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আে জথসক ৪৭ বছর আসে ১৯৭৫-এর ৩ নসেম্বর কারাোসরর অন্ধকার প্রসকাসে োত্ীে চার জনত্াসক নৃশংেোসব হত্যা 

কসরদছল খুদনচক্র। ’৭৫-এর ১৫ আেস্ট েপদরবাসর বঙ্গব্ধুকসক হত্যা ও ৩ নসেম্বসরর জেলহত্যা একসূসে োঁথা। মূলত্ আওোেী 

লীেসক জনতৃত্ব শূন্য করসত্ই েংঘটিত্ করা হসেদছল এই দনে মে হত্যাকাÐ। প্রদত্ বছর োত্ীে েীবসন ৩ নসেম্বর দফসর এসল 

োত্ীে চার জনত্ার-েব মেনাব সেেি নেরুল ইেলাে, ত্ােউদ্দীন আহেি, কযসেন এে. েনসুর আলী ও এএইচএে কাোরুজ্জাোন-

আত্মত্যাে োদত্ েেীর শ্রদ্ধার োসথ স্মরণ কসর। বঙ্গব্ধুকর অবত্মোসন ত্াঁরা বারবার আওোেী লীসের জনতৃত্ব দিসেসছন। েহান 

মুদিযুসদ্ধর রিঝরা দিনগুদলসত্ েফলোসব জনতৃত্ব দিসে আোসির স্বাধীনত্া এসন দিসেসছন। োদত্র দপত্া বঙ্গব্ধুক জশখ মুদেবুর 

রহোসনর স্বপ্ন দছল বাংলাসিসশর স্বাধীনত্া। আওোেী লীে প্রদত্োর পর জথসক েহান োষা আসদালসনর েধ্য দিসে োত্ীেত্াবািী 

আসদালসনর সূচনা কসর বাংলার োনুষসক দত্দন ঐকযবদ্ধ কসর োত্ীে মুদির জোহনাে িাঁড় করান। ’৪৮ ও ’৫২-এর েহান োষা 

আসদালন, ’৫৪-এর যুিফ্রসের দনব মাচন, ’৬২-এর দশক্ষা আসদালন, ’৬৬-এর ৬ িফা, ’৬৯-এর েণঅভ্যযত্থান ও ’৭০-এর দনব মাচসনর 

েধ্য দিসে োদত্র দপত্া বঙ্গব্ধুক বাংলার অদবেংবাদিত্ জনত্া দহসেসব দনসেসক সুপ্রদত্দেত্ করসত্ েক্ষে হন। পৃদথবীসত্ বহু জনত্া 

এসেসছন এবং আেসবন; দকন্তু বঙ্গব্ধুকর েসত্া জনত্া পৃদথবীসত্ আর েন্মগ্রহণ করসবন বসল েসন কদর না। জে জনত্া লক্ষয দনধ মারণ 

কসর রােনীদত্ করসত্ন এবং জেই লসক্ষয জপ ৌঁছসত্ জেল-জুলুে-অত্যাচার ফাঁদের েঞ্চসক তুচ্ছ েসন করসত্ন। একবার দচন্তা-োবনা 

কসর জে দেদ্ধান্ত দনসত্ন ফাঁদের েসঞ্চ দেসেও জেই দেদ্ধান্ত জথসক েসর জেসত্ন না। জেই েহান জনত্ার জনতৃসত্ব আেরা েহান মুদিযুদ্ধ 

েংেঠিত্ কসরদছ। পঁদচসশ োসচ মর জশষ রাত্ এবং ছাদিসশ োসচ মর প্রথে প্রহসর স্বাধীনত্া জঘাষণার পরপরই বঙ্গব্ধুকসক জগ্রফত্ার 

কসর পাদকস্তাসনর দেোনওোলী কারাোসরর দনেমন জেসল বদী কসর রাখা হসেদছল। আেরা োরা মুদিযুদ্ধ কসরদছ আোসির দচন্তা-

