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াইর্কাট ে ৮ সর্ন্ফম্বয ২০২১ এক যার্ ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয বালণ ভাধ্যচভক, উচ্চভাধ্যচভক  চফশ্বচফদ্যার ম োর্ অন্তর্ভ েক্ত 

কযায চনর্দ ে চদর্র্ছ। সদর্য র্ফ োচ্চ আদারর্তয চনর্দ েনা এ বালণ াঠ্যপুস্তর্ক অন্তর্ভ েক্ত কযায চফলর্ চক্ষা ভন্ত্রণারর্ক 

চফর্লজ্ঞর্দয চনর্ একটি কচভটি গঠর্নয কথা ফরা র্র্ছ। ১৯৭৫ ার্রয ১৫ আগস্ট জাচতয চতা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄচজবুয যভানর্ক 

চযফার্য তযায য দীঘ ে দু’ভের্গয সফচ ভ স্বাধীনতা চফর্যাধী চক্র ঐচতাচক ৭ ভার্চ েয বালণ চনচলদ্ধ কর্য যার্খ। মাযা 

ভৄচক্তভের্দ্ধয প্রকৃত ইচতার্ক ব া, তার্দয জন্য াইর্কার্ট েয এ যা একটি কর্ঠায তকেফাতো। ফতেভার্ন চনচদ েষ্ট চকছু 

ক্লার্/সকার্ ে ফঙ্গফন্ধুয এ ঐচতাচক বালণ ড়ার্না । চাযফছয আর্গ একজন আইনজীফীয দার্য কযা এক চযর্টয সপ্রচক্ষর্ত 

াইর্কাট ে প্রদত্ত এ চনর্দ েনা ফাস্তফাচত র্র নতুন প্রজন্ জাচতয চতায সনতৃর্ে স্ত্র ভৄচক্তভের্দ্ধয ভধ্যচদর্ ফাাংরার্দর্য স্বাধীনতা 

অজের্নয সগৌযর্ফাজ্জ্বর ইচতা আর্যা সফচ কর্য জানর্ত াযর্ফ। কর অচক্ত সভাকাচফরা এয সচর্ ফড় সভাক্ষভ অস্ত্র আয কী 

র্ত ার্য! এ চযর্টয শুনাচনর্ত াইর্কার্ট েয ২৫ সপব্রুাচয ২০২০ এয চনর্দ েনায আর্রার্ক যকায ৭ ভাচ ের্ক ‘জাতী ঐচতাচক 

চদফ’ চর্র্ফ সঘালণা কর্য। উচ্চ আদারত একইার্থ সাযাাদী উদ্যার্ন (তৎকারীন সযর্কা ে ভদান) ঐচতাচক বালণস্থর্র 

ফঙ্গফন্ধুয তজেচন উঁচচর্ বালর্ণয বচঙ্গয বাষ্কম ে চনভ োর্ণয চনর্দ েনা চদর্র্ছ। ভৄচজফফর্ল েয ভর্ধ্য াযার্দর্ কর সজরা  উর্জরা 

ফঙ্গফন্ধুয ভৄযযার স্থার্নয চনর্দ েনা চদর্র্ছ াইর্কাট ে। 

চফশ্ব সনতার্দয সফ চকছু বালণ ফতেভার্ন চনচদ েষ্ট চকছু সকার্ েয চক্ষাথীর্দয ড়ার্না । াঠ্যসূচচর্ভক্ত এফ বালর্ণয ভর্ধ্য 

১৯৭১ ার্রয ৭ ভাচ ে সযর্কা ে ভদার্ন দ রক্ষাচধক ভানুর্লয চফার ভার্ফর্ জাচতয চতা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄচজবুয যভার্নয বালণ 

এক অনন্য স্থান দখর কর্য আর্ছ। সকাটি সকাটি ফাঙাচরর্ক ভান ভৄচক্তভের্দ্ধ ঝাঁচর্ ড়র্ত কঠিন র্থ উদ্দীপ্তকাযী ফঙ্গফন্ধুয সই 

