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বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাদেশ 

রাংগলাল সেন  

অধ্যাপক, েমাজববজ্ঞান ববভাগ, ঢাকা ববশ্বববদ্যালয় 

 

১৯৭১ োদলর েশস্ত্র মুবিযুদের মাধ্যদম স্বাধীন োব বদভৌম বাাংলাদেশ রাদের প্রবিষ্ঠা ঘদে। একাত্তদরর ২৬ মার্ ব বঙ্গবন্ধু 

সশখ মুবজবুর রহমান কর্তবক বাাংলাদেদশর স্বাধীনিা সঘাবিি হয়। আর ১৬ বিদেম্বর বাাংলাদেদশর মুবিবাবহনী এবাং 

ভারিীয় বমত্রবাবহনীর স ৌথ কমাদের কাদে ঢাকার রমনা সরেদকাে ব ময়োদন ৯২ হাজার পবকস্তাবন হানাোর বাবহনীর 

আত্মেমপ বদের মাধ্যদম বাাংলাদেদশর “ববজয় বেবে” রুদপ প্রবি বের পাবলি হয়। ববদশ্বর সকান সেদশরই স্বাধীনিা 

অজবন অকস্মাৎ হয়বন। এর থাদক সুেীঘ ব ঐবিহাবেক সপ্রক্ষাপে। েমাজববজ্ঞাদনর দৃবিদকাে সথদক বলদল স দকান 

োংগ্রাম, আদদালন ও ববপ্লদবর থাদক সুস্পি োমাবজক পেভূবম। বাাংলাদেদশর মুবিযুে সমাদেই এর ব্যবিক্রম নয়। 

বাাংলাদেদশর মুবিযুে মূলি একটি ববপ্লব। কারে, ১৯৪৭ োদল ধম ব- োম্প্রোবয়কিা ও বি-জাবিিদের বভবত্তদি 

প্রবিষ্ঠিত পাবকস্তান রােেত্তার মূদল কুঠারাঘাি কদর ১৯৭১ োদল বাাংলা ভািা, োংস্কৃবি ও ইহজাগবিক জাবিেত্তার 

বভবত্তদি স্বাধীন ও সার্ বসভৌম রাে বহদেদব বাাংলাদেদশ প্রবিষ্ঠার োমাবজক পেভূবম োংদক্ষদপ ধারাবাবহকভাদব তুদল 

ধরার প্রয়াে সপদয়ষ্ঠি। বাাংলাদেদশর োমাবজক পেভূবমদক মূলি র্ারটি পদব ব ভাগ করা  ায়। এেব হল: বাঙাবল 

আবেজাবিগি একদকর উদ্ভব, বাঙাবল বহন্দু ও বাঙাবল মুেবলমদের মদধ্য বববিন্নিা, পূব ব পাবকস্তাবন বাঙাবল মুেবলম 

ও পবিম পাবকস্তাবন মুেবলমদের মদধ্য বববিন্নিা, এবাং স্বাধীন ও েব বদভৌম বাাংলাদেশ রাদের অভ্যুেয়। উদেখ্য, 

বনবন্ধটি কদলবর েীবমি রাখার উদেদে শুধু সশদিাি দু’টি পব ব েম্পদকব আদলাকপাি করা হদয়দে।  

 

পূব ব পাবকস্তান ও পবিম পাবকস্তাদনর মুেলমাদনর মদধ্য বববিন্নিা 
 

১৯৪৭ োদল উপমহাদেশ ববভি হদয়  খন ভারি ও পাবকস্তান নাদম দু’টি স্বাধীন ও েব বদভৌম রাে প্রবিষ্ঠি হয় িখন 

স্বাভাববকভাদব আশা করা বগদয়বেল পূব ব পাবকস্তাদনর বাঙাবল মুেলমাদনর স্বার্ ব োংরবক্ষি হদব। বকন্তু পবরোদম সে 