জচত্না-োবনা েবদকছুর জকন্দ্রদবন্দু দছল স্বাধীনত্া। 

জেদিন কারাোসরর অন্ধকার প্রসকাসে োত্ীে চার জনত্াসক হত্যা করা হে, জেদিন আদে েেেনদেংহ কারাোসর বদী। 

ত্খন দুঃেহ েীবন আোসির! েেেনদেংহ কারাোসরর কনসেে জেসল-ফাঁদের আোেীসক জেখাসন রাখা হে-আোসক জেখাসন রাখা 

হসেদছল। েহকারাবদী দছসলন ‘দি দপপল’ পদেকার েম্পািক েনাব আদবদর রহোন। দেদন ইসত্ােসধ্য পৃদথবীর োো ত্যাে কসর 

চসল জেসছন। আেরা দ’েন দ’টি কসক্ষ ফাঁদের আোেীর েসত্া েীবন কাটিসেদছ। হঠাৎ খবর এসলা, কারাোসর োত্ীে চার জনত্াসক 

হত্যা করা হসেসছ। কারারক্ষীেহ কারাোসরর েকলসক েসব মাচ্চ েত্কমাবস্থাে রাখা হসেসছ। েেেনদেংহ কারাোসরর জেল সুপার 

দছসলন শ্রী দনে মসলন্দু রাে। চেৎকার োনুষ দত্দন। কারাোসর আেরা োরা বদী দছলাে ত্াসির প্রদত্ দত্দন দছসলন েহানুভূদত্শীল। 

বঙ্গব্ধুকও ত্াসক খুব জেহ করসত্ন। বঙ্গব্ধুক েখন বারবার কারাোসর বদী দছসলন, দনে মসলন্দু রাে ত্খন কাছ জথসক বঙ্গব্ধুকসক 

জিসখসছন। বঙ্গব্ধুক স্বাধীন বাংলাসিসশ প্রধানেন্ত্রী হসে ত্াঁর পরে ¯জ œহোেন দনে মসলন্দু রােসক কাসছ জেসন দনসেদছসলন। জেদিন 

েেীর রাসত্ দনে মসলন্দু রাে আোর জেসল এসে বসলন, ‘েেেনদেংসহর পুদলশ সুপার দেস্টার ফারুক-দেদন এখন প্রোত্-আপনার 

েসঙ্গ জিখা করসত্ এসেসছন।’ আদে দেজ্ঞাো করলাে, এসত্া রাসত্ জকন? দত্দন বলসলন, ‘ঢাকা জকন্দ্রীে কারাোসর আপনাসির চার 

জনত্াসক হত্যা করা হসেসছ। আেরা কারাোসরর চতুদি মক পুদলশ দ্বারা জবষ্টন কসর জরসখদছ, জেল পুদলশ দঘসর জরসখসছ। এেদপ োসহব 

এসেসছন আপনাসক দনসে জেসত্।’ আদে বললাে, না, এোসব জত্া োওোর দনেে জনই। আোসক েদি হত্যাও করা হে, আদে এখান 

জথসক এোসব োব না। পরবত্ীসত্ শুসনদছ জেনাবাদহনীর একেন জেের জেদিন জেলখানাে প্রসবসশর জচষ্টা কসরদছল। দকন্তু দনে মসলন্দু 

রাে বসলদছসলন, ‘আদে অস্ত্র দনসে কাউসক কারাোসর প্রসবশ করসত্ জিসবা না।’ কারাোসরর চারপাসশ জেদিন োরা আোসক রক্ষার 

েন্য দেউটি করদছসলন ত্াসির েসধ্য দবশ্বদবদ্যালে েীবসন মৃদিকা দবজ্ঞান দবোসে আোর েহপাঠী েনাব ওদি-আেরা একোসথ 

এেএেদে পাশ কসরদছ এবং জিশ স্বাধীসনর পর ’৭৩-এ দেদন েহকারী পুদলশ সুপার পসি জোেিান কসরন-জনতৃত্ব দিসেদছসলন 