ফজ্রকর্েয বালণ চক্ষাথী চফর্ল কসয াচতয অনুযাগীর্দয কার্ছ অতযন্ত আগ্রর্য একটি চফল। ঐচতাচক এ বালর্ণয আর্যকটি 

গুরুেপূণ ে চদক র্ে- াফচরক এর্ে ম্পচকেত কর সমাগার্মাগ দক্ষতায পরপ্রসূ প্রর্াগ, মায জন্য বালণটি সমাগার্মাগ চফর্লজ্ঞ 

চফর্ল কর্য চক্ষকর্দয কার্জ ‘সটক্সবুক এক্সাভর’-এয ভম োদা রাব কর্যর্ছ। প্রর্তযক সনতাই একজন চক্ষক ফা বার্রা সমাগার্মাগ 



জ্ঞানম্পন্ন ব্যচক্ত। এ অনন্য দক্ষতা আভযা ফঙ্গফন্ধুয সক্ষর্ে চফর্লবার্ফ রক্ষয কচয। একজন চক্ষক মখনই ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয বালণ 

সদখর্ফন, শুনর্ফন, ড়র্ফন, চতচন চনচিতবার্ফ চক্ষণী চকছু না চকছু ার্ফন, সমাগার্মাগ দক্ষতা ম্পচকেত চফলর্তা অফশ্যই।  

ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয বালর্ণয ভর্তা আয সকার্না সযা বালণ চফশ্বর্ক এতটা নাড়া চদর্ত ার্যচন। অনরাইর্ন চক্লক কযর্র এ 

বালর্ণয য ব্যাক সরখার্রচখ ভৄহুর্তেয ভর্ধ্য সচার্খয াভর্ন সবর্ র্ঠ। ঐচতাচক ৭ ভার্চ েয বালর্ণয পুঙ্খানুপুঙ্খ চফর্েলণ চনর্ 

প্রচতচদনই সকার্না না সকার্না জান োর, াংকরন, প্রফন্ধ, চনফন্ধ, গর্ফলণাে, াংফাদ প্রচতর্ফদন, সচভনায-চর্ম্পাচজাভ-এয খফয 

প্রকাচত র্ে।  ভাচকেন চনউজ ম্যাগাচজন ‘চনউজউইক’-এয ৫ এচপ্রর, ১৯৭১ ইস্যযর্ত ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয বালণ চনর্ একটি চফর্ল 

প্রচতর্ফদন প্রকা কযা , সমখার্ন ফঙ্গফন্ধুর্ক ‘সার্ট অভ্ চরটিক্স’ (যাজনীচতয কচফ) চর্র্ফ আখ্যাচত কযা । ৭ ভার্চ েয 

বালণ চনর্ শুরু সথর্কই চুরর্চযা চফর্েলণ চরচছর। স ভ চনউজউইর্কয এ ভল্যান ফাাংরার্দর্য ভৄচক্তভের্দ্ধয চদর্ক চফর্শ্বয দৃচষ্ট 

সপযার্ত াতা কর্য।  

াচর্তযয একজন চক্ষাথী চর্র্ফ আচভ ভর্ন কচয, প্রর্তযক যাজননচতক সনতাই একজন কচফ। কচফর্দয ভর্তা 

যাজননচতক সনতাযা তার্দয জনগণর্ক একটি স্বর্েয জগর্ত চনর্ মান। ফঙ্গফন্ধু চছর্রন স ধযর্নয একজন ফর্ড়াভার্য কচফ, 

একজন যাজনীচতয কচফ চমচন তাঁয সদর্য ভানুলর্ক স্বর্ে চফর্বায, ভন্ত্রভৄগ্ধ কযর্ত সর্যচছর্রন। স স্বে চছর াজায ফছর্যয 

