
 

ফঙ্গফন্ধু  বালা আন্দারন 

অজয় দাগুপ্ত 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরান্দন্য াংবফধান্নয প্রথভ বান্গয ৩-অনুন্েন্দ ফরা ন্য়ন্ছ- ‘প্রজাতন্ন্ত্রয যাষ্ট্রবালা 

ফাাংরা।’ ৪-ক অনুন্েন্দ ‘জাবতয বতায প্রবতকৃবত’ যম ফ স্থান্ন াংযক্ষণ  প্রদ শন কযন্ত ন্ফ, তায উন্েখ 

যন্য়ন্ছ।  াংবফধান্নয ফ শন্ল ১৫৩ অনুন্েন্দয ২-ধাযায় ফরা ন্য়ন্ছ- ‘ফাাংরায় এই াংবফধান্নয একটি 

বনব শযন্মাগ্ম াঠ  ইাংযাবজযত অনুবদত একটি বনব শযন্মাগ্য াঠ থাবকন্ফ... ফাাংরা  ইাংযাবজ ান্ঠয ভন্ে 

বফন্যান্ধয যক্ষন্ে ফাাংরা াঠ প্রাধান্য াইন্ফ।’ [বে রাখ নাযী-পুরুন্লয আত্মদান্ন অবজশত ফাাংরান্দন্য 

জনগন্ণয দুবশাগ্য, ১৯৭৮ ান্র যাষ্ট্রবত  প্রধান াভবযক আইন প্রাক বজয়াউয যভান াংবফধান্নয 

‘The Second Proclamation (Fifteenth Amendmaent) Order 1978’ জাবয কন্যন। 

ফাাংরা বালায অবধকায প্রবতষ্ঠা  ১৯৭১ ান্র ভান ভৄবি াংগ্রান্ভ আত্মদানকাযীন্দয প্রবত চযভ অম্মান 

প্রদ শন ঘটান্না য় এ াংন্াধনীয একটি ধাযায় এবান্ফ- ‘াংবফধান্নয ফাাংরা  ইাংযাবজ ান্ঠয ভন্ে যকান 

বফন্যাধ, বফবযতয, অাংগবত অথফা অাভঞ্জস্যতায যক্ষন্ে, মতদূয তাা উি পযভানভ দ্বাযা াংবফধান্নয 

যকান াঠ বকাংফা উায উবয় ান্ঠয যকান াংন্াধন, াংন্মাজন, বযফতশন, প্রবতস্থান অথফা বফন্রাাধন 

ম্পবকশত য়, ইাংযাবজ াঠ প্রাধান্য াইন্ফ।’] 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরান্দন্য জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু যখ ভৄবজবুয যভান, এটা াংবফধান্নয ৪-ক 

অনুযেন্দ উন্েখ যন্য়ন্ছ। যকন বতবন জাবতয বতা, যটা লষ্ঠ তপবন্রয ১৫০(২) ধাযায় উন্েখ যন্য়ন্ছ 

এবান্ফ- ‘১৯৭১ ান্রয ২৫ ভাচ শ ভেযাত যন্ল অথ শাৎ ২৬ ভাচ শ প্রথভ প্রন্য জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু যখ 

ভৄবজবুয যভান ফাাংরান্দন্য স্বাধীনতা যঘালণা কন্যন।’ 
 

ফঙ্গফন্ধু এ ভূখন্েয ভানুলযক স্বাধীনতায জন্য অনুপ্রাবণত  াংগঠিত কন্যবছন্রন। তাঁয আহ্বান্ন ১৯৭১ 

ান্রয ২৫ ভান্চ শয য দখরদায াবকস্তাবন ানাদায ফাবনীন্ক যাবজত কযায জন্য রাখ রাখ তরুণ-ভেফক 

অস্ত্র ান্ত তুন্র বনন্য়বছর। ভৄি স্বন্দন্ আথ শাভাবজক পুনগ শঠন্নয াাাব প্রণীত য় াংবফধান, যমখান্ন 

ফাাংরা ায় যাষ্ট্রবালায স্বীকৃবত। 
 

যাষ্ট্রবালা বন্ন্ফ ফাাংরা বালায স্বীকৃবতয জন্য ফঙ্গফন্ধু যখ ভৄবজবুয যভান াবকস্তান প্রবতষ্ঠায য 

