
ফঙ্গফন্ধু তযা: প্রততফাদী অন্দারন্নয চাা ড়া আততা 

মুাম্মদ াভসুর ক 

 

১৯৭৫ ান্রয ১৫ অগস্ট তযফান্য জাততয ততা শখ মুতজবুয যভানন্ক নৃংবান্ফ তযা পৃতথফীয 

আততান্ ফন্চন্ে ভভ মস্পী  জঘন্য ঘটনা। দানফচক্র ফঙ্গফন্ধু ছাড়া তাঁয তযফান্যয ন্য দস্য-

দ্যতফফাতত পুত্রফধূ, এভনতক ছে-াত ফছয ফেত তশু যান্র তনকটাত্মীে, মাঁন্দয ান্তয নাগান্র 

শন্েন্ছ তাঁন্দয তনভ মভবান্ফ তযা কন্য। শতদন ফঙ্গফন্ধুয দুআ কন্যা অজন্কয ভাননীে প্রধানভন্ত্রী শখ 

াতনা  তাঁয শছান্টা শফান শখ শযানা শদন্য ফাআন্য থাকাে ঘাতন্কয বুন্রট তাঁন্দয ছুঁন্ত ান্যতন।  
 

রক্ষ্য কযা শগন্ছ, ফঙ্গফন্ধুয তযাকাযীন্দয তফচায দাতফ এফং াতি প্রদান্নয প্রতক্রো শুরু ন্র এভনতক 

ফতমভান্ন তকছ শরাক এআ ফন্র প্রচায চারান শম, ফঙ্গফন্ধুয ভন্তা তফংফাতদত শনতায তযাকান্েয য 

শকাথা শকান্না প্রততফাদ-প্রততন্যাধ েতন। তাযা শফাঝান্ত চান শম, ৭৫ ার নাগাদ ফঙ্গফন্ধুয জনতপ্রেতা 

তযন্ত কন্ভ তগন্েতছর। তাআ তনজ দন্রয শনতা-কভীযা তাঁয নৃং তযাকান্েয য টু ব্দ ম মন্ত কন্যনতন। 

অন্র এভন প্রচান্যয ভাধ্যন্ভ তাযা নতুন প্রজন্ন্ক তফভ্রান্ত এফং ফঙ্গফন্ধুয জনতপ্রেতান্ক খান্টা কন্য 

শদখান্ত চান।   
 

নুন্ধান কন্য শদখা শগন্ছ, তকছ যাজননততক ব্যতিয ফস্থান  াভতযক ব্যতিয পাতচক 

কভ মকান্েয অকতিকতাে াধাযণ ভানুল ন্নক শনতা-কভীয ভন্ধ্য প্রথন্ভ তফভ্রাতন্ত শদখা তদন্র শদন্য 

ন্নক জােগাে শতদনআ প্রততফাদ তভতছর ন্েতছর। যফতী দু-ততন ভান্য ভন্ধ্য শদন্য একটি ফন্ড়া ং 

জুন্ড় গন্ড় উন্েতছর বৃত্তয প্রততফাদ-প্রততন্যাধ কভ মসূতচ মা একাত্তন্যয শগতযরা যুন্েয রূ তনন্েতছর। তন্ফ 

এন্ক্ষ্ন্ত্র শকন্দ্রীে ম মাে শথন্ক তাৎক্ষ্তণক তনন্দ মনা না াো এফং ন্ঙ্গ ন্ঙ্গ বৃত্তয তযন্য প্রততন্যাধ গন্ড় 

না োয কাযণগুন্রা তফন্ফচনা কযা প্রন্োজন।  
 

শমভন: ১৫ অগস্ট ঢাকা তফশ্বতফদ্যারন্ে ফঙ্গফন্ধুয অগভনন্ক তঘন্য কভ মসূতচয ন্যয তদন তছর নফগঠিত 

জাতীে যুফরীন্গয শনতা-কভীন্দয ন্ম্মরন  তযতচতত নুষ্ঠান। এ উরন্ক্ষ্য াযা শদন্য শজরা ম মান্েয  

ীল ম শনতাযা ফস্থান কযতছন্রন ঢাকাে। থ মাৎ াংগেতনকবান্ফ তাৎক্ষ্তণক প্রততফাদ-প্রততন্যাশধয ডাক 