যাধীনতায চকর সবর্ঙ একটি স্বাধীন সদ াফায, প্রাণবর্য চনিঃশ্বা সনায। কচফযা স্বে সদর্খন, স্বে সদখান, স্বের্ক ফাস্তফ কযায 

কথা না বাফর্ত ার্যন। একজন যাজনীচতয কচফ চর্র্ফ ফঙ্গফন্ধুয চফর্লে র্ে, চতচন সম স্বাধীন সদর্য স্বে সদর্খচছর্রন, এফাং 

তাঁয জনগণর্ক সম স্বাধীনতায স্বর্ে চফর্বায কর্যচছর্রন, চতচন তা ফাস্তর্ফ রূ চদর্ত ভথ ে র্ চছর্রন। এ সদর্য াজায ফছর্যয 

ইচতার্ অর্নক ফড় ফড় সনতা স্বাধীনতায স্বে সদর্খচছর্রন এফাং স্বাধীনতায জন্য দীঘ ে াংগ্রাভ কর্যচছর্রন, চকন্তু পর নচন। 

একভাে ফঙ্গফন্ধুই াজায ফছর্যয রাচরত স্বে পূযর্ণ পর র্চছর্রন। আয তাই চতচন ফ েকার্রয ফ ের্েষ্ঠ ফাঙাচর, ফাঙাচর 

জাচতচবচত্তক যার্েয প্রচতষ্ঠাতা, স্বাধীন ফাাংরার্দর্য স্থচত এফাং জাচতয চতা। ফাাংরার্দ  ফঙ্গফন্ধু অচফর্েদ্য। মতচদন ফাাংরার্দ 

থাকর্ফ, ততচদন ফঙ্গফন্ধু থাকর্ফন। ফাাংরার্দর্য ইচতাস ফঙ্গফন্ধুর্ক খার্টা কর্য সদখার্নায লড়মন্ত্র কখর্না পর চন। ফযাং 

মড়মন্ত্রকাযীই ফাযফায ইচতার্য আস্তাকুঁর্ড় চনচক্ষপ্ত র্র্ছ।  

ফহুরপ্রতযাচত স্বাধীনতা অজের্নয সক্ষর্ে অতযন্ত গুরুেপূণ ে, স্বাধীনতা াংগ্রার্ভয ডাক---ঐচতাচক ৭ ভার্চ েয বালণ 

ফঙ্গফন্ধুর্ক ‘যাজনীচতয কচফ’ খ্যাচত এর্ন চদর্র্ছ। ফঙ্গফন্ধু তাঁয যাজননচতক জীফর্ন অাংখ্য জনবা, অনুষ্ঠার্ন বালণ চদর্র্ছন। 

তাঁয প্রর্তযকটি বালণই এক একটি কচফতা। ৭ ভার্চ েয বালণ চছর তাঁয সযা বালণ, ‘ভাস্টাযচ’। যাজননচতক প্রজ্ঞা, সনতৃর্েয 

সভানীতা, জ্ঞার্নয প্রগাঢ়তা, চচন্তায গবীযতা, ব্যচক্তসেয চফারতা- ফচদক সথর্কই চতচন তখন চূড়ান্ত চখর্য। ভান ভৄচক্তভের্দ্ধয 

ভ ভৄচক্তর্মাদ্ধাযা মখন এ বালণ শুনর্তা, তাযা এক অাধাযণ ভানচক চক্ত সর্তা। অধ ে-তাব্দী য আভযা মখনই এ চফশ্বর্যা 

বালণ শুচন, যর্ক্ত একটা আর্রাড়ন অনুবফ কচয। এ বালর্ণয ব্দগুর্রা এভচন এক চফস্মকয গাঁথুচনর্ত গাঁথা সম, এয একটি ব্দ 

এচদক-চদক কযায াধ্য কার্যা সনই। সকউ এর্ত করভ ধযর্ত াযর্ফ না। আভযা মখন এটি চড়,  আভযা মখন এটি শুচন- আভার্দয 