কারাোর রক্ষার েন্য। আদে দনে মসলন্দু রাে এবং ওদসির কাসছ ঋণী। 

’৭৫-এর ১৫ আেস্ট জেদিন োদত্র দপত্াসক েপদরবাসর হত্যা করা হে, আেরা জেদিন দনুঃস্ব হসেদছলাে। বঙ্গব্ধুক 

হত্যাকাÐজ র পরপরই োত্ীে চার জনত্ােহ আেরা দছলাে গৃহবদী। পরদিন খুদনরা আোর বােেবসন এসে আোসক জরদেও 

জস্টশসন দনসে অকথ্য দনে মাত্ন কসর। পরবত্ী েেসে জেনাসরল শদফউল্লাহ এবং প্রোত্ দিসেদেোর শাফাোত্ োদেল-দত্দন ত্খন 

ঢাকার দিসেে কোন্ডার-ত্াসির প্রসচষ্টাে জরদেও জস্টশন জথসক আোসক বাড়ীসত্ োসের কাসছ দফদরসে জিওো হে। োসের কথা 

খুউব েসন পসড়। আোসক জেসন-দিঁচসড় দনসে োওোর েেে ো জবহু ৌঁশ হসে পসড় দেসেদছসলন। োসের শরীসরর উপর দিসেই আোে 

জেসন দনসেদছল ঘাত্সকর িল। পুদলসশর জেশাল িাসঞ্চর দেআইদে েনাব ই এ জচ ধুরী প্রোত্ রাষ্ট্রপদত্ শ্রসদ্ধে জনত্া দেল্লুর রহোন 

এবং আোসক বঙ্গেবসন দনসে োন। জেখাসন খুদন জখাদকার জোশত্াক আোসির েে-েীদত্ জিখান এবং বসলন, েদি ত্াসক 

েহসোদেত্া না কদর ত্াহসল দত্দন আোসির রক্ষা করসত্ পারসবন না। আেরা খুদন জোশত্াসকর েকল প্রস্তাব ঘৃণােসর প্রত্যাখ্যান 

কদর। ২২ আেস্ট োত্ীে চার জনত্ােহ আোসির অসনক বসরণ্য জনত্াসক জগ্রফত্ার কসর জোহরাওোিী উদ্যাসন লাইন দিসে িাঁড় 

কদরসেদছল হত্যা করার েন্য। জে-জকান কারসণই জহাক ঘাত্সকর িল জশষ পে মন্ত হত্যা কসরদন। পসর জনতৃবৃদসক কারাোসর দনসে 



োওো হে। গৃহবদী অবস্থা জথসক একইদিসন আোসক, দেল্লুর রহোন ও আবদর রাজ্জাকসক জগ্রফত্ার কসর জোহরাওোিী উদ্যাসনর 

জকাসণ অবদস্থত্ পুদলশ কসরালরুসে ৬ দিন বদী জরসখ অোনুদষক দনে মাত্ন করা হে। পুদলশ কসরাল রুে জথসক খুদনচক্র আোসক 

জরদেও জস্টশসন দনসে জচাখ ও হাত্-পা জচোসরর োসথ জেঁসধ দনে মে দনে মাত্ন কসর অধ মমৃত্ অবস্থাে পুনরাে পুদলশ কসরাল রুসে 

জরসখ আসে। পরদিন দেটি এেদপ আবদে োলাে োিার এসন আোর দচদকৎো করান। পসর আোসক ও আদবদর রহোনসক 

েেেনদেংহ কারাোসর এবং দেল্লুর রহোন ও রাজ্জাক োইসক কুদেল্লা কারাোসর জপ্ররণ করা হে। 

েেেনদেংসহ কারারুদ্ধকাসল োত্ীে চার জনত্া হত্যাকাÐজ র দুঃেংবািটি শুসনই েন োরাক্রান্ত হসে ওসঠ। োত্ীে 

মুদিেংগ্রাসে োদত্র জশ্রে েন্তান োত্ীে চার জনত্ার কসত্া অবিান। স্মৃদত্র পাত্াে আে জে-েব জেসে ওসঠ। িল পুনরুজ্জীবসনর 