যথন্কই বিয় বছন্রন। ১৯৪৮ ান্রয ৪ ভাচ শ াবকস্তান্নয এক যগান্য়দা বযন্ান্ট শ ফরা য়, ‘পূফ শ াবকস্তান 

ভৄবরভ ছােরীন্গয াাংগঠবনক কবভটিয কন্য়কজন দস্য ফাাংরান্ক াবকস্তান্নয যাষ্ট্রবালা কযায ন্ক্ষ একটি 

বরপন্রট বফতযণ কন্যন্ছ। বরপন্রন্ট অন্যান্ন্যয ন্ঙ্গ পবযদপুন্যয টুবঙ্গাড়ায যখ লুৎপয যভান্নয পুে 

যখ ভৄবজবুয যভান্নয নাভ যন্য়ন্ছ।’ [বন্িট ডকুন্ভন্ট অফ ইন্টাবরন্জন্স ব্রাঞ্চ অন পাদায অফ বদ ন্যান 

ফঙ্গফন্ধু যখ ভৄবজবুয যভান, প্রথভ খে, পৃষ্ঠা ৭] 
 

ফঙ্গফন্ধু ১৯৪২ যথন্ক ১৯৪৭ ান্রয ভাঝাভাবঝ ম শন্ত কবরকাতায়ভৄবরভ ছােরীন্গয দস্য বন্ন্ফ 

ছাে আন্দারন্ন বিয় বছন্রন। ১৯৪৭ ান্রয যন্েম্বয ভান্ ঢাকায় আায য য ভন্য়য পূফ শ াবকস্তান্ন 

ছােরীগন্ক নতুনবান্ফ াংগঠিত কন্যন। ৪ জানুয়াবয (১৯৪৮) গঠিত য় পূফ শ াবকস্তান ভৄবরভ ছােরীগ। তাঁয 

বনন্জয বালায় ফরন্ত য়- ‘ছােরীগ প্রবতষ্ঠান গঠন কযায ান্থ ান্থ বফযাট াড়া ায়া যগর ছােন্দয 

ভন্ে। এক ভান্য যবতয আবভ প্রায় কর যজরায়ই কবভটি কযন্ত ক্ষভ রাভ। মবদ নইভউবিন কনন্বনয 

বছর, বকন্তু কর বকছুই প্রায় আভান্কই কযন্ত ত।’ [যখ ভৄবজবুয যভান-অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃষ্ঠা ৪৯] 
 

নফগঠিত এ াংগঠন্নয াভন্ন প্রধান চযান্রঞ্জ আন্ উদু শন্ক াবকস্তান্নয একভাে যাষ্ট্রবালা কযায 

অন্চষ্টা যযাধ এফাং ফাাংরান্ক অন্যতভ যাষ্ট্রবালা কযা। তন্ফ ভাে ২৭ ফছয ফয়ন্ই যখ ভৄবজবুয যভান্নয 

 

 



-২- 

 

ভন্নাজগন্ত বচন্তা ঘুযাক যখন্ত থান্ক- াবকস্তান যান্ষ্ট্রয কাঠান্ভান্ত ফাঙাবরয ভৄবি যনই। ১৯৭৪ ান্রয ২২ 

যপব্রুয়াবয খ্যাবতভান যরখক অন্নদা ঙ্কয যায়ন্ক বতবন ফন্রন, ‘ঠাৎ একবদন যফ উঠর, আভযা চাই 

ফাাংরাবালা। আবভ ববন্ড় মাই বালা আন্দারন্ন। বালাবববিক আন্দারনন্কই একটু একটু কন্য রূ বদই 

যদবববিক আন্দারন্ন।’ [সূে : অন্নদা ঙ্কয যান্য়য যরখা ‘ইন্দ্রাত’- ভর গ্রন্থ তাব্দীয ভানায়ক ফঙ্গফন্ধু, 

পৃষ্ঠা ৩৬] 
 

প্রকৃতন্ক্ষ, ফাাংরান্ক যাষ্ট্রবালা বন্ন্ফ প্রবতষ্ঠায আন্দারনন্ক বতবন ফাঙাবরয বনজস্ব যাষ্ট্র প্রবতষ্ঠায 

াংগ্রাভ যথন্ক বফবেন্ন কন্য যদন্খনবন। ১৯৪৯ ান্রয ১৬ যন্েম্বয ঢাকায তাজভর বন্নভা ন্র ছােরীন্গয 

