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  চার বছর ১৩৩ তিনন দুই লকাটি ১০  াখ মানুনের জীবননর তবতনমনে ১১ ননেম্বর ১৯১৮ সান  প্রথম তবশ্ব যুদ্ধ লেে হে। তবশ্ব 

যুনদ্ধর ক্ষি িখনও লেে হেতন। সারা পৃতথবী জুনে চ নছ এর তহনসব তননকে। এর ঠিক এক বছর ১২৬ তিন িনর পূব ব বাাং ার  ফতরিপুর 

লজ ার িৎকা ীন  লগািা গঞ্জ ( বিবমানন লজ া) মহকুমার টুতিিাো গ্রানম লিওোতন আিা নির লসনরস্তািার লেখ লুৎফর রহমান ও 

সানেরা খাতুননর ঘর আন াতকি কনর জন্ম হন া এক তেশুর। ১৯২০ সান র ১৭ মাচ ব(৩ চচত্র ১৩২৭বাাং া) জন্ম হন া লেখ মুতজনবর। 

লেখ লুৎফর রহমান এ াকার সম্ভান্ত্র িতরবানরর মানুে। লুৎফর রহমান ও সানহরা খাতুন িম্পতির চার কন্যা ও দুই পুনত্রর মনে তৃিীে 

সন্তান হন া লেখ মুতজবর রহমান, মা-বাবা আিনরর লখাকা। সাি বছর বেনস স্হানীে তগমাডািা প্রাইমাতর স্কুন  িোনোনা শুরু হন া 

লখাকার। দুই বছর ির নে বছর বেনস লগািা গঞ্জ িাবত ক স্কুন  তৃিীে লশ্রতিনি েতিব হন া লখাকা। ১৪ বছর বেনস ১৯৩৪ সান  

লবতরনবতর লরানগ আক্রান্ত হন  িার হার্ ব দুব ব  হনে িনে। কত কািার িৎকা ীন স্বনামধন্য ডাক্তার তেবিি েট্টাচার্ ব এবাং এ লক রানের 

কানছ তিতন দুই বছর তচতকৎসা লনন। এরির ১৯৩৬ সান  লচানখর অসুনখর জন্য কত কািার ডাক্তার টি লক আহনমিনক লিখান। িনর 

কত কািা লমতডকযা  কন জ হাসিািান   িাঁর    লচানখর অিানরেন হে। এসমনে লেখ মুতজনবর তেক্ষা জীবননর সামতেক লছি িনে। 

এরির ১৯৩৭ সান  লগািা গঞ্জ মাথুরানাথ ইনতিটিউর্ তমেন স্কুন  সপ্তম লশ্রতিনি েতিব হন তকনোর মুতজব। ১৯৩৮ সান  মাত্র ১৮ 

বছর বেনস িাতরবাতরক আনোজনন দূর সম্পনকবর আত্নীে লবগম ফতজ াতুনেছানক তববাহ কনরন। এ বছরই তহন্দু মুস মান লকান্দন  

হিযা লচষ্টার তমথ্যা মাম াে িাঁনক লগ্রফিার হনে প্রথম বানরর মনিা লজন  লর্নি হে। 

  ১৯৩৯ সান র ১৬ জানুোতর অতবেক্ত বাাং ার মূখ্যমন্ত্রী লেনরবাাং া এ লক ফজলু  হক এবাং লহানসন েহীি লসাহরাওোিী 

লগািা গঞ্জ তমেনারী স্কু  িতরিে বনন এন  তকনোর মুতজব ছাত্রনির িক্ষ লথনক  স্কুন র তবতেে সমস্যা ও িাতব তুন  ধনরন। ১৯৪০ সান  

লেখ মুতজব তনতখ  োরি মুসত ম ছাত্র লফডানরেনন লর্াগনিন এবাং  এক বছনরর জন্য লবি  মুসত ম ছাত্র লফডানরেননর কাউতি  

তনব বাতচি হন। িাঁনক লগািা গঞ্জ মুসত ম তডনফি কতমটির লসনক্রর্াতর তনযুক্ত করা হে। ১৯৪২ সান  অসুস্থিার কারনি একটু লবতে 

বেনস এন্ট্রাস িাে কনর ঐ বছরই ক কািাে ইস াতমো কন নজ মানতবক তবোনগ েতিব হন। লবকার লহানিন র ২৪ নম্বর কনক্ষ িাঁর 

থাকার ব্যবস্হা হে। এ বছরই িাতকস্তান আনন্দা ননর সানথ সতক্রেোনব যুক্ত হন এবাং ১৯৪৩ সান  মুসত ম  ীনগর কাউতি  তনব বাতচি 

হন। ১৯৪৬ সান   তিতন তবনা প্রতিদ্বতিিাে  ইস াতমো কন জ ছাত্র সাংসনির সাধারি সম্পািক তনব বাতচি হন। এ সমে তিতন 

িাতকস্তাননর রানের িাতব তননে লবতের োগ সমে কার্ান। এ বছরই তিতন লহানসন েহীি লসাহরাওোিীর সহকারী তনযুক্ত হন। ১৯৪৭ 

