
তাৎপর্ যময় মার্ য মাস 

মাহাফুজুর রহমান 

 

  বাাংলাদেদের ইততহাদস মার্ য মাসটি তবদেষ তাৎপর্ য বহন কদর। এই মাসটি বাাংলাদেদের জন্ম মাস। এই মাদসর ৭, ১৭, ২৫ 

এবাং ২৬ তাতরখ বাাংলাদেদের স্বাতিকার, স্বািীনতা ও সাব যদ ৌমদের এক সতিলন। 
  

 ৭ মার্ য বাঙাতলর ইততহাদস এক অতবস্মরণীয় তেন। ১৯৭০ সাদলর ৭ এবাং ১৭ তিদসম্বর অনুতিত  সািারণ তনব যার্দন বঙ্গবন্ধুর 

ননতৃদে আওয়ামী লীগ তৎকালীন পাতকস্তাদনর উ য় পতরষদে তনরঙ্কুে সাংখ্যাগতরিতা অজযন কদর।বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সাদলর ১ জানুয়াতর 

পাতকস্তাদনর সামতরক োসক ইয়াতহয়া খানদক অনতততবলদম্ব পাল যাদমদের অতিদবেন িাকার আহবান জানান এবাং অতিদবেন হদত 

হদব ঢাকায় তাও জাতনদয় নেন। ৩ জানুয়াতর বঙ্গবন্ধু নরসদকাস য ময়োদন আওয়ামী লীদগর েলীয় সাংসে  সেস্যদের েপথ গ্রহণ 

পতরর্ালনা কদরন।এরপর ১৩ জানুয়াতর পর্ যন্ত নেতসদিে ইয়াতহয়া খান ও বঙ্গবন্ধুর মদে েফায় েফায় ববঠক অনুতিত হয়। ইয়াতহয়া 

খান পতিম পাতকস্তাদন তফদর র্াওয়ার োক্কাদল ঢাকা তবমানবন্দদর সাাংবাতেকদের বদলন নেখ মুতজবুর রহমান তেগতগরই পাতকস্তাদনর 

পরবতী েিানমন্ত্রী হদত র্াদেন। জাতীয় সাংসে অতিদবেদনর তবষদয় বদলন, সাংসে অতিদবেদনর তাতরখ এখদনা ঠিক হয়তন,তদব 

তেগতগরই অতিদবেন আহ্বান করা হদব। এর পর শুরু হয় পাতকস্তাতনদের ষড়র্ন্ত্র। এরই িারাবাতহকতায় তবমাদন ও জাহাদজ পূব য 

পাতকস্তাদন দ্রুত বসন্য ও অস্ত্র পাঠাদত থাদক। ইততমদে পূব য পাতকস্তাদন তবোল বসন্য সমাদবে, ইয়াতহয়া খাদনর ১ মাদর্ যর পাল যাদমে 

অতিদবেন স্থতগত করাসহ সকল ষড়র্দন্ত্রর তবষয় বঙ্গবন্ধুর কাদে স্পষ্ট হদয় র্ায়। তাই তততন ১ মার্ য নথদক অসহদর্াগ আদন্দালন এবাং 

হরতাদলর কম যসূতর্ ন াষণা কদরন। ২ মাদর্ যর পর পাতকস্তাতন নসনাবাতহনী এবাং অবাঙাতলরা তবত ন্ন স্থাদন বাঙাতলদের ওপর হামলা 

র্ালায়। সাতব যক অবস্থা তবদবর্নায় বঙ্গবন্ধু বাঙাতল জাততদক একত্র কদর  তবষ্যদতর সাংগ্রাদমর েস্তুতত ও তেকতনদে যেনার জন্য ৭ মার্ য 

রমনা নরসদকাস য ময়োদন  াষণ নেওয়ার তসদ্ধান্ত ন াষণা কদরন। এই  াষদণর তবষয় ৩ ও ৪ মার্ য নথদক  তৎকালীন সাংবােপদত্র 

েকাতেত হদত থাদক। আদগই জানাদনা হদয়তেল বঙ্গবন্ধুর ৭ মাদর্ যর  াষণ নরসদকাস য ময়োন নথদক সরাসতর নরতিওদত সম্প্রর্ার করা 