শদোয ভন্তা শরাকজন শজরা ম মান্ে তছন্রন না ফন্েআ চন্র। তফতবন্ন তথ্য-উাত্ত শেঁন্ট জানা মাে, ফঙ্গফন্ধুয 

তফরুন্ে লড়মন্ত্র শম চরতছর তা ফাংরান্দ শনাফাতনীয ভধ্যিন্যয একাতধক কভ মকতমা শদত-তফন্দত 

শুবাকাঙ্ক্ষীশদয ন্নন্ক তাঁন্ক শফাঝান্নায শচষ্টা কন্যন্ছন। শনতান্দয শকউ শকউ তাঁন্ক ৩২ নম্বয ফাতড়য 

তনযাত্তাীনতায কথা শবন্ফ গণবফন্ন থাকায নুন্যাধ জাতনন্েতছন্রন। তততন যর তফশ্বান্য কাযন্ণ কান্যা 

কথাআ শান্ননতন এফং শকান্নারূ তকমতামূরক ব্যফস্থা শনোয ব্যাান্য প্রান ফা দরীে শনতা-কভীন্দয 

শকান্না তনন্দ মনা শদনতন। 
 

ফঙ্গফন্ধু তযাকান্েয খফয াোয য তযতস্থততততয কাযন্ণ ীল ম ম মান্েয কাউন্ক াো না 

শগন্র স্থানীে শনতা-কভীযা যস্পয শমাগান্মান্গয ভাধ্যন্ভ ঐতদনআ তাৎক্ষ্তণক প্রততফাদ  তফন্ক্ষ্াব তভতছর 

শফয কন্যতছর শদন্য তিতীে বৃত্তভ য চট্টগ্রাভ, ফযগুনা  তকন্াযগঞ্জ তফতবন্ন এরাকাে। ঘটনায প্রথভ 

তদন্নআ চট্টগ্রাভ শফতাযন্কন্দ্র দখর কন্য জনগণন্ক প্রততফান্দ াতভর োয অহ্বান জানান্নায উন্দ্যাগ 

শনো ে। তকন্তু প্রফীণ শনতান্দয শকউ শকউ ংগঠিত  তনযস্ত্র ফস্থাে এ ধযন্নয কভ মকাে ঝুঁতকপূণ ম 

তফন্ফচনাে ম্মত না োে উন্দ্যাগটি ফাততর ে।  
 

৩-৪ তদন্নয ভাথাে তভতছর ে ভেভনতংন্য ালুোঘান্ট। ছাত্র-কভীন্দয শচষ্টায পন্র ২০ ন্টাফয 

ঢাকা তফশ্বতফদ্যারন্েয ভধুয শকতিন  করাবফন এরাকাে চন্র ভান্ফ, তভতছর-শলাগান। যতদন অফায 

তভতছর কযন্ত তগন্ে াভতযক যকান্যয ভথ মক  পুতরত াভরায তকায ন ছাত্ররীগ-ছাত্র আউতনেন্নয 

শনতা-কভীযা। এযআ ভন্ধ্য শগান্ন ংগঠিত ন্ে ৪ নন্বম্বয ঢাকা তফশ্বতফদ্যারে এফং অান্য এরাকা তঘন্য 

তভতছর ভান্ফ, শদোর তরখন  শাস্টাতযংন্েয ভাধ্যন্ভ প্রততফাদী কভ মসূতচ ারন কন্য ছাত্ররীগ, ছাত্র 

আউতনেন ফাকারভুি ন্যা-কতভউতনস্ট াটি ম  অোভী রীন্গয শনতা-কভীযা। এ ভে ৩২ নম্বন্য 



ফঙ্গফন্ধুয ফাবফন্নয াভন্ন পুষ্পাঞ্জতর  মণ কযা ে। এন্ত তক্ষ্াথী ছাড়া তফপুর ংখ্যক াধাযণ ভানুল 

ং শনে। শখান্ন উতস্থত ন্নন্কআ কান্নাে শবন্ঙ ন্ড়ন। আ তদন চট্টগ্রান্ভ কন্েক জােগাে তভতছন্রয 