আশা পূরে হয়বন। ভারি-ববভাদগর আদগ ও পদর বার বার োম্প্রেবয়ক োঙ্গা োংগঠিি হওয়ার কারদে ১৯৪৭ োল 

সথদক ১৯৬১ োল প বন্ত েময়কাদল পূব ব পাবকস্তান সথদক বত্রশ লাদখরও সববশ বাঙাবল বহন্দু ভারদির পবিম বাাংলা, 

বত্রপুরা ও আোদম শরোথী বহোদব র্দল আদে। পূব ব র্াাংলার বহন্দুদের বাস্তুিুাদগর ফদল পূব ব পাবকস্তাদনর বাজার ও 

সেবামূলক খাদি মুেলমানদের প্রাধান্য প্রবিবষ্ঠি হয়। বকন্তু এ সুদ াগ আাংবশকভাদব বাঙাবল মুেবলমদের কাদজ 

লাদগ। বাঙাবল মুেলমানরা তুলনামূলকভাদব েহদজ আথ ব-োমাবজক কাঠাদমার মধ্য ও বনস্তদর সুদ াগ-সুববধা লাভ 

কদর। িারা, ববদশি কদর, বশক্ষকিা, িািারী ও আইন ইিুাবে সপশায় বনদয়াবজি হয়। পক্ষন্তদর, পাবকস্তাদনর 

েরকাবর প্রশােদনর উচ্চস্তদর এবাং বশল্প ও র্াবেদজুর পবিম পাবকস্তাবন মুেবলমদের ষ্ঠনরঙ্কুশ আবধপিু প্রবিষ্ঠিি 

হয়। এরা পাবকস্তাদনর সকন্দ্রীয় েরকাদরর সকন্দ্রস্থল িথা পবিম পাঞ্জাব ও বেন্ধু সথদক এদে পূব ব পাবকস্তাদনর আথ ব-

োমাবজক সক্ষদত্রর গুরুত্বপূে ব স্থান েখল কদর সনয়। এমন বক, পূব ব পাবকস্তাদনর বড় বড় ব্যবোয় ও বশল্প প্রবিষ্ঠান 

পবিম পাবকস্তাবন অবাঙাবল মুেবলম অথবা ভারদির উত্তর ও মধ্যাঞ্চল সথদক আগি মুেলমানদের করায়ত্ত হয়। 

একবেদক এদের বেল ব্যবোয়ী মদনাবৃবত্ত, েক্ষিা ও অবভজ্ঞিা। ১৯৬০ োদলর এক আন্তজবাবিক গদবিো োংস্থার 

অপ্রকাবশি বরদপাে ব সথদক জানা  ায় স , পূব ব পাবকস্তাদন স  েকল বড় বড় ব্যবো ও বশল্প বেল সেেদবর মদধ্য মাত্র 

একটি োড়া েব কয়টিদিই অবাঙাবল মুেবলমদের বনয়ন্ত্রণ প্রবিবষ্ঠি হয়। পূব ব পাবকস্তাদনর বাঙাবলদের আঞ্চবলকিার 

মদনাভাদবর  অন্তবনবহি কারে ববদেিে করদল বুঝা  ায় যে পবিম পাবকস্তাবন ও ভারি সথদক আগি মুেলমানরা 

আদগর বহন্দু ও বৃটিশদের মদিাই পূব ব বাাংলাদক সশািে কদর।  
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পবিম পাবকস্তাবন মুেবলমদের আঞ্চবলকিা ও আত্মীয়িা বন্ধন পূব ব পাবকস্তাদনর উচ্চ পেস্থ আমলা ও বড় ব্যবোয়ীর 

মধ্যকার েম্পকবদক সজারোর কদর, স খাদন বাঙাবল মুেলমানদের আেদলই সকান অবস্থান বেল না। অবধকন্ত, পূব ব 

পাবকস্তাদনর আইন শৃঙ্খলা এবাং বনরাপত্তা ও প্রবিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় েম্পূে বভাদব পবিম পাবকস্তাবনদের হাদি ন্যস্ত 

