
বাঙালীর ববজয়ের বিন 

                                                            রাবিব হাসান 

বাাংলার মানুয়ের স্বাধীনতার আিাঙ্খায়ি িয় ার হয়ে িমন িরার লয়যে অপায়রশন সার্ চলাইয়ের নায়ম পাবিোবন 

সামবরি বাবহনীর ১৯৭১ সায়লর ২৫ মার্ চ ঢািাে গণহতো শুরু িয়র। অপায়রশন সার্ চলাইয়ের মূল লযে বিয়লা ঢািা 

ববশ্বববদ্যালয়ের িাত্র-িাত্রী,রাজারবাগ পুবলশ লাইন এবাং বপলখানার ইবপআর এর বাঙাবল জওোনয়ির বনবব চর্ায়র হতো 

িরা।এিাড়াও টেবলয়ফান,য়েবলবিশন, টরবিও, টেবলগ্রাফসহ টিয়শর অিেন্তরীণ ও আন্তজচাবতি ট াগায় াগ ব্যবস্হা ধ্বাংস 

িরা।আওোমী লীয়গর টনতা িমীসহ িাত্র সাংগ য়নর সিস্যয়ির হতোর মাধ্যয়ম ঢািা শহরয়ি শতিাগ বনেন্ত্রয়ণর ময়ধ্য বনয়ে 

আসা।অপায়রশন সার্ চলাইয়ের প্রথম প চাে ঢািা শহয়রর পাশাপাবশ র্ট্টগ্রাম, খুলনা, কুবমল্লা,  য়শার, রাংপুর, বসয়লয়েসহ বয়ড়া 

বয়ড়া শহরগুয়লায়ত  গণহতো শুরু িরা হে।গণহতো পবরিল্পনার অাংশ বহয়সয়ব আয়গ টথয়িই পাবিোন আবম চয়ত িম চরত সিল 

বাঙাবল অবফসারয়ির হতো বিাংবা টগ্রফতায়রর টর্ষ্টা িরা হে।  অবি ায়নর প্রথম রায়ত শুধু ঢািা শহয়রই বত্রশ হাজার বনরপরাধ 

মানুেয়ি হতো িরা হে। এই হতোিায়ের সাংবাি  ায়ত ববহবব চশ্ব না জানয়ত পায়র টস জন্য আয়গ টথয়িই সিল ববয়িবশ 

সাাংবাবিিয়ির গবতবববধর উপর বনেন্ত্রণ আয়রাপ িরা হে এবাং অয়নিয়ি টিশ টথয়ি টবর িয়র টিওো হে। ২৫ মার্ চ বিবাগত 

রাত ১২ ো ৩০ বমবনয়ে ( তখন ২৬ মার্ চ) পাবিোন  টসনাবাবহনী বঙ্গবন্ধুয়ি তাঁর ধানমবের বাসা টথয়ি টগ্রফতার িয়র বনয়ে 

 াে। টগ্রফতায়রর পূয়ব চ বতবন িলীে টনতৃবৃন্দয়ি পরবতী িরণীে সম্পয়িচ বিি বনয়ি চশনা টিন এবাং বাাংলায়িশয়ি স্বাধীন সাব চয়িৌম 

রাষ্ট্র বহয়সয়ব ট ােণা িয়রন। বঙ্গবন্ধুর এই ট ােণা বববিন্ন মাধ্যয়ম টিশবাসীসহ ববশ্ববাসী জানয়ত পায়র। 

টম মায়সর মাঝামাবঝ প চন্ত র্লা এ সামবরি অবি ান প্রাে সারা টিয়শ িবড়য়ে পয়ড়বিয়লা। তয়ব সবয়র্য়ে জ ন্য 

হতোিাে সাং টিত হে খুলনার ডুমুবরো উপয়জলার চুিনগয়র।পাবিোবন বাবহনীর অতোর্ায়রর মুয়খ খুলনা,বায়গরহাে, ববরশাল, 