অন্োজন কযা ে। তভতছর ে চট্টগ্রাভ তফশ্বতফদ্যারন্ে। এ ছাড়া শযপুয, াফনা, পবযফ, মুিাগাছাে প্রততফাদ 

ভান্ফ  তফন্ক্ষ্াব তভতছর ংঘটিত ে। তন্ফ ফকটি তভতছর ভান্ফআ পুতর  শনাফাতনীয ফাধায 

কাযন্ণ ংতক্ষ্প্ত কযন্ত ন্েতছর। শকাথা শকাথা শনাফাতনীয াভরায কাযন্ণ ছত্রবঙ্গ ন্ে মাে। এযআ 

পাঁন্ক ঘতনষ্ঠজনন্দয তনন্ে স্ত্র প্রততন্যান্ধয রন্ক্ষ্য শন্েম্বন্যয শল তদন্ক ভেভনতংন্য ীভান্ত ঞ্চন্র 

ফস্থান শনন মুতিন্মাো অফদুর কান্দয ততিকী তফন্যাত্তভ। একআযকভ তচন্তা তনন্ে ংগঠিত তিন্রন 

ফঙ্গফন্ধুয শজযষ্ঠপুত্র ীদ শখ কাভান্রয ঘতনষ্ঠ ফন্ধু, ঢাকা ভানগয ছাত্ররীন্গয তৎকারীন াধাযণ ম্পাদক 

 ন্য জাতীে ছাত্ররীন্গয শকন্দ্রীে দস্য পেদ নুরুর আরাভ নুরু তফতবন্ন কন্রজ  ন্যান্য ঞ্চন্রয 

ছাত্ররীন্গয শনতা-কভীযা। নন্বম্বন্য ম মােক্রন্ভ তাঁযা তগন্ে শমাগ শদন কান্দয ততিকীয ন্ঙ্গ। গঠিত ে 

জাতীে মুতিফাতনী। ল্পংখ্যক ফঙ্গফন্ধুন্প্রতভক দস্য তনশে এআ ফাতনী কাজ শুরু কযন্র শগান 

াংগেতনক তৎযতায পন্র এক ফছন্যয ভন্ধ্য তফতবন্ন ঞ্চর শথন্ক ৬-৭ াজায, কায কায ভন্ত, অয 

শফত প্রততফাদী শমাো এন্ত যুি ন। এঁন্দয ভন্ধ্য উন্েখন্মাগ্য ংখ্যক তছন্রন একাত্তন্যয ফীয মুতিন্মাো। 

তছন্রন নাযােণগন্ঞ্জয নাতভ ভান (ন্য ংদ দস্য  প্রততভন্ত্রী), অফদুর রততপ ততিকী (প্রািন ভন্ত্রী), 

তৎকারীন ছাত্ররীন্গয অন্তজমাততক তফলেক ম্পাদক দীঙ্কয তালুকদায (ফতমভান এভত), নগয ছাত্ররীন্গয 

প্রচায ম্পাদক অফদুয যউপ তকদায, ঢাকা অআতডোর কন্রজ ছাত্ররীন্গয বাতত অব্দু াভাদ তন্টু, 

াভীভ শভাাম্মদ অপজার (প্রোত ভাতযচারক, আরাতভক পাউন্েন), জাতীে ছাত্ররীন্গয শকন্দ্রীে দস্য 

শতরভ তালুকদায ন্নন্ক। 
 

প্রততন্যাধ শমাোযা শনত্রন্কানা, ভেভনতং, সুনাভগঞ্জ, শযপুয, জাভারপুয, গাআফান্ধা, কুতড়গ্রাভ  

রারভতনযাট শজরায ীভান্ত এরাকাে ফস্থান তনন্ে কখন্না ফাংরান্দ, কখন্না বাযন্তয াাতড় ঞ্চর 

শথন্ক শনাফাতনী  তফতডঅন্যয ন্ঙ্গ যুে কন্যন। তান্দয একটি গ্রু খদকায শভাতাক অভদন্ক তযা 

কযায জন্য ঢাকা এন্ ধযা ড়াে তযকল্পনা ফািফােন কযন্ত ান্যনতন।  

 

