
 
 
 
 
 

1 

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর সংি  কমময় জীবনী: 
 

ব ব  শখ িজ র রহমান (১৯২০-১৯৭৫) বাঙািল জািতর িপতা এবং বাংলােদেশর থম রা পিত (২৬ মাচ 
১৯৭১ থেক ১১ জা য়াির ১৯৭২)। শখ িজ র রহমান ফিরদ র জলার গাপালগ  মহ মার ীপাড়া ােম 
১৯২০ সােলর ১৭ মাচ জ হণ কেরন। ত র িপতা শখ ৎফর রহমান িছেলন গাপালগ  দওয়ািন আদালেতর 
সের াদার। িজব ছয় ভাই- বােনর মে  তীয় িছেলন। িতিন ানীয় গীমাডা া েল াথিমক িশ া লাভ কেরন। 
চােখর সম ার কারেণ ত র াথিমক িশ া চার বছর াহত হয়। ১৯৪২ সােল িতিন গাপালগ  িমশনারী ল 
থেক াি ক, ১৯৪৪ সােল কলকাতার ইসলািময়া কেলজ থেক আই.এ এবং একই কেলজ থেক ১৯৪৭ সােল িব.এ 

পাশ কেরন। ল জীবন থেকই িজেবর মে  ন ে র ণাবিলর িবকাশ ঘেট। িতিন যখন গাপালগ  িমশনারী 
েলর ছা  স সময় একবার বাংলার ম ী এ. ক ফজ ল হক ঐ ল পিরদশেন আেসন (১৯৩৯)। শানা যায়, ঐ 

অ েলর অ ত অব ার িত ম ীর ি  আকষেণর জ  ত ণ িজব িবে াভ সংগ ত কেরন। াি ক পােশর 
পর িজব কলকাতায় িগেয় ইসলািময়া কেলেজ ভিত হন। সখান থেকই িতিন আই.এ ও িব.এ পাশ কেরন। ১৯৪৬ 
সােল িতিন ইসলািময়া কেলজ ছা -সংসেদর সাধারণ স াদক িনবািচত হন। িতিন ব ীয় ােদিশক সিলম লীেগর 
একজন সি য় কম  এবং ১৯৪৩ সাল থেক িনিখল ভারত সিলম লীগ কাউি েলর সদ  িছেলন। রাজনীিতেত 
িতিন িছেলন এইচ. এস সাহরাওয়াদ র একজন একিন  অ সারী। ১৯৪৬ সােলর সাধারণ িনবাচেন সিলম লীগ শখ 
িজবেক ফিরদ র জলায় দলীয় াথ েদর পে  িনবাচনী চারণার দািয়  অপণ কের। ভারত িবভােগর (১৯৪৭) 

পর িতিন ঢাকা িব িব ালেয় আইন অ য়েনর জ  ভিত হন। তেব পড়া না শষ করেত পােরন িন। কারণ চ থ 
িণর কমচারীেদর া  দািব দাওয়ার িত িব িব ালয় ক পে র ঔদাসীে র িব ে  তােদর িবে াভ দশেন 

উ ািন দওয়ার অিভেযােগ তাে  ১৯৪৯ সােলর থমিদেক িব িব ালয় থেক বিহ ার করা হয়।  
 

১৯৪৮ সােল ব পািক ান সিলম ছা লীগ গঠেন ধান সংগঠকেদর একজন িছেলন শখ িজব। ব ত জেল 
অ রীণ থাকা অব ায় নবগ ত ব পািক ান আওয়ামী সিলম লীেগর (১৯৪৯)  স াদেকর িতন  পেদর মে  
এক েত িনবািচত হওয়ার ম  িদেয় শখ িজেবর সি য় রাজৈনিতক জীবন  হয়। অপর ই  স াদক 
িছেলন খা কার মাশতাক আহমদ এবং এ. ক রিফ ল হােসন। ১৯৫৩ সােল শখ িজব ব পািক ান আওয়ামী 
সিলম লীেগর সাধারণ স াদক িনবািচত হয় এবং ১৯৬৬ সাল পয  এ পেদ বহাল িছেলন। ১৯৬৬ সােলই িতিন 

দেলর সভাপিত হন। দলেক ধমিনরেপ  চির  দওয়ার জ  ১৯৫৫ সােল িজেবর উে ােগ দেলর নাম হেত 
‘ সিলম’ শ  বাদ দওয়া হয়। ১৯৪৭ সােলর পর রাজনীিতেত ত র য ধমিনরেপ ষ ি ভি র উে ষ ঘেটিছল এ 
িছল তারই িতফলন। 
 

আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক কােজ েরা ির আ িনেয়ােগর জ  শখ িজ র রহমান ম ী আতাউর রহমান 
খােনর মি সভায় (১৯৫৬-৫৮) মা  নয় মাস কােজর পর ম ীপেদ ই ফা দন। ১৯৬৪ সােল জনােরল আই ব 
খােনর শাসনামেল আওয়ামী লীগেক ন ীিবত করার মেতা সাহিসকতা দিখেয়েছন শখ িজব, যিদও ত র 
রাজৈনিতক  সাহরাওয়াদ  রাজৈনিতক দল িলেক িনিষ  রেখ পািক ােন সাংিবধািনক শাসন নঃ িত ার 
জ  াশনাল ডেমাে ক  নােম এক  রাজৈনিতক মাচার ানাের কাজ করার সপে  িছেলন। পািক ান 
ধারণা র াপাের ইেতামে ই িজেবর মাহ ি  ঘেটিছল। পািক ােন ি তীয় গণপিরষদ ও আইনসভার সদ  
(১৯৫৫-১৯৫৬) এবং পরবত েত জাতীয় পিরষেদর সদ  (১৯৫৬-১৯৫৮) িহেসেব ত র এমন ধারণা হেয়িছল য, ব 
পািক ােনর িত পি ম পািক ােনর নতােদর মেনাভােবর মে  সমতা ও সৗ া  বাধ িছল না। 
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শখ িজব িছেলন ভাষা আে ালেনর থম কারাব ীেদর একজন (১১ মাচ ১৯৪৮)। ১৯৫৫ সােলর ২১ সে র 