হদব।দেদের েতযন্ত অঞ্চদলর মানুষ ৭ মার্ য তবকাল আড়াইটা নথদক বঙ্গবন্ধুর  াষণ শুনার জন্য অদপক্ষায় আদে।  নরতিওদত নবলা 

আড়াইটা পর্ যন্ত ন াষণা আসতেল বঙ্গবন্ধুর  াষণ ের্ার করা হদব। তকন্তু  াষণ র্খন শুরু হদলা তখন নেদের মানুষ হতবাগ হদয় লক্ষয 

করদলা নরতিও নিি সাইদলে। নকান সাড়া েব্দ ননই। মফস্বল অঞ্চদলর মানুদষর মদে নানা রকম গুজব েতড়দয় পড়দলা। কী হদলা?, 

নরতিদয়া বন্ধ নকন? তাহদল তক জনস া হয়তন। বঙ্গবন্ধুর ওপর তক আক্রমণ হদলা ইতযাতে ইতযাতে। এ তেদক  নরসদকাস য ময়োদন 

লাদখা মানুদষর সমাদবদে বঙ্গবন্ধু তেদলন উতনে তমতনদটর এক ঐততহাতসক  াষণ। উপতস্থত জনতা মন্ত্রমুদের মদতা শুনতেল নসই 

 াষণ।তততন শুরু করদলন ' আজ দুঃখ  ারাক্রান্ত মন তনদয় আপনাদের সামদন হাতজর হদয়তে। আপনারা সবই জাদনন ও বুদেন।' 

এরপর পাতকস্তানী োসকদের হতযার বণ যনা নেন,বাাংলার মানুষ তক র্ায় তাও স্পষ্ট কদর তেদলন।পাতকস্তানীদের েী য ২৩ বেদরর করুন 

ইততহাস, অতযার্ার,অতবর্ার,  নোষণ তনতপড়দনর বণ যনা তেদয় বঙ্গবন্ধু   তবষ্যদত নেদের মানুষদক তক করদত হদব নস তবষদয় 

তেকতনদে যেনা তেদলন। সবদেদষ তততন দৃঢ়তার সাদথ ন াষণা করদলন ' এবাদরর সাংগ্রাম আমাদের মুতির সাংগ্রাম,এবাদরর সাংগ্রাম 

আমাদের স্বািীনতার সাংগ্রাম।জয় বাাংলা। ' এটাই তেল একজন কুেলী রাস্ট্রনায়দকর স্বািীনতার িাক।দর্ িাদক সাড়া তেদয় বাঙালীরা 

নয় মাদস নেে স্বািীন কদরতেদলন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মাদর্ যর  াষণ আজ তবশ্ব ঐততদহযর অাংে। এটি ইউদনদকা স্বীকৃততোপ্ত ৪২৭ টি োমাণ্য 

ঐততদহযর মদে অতলতখত  াষণ।ঐততহাতসক ৭ মার্ য বাঙাতলর  নেরণার উৎস। 
 

  ১৭ মার্ য হাজার বেদরর নেি বাঙাতল জাততর তপতা বঙ্গবন্ধু নেখ মুতজবুর রহমাদনর জন্মতেন। ১৯২০ সাদলর ১৭ মার্ য রাত ৮ 

টায় নগাপালগঞ্জ নজলার বাইগার নেীর তীরবতী  টুতঙ্গপাড়া গ্রাদম নেখ লুৎফর রহমান ও সাদয়রা খাতুদনর  র আদলাকদর জন্ম ননয় 

এক নখাকা।কাদলর পতরক্রামায় নসই নখাকাই হদয় ওদঠ হাজার বেদরর নেি বাঙাতল। বাাংলার মানুদষর আো-আকাঙ্ক্ষার েততক।নানা 

 াত-েতত াদতর মদে তেদয় এই অকুদতা য় বীর, বাঙাতলর জন্য এদন নেন একটি পতাকা, একটি স্বািীন নেে।স্হানীয় তগমািাঙ্গা 

োথতমক তবদ্যালদয় শুরু হয় তাঁর তেক্ষা জীবন। এরপর পর্ যায়ক্রদম নগাপালগঞ্জ পাবতলক তবদ্যালয়,মাোরীপুর ইসলামীয়া 