বেল। এভাদব ক্রমাগি  পূব ব পাবকস্তাদনর অথ বননবিক কাঠাদমায় বাঙাবল মুেলমানদের অবস্থান অবনবমি হদয় পদড়। 

১৯৪৭ োদল পাবকস্তান প্রবিবষ্ঠি হওয়ার প্রথম কদয়ক বের এরুপ ববিম্যমূলক পবরবস্থবি বাঙাবল মুেলমানদের কাদে 

স্পি হদয় সেখা সেয়বন। স দহতু প্রথম বেক মধ্যববত্ত সেবের ববকাদশর ববিয়টি ববদশি গুরুত্ব পায় সেদহতু েমাজ ও 

রাদের প্রশােবনক, ব্যবোবয়ক ও বশল্প উৎপােদনর সক্ষদত্র প্রাধান্য ববস্তাদরর বেকটি িাৎক্ষবেকভাদব উদপবক্ষি সথদক 

 ায়। বাঙাবল মুেবলম এবলেবদগ বর োদথা োধারে মানুদির ঘবনষ্ঠ েম্পকব ববদ্যমান বেল। সকননা িাদের মদধ্য 

স াদগাাদ াগ িখনও বববেন্ন হয়বন। অপরবেদক, পূব ব পাবকস্তান সথদক বহন্দু েমাদজর মধ্যস্তর সথদক ব্যাপক োংখ্যক 

সলাদকর বাস্তুিুাদগর কারদে সৃবি শূন্যস্থান পূরে করদি িখন বাঙাবল মুেবলম এবলেবগ ব েমাদজর অথ বননবিক 

কাঠাদমায় বনদজদের কম বিৎপরিা বৃবে করার প্রয়াে পায়। এ সক্ষদত্র িারা অবধকির মদনাদ াগী হদয় পদড়। ফদল পূব ব 

পাবকস্তাদন আথ ব-েমাবজক কাঠাদমার উচ্চ স্থান মুখ্যি অবাঙাবল মুেবলমদের িারা পূে ব হয়। িা েদেও পাবকস্তান 

প্রবিষ্ঠার পর আাংবশক হদলও বাজার ও সেবামূলক সক্ষদত্র স  সুদ াগ সৃবি হদয়বেল িাদি বাঙাবল মুেবলমনরা ভাগ 

বোদি সপদরবেল। এর ফদল উেীয়মান বাঙাবল মুেবলম মধ্যববত্ত সেবের সেদল-সমদয়দের বশক্ষার সুদ াগ সৃবি হয়। 

১৯৫১-১৯৬১ েশদকর আদমশুমাষ্ঠর বরদপাে ব সথদক জানা  ায় স , পূব ব পাবকস্তাদন বশবক্ষদির হার সমাে জনোংখ্যার 

শিকরা ১৩ ভাগ সথদক ১৮ ভাদগ উন্নীি হয়। ১৯৫৭ োদল অনুবষ্ঠি ঢাকা শহদরর একা নমুনা জবরদপ ধরা পদড় স , 

পূব ব পাবকস্তাদনর কদলদজ ও ববশ্বববদ্যালদয়র শিকরা ৭৭ ভাগ বশক্ষাথী গ্রাম সথদক এদেদে;  াদের শিকরা ৯৩ 

ভাদগর মার্তভািা বাাংলা এবাং শিকরা ৫০ ভাদগর বপিা ম্যাষ্ঠিক পাশ নয়, বকাংবা িাদের সলখাপড়া অবি োমান্য। এ 

ভাদব আদগর সর্দয় বাঙাবল মুেবলম মধ্যববত্ত সেবের ববকাশ অিুন্ত দ্রুি গবিদি ঘেদি থাদক। বশবক্ষি বাঙাবল বহন্দু 

সেশিুাদগর কারদে সৃবি শূন্য পদে বশবক্ষি বাঙাবল মুেবলম মধ্যববত্তরা স্থান কদর সনয়। এর পাশাপাবশ এমন একটি 