ফবরিপুর টজলার লাখ লাখ বহন্দু ধম চাবলম্বীসহ ববপুল সাংখ্যাি মানুে সাতযীরা হয়ে সীমান্ত অবতক্রম িয়র িারয়ত  াওোর 

লয়যে এখায়ন জয়ড়া হয়েবিল। আোবলো ইউবনেয়নর টর্োরম্যান টগালাম টহায়সন বিয়লা শাবন্ত বাবহনীর সিস্য।  আর চুিনগর 

বাজায়রর পাশ বিয়ে বয়ে র্লা িদ্রা নিীর টখো  ায়ের ইজারািার ববহাবর শামসুবিন খাঁ ও টগালাম টহায়সন বময়ল সাতযীরাে 

পাবিোবন হানািায়রর চুিনগয়রর খবর টিে। 

৭১ এর ২০ টম বৃহস্পবতবার টবলা ১১ োে পাবিোনী হানািার বাবহনী এিটি ট্রাি ও এিটি বজয়প িয়র  মালবতো 

টমায়ড়র ঝাউতলাে আয়স।তারপর গণহায়র বনরীহ মানুেয়ির লাইয়ন িাঁড় িবরয়ে ব্রাস ফাোয়র হতো িয়র। আর এ হতো জ্ঞ র্য়ল 

ববিাল বতনো প চন্ত। র্ার মাইল জুয়ড় এ বনষু্ঠরতম হতে জ্ঞ র্লয়ত থায়ি। িদ্রা নিীর পাবন টস বিন মানুয়ের রয়ল লাল 

হয়েবিল। এ বনষু্ঠর হতোিায়ের সঠিি সাংখ্যা আজও জানা  াে বন।তয়ব প্রতেযিশীয়ির ময়ত এই গণহতোে শহীি হয়েয়িন প্রাে 

বার হাজার বনরীহ মানুে।  া ইবতহায়স চুিনগর হতোিাে নায়ম পবরবর্ত। 

সমে  য়তা গড়ায়ত টথয়ি টিয়শর মুবল পাগল মানুে মাতৃভূবম টথয়ি পাবিোনী হানািার বাবহনীয়ি ববতাবড়ত িরার 

জন্য ঐিেবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ িরয়ত থায়ি।১৯৭১ সায়লর মার্ চ মায়স পাবিোন সামবরি বাবহনীয়ত ববয়দ্রাহ িরা প্রাে ২৬ হাজার 

সুপ্রবশবযত সিস্য মুবলযুয়দ্ধ ঝাঁবপয়ে পয়ড়। এর সায়থ যুল হে হাজার হাজার মানুে। তায়ির িায়রা বিল িয়েি বিয়নর 

প্রবশযণ,আবার অয়নয়ির টিান প্রবশযণ বিয়লাই না।তয়ব তায়ির সবার ময়নাবল বিল দৃঢ়।তায়ির এিমাত্র লযে বিয়লা টিশয়ি 

শত্রু মুল িরা, টিশয়ি স্বাধীন িরা।মুবলযুয়দ্ধর শুরুর বিয়ি ১০ এবপ্রল ১৯৭১ এ সমগ্র বাাংলায়িশয়ি র্ারটি অঞ্চয়ল িাগ িয়র 

র্ারজন অবধনােিয়ি িাবেত্ব টিওো হে। এ গুয়লা হয়ল র্ট্টগ্রাম, কুবমল্লা,বসয়লে এবাং িবযণ পবিম অঞ্চল।পরবতীয়ত মুবজব 

নগর সরিায়রর তৎিালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউিীন আহময়ির সিাপবতয়ত্ব ১০-১৭ জুলাই ১৯৭১ প চন্ত মুবলবাবহনীর সির িপ্তয়র 

যুদ্ধ অঞ্চয়লর অবধনােিয়ির সয়েলন অনুবষ্ঠত হে।এই অবধয়বশয়নই যুয়দ্ধর টিৌশলগত সুববধার জন্য সমগ্র টিশয়ি এগায়রাটি 

