
আন্দোলন্ে সংগ্রোন্ে বঙ্গবন্ধু 

ইেদোদ ইসলোে 

 

  সসোহরোওয়োদীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সন্লর নেব বোচন্ে বঙ্গবন্ধু এেনিএফ সেন্ে আওয়োেী লীগন্ে আলোদো েন্র জোতীয় ও প্রন্দনিে আইেসভোয় এেটি 

পৃেে দল নহন্সন্ব তোর নেজস্ব ব্যোেোন্র প্রনতদ্বন্ধীতোয় দাঁড় েরোন্ত আগ্রহী হন্লে।ফন্ল আওয়োেী লীন্গর সেসব বর্ষীয়োে সদস্য নবশ্বোস েরন্তে  সে আওয়োেী 

লীন্গর এেনিএফ এ েোেো উনচত তোরো দল তুোগ েন্রে এবং বঙ্গবন্ধু েোে বত দন্লর প্রনতদ্বন্ধীহীে এেে সেতো হন্য় েোে। 

     

তোরও আন্গ ১৯৪২ সোন্ল নতনে  এেট্রোন্স পোস েরোর পর েলেোতো ইসলোেীয়ো েন্লজ  বতবেোে েওলোেো আজোদ েন্লন্জ আইে পড়োর জন্য ভনতব 

হে। ১৯৪৩ সোন্ল সবঙ্গল মুসনলে লীন্গ সেোগ সদে এবং এর েোউনন্সল নেব বোনচত হে।এসেয় নতনে মুসনলে লীগ সেতো সহোন্সে িনহদ সসোহরোওয়োদীর সোনিন্ে 

আন্সে এবং তোর সহেোরী নেযুক্ত হে। এর দুই বছর পর অে বোৎ ১৯৪৬ সোন্ল নবেো প্রনতদ্বন্ধীতোয় ইসলোেীয়ো েন্লজ ছোত্র ইউনেয়ন্ের েহোসনচব নেব বোনচত হে। 

১৯৩৮ সোন্ল পোনরবোনরে নসদ্ধোন্ে  ১৮ বছর বয়ন্স নেেট আত্নীয় সবগে ফনজলোত্যন্িছোন্ে নববোহ েন্রে। ১৯৩৯ সোন্ল েোত্র ১৯ বছর বয়ন্স সরেোনর 

নেন্র্ষধোজ্ঞো অেোন্য েন্র স্কুল ের্তবপন্ের নবরুন্দ্ধ প্রনতবোদ সভো েরোয় প্রেে েোরোবরণ েন্রে। 

 

১৯৪৭ সোন্লর সদি নবভোন্গর পর নতনে ঢোেোয় নফন্র আন্সে এবং ঢোেো নবশ্বনবদ্যোলন্য় আইে নবভোন্গ ভনতব হে। ১৯৪৮ সোন্লর ২৩ সফব্রুয়োনর 

তৎেোলীে প্রধোেেন্ত্রী খোজো েোনজমুনিে উদু বন্ে পোনেস্তোন্ের রোষ্ট্রভোর্ষো নহন্সন্ব স োর্ষণো েরন্ল নতনে তোৎেনণে তোর প্রনতবোদ েন্রে এবং ২ েোচ ব তাঁর প্রস্তোন্ব 

সব বদলীয় সংগ্রোে পনরর্ষদ গঠিত হয়। ১১ েোচ ব রোষ্ট্রভোর্ষো বোংলোর দোনবন্ত সোধোরণ ধে ব ট আহবোে েরন্ল তোন্ে সগ্রফতোর েরো হয়। ১৯৪৯ সোন্লর ২৬ েোচ ব 

ঢোেো নবশ্বনবদ্যোলন্য়র চত্যে ব সেনণর েে বচোরীন্দর আন্দোলন্ে সের্তত্ব সদওয়োর েোরন্ণ তাঁন্ে নবশ্বনবদ্যোলয় সেন্ে বনহষ্কোর েরো হয়। এেই বছর ২৩ জুে পূব ব 

পোনেস্তোে আওয়োেী মুসনলে লীগ গঠিত হয় এবং সজন্ল েোেো অবস্থোয় বঙ্গবন্ধু ( তখেও বঙ্গবন্ধু হেনে)যুগ্ম সম্পোদে নেব বোনচত হে। ৫২ ভোর্ষো আন্দোলন্ের 