একআবান্ফ চট্টগ্রান্ভয তৎকারীন ছাত্র  যুফন্নতা, একাত্তন্য চট্টগ্রাভ য শগতযরা ফাতনীয প্রধান  

শভৌরতব পেদ অভদ, এতফএভ ভতউতিন শচৌধুযী (চট্টগ্রান্ভয প্রোত তটি শভেয), যুেকারীন তফএরএন্পয 

পূফ মাঞ্চরীে কভাোয এএভ আউসূপ তাঁন্দয নুাযীন্দয ংগঠিত কন্য ফঙ্গফন্ধু তযায তফরুন্ে প্রততফাদ-

প্রততন্যাধমূরক নানান কভ মসূতচ গ্রণ কন্যন। ন্নক মুতিন্মাো যুফ  ছাত্ররীন্গয কন্েক শনতাকভী 

ক্রভান্বন্ে এ প্রতক্রোে যুি ন। এঁন্দয কভ মকাে তযচাতরত ে মূরত চট্টগ্রাভ ভানগয তফতবন্ন থানা 

এরাকাে। শভৌরতব পেদ একটি কভান্ো গ্রু তনন্ে তরতফো তগন্ে খুতনন্দয তযা কযায তযকল্পনা তনন্েতছন্রন। 

৭৭ ান্রয প্রথভাধ ম ম মন্ত চরভান আ যুন্ে দুন্ক্ষ্যআ উন্েখন্মাগ্য ংখ্যক দস্য তাত ে। শদন্য 

শবতন্য স্বাধীনতা  মুতিযুে তফন্যাধী তিয তফরুন্ে তকছ কাজ কন্যন্ছন তাঁযা।  
 

প্রততফাদ তভতছর ভান্ফ  স্ত্র প্রততন্যাধ অন্দারন্নয শুরুয তদক শথন্ক তফতবন্ন ম মান্ে প্রতযক্ষ্  

ন্যাক্ষ্বান্ফ যুিন্দয ভন্ধ্য তছন্রন, অ য ভ উফােদুর মুকতাতদয (ফতমভান্ন ংদ দস্য), ছাত্র আউনেন শনতা 

ভাবুফ জাভান, ান্জদা শচৌধুযী, অফদুয যাজ্জাক, এ এ ভান্রক, ফােদুর কান্দয, আভত কাতদয গাভা, 

ফালুর ভজনু চুন্নু, খ ভ জাাঙ্গীয, চট্টগ্রাভ অোভী রীন্গয তযাজুর ক তভো, অফদুো অর ারুন শচৌধুযী, 

আতঞ্জতনোয শভাাযযপ শান্ন, অখতারুজ্জাভান শচৌধুযী ফাবু, এভ এ ভান্নান ন্নন্ক। 
 

তন্ফ প্রততফাদী প্রততন্যাধ শমাোন্দয যণন্কৌন্র তকছটা তবন্নতা তছর ফন্র জানা মাে। কায কায 

রক্ষ্য তছর তযাকাযী  তান্দয ভদতদাতা াভতযক কতমক্ষ্ন্ক স্ত্র উান্ে টিন্ে তনন্জন্দয কর্তমশে নতুন 

যকায প্রততষ্ঠা কযা। ন্যতদন্ক ন্নন্কয রক্ষ্য তছর তকছটা স্ত্র কভ মকান্েয ভাধ্যন্ভ যকাযন্ক ব্যততব্যি 

যাখায াাাত এরাকাতবতত্তক পফেক-ভান্ফ, তরপন্রট তফতযণ, শদোর তরখন আতযাতদয ভাধ্যন্ভ জনভত 

সৃতষ্ট কযা-মান্ত জনভন্ন ফঙ্গফন্ধু, মুতিযুে  স্বাধীনতায শচতনায পুনজমাগযণ ঘটিন্ে দরন্ক ংগঠিত কন্য 

ক্ষ্ভতাে পুনঃপ্রততষ্ঠা কযা মাে। শ ভে শাস্টান্য-তভতছন্র শলাগান তছর ‘এক মুতজফ শরাকান্তন্য-রক্ষ্ মুতজফ 