টসক্টয়র ববিল িরা হে। এি নম্বর টসক্টর বিয়লা র্ট্টগ্রাম, পাব চতে র্ট্টগ্রাম,য়নাোখালীসহ টফনীর মুহুরী নিীর পূব চ পাড় প চন্ত। এই 

টসক্টয়রর পাঁর্টি সাব টসক্টর বিয়লা। বনেবমত সসন্য বিয়লা ২ হাজার ১ শত এবাং টগবরলা বিয়লা ২০ হাজার। দুই নম্বর টসক্টর 

বিয়লা কুবমল্লা টজলার বিছু অাংশ, ঢািা টজলার বিছু অাংশ  এবাং ফবরিপুর টজলার বিছু অাংশ বনয়ে গঠিত। এ টসক্টয়রর িেটি 

সাব টসক্টর বিয়লা। বনেবমত সসন্য বিয়লা ৪ হাজার এবাং টগবরলা বিয়লা ৩০ হাজার। বতন নম্বর টসক্টর ঢািা,কুবমল্লা, মেমনবসাংহ 

ও বসয়লে টজলার বিছু বিছু অাংশ বনয়ে গঠিত। এ টসক্টয়রর বনেবমত সসন্য বিয়লা ৬ হাজার ৬৯৩ এবাং টগবরলা বিয়লা ২৫ 

হাজার। এখায়ন সাব টসক্টর বিয়লা সাতটি। র্ার নম্বর টসক্টর বিয়লা বসয়লে টজলার অাংশ বনয়ে। এখায়ন বনেবমত সসন্য বিয়লা 

৯৭৫ জন আর টগবরলা বিয়লা ৯ হাজার।এখায়ন সাব টসক্টর বিয়লা িেটি । পাঁর্ নম্বর টসক্টর বিয়লা বসয়লে ও মেমনবসাংহ টজলার 

বিছু অাংশ বনয়ে গঠিত। এখায়ন সাব টসক্টর বিয়লা িেটি, আর বনেবমত সসন্য বিয়লা ১ হাজার ৯৩৬ জন।য়গবরলা বিয়লা ৯ 

হাজার। িে নম্বর টসক্টর বিনাজপুর ও রাংপুর টজলার অাংশ বনয়ে গঠিত। এখায়ন পাঁর্টি সাব টসক্টর বিয়লা। বনেবমত সসন্য বিয়লা 

২ হাজার ৩১০ জন এবাং টগবরলা বিয়লা ১১ হাজার। সাত নম্বর টসক্টর রাংপুর,রাজশাহী, পাবনা, বিনাজপুর টজলার বিছু বিছু 

অাংশ ও পাবনা টজলা বনয়ে গঠিত। এখায়ন সাব টসক্টর বিয়লা নেটি। বনেবমত সসন্য বিয়লা ২ হাজার ৩১০ জন এবাং টগবরলা 

বিয়লা সায়ড় বার হাজার। আে নম্বর টসক্টর  য়শার, ফবরিপুর, কুবষ্টো, খুলনা ও ববরশাল টজলার অাংশ বনয়ে গঠিত। এখায়ন সাব 

টসক্টর বিয়লা সাতটি। বনেবমত সসন্য বিয়লা ৩ হাজার ৩১১ জন এবাং টগবরলা বিয়লা ৮ হাজার। নে নম্বর টসক্টর বিয়লা ববরশাল, 

পটুোখালী, খুলনা, ও ফবরিপুর টজলার অাংশ বনয়ে গঠিত। এখায়ন সাব টসক্টর বিয়লা বতনটি।বনেবমত সসন্য বিয়লা ৩ হাজার 

৩১১ জন এবাং টগবরলা বিয়লা আে হাজার। িশ নম্বর টসক্টর বিয়লা টনৌ-িমায়োয়ির বনয়ে। টনৌ-িমায়োয়ির সাংখ্যা বিয়লা ৫১৫ 