কার্ছ ভর্ন র্ফ এক অচফস্মযণী চক্তধয কচফতা, কখর্না গদ্য ভর্ন  না।  

জনভার্ফর্ তাৎক্ষচণক ফক্তৃতা অতযন্ত দক্ষ ফঙ্গফন্ধুয আর্যকটি জাত গুণ চছর সরখার্রচখ। এ সক্ষর্ে তাঁয প্রচতবা 

চছর অাধাযণ। দদচনক ইর্ত্তাদ সফ চকছু েচেকা াাংফাচদকতা তাঁয দক্ষতা আভযা রক্ষয কচয। এছাড়া, ফঙ্গফন্ধুয ‘অভাপ্ত 

আত্মজীফনী’, ‘কাযাগার্যয সযাজনাভচা’ (ফঙ্গফন্ধুয প্রা ১৩ ফছর্যয কাযাফার্য দদনচিন ডার্চযয য গ্রন্থ) ‘আভায সদখা না চীন’ 

এফাং ‘স্মৃচতকথা’ (প্রকার্য অর্ক্ষা) গ্রর্ন্থ আভযা তাঁয স্বাতন্ত্রযপূণ ে সৃজনীর সরখার্রচখয প্রচতবা রক্ষয কচয।  

ফাাংরার্দর্য ফর্চর্ ফড় চফশ্বচফদ্যার--জাতী চফশ্বচফদ্যারর্ াঠ্যসূচচয অাং চর্র্ফ ইাংর্যচজ বালা  াচর্তয স্দাতক 

 স্দাতর্কাত্তয চক্ষাথীর্দয ৭ ভার্চ েয বালণ  এয টভূচভ চনর্ ব্যাক ড়াশুনা কযর্ত । এফ ছােছােীর্ক চফশ্বর্যা অন্য 

বালণগুর্রা অধ্যন কযর্ত । এয ভর্ধ্য যর্র্ছ, ভাচকেন সপ্রচর্ডন্ট আব্রাাভ চরাংকর্নয ‘দ্য সগটিফাগ ে এর্ে’, ভাচকেন 

ভানফতাফাদী সনতা ভাটি েন লুথায চকাং জুচনর্যয ‘আই যাব এ চেভ’ এফাং দচক্ষণ আচিকায ফণ েফাদ চফর্যাধী সনতা সনরন ম্যার্েরায 



‘রাং াক টু চিডভ’ (আত্মজীফনী  বালণভ)। সযপার্যন্প চর্র্ফ চব্রটি প্রধানভন্ত্রী উইন্পটন চাচচ ের, সাচবর্ত সনতা ভ্লাচদচভয 

সরচরন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীর্নয প্রচতষ্ঠাতা ভা সতুাং, চবর্তনার্ভয সনতা সা চচ চভন, বাযর্তয অচাং প্রচতর্যাধ আর্িারর্নয সনতা 

ভাত্মা গান্ধী এফাং বাযর্তয প্রথভ প্রধানভন্ত্রী চেত জযরার সনর্রু’য বালণগুর্রা  চক্ষাথীর্দযর্ক ড়ার্না । 

চফশ্বর্যা বালণগুর্রায ভর্ধ্য ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয বালর্ণয অফস্থান ফায র্য। এটি ফ েকার্রয ফ ের্েষ্ঠ বালণ। এ বালর্ণয 

চফর্লে র্ে; সকান ধযর্নয চিন্ফ ফা টচকাং র্ন্ট ছাড়াই ফঙ্গফন্ধু এর্কফার্য এক্সর্টর্ম্পা এ বালণ সদন। ফতেভার্ন প্রাপ্ত চিন্ফ 

অচড-সট শুর্ন দতচয কযা। আর্যকটি চফর্ল চদক র্ে, ফঙ্গফন্ধু এ বালণ চদর্র্ছন জীফনভতুযয চন্ধক্ষর্ণ দাঁচড়র্। এ ধযর্নয 