পবরবস্থবি সৃবি হয় িাদি আদগ  ারা েমাদজর মধ্যস্তদর অবস্থান কদর বনদি সপদরবেল িারা েীবমি সুদ াদগর কারদে 

িাদের অবস্থার উন্নবি োধদন ব্যথ ব হদয় হিাশাগ্রস্ত হদয় পদড়। 

 

এর ফদল েমাজ পবরবিবদন বাঙাবল মুেলমানদের পূদব বর দৃবিভঙ্গী বেদল  ায়। িাদের মদধ্য েমকালীন 

আন্তঃোংস্কৃবিক পবরদপ্রবক্ষদির প্রকাশ ঘদে। িারা পাবকস্তান প্রবিষ্ঠার পূদব ব ও পদর পূব ববদঙ্গ িাদের অবস্থা েম্পদকব 

 িো না েদর্িন িার সর্দয় অদনক সববশ পাবকস্তাদনর পূব ব ও পবিম অঞ্চদল ববরাজমান ববিদম্য দুবিন্তাগ্রস্ত হদয় 

পদড়। উি সপ্রক্ষাপদে বাঙাবল মুেবলম মানুদি ভাবান্তর ঘদে। পাবকস্তান প্রবিষ্ঠার ফদল িাদের  িটুকু প্রাবি সঘদেদে 

এবাং পাবকস্তান প্রবিষ্ঠার বপেদন িাদের অবোনই বা কিটুকু বেল সে েম্পদকব িাদের মদন নতুন ভাবনার জন্ম হয়। 

এর ফদল পাবকস্তান প্রবিষ্ঠার িথাকবথি আেশ ব প্রশ্নববে হদি থাদক। এরুপ পবরবস্থবিদি িারা সেখদি পায় িারা শুধু 

অথ বননবিক সুদ াগ-সুববধা সথদকই ববঞ্চি হয়বন; বরাং িাদের েদম অবজবি পূব ব পাবকস্তাদন বববনদয়াবগি না হদয় িা 

পার্ার হদয় পবিম পাবকস্তাদন ব্যবোয়-বাবেজু ও বশদল্পর ববকাশ ঘোদি। 
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স্বাধীন ও োব বদভৌম বাাংলাদেশ রাদের অভ্যুেয় 

 

পাবকস্তান প্রবিষ্ঠার েময় সথদকই পবিম পাবকস্তাবনদের োদথ পূব ব পাবকস্তাবনদের বববেন্নিা প্রিুক্ষ করা 

 ায়।পাবকস্তাদনর প্রবিষ্ঠািা সমাহাম্মে আলী বজন্নাহ সঘািো কদরন স , “ভারি একটি জাবিও নয়” সেশও নয়। 

ভারদির মুেলমানরা োংখ্যালঘু নয়, বরাং িারা একটি জাবি। সেজন্য আত্মবনয়ন্ত্রে িাদের জন্মগি অবধকার। বকন্তু 

১৯৪০ োদল  খন সশদর বাাংলা এ. সক. ফজলুল হক লাদহার প্রস্তাব উত্থাপন কদরন িখন পাবকস্তান সৃবির োবী 

েব বপ্রথম আনুষ্ঠাবনকভাদব সঘািো করা হয়। ‘দুই  পাবকস্তাদন’ কথা বলা হয়,  ার একটি পূব ব বাাংলায় প্রবিবষ্ঠি হদব। 

ভারদির মুেবলম োংখ্যাগবরষ্ঠ উত্তর-পবিমাঞ্চল এবাং পূর্ বাঞ্চসল দু’টি পবকস্তান প্রবিষ্ঠান প্রস্তাব বেল। লাদহার প্রস্তাদব 

একাবধক স্বাধীন রাদের কথা বলা হয়,  া স্বায়ত্তশাবেি ও োব বদভৌম হদব। সে  া সহাক, বৃটিশ শােদনর সশি প বাদয় 