যকন্দ্রীয় ন্ম্মরন এফাং এ উরন্ক্ষয আযভাবনন্টারা ভয়দান্নয জনবায় বতবন ছাে াংগঠন্নয কযণীয় বন্ন্ফ 

যম ফ বফলয় তুন্র ধন্যন তায ভন্ে বছর- ফাাংরান্ক যাষ্ট্রবালা বন্ন্ফ প্রবতষ্ঠা, বনযক্ষযতা দূয কযায জন্য 

বনবফদ্যারয় স্থান, বফতকশবা গঠন, াবকস্তান যকান্যয জুলুভ-বনম শাতন-যালন্ণয বফরুন্ে জনগণন্ক 

াংগঠিত কযা প্রভৃবত। বতবন ছােন্দয াভবযক প্রবক্ষণ প্রদান্নয দাবফ তুন্র ফন্রন- বিভ াবকস্তান যথন্ক 

মান্দয এ ভূখে যক্ষায জন্য আনা ন্য়ন্ছ তাযা এখান্নয যবৌন্গাবরক বযন্ফ যফান্ঝ না। [যগান্য়দা বযন্াট শ, 

প্রথভ খে, পৃষ্ঠা ২৬৯  ২৭৫] 
 

ফাঙাবর ছাে-তরুণন্দয ান্ত অস্ত্র কী অবভত বি অজশন কন্য, যটা বিভ াবকস্তান্নয াভবযক  

আধাাভবযক ফাবনীয দস্যযা ১৯৭১ ান্র ান্ড় ান্ড় যটয যন্য়ন্ছ। ফঙ্গফন্ধু এটা বুঝন্ত যন্যবছযরন ১৯৪৯ 

ান্রই, ফয় মখন ভাে ২৯ ফছয। 
 

১৯৪৮ ান্রয ১১ ভাচ শ ‘ফাাংরা বালা দাবফ’ বদফ যঘালণা কযা য়। ডাকা য় যতার। ফঙ্গফন্ধু 

যতার পর কযায জন্য ফবযার, খুরনা, পবযদপুয প্রভৃবত যজরা পয কন্যন। ঢাকায় যতান্রয বন্কটিাং 

কযন্ত বগন্য় যগ্রপতায ন বতবন। ‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’ গ্রন্ন্থ বরন্খন্ছন, ছােছােীযাই যতার পর কযায় 

ভৄখ্য ভূবভকা ারন। আভান্দয যজন্রয ‘যদয়ান্রয ফাইন্যই ভৄবরভ গার শ স্কুর। যম াঁচ বদন আভযা যজন্র 

বছরাভ কার দটায় যভন্য়যা স্কুন্রয ছান্দ উন্ঠ যলাগান বদন্ত শুরু কযত, আয চাযটায় যল কযত। যছাট্ট 

যছাট্ট যভন্য়যা  একটু ক্লান্ত ত না। যাষ্ট্রবালা ফাাংরা চাই, ফবদ বাইন্দয ভৄবি চাই, পুবরব জুলুভ চরন্ফ না- 

নানা ধযন্নয যলাগান।’ এই ভয় াভসুর ক ান্ফন্ক ফররাভ, ক ান্ফ ঐ যদখুন আভান্দয  যফান্নযা 

যফবযন্য় এন্ন্ছ। আয ফাাংরান্ক যাষ্ট্রবালা না কন্য াযন্ফ না। [অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৫] 
 

ফঙ্গফন্ধু কাযাগান্য থাকাকান্রই তায কান্ছ বালা আন্দারন্নয অন্যতভ াংগঠক কাভরুবিন আভদ 

াবজয ন তৎকারীন ভৄখ্যভন্ত্রী খাজা নাবজভৄবিন্নয আ প্রস্তাফ বনন্য়- ফাাংরান্ক পূফ শ াবকস্তান্নয 

যকাবযবালা কযা ন্ফ, াবকস্তান্নয অন্যতভ যাষ্ট্রবালা কযায অনুন্যাধ জানান ন্ফ গবন শয যজনাযযর 

যভাাম্মদ আরী বজন্নায কান্ছ এফাং যতান্রয ভয় আটক কর ফবদন্ক ভৄবি যদয়া ন্ফ। ফবদ ছােন্নতা 