সান  কত কািা ইস াতমো কন জ লথনক রােতবজ্ঞান ও ইতিহানস ব্যানচ র তডতগ্র  াে কনরন। লিে তবোনগর ির তিতন কত কািা 

লথনক ঢাকাে চন  আনসন এবাং ঢাকা তবশ্বতবদ্যা নে আইন তবোনগ েতিব হন। ১৯৪৮ সান র ৪ জানুোতর তিতন মুসত ম ছাত্র  ীগ প্রতিষ্ঠা 

কনরন এবাং ফতরিপুনরর কড বন প্রথার তবরুনদ্ধ আনন্দা ননর জন্য লগ্রফিার হন। ১৯৪৯ সান র ২১ জানুোতর লজ  লথনক ছাো িান।ঢাকা 

তবশ্বতবদ্যা নের ৪থ ব লশ্রতির কম বচারীনির আনন্দা নন লনতৃত্ব লিওোর অতেনর্ানগ তবশ্বতবদ্যা ে কতৃবিক্ষ অনর্ৌতক্তকোনব জতরমানা করন  

তিতন িা ঘৃিােনর প্রিযাখ্যান কনরন।ফন  তবশ্বতবদ্যা ে কতৃবিক্ষ িানক বতহষ্কার কনর এবাং ২০ এতপ্র  উিাচানর্ বর বাস েবননর সামনন 

অবস্থান ধম বঘর্ করার সমে িাঁনক পুত ে লগ্রফিার কনর। ২৩ জুন আওোমী মুসত ম  ীগ গঠিি হন  লজন  থাকা অবস্থাে তিতন িন র 

যুগ্ম সম্পািক তনব বাতচি হন এবাং ২৭ জু াই লজ  লথনক মুতক্ত িান। ১৯৫০ সান র ১ জানুোতর িাতকস্তাননর প্রধানমন্ত্রী ত োকি আ ী 

খাননর আগমন উি নক্ষয আওোমী মুসত ম  ীনগর ভুখা তমতেন  লনতৃত্ব লিওোর কারনি তিতন লগ্রফিার হন এবাং প্রাে আোই বছর 

লজ  খানর্ন। ১৯৫১ সান  লজন  অসুস্থ হনে িেন  িাঁনক ঢাকা লমতডকযা  কন জ হাসিািান  েতিব করা হে। এসমনে তিতন হৃিে 

লরাগ তবনেেজ্ঞ ডাক্তার োমসুতিন ও চক্ষু তবনেেজ্ঞ কযানেন  স্কনরর অধীনন তচতকৎসা লনন।১৯৫২ োো আনন্দা ননর সমে তিতন 

লজন  লথনক লনতৃত্ব লিন। ১৬ লফব্রুোতর লথনক একর্ানা অনেনন র্ান এবাং খুব অসুস্থ হনে িেন  সরকার বাে হনে ২৭ লফব্রুোতর িাঁনক 

মুতক্ত লিে। ৫৩ সান  পূব ব িাতকস্তান আওোমী মুসত ম  ীনগর কাউতিন  তিতন িন র সাধারি সম্পািক তনব বাতচি হন। ৫৪ সান র 

তনব বাচনন যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি আসননর মনে ২২৩ টি জে াে কনর। যুক্তফ্রনন্টর অন্যিম লনিা তহনসনব তিতন লগািা গঞ্জ আসনন মুসত ম 

 ীনগর িৎকা ীন প্রোবো ী লনিা ওোতহদুজ্জামাননক লির হাজার লোনর্র ব্যবধানন িরাতজি কনর তনব বাতচি হন। ১৫ লম প্রানিতেক 

সরকানরর কৃতে ও বন মন্ত্রীর িাতেত্ব িান। ২৯ লম যুক্তফ্রনন্ট মন্ত্রীসো বাতি  কনর এবাং ৩০ লম করাতচ লথনক ঢাকা লফরার ির িাঁনক 

লগ্রফিার করা হে। একই বছর ২৩ তডনসম্বর তিতন মুতক্ত িান। ১৯৫৫ সান র ৫ জুন তিতন গি-িতরেনির সিস্য তনব বাতচি হন। ৫৬ 

সান র ১৬ লসনেম্বর তিতন লকাোত েন সরকানরর তেল্প , বাতিজয, শ্রম, দুনীতি িমন এবাং তেন জ এইড িপ্তনরর মন্ত্রী হন। ১৯৫৭ সান র 

৩০ লম আওোমী  ীগনক সুসাংগঠিি করনি মন্ত্রীসো লথনক িিিযাগ কনরন। ৬৫ সান  তিতন রােনরাহী মাম াে এক বছনরর িন্ডপ্রাপ্ত 

হন। িরবিীনি হাইনকানর্ বর তননি বনে মুতক্ত িান। ১৯৬৬ সান র ৫ লফব্রুোতর  ানহানর তবনরাধীি  সমূনহর জািীে সনে নন  তিতন 

ঐতিহাতসক ৬ িফা িাতব উিস্থািন কনরন এবাং ১ মাচ ব আওোমী  ীনগর সোিতি তনব বাতচি হন। লিেব্যািী ৬ িফার িনক্ষ তিতনসহ 