পর ’৬৪জত্ আওোেী লীসের েসেলসন বঙ্গব্ধুক পুনরাে োধারণ েম্পািক এবং ত্ােউদ্দীন আহেি োংেঠদনক েম্পািক দনব মাদচত্ 

হন। ’৬৬-এর ৫ জফিæোদর লাসহাসর জে েব মিলীে জনতৃেসেলসন বঙ্গব্ধুক ছে িফা উত্থাপন কসরন, জেই েসেলসন বঙ্গব্ধুকর োসথ 

ত্ােউদ্দীন োই জোেিান কসরন। বঙ্গব্ধুক ছে িফা জিওোর পর ১৮, ১৯ ও ২০ জফিæোদর জহাসেল ইসেসন আওোেী লীসের 

েসেলসন বঙ্গব্ধুক েোপদত্, ত্ােউদ্দীন আহেি োধারণ েম্পািক, সেেি নেরুল ইেলাে প্রথে েহ-েোপদত্, কযাসেন এে েনসুর 

আলী অন্যত্ে েহ-েোপদত্ এবং এএইচএে কাোরুজ্জাোন দনদখল পাদকস্তান আওোেী লীসের োধারণ েম্পািক দনব মাদচত্ হন। 

োধারণ েম্পািক পসি দনব মাদচত্ হওোর পর বঙ্গব্ধুকর োসথ কাঁসধ কাঁধ দেদলসে ত্ােউদ্দীন আহেি পরে দনোর োসথ অদপ মত্ 

িাদেত্ব পালন কসরন। বঙ্গব্ধুক োরা বাংলাসিসশ ছে িফার েেথ মসন েনেো কসরন এবং জেখাসনই োন জেখাসনই ত্াঁসক জগ্রফত্ার 

করা হে ও দত্দন োদেসন মুি হন। অবসশসষ ৮ জে, নারােণেসের েনেো জশসষ ধানেÐদ র বােেবসন জফরাোেই ত্থাকদথত্ 

‘পাদকস্তান রক্ষা আইন’-এ বঙ্গব্ধুকসক জগ্রফত্ার করা হে। বঙ্গব্ধুকর োসথ ত্ােউদ্দীন োইেহ আওোেী লীসের অেংখ্য জনত্াকেী 

কারাোসর দনদক্ষপ্ত হন। এর প্রদত্বাসি আেরা ’৬৬-এর ৭ জুন হরত্াল পালন কদর। েফল হরত্াল পালন জশসষ এক দবশাল েনেোে 

সেেি নেরুল ইেলাে ছে িফা ত্থা বাঙাদলর স্বাদধকার কে মসূচী বাস্তবােসন বঙ্গব্ধুকর ঐকাদন্তক প্রসচষ্টার ব্যাখ্যা-দবসেষণ কসর 

ঐদত্হাদেক বিৃত্া দিসেদছসলন। দত্দন দছসলন অনলবষী বিা, ত্ােউদ্দীন আহেি িক্ষ েংেঠক এবং কাোরুজ্জাোন োসহব 

পাদকস্তাসনর োত্ীে পদরষসির এেএনএ দহসেসব পাল মাসেসে প্রিি ঐদত্হাদেক োষসণ বাঙাদলর স্বাদধকাসরর িাবী তুসল ধরসত্ন। 

’৬৮জত্ কারারুদ্ধ অবস্থাে ত্ােউদ্দীন োই আওোেী লীসের োধারণ েম্পািক পসি পুনুঃদনব মাদচত্ হন। ’৬৯-এর েণঅভ্যযত্থাসনর 

ফলশ্রæদত্সত্ দত্দন কারাোর জথসক মুদি পান। ’৬৯-এর েণআসদালসনর েেে িসলর শীষ ম জনতৃবৃদ কারাোসর বদী দছসলন। সেেি 

নেরুল ইেলাে বাইসর দছসলন। োনুোদরর প্রথে েপ্তাসহ েরহুে আহসেদল কবীসরর বােেবসন উবেড়পৎধুঃরপ অপুঃরড়হ 