সেয় নতনে েোরোগোন্র  নছন্লে এবং রোষ্ট্রভোর্ষো বোংলোর দোনবন্ত ১৪ সফব্রুয়োনর সেন্ে অেিে শুরু েন্রে। ২১ সফব্রুয়োনর রোষ্ট্রভোর্ষো বোংলোর দোনবন্ত ঢোেো 

নবশ্বনবদ্যোলন্য়র প্রনতবোদ নেনছন্ল গুনল েরো হয়। িনহদ হে সোলোে,রনফে, বরেতসহ অন্েন্ে। সজল সেন্ে এ  টেোর নেদো জোনেন্য় নতনে নববৃনত সদে এবং 

অেিে অব্যহত রোন্খে। টোেো অেিন্ে বঙ্গবন্ধু অসুস্থ হন্য় পড়ন্ল প্রিোসে স্বোস্থুগত েোরন্ণ তাঁন্ে ২৭ সফব্রুয়োনর মুনক্ত সদে। 

          

১৯৫৩ সোন্লর ১৬ েন্ভম্বর প্রোন্দনিে আওয়োেী মুসনলে লীন্গর েোউনন্সল অনধন্বিন্ে নতনে সোধোরণ সম্পোদে নেব বোনচত হে। ১৯৫৪ সোন্লর ১০ 

েোন্চ বর নেব বোচন্ে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ আসন্ের েন্ে ২২৩ টিন্ত জয়লোভ েন্র। এর েন্ে আওয়োেী লীগ ১৪৩ আসন্ে জয়লোভ েন্র। বঙ্গবন্ধু সগোপোলগঞ্জ আসন্ে 

মুসনলে লীন্গর প্রোেী ওয়োনহদুজ্জোেোেন্ে ১৩ হোজোর সভোন্টর ব্যবধোন্ে পরোনজত েন্র নেব বোনচত হে। ১৪ সে যুক্তফ্রন্ন্টর েন্ত্রীসভোয় বয়ঃ েনেষ্ঠ সদস্য নহন্সন্ব 

সেোগ সদে,তাঁর কৃনর্ষ ও বে েন্ত্রণোলন্য়র দোনয়ত্ব সদওয়ো হয়। ২৯ সে সেন্দ্রীয় সরেোর যুক্তফ্রন্ট সভন্ঙ্গ সদয়। ৩০ সে েরোনচ সেন্ে ঢোেো সফরোর পর নবেোে 

বদন্র তাঁর সগ্রফতোর েরো হয়। ১৯৫৫ সোন্লর ৫ জুে নতনে পোনেস্তোে গণপনরর্ষন্দর সদস্য নেব বোনচত হে। ১৬ সসন্েম্বর নতনে সেোয়োনলিে সরেোন্র সেোগ 

নদন্য় নিল্প, বোনণজু, েে ও দুেীনতন্রোধ এবং গ্রোেীণ সহোয়তো েন্ত্রণোলন্য়র দোনয়ত্ব পোলে েন্রে। ১৯৫৭ সোন্লর ৩০ সে নেজ দন্লর স্বোন্ে ব  সেয় সদওয়োর 

জন্য েন্ত্রীপনরর্ষদ সেন্ে পদতুোগ েন্রে। ১৯৫৫ সোন্লর ২১ অন্টোবর আওয়োেী মুসনলে লীন্গর নবন্ির্ষ েোউনন্সন্ল ধে ব নেন্রপেতো আদি ব নহন্সন্ব গ্রহণ েন্র 

এবং দন্লর েোে সেন্ে মুসনলে িব্দটি বোদ নদন্য় আওয়োেী লীগ েোেেরণ েরো হয়। বঙ্গবন্ধু পুেরোয় দন্লর সোধোরণ সম্পোদে নেব বোনচত হে। ১৯৫৮ সোন্লর 

৭ অন্টোবর পোনেস্তোন্ের রোষ্ট্রপনত সজেোন্রল ইস্কোদোর নেজবো এবং সসেো প্রধোে আইয়ুব খোে সদন্ি সোেনরে আইে জোনর েন্র এবং ১১ অন্টোবর সিখ মুনজবন্ে 

সগ্রফতোর েন্র। ১৯৬৬ সোন্লর ১৮ েোচ ব আওয়োেী লীন্গর েোউনন্সল অনধন্বিন্ে ৬ দফো গৃহীত হয়। আওয়োেী লীন্গর পে সেন্ে ৬ দফোর পন্ে ব্যোপে 