তবদ্যালয়,দগাপালগদঞ্জর মাথুরানাথ ইনতিটিউট, নগাপালগঞ্জ তমেনারী স্কুল নেষ কদর কলকাতার ইসলাতময়া কদলজ এবাং নসখান 

নথদকই ১৯৪৭ সাদল স্নাতক তিতগ্র অজযন কদরন। এরপর ১৯৪৮ সাদল ঢাকা তবশ্বতবদ্যালদয় আইন তব াদগ  ততয হন। একই বের ২৩ 

নফব্রুয়াতর তৎকালীন েিানমন্ত্রী খাজা নাতজমুতিন উদ যদক পাতকস্তাদনর রাষ্ট্র াষা তহদসদব ন াষণা তেদল বঙ্গবন্ধু তার তাৎক্ষতণক 

েততবাে কদরন। এ সময় তততন মাতৃ াষার অতিকার আোদয় আদন্দালন জতড়দয় পদড়ন এবাং একাতিক বার কারাবরণ কদরন। ১৯৪৯ 

সাদলর ২৩ জুন পূব য পাতকস্তান মুসতলম লীগ গঠিত হয়। নজদল থাকা অবস্থায় তততন যুগ্ম-সম্পােক তনব যাতর্ত হন। ১৯৫২ সাদলর ১৪ 

নফব্রুয়াতর তততন বাাংলা  াষার োতবদত কারাগাদর অনেন শুরু কদরন। ২৭ নফব্রুয়াতর টানা অনেদন অসুস্থ হদয় পড়দল স্বাস্থযগত কারদণ 

তাঁদক মুতি নেওয়া হয়। ২১ নফব্রয়াতর রাস্ট্র াষার োতবদত ঢাকা তবশ্বতবদ্যালদয়র েততবাে তমতেদল গুতল করা হয়। এদত েহীে হন 

সালাম, রতফক, বরকতসহ অদনদক। নজল নথদক বঙ্গবন্ধু এ  টনার তনন্দা জাতনদয় তববৃতত নেন। ১৯৫৩ সাদল তততন আওয়ামী মুসতলম 

লীদগর সািারণ সম্পােক তনব যাতর্ত হন। ১৯৫৪ সাদলর যুিফ্রদের তনব যার্দন তততন নগাপালগঞ্জ আসন নথদক তবজয়ী  হন এবাং 

যুিফ্রদের মন্ত্রীস ায় কতনি মন্ত্রী তহদসদব েপথ ননন। ১৯৫৫ সাদল পাতকস্তান গণপতরষদের সেস্য তনব যাতর্ত হন। ১৯৬৬ সাদল তততন 

৬ েফা নপে কদরন এবাং এর পদক্ষ নেেব্যাপী জনমত সৃতষ্টর লদক্ষয ব্যাপক জনসাংদর্াগ শুরু কদরন। এসময় তাঁদক ততন মাদস ৮ বার 

নগ্রফতার করা হয়। ১৯৬৮ সাদলর ৩ জানুয়াতর তাঁদক পাতকস্তানদক তবতেন্ন করার অত দর্াদগ আগরতলা ষড়র্ন্ত্র মামলার এক নম্বর 

আসাতম করা হয়। ১৯৬৯ এর তীব্র গণআদন্দালদনর মুদখ তৎকালীন সরকার তমথ্যা মামলাটি েতযাহার করদত বাে হয়। দ্রুত পতরবতযন 

হদত থাদক সবতকছু। ১৯৭০ এর তনব যার্ন, আওয়ামী লীদগর ভূতমধ্বস জয়, ইয়াতহয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়র্ন্ত্র, বঙ্গবন্ধু ৭ 



মাদর্ যর ঐততহাতসক  াষণ, এ সবই আমাদের ইততহাদসর অাংে। ১৭ মার্ য বাাংলা, বাঙাতল ও বাাংলাদেদের সাদথ অত ন্ন সত্তায় পতরনত 

হওয়া বাঙাতল জাততর েি সন্তাদনর জন্ম তেন।এবার পাতলত হদব জাততর তপতার ১০৩ তম জন্ম বাতষ যকী। জাতত তবনম্র েদ্ধায় স্মরণ 