ঈড়েেরুঃুঃবব-েংসক্ষসপ উঅঈ-এর-েো চলদছল। েব মিলীে ছাে েংগ্রাে পদরষসির পক্ষ জথসক ১১ িফা িাবী দনসে োত্ীে 

জনতৃবৃসদর কাসছ দেসেদছলাে। আদে েখন ১১ িফা কে মসূচী ব্যাখ্যা করদছ ত্খন ন্যাপ জনত্া োহমুদল হক কাসুদর ১১ িফা কে মসূচী 

েম্পসকম প্রশ্ন তুসল বসলদছসলন, ‘জত্ােরা ১১ িফা কে মসূচীসত্ জশখ মুদেসবর ৬ িফা হুবহু যুি কসরসছা। সুত্রাং, জত্াোসির ১১ িফা 

েেথ মসন প্রশ্ন আেসব।’ উিসর বসলদছলাে, আেরা বাঙাদলরা দকোসব অদধকার প্রদত্ো করসত্ হে ত্া োদন। আপনারা েেথ মন না 

করসলও এই ১১ িফা আসদালসনর েধ্য দিসে আেরা বাঙাদল োদত্সক ঐকযবদ্ধ কজর দপ্রেসনত্া জশখ মুদেবসক কারামুি করসবা। 

এ কথার পর সেেি নেরুল ইেলাে আোে বুসক জেসন পরোিসর বসলদছসলন, ‘জত্াোর বিসব্য আদে আনদদত্ ও েদব মত্।’ 

’৭০-এর ঐদত্হাদেক দনব মাচসন সেেি নেরুল ইেলাে, ত্ােউদ্দীন আহেি এবং কাোরুজ্জাোন োসহব পাদকস্তান োত্ীে 

পদরষসির েিস্য দনব মাদচত্ হন। আওোেী লীে েরকার েঠন করসল জক জকান্ পসি পিাদেত্ হসবন বঙ্গব্ধুক ত্া দনধ মারণ কসরন। 

’৭০-এর দনব মাচসন আদে োে ২৭ বছর বেসে এেএনএ দনব মাদচত্ হই। ’৭১-এর ২৩ জফিæোদর আওোেী লীসের পাল মাসেোদর 

পাটি মর দেটিংসে বঙ্গব্ধুক োত্ীে পদরষি জনত্া, সেেি নেরুল ইেলাে উপসনত্া, ত্ােউদ্দীন আহেি পাল মাসেোরী পাটি মর জনত্া 

এবং কাোরুজ্জাোন োসহব েদচব, চীফ হুইপ পসি েনাব ইউসুফ আলী এবং হুইপ পসি েথাক্রসে েনাব আবদল োন্নান এবং 

ব্যাদরস্টার আেীর-উল ইেলাে দনব মাদচত্ হন। আর প্রাসিদশক পদরষসি জনত্া দনব মাদচত্ হন কযাসেন এে. েনসুর আলী। বঙ্গব্ধুক 

পাদকস্তাসনর প্রধানেন্ত্রী হসল কযাসেন এে েনসুর আলী হসবন পূব ম পাদকস্তাসনর মুখ্যেন্ত্রী। এেন্য েনসুর আলী োসহবসক বঙ্গব্ধুক 

প্রাসিদশক পদরষসি েসনানেন জিন। এোসবই বঙ্গব্ধুকর জেে-আপ করা দছল। দকন্তু ’৭১-এর ১ োচ ম পূব মসঘাদষত্ োত্ীে পদরষি 

অদধসবশন একত্রফাোসব স্থদেত্ হসল বঙ্গব্ধুকর োসক শুরু হে অেহসোে আসদালসনর প্রথে পব ম। ৭ োসচ মর ঐদত্হাদেক োষসণ 

েব মাত্মক স্বাধীনত্া জঘাষণার পর শুরু হে অেহসোসের দদ্বত্ীে পব ম। বঙ্গব্ধুক ও োত্ীে চার জনত্ার জনতৃসত্ব েঠিত্ আওোেী লীসের 

হাইকোন্ড সুচারুরূসপ পদরচালনা কসরসছন অেহসোসের প্রদত্টি দিন। আোসির প্রোত্ জনত্া খুলনার জোহেীন োসহসবর 