প্রচণ্ড ভানচক চার্য ভর্ধ্য বালণ চদর্ত আভযা আয সকান সনতার্ক সদচখ না। আব্রাাভ চরাংকর্নয সযা বালণ ‘দ্য সগটিফাগ ে এর্ে’ 

চছর ভাে ৩ চভচনর্টয, ব্দ াংখ্যা ২৭৫ এয কভ। ‘ব্যার্টর অব সগটিফাগ ে’-এ চনত দন্যর্দয স্মযর্ণ আর্াচজত অনুষ্ঠার্ন প্রদত্ত এ 

বালর্ণয চিন্ফ পূর্ফ ে দতচয কযা চছর। চব্রটি প্রধানভন্ত্রী উইন্পটন চাচচ ের তায সযা বালণ “সনবায াজ সা ভাচ ড ফাই সা সভচন 

টু সা চপউ” চদর্চছর্রন ‘ব্যাটর অব চব্রর্টন’ ভের্দ্ধ যর্র এায সপার্ েয চনত াইরটর্দয স্মযর্ণ।  

ফঙ্গফন্ধু তাঁয একক সনতৃর্ে দীঘ ে দুই ভেসগয ভৄচক্ত াংগ্রার্ভয চূড়ান্ত ম োর্ আর্িারনযত সনতাকভীর্দয ক্ষ সথর্ক  

অনচতচফরর্ম্ব স্বাধীনতায সঘালণায দাচফর্ত প্রচণ্ড চার্য ভর্ধ্য র্ড়ন। চনফ োচর্নয পরাপর্রয চবচত্তর্ত জনপ্রচতচনচধর্দয কার্ছ ক্ষভতা 

স্তান্তর্য াচকস্তাচন াভচযক জান্তায গচড়ভচ ছরচাতুচয সথর্ক স্বাধীনতা সঘালণা সদায এ চা দতচয । ফাার্ন্না’য বালা 

আর্িারন, চুার্ন্না’য ভেক্তিন্ট, ফালচি’য চক্ষা আর্িারন, সছলচি’য ছদপা, ঊনত্তর্যয গণ-অর্ভযণ্থান, ত্তর্যয াধাযণ চনফ োচন 

যফতী অর্মাগ আর্িারর্নয য ফাঙাচরযা সঘালণা কর্য, তাযা স্বাধীনতা ছাড়া আয ঘর্য চপযর্ফ না। অন্যচদর্ক াচকস্তাচন জান্তায 

বালা এক ক্ষী স্বাধীনতা সঘালণা চফচেন্নতাফাদী আর্িারন এফাং তাযা সম সকান ভর্ল্য তা দভন কযর্ফ। াচকস্তার্নয 

াংখ্যাগচযর্ষ্ঠয সনতা ফঙ্গফন্ধু কখর্না চফচেন্নতাফাদী দুন োভ সভর্ন চনর্ত যাচজ চছর্রন না।  

স্বাধীনতা ভের্দ্ধয জন্য প্রর্াজনী আন্তজোচতক াতা  ানুভূচত ফঙ্গফন্ধুয চফর্ফচনা চছর। এজন্যই তাঁর্ক ৭ ভার্চ েয 

বালর্ণয ব্দ চনফ োচন কযর্ত র্র্ছ অর্নক চচন্তাবাফনা কর্য, অর্নক সকৌরী র্। চতচন কতটা সকৌরী চছর্রন! ফঙ্গফন্ধু তাঁয 

বালর্ণয সল চদর্ক আন্ন ভের্দ্ধ ত্রু সভাকাচফরা মায মা চকছু আর্ছ তা চনর্ দতচয থাকর্ত সদফাীয প্রচত আহ্বান জাচনর্ সঘালণা 