জন।বববিন্ন নিী বন্দর ও শত্রু পয়যর টনৌ- ানগুয়লায়ত অবি ায়নর জন্য তায়ির বববিন্ন টসক্টয়র পা ায়না হয়তা।আর এগায়রা নম্বর 

টসক্টর বিয়লা মেমনবসাংহ, বসয়লে ও রাংপুর টজলার অাংশ বনয়ে গঠিত। এখায়ন সাব টসক্টর বিয়লা সাতটি। বনেবমত সসন্য বিয়লা 

২ হাজার ৩১০ এবাং টগবরলা বিয়লা ২৫ হাজার। 

এসব টসক্টয়রর িাবেত্বপ্রিপ্ত টসক্টর িমাোররা তায়ির পবরিল্পনা অনু ােী পািবাবহনীর ববরুয়দ্ধ প্রবতয়রাধ গয়ড় 

টতায়ল।অসীম সাহয়সর সায়থ যুদ্ধ িরয়ত থায়ি। এখায়ন উয়ল্লখ্য িম- টববশ ৩৫ জন অবফসার ও িোয়িে এবাং ৫ শত ববমান 

টসনা পাবিোয়নর পয তোগ িয়র মুবল যুয়দ্ধ অাংশ টনে। 

অয়ক্টাবর মায়সর ময়ধ্য পািবাবহনী মুবলবাবহনীর আক্রময়ণ টিান  াসা হয়ে সীমান্ত এলািা টিয়ড় টসনাবনবাস অথবা 

বয়ড়া বয়ড়া শহয়র র্য়ল আয়স। এসমে টিয়শর প্রাে আবশ শতাাংশ এলািা শত্রু মুল হে।নয়িম্বর মায়সও মুবলবাবহনীর নতুন নতুন 

এলািা মুল িরার অবি ান অব্যহত থায়ি। এর ময়ধ্য ৩ বিয়সম্বর পাবিোন অতবিচতিায়ব িারত আক্রমণ িরয়ল যুয়দ্ধর টমাড় 

ঘুয়র  াে। ৪ বিয়সম্বর িারতীে স্থলবাবহনী মুবলযুয়দ্ধ সরাসবর যুল হয়ে  াে। ট ৌথ বাবহনীর আক্রময়ণ পািবাবহনী এয়িবায়রই 

টিান  াসা হয়ে পয়ড়। ৬ বিয়সম্বর ভূোন ও িারত স্বাধীন সাব চয়িৌম বাাংলায়িশয়ি স্বীকৃবত বিয়ল মুবলবাবহনীর ময়নাবল 

বহুলাাংয়শ বৃবদ্ধ পাে। ৬ বিয়সম্বর সিাল টথয়ি দুপুর প চন্ত পাবিোনী নবম বিবিশয়নর  সায়থ িারতীে নবম পিাবতি ও র্তুথ চ 

মাউয়েন বিবিশয়নর প্রর্ে লড়াই হে।বব্রয়গবিোর হােত রায়তর আধায়র  য়শার টসনাবনবাস টথয়ি পাবলয়ে খুলনাে র্য়ল 

 াে,আর এিায়বই  য়শার  স্বাধীন বাাংলায়িয়শর প্রথম শত্রুমুল টজলা হওোর টগৌরব অজচন িয়র। এবিন টময়হরপুর ও শত্রুমুল 

হে। ৭ বিয়সম্বর চুোিাঙ্গা, সাতযীরা, টগাপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, টনাোখালী, বঝনাইিহ ও টমৌলিীবাজার শত্রু মুল হে।বমত্র বাবহনী 

মুল িয়র বসয়লে শহরয়ি। 

টজনায়রল রাও ফরমান আলী তার " হাউ পাবিোন গে বিিাইয়িি" বইয়ে বলয়খয়িন "---- পবরবস্থবত বনয়ে িথা বলার 