লালোটিোস্থ বােেবসন বসে আেরা দবদেন্ন পদরকল্পনা গ্রহণ কসরদছ। অেহসোে চলাকাসলই বঙ্গব্ধুক ঠিক কসর জরসখদছসলন আেরা 

জকাথাে জেসল দক োহায্য পাসবা। ’৭১-এর ১৮ জফিæোদর আোসির চারেনসক-জশখ ফেলুল হক েদণ, দেরাজুল আলে খান, 

আবদর রাজ্জাক এবং আোসক-বঙ্গব্ধুক জেসক পাঠাসলন ধানেÐদ র ৩২ নম্বসর। জেখাসন োত্ীে চার জনত্াও দছসলন। বঙ্গব্ধুক 

আোসির বলসলন, ‘পসড়া, মুখস্থ কসরা।’ আেরা মুখস্থ করলাে একটি ঠিকানা, ‘োদন দেলা, ২১ নং রাসেন্দ্র জরাে, নি মান ম পাকম, 

েবানীপুর, জকালকাত্া।’ বঙ্গব্ধুক বসলদছসলন, ‘এখাসনই হসব জত্াোসির োেো। ভ্যসটা-ইোদহো ষড়েন্ত্র শুরু কসরসছ। পাদকস্তানীরা 

বাঙাদলসির হাসত্ ক্ষেত্া জিসব না। আদে দনদিত্ ওরা আক্রেণ করসব। আক্রান্ত হসল এোই হসব জত্াোসির ঠিকানা। এখান জথসকই 



মুদিযুদ্ধসক েংেঠিত্ করসব।’ বঙ্গব্ধুক েব ব্যবস্থা কসর জরসখদছসলন। েদ্য দনব মাদচত্ োত্ীে পদরষি েিস্য দচিরেন সুত্ারসক দত্দন 

আসেই কলকাত্া জপ্ররণ কসরন। োিার আবু জহনা প্রাসিদশক পদরষি েিস্য। বঙ্গব্ধুক ত্াসক আসেই পাঠিসেদছসলন অেহসোে 

আসদালন চলাকাসল। জেই পসথই কযাসেন েনসুর আলী, কাোরুজ্জাোন োসহব, েদণ োই এবং আোসক আবু জহনা দনসে 

দেসেদছসলন। জকালকাত্ার রাসেন্দ্র জরাসেই আেরা অবস্থান করত্াে। আর ৮ নং দথসেোর জরাসে অবস্থান করসত্ন আোসির 

োত্ীে চার জনত্া। জনতৃবৃসদর োসথ আোর দনেদেত্ জোোসোে হসত্া। ’৭১-এর ১০ এদপ্রল মুদেবনেসর োত্ীে ও প্রাসিদশক 

পদরষসির েেন্বসে ‘বাংলাসিশ েণপদরষি’ েঠন ও জেই পদরষসি বঙ্গব্ধুকর ‘স্বাধীনত্ার জঘাষণা’ ও ‘স্বাধীনত্ার জঘাষণাপে’ 

অনুসোিন কসর ত্ারই দেদিসত্ েণপ্রোত্ন্ত্রী বাংলাসিশ েঠন করা হে। প্রোত্সন্ত্রর রাষ্ট্রপ্রধান দনব মাদচত্ হন বঙ্গব্ধুক জশখ মুদেবুর 

রহোন এবং উপ-রাষ্ট্রপ্রধান সেেি নেরুল ইেলাে। েরকাসরর প্রধানেন্ত্রী ত্ােউদ্দীন আহেি, কযাসেন এে. েনসুর আলী অথ মেন্ত্রী 

এবং এএইচএে কাোরুজ্জাোন স্বরাষ্ট্র ও পুনব মােন দবষেক েন্ত্রী দহসেসব ১৭ এদপ্রল শপথ গ্রহণ কসরন এবং অদপ মত্ িাদেত্ব 