কযর্রন, “এফার্যয াংগ্রাভ আভার্দয ভৄচক্তয াংগ্রাভ—এফার্যয াংগ্রাভ স্বাধীনতায াংগ্রাভ”। ফঙ্গফন্ধু তাঁয বালর্ণ ভের্দ্ধয জন্য 

প্রর্াজনী প্রস্তুচতয চফচবন্ন চদক তুর্র ধর্যন এফাং ফ োত্মক চনর্দ েনা প্রদান কর্যন। অফশ্য, বালর্ণয প্রা ভাঝাভাচঝর্ত ২৫ ভাচ ে ডাকা 

এর্ম্বচর সর্ন সমাগ সদায চফল চচন্তাবাফনা কযর্ত ফঙ্গফন্ধু ৪টি তে সদন। এফ র্তেয ভর্ধ্য চছর--ভা োর ‘র’ প্রতযাায, সনা 

দস্যর্দয ব্যাযার্ক সপযার্না, ফাঙাচর তযাকার্ণ্ডয তদন্ত কযা এফাং জনপ্রচতচনচধর্দয কার্ছ ক্ষভতা স্তান্তয কযা। 

াচকস্তাচন সনাফাচনীর্ক ফ োত্মকবার্ফ প্রচতত কযায সঘালণা চদর্ ফঙ্গফন্ধুয চনর্দ েনা “আভযা বার্ত ভাযর্ফা। আভযা 

াচনর্ত ভাযর্ফা”। এ বালর্ণ যযই াচকস্তাচন দন্যর্দয উর্দ্দর্শ্য ফঙ্গফন্ধু ফর্রর্ছন, “সতাভযা আভায বাই--সতাভযা ব্যাযার্ক 

থার্কা, সকউ সতাভার্দয চকছু ফরর্ফ না”। বালর্ণ ফঙ্গফন্ধু চরভান যতার্র যকাচয, আধা-যকাচয অচপ, আদারত, চক্ষাপ্রচতষ্ঠান 

অচনচদ েষ্টকার্রয জন্য ফন্ধ অব্যাত থাকর্ফ ফর্র সঘালণা সদন। একইার্থ দচযদ্র ভানুর্লয দুর্ব োগ চফর্ফচনা কর্য চযক্সা, সঘাড়াগাচড়, 

সযর, রঞ্চ প্রভৃচত যতার্রয ফাইর্য যাখায সঘালণা সদন। বালর্ণ াচকস্তাচন াভচযক জান্তার্ক রক্ষয কর্য ফঙ্গফন্ধুয সই কর্ঠায 

হু ুঁচাচয, “আয মচদ একটা গুচর চর্র, আয মচদ আভায সরার্কয উয তযা কযা -----------------”; “চকন্তু আয আভায বুর্কয 

উয গুচর চারাফায সচষ্টা কর্যা না, বার্রা র্ফ না” সই সথর্ক ফায ভৄর্খ ভৄর্খ।  একই বালর্ণ সদফাীয প্রচত ফঙ্গফন্ধুয আকচত, 

“এই ফাাংরা চন্দু-ভৄরভান, ফাঙাচর, ননফাঙাচর মাযা আর্ছ তাযা আভার্দয বাই। তার্দয যক্ষায দাচে আভার্দয র্য, আভার্দয 

সমন ফদনাভ না --ভর্ন যাখর্ফন”। এবার্ফ এ ঐচতাচক বালর্ণ আভযা সকাভর হৃদর্য ভানচফক ফঙ্গফন্ধু এফাং একইার্থ রক্ষয 

অজের্ন অচফচর, কর্ঠায  আর্ালীন ফঙ্গফন্ধুর্ক সদখর্ত াই।  

কর্থাকথর্নয বচঙ্গ ৭ ভার্চ েয বালণর্ক জর্ফাধ্য  আকল েণী কর্যর্ছ। ফাঙাচরর্দয য াচকস্তাচন াকর্দয সালণ 