বাঙাবল বহন্দু ও মুেলমাদনর ববষ্ঠিন্নিা এিই প্রকে আকার ধারে কদর স , বাঙাবলর আবে জাবিেত্তার বন্ধ ও আধুবনক 

জািীয়িাদবাদধর শবি দুব বল হদয় পদড়। পাবকস্তাদনর উভয় অঞ্চদলর মুেলমানদের মদধ্য োংহবি সৃবির যুগপৎ 

প্রয়াদের ফদল বাঙাবল মুেলমানরা প্রথদম বনদজদের পাবকস্তাবন বদল ভাবদি শুরু কদর। এভাদব সেখা  ায় বজন্নাহর 

বি-জাবি িে শুধু একটি রাজননবিক কূেদকৌশল নয়; বরাং মুেবলম জীবন ধারার বভবত্তদি একটি জাবি গদড় উঠদে 

বদল ধারো করা হয়। 

 

পূব ব পাবকস্তাদনর ইেলাবমকরে এবাং বাাংলা ভািা ও োবহদিুর আরববকরে েমগ্র পাবকস্তাদন ধমীয় বভবত্তদি োংহবি 

সৃবি েহজির হয়। ১৯৪৮ োল সথদক পাবকস্তানদক ইেলাবমক রাে বহোদব সঘািো করার ফদল পূব ব ও পবিম 

পাবকস্তাদনর জনগদের মদধ্য প্রায় েমান উৎোহ সেখা সেয়। িা েদেও ১৯৫১ োদল আেমশুমাবর মদি পূব ব 

পাবকস্তাদনর সমাে জনোংখ্যার মদধ্য পববত্র সকারআন শরীফ পড়দি পারা সলাকেহ প্রায় ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার সলাক 

বশবক্ষি বেল; িন্মদধ্য ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার পববত্র সকারআন শরীফ পড়দি েক্ষম। ১৯৫৭ োদল অনুবষ্ঠি এক জবরপ 

সথদক জানা  ায় স , ঢাকায় অধ্যয়নরি স্নািক ও স্নািদকাত্তর প বাদয়র বশক্ষাথীর মদধ্য শিকরা ৯৩ ভাগ মার্তভািা 

বাাংলায় উচ্চ বশক্ষা গ্রহে করদে; বাঙাবল োদত্রর শিকরা ৩৫ ভাগ উদু ব পড়দি, বলখদি ও বলদি পাদর এবাং শিকরা 

৩৪ ভাগ আরবব পড়দি ও বলখদি জাদন। আর  ারা বাাংলা পড়দি, বলখদি ও বলদি পাদর না িাদের োংখ্যা মাত্র 

শিকরা দুই ভাগ। অবি উৎোহীরা বাাংলা ভািা ও োবহদিুর উপর আরবব শব্দ র্বপদয় সেয়,  ার ববরুদে প্রথদম 

সিমন সকান অেদন্তাি সৃবি হয়বন। এভাদব পবিম বাাংলার জনগদের োদথ পূব ববাাংলার  জনগদের একো দূরত্ব সৃবি 

হয়। অন্যবেদক, পবিম পাবকস্তাবন মুেলমানদের োদথ বাঙাবল উচ্চ সেষ্ঠণর বনকট্য গদড় ওদঠ। 

 

বকন্তু পূব ব ও পবিম পাবকস্তাদনর এ আপািমধুর েম্পযকবর শীঘ্রই েমাবি ঘদে। পূব ব পাবকস্তাবনদের ববরুদে অথ বননবিক 

ও রাজননবিক ববিম্য ধমীয় বন্ধনদক দুব বল কদর সেয়। এর প্রমাে ১৯৬১ োদলর আেমশুমাবর বরদপাদে ব পাওয়া  ায়। 

১৯৫১ োদল পূব ব পাবকস্তাদন স খাদন পববত্র সকারআন শরীফ পড়ুয়ার োংখ্যা বেল ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার সেখাদন ১৯৬১ 