েথােথোসব পালন কসর ’৭১-এর ১৬ দেসেম্বর দপ্রে োতৃে‚দেসক হানািার মুি কসরন। েহান মুদিযুদ্ধ চলাকাসল েরকাসরর 

প্রধানেন্ত্রী দহসেসব ত্ােউদ্দীন আহেি দূরিশীত্ার োসথ িাদেত্ব পালন কসরন। দত্দন আোসির োসথ পরােশ ম করসত্ন। আোসির 

চারেনসক মুদেব বাদহনীর িাদেত্ব জিওো হসেদছল। আোসির চার েসনর কাে দছল প্রধানেন্ত্রীর োসথ বসে পদরকল্পনা গ্রহণ করা। 

প্রধানেন্ত্রী ত্ােউদ্দীন আহেসির োসথ বে মাসর বে মাসর ঘুসরদছ, রণাঙ্গসন ও মুদিসোদ্ধাসির কযাসম্প দেসেদছ, একোসথ কাে কসরদছ। 

আদে থাকত্াে জকালকাত্াে মুদেব বাদহনীর জহে জকাোে মার ব্যারাকপুসর, েদণ োই আেরত্লাে, দেরাে োই বালুর ঘাসে আর 

রাজ্জাক োই জেঘালসে। জেোর জেনাসরল ওবাসনর জনতৃসত্ব জিরাদসন দছল আোসির েশস্ত্র প্রদশক্ষণ জকন্দ্র। মুদেব বাদহনীর েন্য 

োরত্ েরকাসরর েসত্া োহায্য-েহসোদেত্া জে-েব আোর কাসছ আেসত্া। আদে আবার জেগুসলা এই দত্ন জনত্ার কাসছ পাঠিসে 

দিত্াে। োত্ীে চার জনত্ার ঐকাদন্তক প্রসচষ্টাে ঐকযবদ্ধোসব কাে কসর দপ্রে োতৃভূদেসক আেরা স্বাধীন কসরদছ। 

জিশ স্বাধীসনর পর ’৭১-এর ১৮ দেসেম্বর জকালকাত্া জথসক একটি দবসশষ জহদলকোসর আদে এবং রাজ্জাক োই এবং 

২২ দেসেম্বর োত্ীে চার জনত্া দবেেীর জবসশ দপ্রে োতৃভূদেসত্ প্রত্যাবত্মন কসরন। আর ৯ োে ১৪ দিন কারারুদ্ধ থাকার পর 

পাদকস্তাসনর দেদানখানা জথসক মুি হসে দবেসের পদরপূণ মত্াে োদত্র দপত্া স্বসিশ প্রত্যাবত্মন কসরন। ’৭২-এর ১১ োনুোদর 

ত্ােউদ্দীন আহেসির বােেবসন বঙ্গব্ধুক রাষ্ট্র ও েরকার পদরচালনা দবষসে েেস্ত পদরকল্পনা গ্রহণ কসরন। বঙ্গব্ধুক েংেিীে েণত্সন্ত্র 

দফসর োসবন। েণপ্রোত্ন্ত্রী বাংলাসিশ েরকাসরর প্রধানেন্ত্রী হজবন বঙ্গব্ধুক স্বেং; সেেি নেরুল ইেলাে দশল্প ও বাদণেয েন্ত্রী; 

ত্ােউদ্দীন আহেি অথ ম ও পদরকল্পনা েন্ত্রী; কযাসেন েনসুর আলী জোোসোে েন্ত্রী এবং এএইচএে কাোরুজ্জাোন োসহব োণ ও 

পুনব মােন েন্ত্রী। আোর জে োগ্য হসেদছল ১৪ োনুোদর প্রদত্েন্ত্রীর পিেে মািাে প্রধানেন্ত্রীর রােননদত্ক েদচব হবার। জেই জথসক 

বঙ্গব্ধুকর কাসছ জথসকদছ জশষ দিন পে মন্ত। 

’৭৫-এর ১৫ আেস্ট খুদনচক্র বঙ্গব্ধুকসক েপদরবাসর হত্যা কসর। খুদনসির দনে মেত্া এেন েেঙ্কর দছল জে, ত্ারা দনষ্পাপ 