জন্য ৭ বিয়সম্বর টজনায়রল বনোজীয়ি টিয়ি পা ান পূব চ পাবিোয়নর গিন চর িা. এম এ মায়লি।---- গিন চর বলয়ত শুরু িরয়লন 

যুয়দ্ধ ট -টিায়না বিছুই  েয়ত পায়র --- তখন এি পয টজয়ত অন্য পয হায়র। -------- এ সমে টজনায়রল বনোজী তার দুই হাত 

বিয়ে মুখ টঢয়ি ফুবফয়ে ফুবফয়ে িাঁি বিয়লন।য়স-সমে এিজন পবরর্ারি র্া বনয়ে িয়য প্রয়বশ িরয়ল তায়ি দ্রুত টবর িয়র 

টিওো হে। টস পয়র বাইয়র বগয়ে বয়ল টিতয়র সায়হবরা িান্নািাটি িরয়ি। খবরটি দ্রুত ঢািার সব চত্র িবড়য়ে পয়ড়। " র্ারবিি 

টথয়ি পাবিোবন হানািার বাবহনীর পরাজয়ের খবর আসয়ত থায়ি। 

সমবিত যুদ্ধ পবরিল্পনার অাংশ বহয়সয়ব সবেবলত বাবহনী প্রর্ে টবয়গ অগ্রসর হয়ে পািবাবহনীয়ি পযু চিে িয়র এবাং 

দ্রুততম সময়ে রাজধানীর উপিয়ে র্য়ল আয়স।অবয়শয়ে ১৬ বিয়সম্বর '৭১ িী চ নে মায়সর রলযেী যুদ্ধ টশয়ে ববিাল ৪ ো ৩১ 

বমবনয়ে ঢািার টরসয়িাস চ মেিায়ন পাবিোন সামবরি বাবহনীর ৯৩ হাজার সসন্য ববনা শয়তচ সবেবলত বাবহনীর িায়ি 

আত্মসমপ চন িয়র।আত্নসমপ চয়ণর িবলয়ল পািবাবহনীর পয়য টজনায়রল বনোজী এবাং সবেবলত বাবহনীর পয়য টলেঃ টজনায়রল 

জগবজত বসাং অয়রারা স্বাযর িয়রন।এ-সমে বাাংলায়িশ সরিায়রর প্রবতবনবধত্ব িয়রন  মুবলবাবহনীর উপ- টসনা প্রধান ও ববমান 

বাবহনী প্রধান গ্রুপ িোয়েন এ টি খন্দিার,  এস টফায়স চর অবধনােি টলেঃ িয়ন চল টি এম সবফউল্লাহ, ২ নম্বর টসক্টয়রর িারপ্রাপ্ত 

অবধনােি টমজর এ টি এম হােিার এবাং োঙ্গাইল মুবল বাবহনীর অবধনােি জনাব িায়ির বসবিিী। 

অবয়শয়ে পাবিোয়নর অপশাসয়নর ববরুয়দ্ধ ২৪ বিয়রর রাজননবতি সাংগ্রায়মর ফসল রয়লর বববনময়ে এয়লা অয়নি 

তোয়গর স্বাধীনতা।প্রকৃত বনেয়মই মুবলয় াদ্ধায়ির সাংখ্যা বিন বিন িয়ম  ায়ে।আগামী িশয়ির  ময়ধ্য আমারা হেয়তা  আমায়ির 

সূ চ সন্তানয়ির হাবরয়ে টফলয়বা।তাঁয়ির তোগ ও আিশ চ আমায়ির িববষ্যত প্রজয়ের জন্য পায়থে হয়ে থািয়ব।এজন্য  মুবলযুয়দ্ধর 

আিশ চ প্রজে টথয়ি প্রজয়ে টপৌৌঁয়ি টিওো, সঠিি ইবতহাস জাগ্রত রাখার িাবেত্ব সিলয়ি বনজ বনজ অবস্থান টথয়ি বনয়ত হয়ব। 

 