 চনম োতর্নয পুর্যা ইচতা াংচক্ষপ্ত চকন্তু অতযন্ত চক্তারী এ বালর্ণ উর্ঠ এর্র্ছ। ফঙ্গফন্ধুয ফজ্রকর্ে চফার জনবা জনতা, 



বাফ াইর্ক্লার্ন ভাাগর্যয তীব্র সঢউর্য ভর্তা উর্েচরত র্ত থার্ক। তাঁয উদাত্ত আহ্বান পুর্যা ফাঙাচর জাচতর্ক র্ফ োচ্চ তযাগ 

স্বীকার্যয জন্য দতচয কর্য সতার্র। 

বালানরী  সমাগার্মার্গয চফর্ফচনা সথর্ক ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয বালর্ণয চফর্ল গুরুু্ে যর্র্ছ। বালা চক্ষণ জ্ঞার্নয 

আর্রার্ক আভযা জাচন, পুর্যাপুচয সফাধগম্য সমাগার্মার্গয জন্য একজন ব্যচক্ত প্রচত সর্কর্ে র্ফ োচ্চ ৩টি ব্দ উচ্চাযণ কযর্ত ার্যন। 

জনভার্ফর্ বালর্ণয সক্ষর্ে সফাধগম্য সমাগার্মার্গয জন্য ফক্তার্ক আর্যা অর্নক ধীযগচতর্ত কথা ফরর্ত । ত ত রাউড 

চিকায ব্যফায কর্য সযর্কা ে ভদার্ন ১০ রার্খয সফচ ভানুর্লয চফার ভার্ফর্ র্ফ োচ্চ সফাধগম্য সমাগার্মার্গয জন্য র্ব্দয এ 

চাফ র্ফ াধাযণ ব্দাংখ্যায এক-তৃতীাাং। তাচিক এ চার্ফয ার্থ ফঙ্গফন্ধুয স বালর্ণয ব্দাংখ্যা একফার্য চভর্র মা। 

প্রা ১৯ চভচনর্টয স বালর্ণ ব্দাংখ্যা ১,১০৭। অাধাযণ ফক্তা ফঙ্গফন্ধু সফাধগম্য সমাগার্মার্গয র্ফ োচ্চ ভান ফজা সযর্খ স বালর্ণ 

প্রচত চভচনর্ট গর্ড় ৫৮ সথর্ক ৬০টি ব্দ উচ্চাযণ কর্যচছর্রন। 

এর্কফার্য এক্সর্টর্ম্পা ৭ ভার্চ েয বালর্ণ সকান র্ব্দয অনথ েক পুনযাবৃচত্ত ফা সকান অপ্রাচঙ্গক ব্দ সদখা মা না। অফশ্য  

দু’একটি সক্ষর্ে ফক্তর্ব্য সজায সদায জন্য র্ব্দয পুনযাবৃচত্ত সদখা সগর্ছ। গণভানুল সথর্ক র্ঠ আা জাত সনতা ফঙ্গফন্ধু তাঁয বযাট 

কে, উচ্চাযণ, স্বর্যয ঠানাভা, ব্যচক্তে, ফচড ল্যাাংগুর্জ চফর্ল কর্য তজেচন উঁচচর্ সযা সই বচঙ্গয ভাধ্যর্ভ এতটাই জর্ফাধ্য 

চছর্রন সম, স চফার ভার্ফর্ উচস্থত প্রর্তযর্ক তাঁয ফক্তব্য িষ্ট বুঝর্ত সর্যচছর্রন। বালণ সদায ভ ভার্ফর্ প্রচতটি 

অাংর্য দ েক- সোতায দৃচষ্ট আকল েণ কযর্ত চতচন সমবার্ফ ঘুযচছর্রন, স সকৌর চছর অতযন্ত আকল েণী। বালর্ণ গণভানুর্লয 