যখ ভৄবজফ এ আ পযভৄরা অনুন্ভাদন কযন্র যকান্যয ন্ঙ্গ যাষ্ট্রবালা ফাাংরা াংগ্রাভ বযলন্দয চুবি ই 

য়। 
 

এ ঘটনায় াংগ্রাভ বযলন্দ ফঙ্গফন্ধুয কতটা প্রবাফ বছর, তা অনুভান কযা মায়। যগান্য়দা বযন্াট শ সূন্ে 

আভযা আয একাবধক ঘটনা জানন্ত াবয, মা যথন্ক যই তরুণ ফয়ন্ই ফঙ্গফন্ধুয প্রবাফ ম্পন্কশ ধাযণা 

যভন্র। ১৯৪৯ ান্রয ১৯ এবপ্রর ফঙ্গফন্ধু ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় চতুথ শ যেবণয কভ শচাযীন্দয আন্দারন্নয ভথ শন্ন 

ছাে ধভ শঘট  উাচাম শযক অফন্যাধ কযন্ত বগন্য় যগ্রপতায ন। এয আন্গ তাঁয ছােত্ব যকন্ড় যনয়া য়। 

১৯৪৯ ান্রয ৯ যভ তাঁয কান্ছ যকায  বফশ্ববফদ্যারয় কর্তশন্ক্ষয তযন্প আ প্রস্তাফ বনন্য় াবজয ন 

চট্টগ্রান্ভয পজলুর কান্দয যচৌধুযী। তান্ক ফরা য়- ক্ষভা চাইন্র ভৄবি বভরন্ফ, ছােত্ব বপবযন্য় যদয়া ন্ফ। 

বকন্তু ‘He was not ready to offer any apology’ [যগান্য়দা বযন্াট শ, প্রথভ খে, পৃষ্ঠা ১৫৬] 
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এ দপায় যজন্র থাকায ভন্য়ই বতবন ভরানা আফদুর াবভদ খান বাানীন্ক বাবত কন্য গঠিত 

পূফ শ াবকস্তান আয়াভী ভৄবরভ রীন্গয ভেগ্মম্পাদক বনফ শাবচত ন। ২৬ জুন (১৯৪৯) বতবন ভৄি ন, 

যজরন্গন্ট তান্ক ব্যান্ড াটি শ বনন্য় াংফধ শনা বদন্ত াবজয ন দন্রয প্রধান বাানী ান্ফ অন্নক যনতা  

কভী। 
 

অাভাপ্ত আত্মজীফনী গ্রন্ন্থ ফঙ্গফন্ধু বরন্খন্ছন, ব্রাহ্মণফাবড়য়ায় এক কৃলক ভান্ফন্ যমাগ বদন্য় ঢাকা 

যপযায ভয় ঙ্গী বছন্রন খ্যাবতভান বেগীবত বল্পী আব্বাউবিন ান্ফ। বতবন ফন্রন, ‘ভৄবজফ, ফাাংরা 

বালায বফরুন্ে বফযাট লড়মন্ত্র চরন্ছ। ফাাংরা যাষ্ট্রবালা না ন্র ফাাংরায কৃবষ্ট, বযতা ফ যল ন্য় 

মান্ফ।...ফাাংরান্ক যাষ্ট্রবালা কযন্তই ন্ফ। আবভ কথা বদন্য়বছরাভ এফাং কথা যাখন্ত যচষ্টা কন্যবছরাভ।’ [পৃষ্ঠা 

১১১] 
 

যগান্য়দা বযন্ার্ট জানায়, ফঙ্গফন্ধু ১৯৪৯ ান্রয ১৪ ভাচ শ ব্রাহ্মণফাবড়য়ায আশুগন্ঞ্জয কান্ছ এক কৃলক 

ভান্ফ এফাং একটি স্কুন্রয অনুষ্ঠান্ন যমাগ যদন এফাং য ভয় তাঁয ন্ঙ্গ বছন্রন আব্বাউবিন আভদ 

কন্য়কজন। [প্রথভ খে, পৃষ্ঠা ১০৬] 
 

এক তরুণ ছােন্নতায য খ্যাবতভান জনবপ্রয় বল্পীয (তাঁয ফয় প্রায় ৫০ ফছয এফাং যখ ভৄবজন্ফয 

২৯ ফছয) কী আস্থা! 
 