প্রচোরেো শুরু েরো হয়,অপর নদন্ে প্রিোসে সেন্ে ও এসব প্রচোরেোয় পনরেনল্পতভোন্ব বোধো সদওয়ো হয়। এসেয় বঙ্গবন্ধু নতে েোন্স ৮ বোর সগ্রফতোর হে। 

 

    ১৯৬৮ সোন্লর ৩ জোনুয়োনর পোনেস্তোে সরেোর বঙ্গবন্ধুন্ে এে েম্বর আসোনে েন্র সেোট ৩৫ জে বোঙোনল সসেো ও নসএসনপ অনফসোন্রর নবরুন্দ্ধ 

পোনেস্তোেন্ে নবনছি েরোর অনভন্েোন্গ আগরতলো র্ষড়েন্ত্র েোেলো দোন্য়র েন্র। েোেলোয় উন্েখ েরো হয় সিখ মুনজবসহ ঐ েে বেতবোরো ভোরন্তর নত্রপুরো 

রোন্জুর আগরতলো িহন্র ভোরত সরেোন্রর সোন্ে এে ববঠন্ে পোনেস্তোেন্ে নবভক্ত েরোর র্ষড়েন্ত্রমূলে পনরেল্পেো েরন্ছ। ২৮ জোনুয়োনর বঙ্গবন্ধু নেন্জন্ে 

নেন্দ বোর্ষ দোনব েন্র আদোলন্ত নলনখত নববৃনত সদে।১৯ জুে ঢোেো সসেোনেবোন্সর অভুেন্র েন্ঠোর নেরোপত্তোর েন্ে অনভযুক্ত আসোনেন্দর নবচোর েোে ব শুরু 

হয়।এরই ধোরোবোনহেতোয় ১৯৬৯ এর ২২ সফব্রুয়োনর তীব্র গণ-আন্দোলন্ের মুন্খ পোনেস্তোে সরেোর রোষ্ট্র বেোে সিখ মুনজবুর রহেোে ও অন্যোন্য নিন্রোেোন্ে 

নেথ্যো েোেলো প্রতুোহোর েন্র সেয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ সেলন্ে মুনক্ত সদয়। ২৩ সফব্রুয়োনর িোেসু এবং পূব ব পোনেস্তোে ছোত্রলীগ সরসন্েোস ব েয়দোন্ে সিখ মুনজবন্ে 

এে নবিোল সংবধ বেো সদয়। ঐ সংবধ বেোয় িোেসুর তৎেোলীে নভনপ সতোফোন্য়ল আহন্েদ সিখ মুনজবন্ে বঙ্গবন্ধু উপোনধন্ত ভূনর্ষত েন্রে। 

 

    ১৯৬৯ সোন্লর ১০ েোচ ব তৎেোলীে রোজনেনতে সংেট নেরসন্ে আইয়ুব খোে সগোলন্টনবল ববঠন্ের আন্য়োজে েন্রে।এ ববঠন্ে অংি নেন্য় বঙ্গবন্ধু 

৬ দফোর পন্ে তাঁর দৃঢ় অবস্থোে পুেঃব্যক্ত েন্রে, ববঠে ব্যে ব হয়।২৫ েোচ ব আইয়ুব খোে, ইয়োনহয়ো খোন্ের েোন্ছ েেতো হস্তোের েন্র রোজনেনতে দৃশ্যপট 

সেন্ে নবদোয় সেে। ইয়োনহয়ো খোে সোেনরে আইে জোনর েন্রে। এেই বছন্রর ৫ নিন্সম্বর সসোহরোওয়োদীর মৃত্যুবোনর্ষ বেী উপলেু আন্য়োনজত জেসভোয় নতনে 

স োর্ষণো েন্রে এখে সেন্ে এই সদিন্ে পূব ব পোনেস্তোন্ের বদন্ল  বোংলোন্দি িোেো হন্ব। ১৯৭০ সোন্লর ১ জোনুয়োনর সেন্ে রোজনেনতে দলগুন্লোর ওপর সেন্ে 

নেন্র্ষধোজ্ঞো প্রতুোহোর েরো হয়। বঙ্গবন্ধু এ সুন্েোগ েোন্জ লোগোে,আওয়োেী লীন্গর পে সেন্ে ৬ দফোর পন্ে সদিব্যোপী ব্যোপে প্রচোরণো শুরু েন্রে। ১৫ আগস্ট 