োদল িা ১০ লক্ষ ৭০ হাজাদর সনদম আদে। এরুপ পবরবস্থবিদি পূব ব পাবকস্তাদন জাবি গঠন প্রবক্রয়া নূিন সমাড় সনয়। 

১৯৪৮ োদলই পাবকস্তান গেপবরিদে পূব ব পাবকস্তাদনর েেস্যদের মদধ্য অেদন্তাি সেখা সেয়। পূব ব পাবকস্তাবনদের মদন 

এরুপ ধারোর ববকাশ ঘেদি থাদক স , পূব ব পাবকস্তান প্রকৃিপদক্ষ পবিম পাবকস্তাদনর একটি ‘অভুন্তরীে কদলানী’ 

োড়া অন্য বকছু নয়। পবিম পাবকস্তাবনদের োদথ পূব ব পাবকস্তাবনদের বববেন্নিা  িই বাড়দি থাদক িিই পূব ব 

পাবকস্তাদনর জনগদের মদধ্য বাঙাবল জাবি েত্তার উদন্মি ঘেদি থাদক। পাবকস্তাদনর অন্যিম রােভািা বাাংলা োবীর 

মধ্য বেদয় এর প্রথম আনুষ্ঠাবনক প্রকাশ ঘদে,  া ১৯৫২ োদলর ২১ সফব্রুয়াবর চূড়ান্ত রুপ পবরগ্রহ কদর। এ যুগান্তকারী 
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ঘেনার মধ্য বেদয় পূব ব পাবকস্তাদন বাঙাবল জািীয়িার ব্যাপক প্রোর ঘদে। আজও প্রবি বের ২১ সফব্রুয়াবর শবহেদের 

স্মরদে বাঙাবল জাবি নতুন কদর জাবি বববনম বাে ও একটি সুখী-েমৃবেশালী রাে গঠদনর শপথ গ্রহে কদর। বলা বাহুল্য, 

১৯৭১ োদল মুবিযুদের মাধ্যদম স  স্বাধীন ও োব বদভৌম বাাংলাদেশ রাে প্রবিষ্ঠা লাভ কদর, িার সূর্নাসূত্র হদি 

বায়াদন্নার মহান ভািা আদদালন। ২০০০ োদল জাবিোংঘ কর্তবক ২১ সফব্রুয়াবর আন্তজবাবিক মার্তভািা বেবেরুদপ 

সঘাবিি হদয়দে। পৃবথবীর প্রদিুক সেদশ এ বেবে  থাদ াগ্য ম বাো েহকাদর পাবলি হয়। একুদশ সফব্রুয়াবরর শবহে 

বমনার জািীয় ঐদকুর প্রিীক; ধম ব বনরদপক্ষ বাাংলাদেশ জাবি রাদের সমৌল বভবত্ত। 

 

এরুপ নতুন পবরবস্থবিদি ১৯৪৭ োদলর ২৩ জুন পূব ব বাাংলায় মজলুম জনসনিা সমৌলানা আব্দুল হাবমে খান ভাোনী ও 

শামসুল হকদক  থাক্রদম েভাপবি ও েম্পােক কদর মুেবলম লীগ ববদরাধী প্রথম রাজননবিক েল আওয়ামী লীগ 

গঠিি হয়। আর সশখ মুবজবুর রহমান সজদল থাকা অবস্থায় উি েদলর অন্যিম যুগ্ম েম্পােক বনব বাবর্ি হন। িার 

আদগ ১৯৪৮ োদলর ৪ জানুয়াবর োত্র লীদগর প্রবিষ্ঠা ঘদে। ১৯৪৮ োদলর ৬ মার্ ব পূব ব পাবকস্তান কবমউবনস্ট পাটি 

পুনগ বঠিি হয়,  ার উদদ্যাদগ বিনটি োংগঠন জন্ম লাভ কদর। োংগঠন বিনটি হল: যুবলীগ (মার্ ব ১৯৫১), পূব ব পাবকস্তান 