ভৄর্খয বালা ব্যফায এটির্ক আর্যা পরপ্রসূ কর্যর্ছ। সমভন ফঙ্গফন্ধু বালর্ণ াচকস্তাচন দন্যর্দয উর্দ্দশ্য কর্য ফর্রর্ছন, “৭ সকাটি 

ভানুলর্ক দাফার্ যাখর্ত াযফা না। আভযা মখন ভযর্ত চর্খচছ, তখন সকউ আভার্দয দভার্ত াযর্ফ না”। এখার্ন আঞ্চচরক বালায 

ব্দচন ফক্তব্যসক অর্নক সফচ ফচরষ্ঠ কর্যর্ছ।  

ঐচতাচক ৭ ভার্চ েয বালর্ণয এ অতুরনী দক্ষতা ফঙ্গফন্ধু ফহু ফছর্যয াধনা অজেন কর্যর্ছন। চতচন তাঁয জীফর্নয 

অচধকাাং বালণ চদর্র্ছন তাৎক্ষচণকবার্ফ, সকান ধযর্নয পূফ েপ্রস্তুচত ছাড়াই। ডাা সথর্ক জনভার্ফর্য ভানুল সদর্খই তাৎক্ষচণক 

ফক্তব্য দতচয কযায এক অাধাযণ সভধা তাঁয চছর। কার্যা ার্থ সকাথা কথা ফরর্র দীঘ েচদন য চতচন তার্ক ভর্ন যাখর্ত 

াযর্তন। এভনচক নাভ ভর্ন যাখর্ত াযর্তন। তাঁয স্মযণচক্ত চছর অতযন্ত প্রখয। চতচন ভানুর্লয ভর্নয বালা বুঝর্তন। আয তাই 

চতচন চছর্রন াযা সদর্য গণভানুর্লয সনতা। 

ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয ঐচতাচক বালণ ২০১৭ ার্রয ৩০ অর্টাফয, ইউর্নর্কা’য ‘সভর্ভাচয অভ্ দ্য ার্ল্ে ইন্টাযন্যানার 

সযচজস্টায’ এ চফশ্ব প্রাভাণ্য ঐচতয চর্র্ফ অন্তর্ভ েক্ত । এ অন্তর্ভ েচক্তয আর্গ, ইউর্নর্কা’য আন্তজোচতক উর্দষ্টা কচভটি’য দস্যগণ 

২০১৭ ার্রয ২৪ সথর্ক ২৭ অর্টাফয প্যাচযর্ াংস্থাটিয দয দপ্তর্য অনুচষ্ঠত দফঠর্ক একটি জাচতযাে সৃচষ্টকাযী এ জ্বারাভী 

বালর্ণয পুঙ্খানুপুঙ্খবার্ফ ভল্যান কর্যন। ভল্যান কচভটি’য দস্যগণ ফাযফায বালর্ণয চবচড সদর্খন এফাং চফচস্মত ন-- ৫ ফুট ১১ 

ইচঞ্চ উঁচু একজন ফাঙাচর সনতা তাঁয র্ব্দয চফর্ফাযর্ণ সলাগার্ন সলাগার্ন প্রকচম্পত জনতায ভৄর্দ্র কীবার্ফ ঝড় তুর্র চর্রর্ছন! 

ইউর্নর্কা ফর্রর্ছ, ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয বালর্ণ এভন অন্তর্ভ েচক্তভরক গণতাচন্ত্রক ভাজ গঠর্নয আহ্বান জানার্না র্র্ছ, সমখার্ন কর 

জনর্গাষ্ঠীয যাজননচতক, অথ েননচতক  াাংস্কৃচতক আা-আকাঙ্ক্ষায প্রচতপরন । ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভার্চ েয বালর্ণয অন্তচন েচত ফাণী 

এখর্না প্রাচঙ্গক ফর্র চফশ্বফাীর্ক এটি এখর্না উদ্দীপ্ত কর্য ফর্র ইউর্নর্কা’য সঘালণার্ে উর্েখ কযা । 

# 
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