সপ্রনসন্িন্ট ইয়োনহয়ো খোে জোতীয় ও প্রোন্দনিে পনরর্ষন্দর নেব বোচন্ের তোনরখ স োর্ষণো েন্রে েেোক্রন্ে ৭ ও ১৭ নিন্সম্বর। ২৮ অন্টোবর বঙ্গবন্ধু সবতোর ও  



-২- 

সটনলনভিন্ে নেব বোচনে ভোর্ষণ সদে। নতনে সদিবোসীর েোন্ছ ৬ দফোর পন্ে ম্যোণ্ডট চোে। ১২ েন্ভম্বর পূব ব বোংলোয় ভয়োবহ ঝড় ও জন্লোচ্ছ্বোন্স ১০-১২ লোখ 

েোনুর্ষ েোরো েোয়। বঙ্গবন্ধু নেব বোচনে প্রচোর স্থনগত েন্র ত্রোণ েোন্জ ঝোনপন্য় পন্ড়ে। এ সেয় 'বোংলো শ্মসোে সেে' নিন্রোেোন্ে এেটো সপোস্টোর জোনতন্ে েোড়ো 

সদয়। ৭০ জোতীয় পনরর্ষন্দর  নেব বোচন্ে আওয়োেী লীগ ১৬৭ টি আসে সপন্য় নেরঙ্কুি সংখ্যো গনরষ্ঠতো লোভ েন্র।পোনেস্তোে নপপলস পোটি ব ৮৮ আসে পোয়। 

প্রোন্দনিে পনরর্ষন্দর নেব বোচন্েও আওয়োেী লীগ পূব ব পোনেস্তোন্ে  ২৯৮ টি আসে সপন্য় নেরঙ্কুি সংখ্যো গনরষ্ঠতো লোভ েন্র। 

 

১৯৭১ সোন্লর ১৩ সফব্রুয়োনর সপ্রনসন্িন্ট ইয়োনহয়ো খোে ঢোেোয় ৩ েোচ ব জোতীয় পনরর্ষন্দর অনধন্বিে আহবোে েন্রে।পদ বোর আড়োন্ল শুরু হয় কুচক্রী 

েহন্লর আেোন্গোেো। পোনেস্তোে নপপলস পোটি বর সেতো জুলনফেোর আনল ভুন্টোসহ পনিে পোনেস্তোন্ের সোেনরে জোেোরো েেতো হস্তোেন্র তোলবোহোেো শুরু েন্র। 

হঠোৎ েন্র সপ্রনসন্িন্ট ইয়োনহয়ো খোে ১ েোচ ব জোতীয় পনরর্ষন্দর অনধন্বিে অনেনদ বষ্টেোন্লর জন্য স্থনগত স োর্ষণো েন্রে। এ  টেোয় সোরো বোংলো সেোন্ভ সফন্ট 

পন্ড়, বঙ্গবন্ধু এটোন্ে িোসেন্দর আরও এেটো চক্রোে বন্ল নচনিত েন্র ২ েোচ ব ঢোেোয়  ও ৩ েোচ ব সোরো পূব ব পোনেস্তোন্ে হরতোল আহবোে েন্রে। ২ েোচ ব 

ঢোেোয় স্বতঃস্ফূতব হরতোল পোনলত হয়।সরেোর ঢোেো িহন্র েোরনফউ জোনর েন্র। ৩ েোচ ব জেতো েোরনফউ উন্পেো েন্র রোজপন্ে সেন্ে আন্স, এসেয় 

সোেনরে জোেোর গুনলন্ত ৩ জে েোরো েোয় আহত হয় েে সবনি ৬০ জে।এ সেয় পূব ব পোনেস্তোে বঙ্গবন্ধুর নেন্দ বন্ি চলন্ত েোন্ে।  টেো দ্রুত পোল্টোন্ত েোন্ে। 

৭ েোচ ব বঙ্গবন্ধু তৎেোলীে সরসন্েোস ব েয়দোন্ে এে যুগোেেোরী ভোর্ষন্ণ সবনেছু স্পষ্ট েন্র সদে।নতনে দৃঢ়তোর সোন্ে স োর্ষণো েন্রে ' এবোন্রর সংগ্রোে মুনক্তর 

সংগ্রোে,এবোন্রর সংগ্রোে স্বোধীেতোর সংগ্রোে।' স্পষ্ট হন্য় েোয় বোংলোর ভনবষ্যত।২৩ েোচ ব সেন্দ্রীয় ছোত্রসংগ্রোে পনরর্ষদ প্রনতন্রোধ নদবস পোলন্ের স োর্ষণো সদয়। 