অভাপ্ত আত্মজীফনী গ্রন্থ যথন্ক আভযা জানন্ত াবয, ১৯৪৯ ান্রয অন্টাফয ভান্ ভরানা বাানী 

তান্ক বিভ াবকস্তান াঠিন্য়বছন্রন উবয় াবকস্তান বভন্র আয়াভী রীগন্ক প্রবতষ্ঠায বফলয় বনন্য় যান্ন 

ীদ যাযায়াদী এফাং অন্ম যনতান্দয ন্ঙ্গ আন্রাচনায জন্য। অবফবি ফাাংরায ান্ফক ভৄখ্যভন্ত্রী এফাং 

খ্যাবতভান আইনজীফী  যাজননবতক যনতা যান্ন ীদ যাযায়াদীয ফয় তখন ৫৭ ফছয। তান্ক 

বিভ াবকস্তান্নয বফবষ্ট ভৄবরভরীগ বফন্যাধী যাজননবতক যনতান্দয ন্ঙ্গ াবকস্তানবববিক আয়াভী রীগ 

গঠন্নয দাবয়ত্ব ভরানা বাানী অ শন কন্যন ২৯ ফছয ফয়ী ‘ভবজফন্যয’ য। এ পন্যয জন্য অন্থ শয কী 

ব্যফস্থা ন্ফ য প্রন্ে উিয এন্বছর- ‘তা আবভ বক জাবন! যমবান্ফ ায রান্ায মা।’ [পৃষ্ঠা ১৩৫] 
 

বতবন রান্ায এফাং বিভ াবকস্তান্নয অন্যান্য স্থান্ন বগন্য় দরন্নতায অব শত দাবয়ত্ব ারন কন্যন। 

বফন্লবান্ফ তুন্র ধন্যন ফাাংরান্ক যাষ্ট্রবালা কযায যমৌবিকতা। 
 

নন্বম্বন্যয যল বদন্ক বতবন পূফ শ াবকস্তান বপন্য আন্ন এফাং ১৯৫০ ান্রয প্রথভ বদন্ন তাঁয স্থান য় 

ঢাকা যকন্দ্রীয় কাযাগান্য। এ যজরজীফন স্থায়ী য় ১৯৫২ ান্রয ২৭ যপব্রুয়াবয ম শন্ত। এয ভন্ে যবচত য় অভয 

২১ যপব্রুয়াবযয অভয গাঁথা।  
 

কাযাগান্য থাকায ভয় বতবন কী কন্যন্ছন? যগান্য়দা বযন্াট শ সূন্ে (৮ বডন্ম্বয, ১৯৫১) আভযা 

জানন্ত াবয, বতবন অসুস্থতায কাযন্ণ ঢাকা যভবডন্কর কন্রজ াাতান্র। ‘যখ ভৄবজফ াাতান্র ছােরীগ 

বাবত খান্রক যনয়ান্জয ন্ঙ্গ বফনা অনুভবতন্ত প্রায় আধা ঘন্টা কথা ফন্রন্ছন। এ জন্য যজর যকাড 

অনুমায়ী তাঁয বফরুন্ে াবস্তভরক ব্যফস্থা যনয়া যাক। [যগান্য়দা বযন্াট শ বদ্বতীয় খে, পৃষ্ঠা ১৩০] 
 

১৯৫২ ান্রয ১ জানুয়াবয অয এক যগান্য়দা বযন্ান্ট শ ফরা য়, বনযািাফবদ যখ ভৄবজবুয 

যভানন্ক বচবকৎায জন্য ঢাকা যভবডন্কর কন্রন্জ আনা য়। বকন্তু বতবন ‘taking undue advantage 

of his coming to Dacca in furtherance of his political activity’ [যগান্য়দা বযন্াট শ, বদ্বতীয় 

খে, পৃষ্ঠা ১৩৭] 
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াাতান্র কী ধযন্নয যাজননবতক কভ শকাে বতবন বযচারনা কন্যন্ছন? বতবন বরন্খন্ছন, ‘আবভ 

াাতান্র আবছ। ন্ধ্যায় যভাাম্মদ যতায়াা  অবর আাদ যদখা কযন্ত আন্। ... ফররাভ খান্রক 

যনয়াজ, কাজী যগারাভ ভাবুফ আয কন্য়কজন ছােরীগ যনতান্ক খফয বদন্ত।... ফাযাদায় ফন্ আরা র 