আওোমী  ীনগর লনতৃত্ব ব্যািক প্রচার প্রচারনা চা ান। সরকার এসব প্রচার প্রচারনা িতরকতল্পিোনব বাধা সৃতষ্ট কনর। ১৯৬৬ সান র 

প্রথম তিন মানস লেখ মুতজবনক ৮ বার লগ্রফিার করা হে। ১৯৬৮ সান র ৩ জানুোতর লেখ মুতজবনক প্রধান আসাতম কনর আগরি া 

েের্ন্ত্র মাম া িানের করা হে। ১৯৬৯ সান র ২২ লফব্রুোতর গি-অভুযথাননর কারনি সরকার আগরি া েের্ন্ত্র মাম া প্রিযাহার কনর 

সক  আসাতমনির মুতক্ত লিে। ২৩ লফব্রুোতর লকন্দ্রীে ছাত্রসাংগ্রাম িতরেনির উনদ্যানগ লেখ মুতজবনক সাংবধ বনা লিওো হে। ঐ অনুষ্ঠানন 

লকন্দ্রীে ছাত্রসাংগ্রাম িতরেনির িনক্ষ িৎকা ীন ডাকসুর তেতি লিাফানে  আহনমি লেখ মুতজব লক বিবন্ধু উিাতধনি ভূতেি কনরন। 

িাতকস্তাননর প্রথম িে বছর অথ বাৎ ১৯৪৭ লথনক ১৯৫৭ ির্ বন্ত নানারকম তবিকব থাকন ও রাজনীতিকরাই লিে োসন কনরনছ। িরবিী 

িে বছর অথ বাৎ ১৯৫৮ লথনক ১৯৬৮ তছ  সামতরক জান্তানির। মানুে সামতরক জান্তা সরকানর হাি লথনক মুতক্ত চাতি  িাই ৭০ সান র 

তনব বাচনন বিবন্ধুর লনতৃনত্ব আওোমী  ীগ ৬ িফার িনক্ষ জনগনির ম্যানন্ডর্ চান। জনরানে আওোমী  ীগ  তবপু  তবজে  াে কনর। 

শুরু হে িাতকস্তাতননির ক্ষমিা হস্তান্তনরর িা বাহানা। লপ্রতসনডন্ট ইোতহো খান মানচ বর তিন িাতরখ জািীে িতরেনির অতধনবেন লডনক 

হঠাৎ কনর মানচ বর  এক িাতরখ অতনতি বষ্টকান র জন্য অতধনবেন স্থতগি কনরন। এনি সারা বাাং ার জনগি লক্ষানে লফনর্ িনে। ৭ মাচ ব 

বিবন্ধু ঐতিহাতসক োেি লিন। এ োেনির মনেই স্পষ্ট হনে র্াে স্বাধীন বাাং ানিনের েতবষ্যি। ২৬ মাচ ব প্রথম প্রহনর িাতকস্তাতন 

বাতহনীর কতৃবক  বিবন্ধু লগ্রফিার হওোর পূনব ব স্বাধীনিার লঘােিা লিন। শুরু হে মুতক্তযুদ্ধ।নে মাস যুদ্ধ লেনে এক সাগর রক্ত, দু'  াখ 

মা লবাননর ইজ্জি  আর হাজানরা িযানগর  তবতনমনে আমানির এ মাতৃভূতম বাাং ানিে স্বাধীন হে। ১৯৭২ এর ১০ জানুোতর তবজেীর 

লবনে স্বাধীন লিনে তফনর আনসন হাজার বছনরর লশ্রষ্ঠ বাঙাত  জাতির তিিা বিবন্ধু লেখ মুতজবর রহমান। কা  তব ম্ব না কনর লিে 

গোর কানজ ঝাতিনে িনেন তিতন। েের্ন্ত্রকারীনির হানি ৭৫ এর ১৫ আগনির সিতরবানর েতহি হওোর পূব ব ির্ বন্ত অক্লান্ত িতরশ্রম 

কনরনছন এনিনের মানুনের মুনখ হাতস লফার্া বার জন্য। 

  বিবন্ধুর রাজনীতির মূ   ক্ষয তছ  বাাং ানিনের স্বাধীনিা ও অথ বননতিক মুতক্ত। বিবন্ধু এনিেনক স্বাধীন কনর প্রথম  ক্ষযটি 

পূরি কনর তিনেনছন। তকন্তু তদ্বিীে  ক্ষযটি পূরনির দ্বারপ্রানন্ত থাকা অবস্থাে েের্ন্ত্রকারীরা িানক হিযা কনর।ফন  তিতন এ লিনের 

অথ বননতিক মুতক্ত এনন তিনি িানরনতন।জাতির তিিার সুনর্াগ্য কন্যা মাননীে প্রধানমন্ত্রী লেখ হাতসনার লনতৃনত্ব লসই অথ বননতিক মুতক্তর 

মােনম বিবন্ধুর স্বনের লসানার বাাং ানিে এখন আর স্বে নে বাস্তবিা। 

# 

১৩.০৩.২০২২          তিআইতড তফচার 