ঘন্য ঘন্য’, ‘মুতজফ তযায তযণাভ-ফাংরা ন্ফ তবন্েতনাভ’, অভযা ফাআ মুতজফ ন্ফা-মুতজফ তযায ফদরা 

শনন্ফা’, আতযাতদ।  
 

ফঙ্গফন্ধু তযাকান্েয তদন শথন্কআ াভতযক যকায এ ধযন্নয প্রততফাদ প্রতক্রো শম ঘটন্ফ তা আঁচ 

কযন্ত শন্য শদব্যাী শনতা-কভীন্দয ব্যাক ধযাকড়  তনম মাতন শুরু কন্য। প্রততন্যাধযুন্ে পুতর, 

তফতডঅয, শনাফাতনীয ান্ত ধযা ন্ড় কন্েক শমাো তনভ মভ তনম মাতন্নয তকায ন। ফতভতরন্ে ভাযা মান 

প্রাে ১০০ জন। তাযা শগ্রপ্তায  অত্মন্গান্ন থাকা ন্নন্কয তফরুন্ে নানাযকভ ভাভরা দান্েয কন্য। ঢাকা, 

ভেভনতং  চট্টগ্রান্ভয শনা কযাম্পগুন্রান্ত তকছ াভতযক কভ মকতমা শগ্রপ্তাযকৃতন্দয ফঙ্গফন্ধুয দারার এফং 

যকায উৎখান্তয শচষ্টা কন্যন্ছন ভন্ভ ম স্বীকান্যাতি অদান্েয নান্ভ ভানতফক তনম মাতন কন্যন। ন্তত ১০ জন 

ভুিন্বাগীয ফণ মনা নুমােী টচ মায শন্র তান্দয এভন তনম মাতন কযা ে, মা ভন্ন ড়ন্র এখন্না আঁৎন্ক ন্েন 

তাঁযা। এযকভ তনম মাতন্ন ঢাকায একটি শকন্ন্দ্র তনম মাতন্ন তদ ন একাত্তন্য চট্টগ্রান্ভয মুতিন্মাো শভৌরতব 

পেদ অভদ। এ ছাড়া, ন্নন্ক শগ্রপ্তায এতড়ন্ে ৭৫ শথন্ক ৮১ ার ম মন্ত হুতরো ভাথাে কন্য এখান্ন শখান্ন 

অত্মন্গান্ন শথন্ক দুঃ জীফন কাটান্ত ফাধ্য ে। তকন্তু াভতযক যকান্যয শযালানন্র ড়ায বন্ে শকান্না 

ংফাদ ভাধ্যন্ভ এফ তৎযতায শকান্না খফয প্রকা ােতন। এছাড়া, এখনকায ভন্তা শকান্না শফযকাতয 

শকান্না শমাগান্মাগ ভাধ্যভ না থাকাে শআ প্রততফাদ- অন্দারন্নয আততা চাা ন্ড় মাে। শথন্ক মাে াধাযণ 

ভানুন্লয ন্গাচন্য।  
 

একথা তনতিমধাে ফরা মাে শম, ন্নকটা শগান্ন এফং তফতক্ষ্প্তবান্ফ ন্র ফঙ্গফন্ধু তযায এআ 

প্রততফাদী অন্দারন্নয পন্র াযা শদন্ তদন্াযা, তঝতভন্ে ড়া ফঙ্গফন্ধুয নুাযীযা যাজনীততন্ত তক্রে 

োয ব্যাান্য নতুন কন্য া  প্রাণ তপন্য াে। পন্র ঘন্যাো যাজনীতত শুরু ন্র ংতিষ্ট ফাআ দরন্ক 

পুনগ মেন্ন উৎাী  উন্দ্যাগী ন, মায ধাযাফাতকতাে যফতী ভন্ে অোভী রীগন্ক াংগেতনক তবতত্তয 

য দাঁড় কযান্না জ ে। 

# 

 

২৯.০৭.২০২১                                       তঅআতড তপচায 

 

শরখক: ম্পাদক-আততান্য খড়া, মুতিযুেতফলেক গন্ফলণাকভী। বাতত, ফাংরান্দ আততা 

 তম্মরনী শকন্দ্রীে ল মদ।  

 