এফাং আবভ ফররাভ, ফ শদরীয় াংগ্রাভ বযলদ গঠন কযন্ত। ... খফয যন্য়বছ, আভান্ক ীঘ্রই আফায যজন্র 

াঠিন্য় বদন্ফ। কাযণ আবভ নাবক াাতান্র ফন্ যাজনীবত কযবছ।... ন্যয বদন যান্ত এক এক 

কন্যঅন্নন্কই আর। যখান্নই ঠিক র আগাভী ২১ য যপব্র“য়াবয যাষ্ট্রবালা বদফ ারন কযা ন্ফ এফাং 

বা কন্য াংগ্রাভ বযলদ গঠন কযন্ত ন্ফ।...আবভ আভায ভৄবিয দাবফ কন্য ১৬ যপব্রুয়াবয যথন্ক আভযণ 

অনন ধভ শঘট শুরু কযফ।’ [অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃষ্ঠ ১৯৬-১৯৭] 
 

২১ যপব্রুয়াবয এফাং ন্যয কন্য়কটি বদন্নয ঘটনা আভান্দয এ ভূখন্ে নতুন ইবতা যচনা কন্য। 

ফাঙাবর ঢাকা য যন্ি যাঙায়। ‘আভায বান্য়য যন্ি যাঙান্না একুন্ যপব্রুয়াবয...’ ফাঙাবরয আত্মবনয়ন্ত্রণ 

অবধকায রান্বয াংগ্রান্ভ ন্য় ন্ঠ যপ্রযণা। আন্দারন্নয চান্ ফঙ্গফন্ধুন্ক ২৭ যপব্র“য়াবয ভৄবি যদয়া য়। 

বকন্তু ঢাকা যথন্ক ফ শে বনন্দ শ মায়, ‘Keep continuous watch on Sk Mujibur Rahman 

and if he indulges again in prejudicial activities he should be arrested.’ 

[যগান্য়দা বযন্াট শ, বদ্বতীয় খে, পৃষ্ঠা ১৪৬] 
 

বকন্তু বতবন যম অদম্য। াভবযক আইন, আগযতরা লড়মন্ত্র ভাভরা, ১৯৭১ ান্রয ৭ ভাচ শ যযন্কা শ 

ভয়দান্ন ‘এফান্যয াংগ্রাভ আভান্দয ভৄবিয াংগ্রাভ, এফান্যয াংগ্রাভ স্বাধীনতায াংগ্রাভ’ যঘালণায য 

াবকস্তান্নয কাযাগান্য প্রন্নয বফচান্য ভতুযদে প্রদান  কাম শকয কযায উন্দ্যান্গয য বতবন বপ্রয় ফাঙাবর, 

ফাাংরা বালা  ফাাংরান্দন্ক হৃদন্য় ধাযণ কন্য যথন্কন্ছন বচি যমথা বয় শূন্য। রুখন্ফ তান্ক যক? তাঁয স্বন 

পূযণ য়। ফাঙাবর শুরু কন্য নফমাো। 
 

স্বাধীন ফাাংরান্দন্য াংবফধান্ন ফাাংরা স্বীকৃত য় যাষ্ট্রবালা বন্ন্ফ। ১৯৭৪ ান্র ফঙ্গফন্ধু 

জাবতাংন্ঘয াধাযণ বযলন্দ প্রথভ ফাাংরায় বালণ যদন। এই বফশ্ব াংস্থাই ফঙ্গফন্ধু কন্যা জনন্নেী যখ 

াবনায উন্দ্যান্গ াড়া বদন্য় অভয ২১ য যপব্রুয়াবযন্ক যঘালণা কন্য আন্তজশাবতক ভার্তবালা বদফ বন্ন্ফ। 

এখন বফন্শ্বয দুই তাবধক যদন্ াবরত য় এ ভান বদফ। ত ত যকাটি ভানুন্লয কন্ে আভায বান্য়য 

যন্ি যাঙান্না একুন্ যপব্রুয়াবয... তাযা স্মযণ কন্য বালা ীদন্দয, েো জানায় ফঙ্গফন্ধু যখ ভৄবজবুয 

যভান এই আন্দারন্নয ফীয নায়ক কর অাংগ্রণকাযীন্ক। 
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