করদব জাততর তপতাদক। এ তেনটি ১৯৯৬ সাল নথদক জাতীয় তেশু তেবস তহদসদব পাতলত হদয় আসদে। 
 

  ১৯৭১ সাদলর ২৫ মার্ য। পৃতথবীর ইততহাদসর এক নৃোংসতম কাদলা রাতত্র ২৫ মার্ য। এতেন সন্ধযায় খবর েতড়দয় পদড় 

ইয়াতহয়া খান ঢাকা তযাগ কদরদেন। সকাল নথদক বঙ্গবন্ধুর িানমতির বাসায় মানুদষর ঢল নাদম। বঙ্গবন্ধু েদলর গুরুেপূণ য ননতাদের 

তনদয় ববঠদক বদসন। রাত সাদড় এগাদরাটায় শুরু হয় অপাদরেন সার্ যলাইট। ইততহাদসর জ ন্যতম গণহতযা। মাতকযন সাাংবাতেক রবাট য 

নপইন ২৫ মার্ য রাত সম্পদকয তার েততদবেদন নলদখন 'দসই রাদত ৭০ হাজার মানুষদক হতযা করা হয়, আর গ্রফতার করা হয় ৩ 

হাজার মানুষদক। এই গণহতযার স্বীকৃতত পাতকস্তান সরকাদরর েতলদলও আদে। পূব য  পাতকস্তাদনর সাংকট সম্পদকয নর্ নশ্বতপত্র 

পাতকস্তান সরকার মুতিযুদ্ধ র্লাকাদল েকাে কদরতেল তাদত  উদেখ করা হদয়দে ১৯৭১ সাদলর ১ নথদক ২৫ মার্ য পর্ যন্ত এক লাদখরও 

নবতে মানুদষর জীবননাে হদয়তেল। ২৫ মাদর্ য নৃোংস  হতযার্দের  স্বীকার সকদলর েতত আমাদের গ ীর েদ্ধা। তাঁদের আত্মতযাদগর 

তবতনমদয় আমরা নপদয়তে স্বািীন বাাংলাদেে। ১৯৭১ সাদলর ২৬ মার্ য রাত ১২.৩০ তমতনট অথ যাৎ ২৬ মাদর্ যর েথম েহদর পাতকস্তাতন 

হানাোর বাতহনী বঙ্গবন্ধু নেখ মুতজবুর রহমানদক তাঁর িানমতির বাসা নথদক গ্রফতার কদর তনদয় র্ায়। বঙ্গবন্ধু নগ্রফতার হওয়ার পূদব য 

বাাংলাদেদের স্বািীনতার ন াষণা বাতযা ওয়ারদলদসর মােদম র্ট্টগ্রাদমর আওয়ামী লীগ ননতা জহুর আহদমে নর্ৌধুরীর তনকট নেরণ 

কদরন। র্ট্টগ্রাম নবতার নথদক বঙ্গবন্ধুর নসই স্বািীনতার ন াষণা বাতযাটি আওয়ামী লীগ ননতা জনাব হান্নান স্বকদে ের্ার কদরন। শুরু 

হয় আমাদের স্বািীনতা যুদ্ধ। েী য নয় মাদসর অদনক তযাগ আর রদির তবতনমদয় অবদেদষ ১৯৭১ সাদলর ১৬ তিদসম্বর বঙ্গবন্ধুর 

স্বদের নসানার বাাংলাদেে স্বািীন হয়। 
 

  বাঙাতল জাততর জীবদন মার্ য মাস তাই তবদেষ গুরুে বহন কদর। কাদলর পতরক্রমায় জাততর জীবদন এবার এদসদে ৫৩ তম 

স্বািীনতা তেবস। অন্যন্য বাদরর মদতা এবাদরও জাতীয় স্মৃততদসৌদি লাদখা মানুদষর েদ্ধা আর  াদলাবাসা তসি হদব স্বািীনতা যুদদ্ধর 

বীর েতহরা। এই শু ক্ষদণ েতযাো আগামীর বাাংলাদেে নহাক োতন্ত, গনতন্ত্র, উন্নয়ন, ও সমৃদ্ধময়। 
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