োত্র ইউবনয়ন (এবপ্রল ১৯৫২) এবাং গেিন্ত্রী েল (৩১ বিদেম্বর ১৯৫২)। এ োড়া, সশদর বাাংলা এ. সক. ফজলুল হদকর 

সনর্তদত্বর ১৯২৯ োদল প্রবিবষ্ঠি প্রজা পাটি ব ১৯৫৩ োদলর ২৯ জুলাই কৃিক-েবমক পাটি ব নূিন নাদম আত্মপ্রকাশ কদর। 

এেব োংগঠন উোর, গেিাবন্ত্রক, প্রগবিশীল ও অোম্প্রোবয়ক বববশদিুর অবধকারী হওয়ায় পাবকস্তান সৃবির 

অব্যববহি পদর অন্তি পূব ব পাবকস্তাদনর রাজনীবি র ুাবিদকল সমাড় সনয়,  ার প্রবিফলন ঘদে ১৯৫৪ োদলর মার্ ব মাদে 

অনুবষ্ঠি যুিফ্রন্ট বনব বার্দন। উি বনব বার্যন োম্প্রোবয়ক েল মুেবলম লীদগর সশার্নীয় পরাজয় ঘদে। ১৯৫৪ োদলর ৩ 

এবপ্রল সশদর বাাংলা. এ. সক. ফজলুল হকদক মুখ্যমন্ত্রী কদর যুিফ্রন্ট েরকার গঠিি হয়। যুিফ্রদন্টর অন্তভ্য বি 

রাজননবিক েলেমূহ ২১-েফা প্রেয়ন কদর পূব ব পাবকস্তাদনর আথ ব-োমাবজক ও রাজননবিক ব্যবস্থা প্রগবিশীল ধারায় 

পবরর্াবলি করার উদদ্যাগ গ্রহে কদর। এটি পূব ব বাাংলার র ুবিদকল মুেবলম বুবেজীবী, ক্ষুদে বুদজবায়া সেবে, ভীিেভাদব 

শবিি হদয় পদড়। র্রম বন বািন র্াবলদয় পূব ব বাাংলার জনগদের আদদালন স্তব্ধ করা েম্ভব হয়বন। পঞ্চাদশর েশদক 

সূবর্ি স্বাবধকার োংগ্রাম ১৯৬২ োদলর দুব বার বশক্ষা আদদালন, ১৯৬৬ োদলর আওয়ামী লীদগর েয়-েফা এবাং 

১৯৬৮-৬৯ োদলর োত্র োংগ্রাম পবরিদের ১১-েফা আদদালন ও ১৯৭০ োদলর পাবকস্তাদনর সকন্দ্রীয় ও প্রাদেবশক 

বনব বার্দন আওয়ামী লীদগর ষ্ঠনরঙ্কুশ ববজদয়র মধ্য বেদয় ১৯৭১ োদলর মার্ ব মার্ ব মাদে চূড়ান্ত পবরেবি লাভ কদর। আর 

এ েকল আদদালন োংগ্রাদমর মধ্যমবে বেদলন বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর রহমান,  াদক স্থায়ী সপ্রবেদিন্ট সঘািো কদর 

িাজউবেন আহমদের প্রধানমন্ত্রীদত্ব ১৯৭১ োদলর ১৭ এবপ্রল মুবজবনগর েরকার গঠিি হয়। এভাদবই পূব ব পাবকস্তান 

স্বাধীন ও োব বদভৌম বাাংলাদেদশ রােরুদপ আত্মপ্রকাশ কদর,  ার অববোংবাবেি সনিা ও স্থপবি বহদেদব বঙ্গবন্ধু সশখ 

মুবজবুর রহমান রহমান ইবিহাদের বর্রস্মরেীয় হদয় থাকদবন।  

 

 

সশখ নজরুল কর্তবক েম্পাবেি ‘বঙ্গবন্ধু সেষ্ঠ বাঙাবল’ গ্রন্থ হদি োংগৃহীি     


