঙ্কর রপিারচরা আর সময় রদরি চাইল 

না িাঁরক। সপররবারর, রনরস্ত্র অবস্থায় িাঁরক খুন করল িারা। ফরল অরমি সম্ভাবনাময় একটি স্বরপ্নর মগালাপকৌঁরড় মচাখ মমলবার 

আরগই দানরবর পদরপষ্ট হরয় হারররয় মগল রচরিরর; এক ক্লারন্তহীন অরভযািীর পেচলা মেরম মগরলা িাঁর কারঙ্ক্ষি মরজজরল মপ ৌঁিার 

আরগই!  

আজ যারা বঙ্গবন্ধুর রিিীয় রবপ্লরবর সমারলাচনা কররন, িারা হয়রিা রনিক রবররারধিার জন্যই িা কররন। এর যুগান্তকারী গণমুখী 

কম ণসূরচ িো গণ-উন্নয়ন পররকল্পনা সম্পরকণ বঙ্গবন্ধুর ময ক’টি বক্তব্য এ রনবরন্ধ তুরল ধরররি, িা রক মকারনা ক্ষমিারলাভী বস্বরাচারী 

িাসরকর, না কৃষক-শ্ররমক, মিারষি-বরঞ্চি জনগরণর বন্ধু এক মহান দররদ জনরনিার? িাঁর প্ররিটি কোর মরধ্য রক মদরির জন্য, 

মদরির মানুরষর জন্য হৃদয়-রনঙড়ারনা মমত্বরবাধ আর উরিগ ঝরর পরড়রন? এমন খাঁটি মদিরপ্ররমক, জনদররদ মানুরষর মকারনা 

কম ণসূরচ রক জনস্বাে ণরবররাধী হরি পারর?  

আসরল ‘রিিীয় রবপ্লব’-এর উদার-প্রিস্ত ববপ্লরবক কাঠারমার মরধ্য মদিরক সরিযকার জনগণমুখী ‘মসানার বাংলা’ িো মিাষণ-

বঞ্চনাহীন সুরখর আবাস রহরসরব গরড় মিালার মূল সূি রবযমান রিরলা- একো আজ স্বীকার না করর মকারনা উপায় মনই। 

আজ বঙ্গবন্ধু মনই। রকন্তু িাঁর স্বপ্ন মেঁরচ আরি অম্লান গররমায়। িাঁর আজন্ম লারলি দুঃখী মানুরষর ভারোন্নয়রনর স্বপ্ন আজ নানা 

ববভরব রবকরিি-পিরবি হরি কন্যা প্রধানমন্ত্রী মিখ হারসনার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার সমাে ণক হরয়। রপিার মদিরপ্রম, সাহস, মদরির 

মানুরষর জন্য রনখাদ মমত্বরবাধ, দূরদরি ণিা, ন্যায়রক ন্যায় বলা আর অন্যায়রক অন্যায় বলার সৎসাহস, সরব ণাপরর এক আদি ণ 

মদিনায়রক রূপান্তররি হওয়ার মাধ্যরম রিরন বঙ্গবন্ধুহীন বাংলারদরি িাঁর মযাে উত্তরসূরর রহরসরব জনগরণর স্বপ্ন-প্রিযািার প্রিীক 

হরয় উরঠরিন। বঙ্গন্ধুর রপ্রয় ‘আমার মানুষ’ আজ িাঁর কন্যারও বরড়া আপনজন। িাঁরদর জন্যই িাঁর সাব ণক্ষরণক ভাবনা আর কম ণ-

প্ররচষ্টা। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করর গৃহীি মিখ হারসনার কম ণসূরচগুরলার রদরক িাকারল িার পররি পররি জারির রপিার 

স্বণ ণারল স্বরপ্নর িায়া আমরা মদখরি পাই। আর এভারবই একরদন বঙ্গবন্ধু-লারলি মিাষণ-বঞ্চনাহীন গণমানুরষর ‘মসানার বাংলা’র 

স্বপ্ন পররপূণ ণভারব বাস্তবারয়ি হরব িাঁর কন্যা মিখ হারসনার মনতৃরত্বই। মিখ হারসনা সফল মহান; িাহরল সফল হরব বঙ্গবন্ধুর সারা 

জীবরনর কষ্ট-সংগ্রাম আর আত্মিযাগ; নতুনির মরহমায় দীরপ্তমান হরব পঁচাত্তররর রক্তদান! 
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