সেস্ত সরেোনর - সবসরেোনর ভবন্ে জোতীয় পতোেো উন্ত্তোলন্ের নসদ্ধোে হয়।বঙ্গবন্ধু এ নদে সরেোনর ছুটি স োর্ষণো েন্রে। 

 

     অনবশ্বোস্য গনতন্ত সবনেছু পনরবতবে হন্ত েোন্ে। বঙ্গবন্ধু এসেয় েোে বত শুধু আওয়োেী লীন্গর সেতো েয়,ভোরতীয় উপেহোন্দন্ির প্রভোবিোলী সেতো 

নহন্সন্ব আনবভূত হে। পৃনেবীর ইনতহোন্সর এে নৃিংস েোন্লো রোনত্র ২৫ েোচ ব ১৯৭১। এনদে সেোল সেন্ে সন্ধুো পে বে বঙ্গবন্ধুর বোসভবন্ে েোনুন্র্ষর ঢল 

েোন্ে,এে অজোেো আিঙ্কোয় সোরোনদে েোন্ট। সন্ধুোয় খবর আন্স সপ্রনসন্িন্ট ইয়োনহয়ো খোে ঢোেো তুোগ েন্রন্ছে।বঙ্গবন্ধু আওয়োেী লীন্গর গুরুত্বপূণ ব সেতোন্দর 

সোন্ে ববঠে েন্রে। রোত সোন্ড় এগোন্রো টোয় শুরু হয় অপোন্রিে সোচ বলোইট,ইনতহোন্সর জ ন্যতে গণহতুো। ২৬ েোন্চ বর প্রেে প্রহন্র ১২.৩০ নেনেন্ট পোনেস্তোে 

সসেোবোনহেীর হোন্ত সগ্রফতোর হওয়োর ঠিে পূব ব মূহুন্তব বঙ্গবন্ধু  বোংলোন্দন্ির স্বোধীেতোর স োর্ষণো বোতবো ওয়োরন্লস সেোন্গ চটগ্রোন্ে তৎেোলীে আওয়োেী লীগ 

সেতো জহুর আহন্েদ সচৌধুরীন্ে সপ্ররণ েন্রে। চটগ্রোে সবতোর সেন্ে আওয়োেী লীগ সেতো সেোহোম্মদ হোিোে, বঙ্গবন্ধুর স্বোধীেতোর স োর্ষণো পত্র স্ব েন্ে পোঠ 

েন্রে। পন্র ২৭ েোচ ব চটগ্রোন্ে অবনস্থত ইস্টন্বঙ্গল সরনজন্েন্ন্টর সেজর নজয়োউর রহেোে বঙ্গবন্ধুর পন্ে ঐ স োর্ষণো পত্র পুেঃপোঠ েন্রে। 

 

      শুরু হন্লো েয় েোন্সর স্বোধীেতো যুদ্ধ। বীর মুনক্তন্েোদ্ধোরো যুদ্ধ েন্র এে সোগর রন্ক্তর নবনেেন্য় নছনেন্য় আেল বঙ্গবন্ধুর স্বন্ের সসোেোর বোংলোন্দি। 

এ দী ব আন্দোলে সংগ্রোন্ে বঙ্গবন্ধু ৪,৬৮২ নদে েোরোন্ভোগ েন্রন্ছে। এরেন্ে নব্রটিি আেন্ল ৭ নদে আর পোনেস্তোে আেন্ল ৪৬৭৫ নদে। ১৯৭২ সোন্লর ১০ 

জোনুয়োনর নবজন্য়র সবন্ি বঙ্গবন্ধু নফন্র এন্লে তাঁর স্বন্ের সসোেোর বোংলোন্দন্ি।েোল নবলম্ব েো েন্র সদি গড়োর েোন্জ ঝোনপন্য় পড়ন্লে। ৭৫ এর ১৫ আগস্ট 

 োতন্ের নেে বে বুন্লন্ট সপনরবোন্র িনহদ হে এ েহোে সেতো। সেন্ে েোয় ৫৫ বছর ৪ েোন্সর জীবে। েেন্ে েোয় বোংলোন্দি।  োতন্ের ১৮ টি বুন্লন্ট নবদ্ধ 

হন্য় এ েহোে বীর বোংলোন্দিন্ে তাঁর েোন্ছ ঋণী েন্র েোে। 
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