দশশু রাসেলসকও হত্যা কসরসছ। বঙ্গব্ধুকর রসির উিরাদধকার োসত্ রাষ্ট্র পদরচালনার িাদেত্ব পালন করসত্ না পাসর, জে েন্যই 

খুদনচক্র দশশু রাসেলসক হত্যা কসর। দকন্তু ত্াসির লক্ষয পূরণ হেদন। বঙ্গব্ধুকর দই কন্যা জশখ হাদেনা ও জশখ জরহানা দবসিসশ 

দছসলন। বঙ্গব্ধুকর জেযে কন্যার হাসত্ ’৮১ েসন আেরা রসিসেো আওোেী লীসের েংগ্রােী পত্াকা তুসল দিসেদছলাে। জেই 

পত্াকা হাসত্ দনসে দত্দন দনো-েত্ত্া-িক্ষত্ার োসথ েংগ্রাে কসর িীঘ ম ২১ বছর পর ’৯৬জত্ আওোেী লীেসক েণরাসে অদেদষি 

কসর েরকার েঠন কসরন এবং অসনকগুসলা যুোন্তকারী দেদ্ধান্ত বাস্তবােন কসরন। ত্ন্মসধ্য অন্যত্ে হসচ্ছ েংদবধান জথসক কুখ্যাত্ 

‘ইনসেেদনটি অধ্যাসিশ’ অপোরণ কসর বঙ্গব্ধুক হত্যার দবচাসরর পথ উন্মুি করা। এরপর ২০০৯-এ েরকার েঠন কসর 

যুদ্ধাপরাধীসির দবচাসরর রাে ও িÐ কাে মকর করা।  েফলোসব এ দসো ঐদত্হাদেক কাে েম্পসন্নর োসথ োসথ দত্দন বাংলাসিশসক 

অথ মননদত্ক উন্নদত্র দশখসর দনসে জেসছন। বঙ্গব্ধুক কন্যা জশখ হাদেনা জঘাদষত্ রূপকল্প-২০২১ অনুোেী ইসত্ােসধ্য ‘দেদেোল 

বাংলাসিশ’ স্বপ্ন জথসক বাস্তব রূপ লাে কসরসছ। আেরা আে উন্নেনশীল জিসশর কাত্াসর উন্নীত্ হসে ২০৪১-এ ‘উন্নত্ বাংলাসিশ’ 

েঠসন বদ্ধপদরকর। কসরানা অদত্োরীসত্ দবশ্বব্যাপী আদথ মক েদা অব্যাহত্ থাকা েসি¡ও জিসশর কৃদষ, দশল্প এবং জেবা খাসত্র 

অগ্রেদত্ ঘেসছ। ত্সব ইউসক্রন যুদ্ধসক জকন্দ্র কসর দবশ্বব্যাপী জে জ্বালানী ও খাদ্য েংকে জিখা দিসেসছ ত্া আোসির েকলসক সধয্যম 

ও েদহষ্ণুত্ার োসথ জোকাসবলা করসত্ হসব। োদত্র দপত্া ও োত্ীে চার জনত্ার আরাধ্য স্বপ্ন দছল বাংলাসিসশর দখী োনুসষর 

মুসখ হাদে ফুটিসে অথ মননদত্ক মুদি দনদিত্ কসর দপ্রে বাংলাসিশসক জোনার বাংলাে রূপান্তদরত্ করা। েহান জনত্াসির স্বপ্ন 

বাস্তবােন করসত্ পারসলই জনতৃবৃসদর আত্মা শাদন্ত লাে করসব এবং আেরা প্রধানেন্ত্রী জশখ হাদেনার জনতৃসত্ব জেই লসক্ষযই 

দনসোদেত্। 

# 

দপআইদে দফচার 

জলখকুঃ আওোেী লীে জনত্া; েংেি েিস্য; েোপদত্, বাদণেয েন্ত্রণালে েম্পদকমত্ েংেিীে স্থােী কদেটি, োত্ীে েংেি।  



 