পািক ান গণপিরষেদ বাংলা ভাষার ে  ত র দ  ভাষণ িছল উে খেযা । মা ভাষার ব  রাখার অিধকার 
দািব কের শখ িজ র রহমান বেলন,‘আমরা এখােন বাংলায় কথা বলেত চাই। আমরা অ  কােনা ভাষা জািন িক 
জািন না তােত িক ই যায় আেস না। যিদ মেন হয় আমরা বাংলােত মেনর ভাব কাশ করেত পাির তাহেল 

ইংেরিজেত কথা বলেত পারা সে ও আমরা সবসময়ই বাংলােতই কথা বলব। যিদ বাংলায় কথা বলেত দওয়া না 
হয় তাহেল আমরা পিরষদ থেক বিরেয় যােবা। িক  পিরষেদ বাংলায় কথা বলেত িদেত হেব। এটাই আমােদর 

দািব’ 
 

১৯৫৫ সােলর ২৫ আগ  গণপিরষেদ দ  আেরক ভাষেণ শখ িজব ববে র নাম পিরবতন কের ব পািক ান 
রাখার িতবােদ য ব  রােখন তাও সমভােব াসি ক: ‘ ার, আপিন ল  কের থাকেবন য, তারা ববে র 

েল ‘ ব পািক ান’ বসােত চায়। আমরা ব বার দািব জািনেয়  এেসিছ য, [ ব] পািক ােনর পিরবেত আপনােদর 
ব [ব ] বহার করেত হেব। ‘ব ’ শ র এক  ইিতহাস আেছ, আেছ িনজ  এক  ঐিতহ …’। 

 

িবশ শেতেকর ষােটর দশেকর থমিদেক শখ িজ র রহমান রাজনীিতেত াধা  লাভ কেরন। অসাধারণ 
সাংগঠিনক দ তার ারা শখ িজব আওয়ামী লীগেক আ ঃদলীয় রাজনীিত থেক  কের দেলর ল াত 
থেক িক  িক  উপদেলর বিরেয় যাওয়া রাধ করেত স ম হন। সে াহনী শি স  সংগঠক শখ িজব দেলর 

উপর ণ ক  াপন করেত পেরিছেলন। ১৯৬৬ সােল িতিন ত র িব াত ছয়দফা কম চী ঘাষণা কেরন এবং 

এই ছয় দফােক আ ািয়ত কেরন ‘আমােদর (বাঙািলেদর) ি  সনদ’ েপ। দফা েলা হেলা:  
১.  ফডােরল রা  গঠন এবং সাবজনীন া ত বয়  ভাটািধকােরর িভি েত সংসদীয় প িতর সরকার 

বতন;  
২.  িতর া ও পররা  তীত অপর সকল িবষয় ফডাের ং ইউিনট বা ােদিশক সরকার িলর হােত  

করা;  
৩.  ই রাে র জ  থক া চা  করা অথবা ব পািক ান থেক পি ম পািক ােন লধন পাচার রােধ 

কাযকর ব  হণ;  
৪.  করােরােপর সকল মতা ফডাের ং রা েলার হােত  করা;  
৫.  আ জািতক বািণেজ র ে  রা স হেক াধীনতা দান ; এবং 
৬.  রা স হেক িনেজর িনরাপ ার জ   িমিলিশয়া বা আধা সামিরক বািহনী গঠেনর মতা দান করা। 

সংে েপ এ কম িচর ম  িদেয় রাজনীিতর িত ত র এক তন ি ভ ী উে ািচত হয়। তপে  ছয়-

দফা  কম িচর অথ িছল কাযত ব পািক ােনর জ  াধীনতা। সকল রাজৈনিতক দেলর র ণশীল 
সদ রা এ কম িচ ক আতে র চােখ দখেলও এটা ত ণ জ  িবেশষত ছা  , বক এবং মজীবী 

মা েষর মে  তন জাগরেণর ি  কের। 
 

িজব ক ক ছয়দফা কম িচর চ ােল  েড় দওয়ার পর আই ব সরকার তাে  কারা  কের। শখ িজব এবং 
আরও চৗি শ জেনর িব ে  আগরতলা ষড়য  মামলা নােম এক  রা ে ািহতার মামলা দােয়র করা হয়। 
সরকািরভােব এ মামলা র নাম দয়া হয় ‘রা  বনাম শখ িজ র রহমান এবং অ া ’। মামলায় অিভ েদর 
অিধকাংশই িছেলন পািক ান িবমান এবং নৗবিহনীর বাঙািল অিফসার এবং কমচারী। এেদর মে  িতনজন িছেলন 
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উ তন বাঙািল বসামিরক কমকতা। িজব ইেতামে  কারা  থাকায় তাে  এক ন র আসামী িহসােব ফতার 
দখােনা হয়। এ মামলায় শখ িজেবর িব ে  অিভেযাগ আনা হয় য িতিন অ া  আসামীর যাগসাজেশ 

পািক ান রাে র িব ে  ষড়যে  িল  িছেলন। অিভেযাগ মেত শখ িজ র রহমান এবং অ া  আসামী ভারেতর 
সহায়তায় ব পািক ানেক বল বক িবি  করার গাপন পিরক না করিছেলন। পা া আঘাত হানার এ চাল  
অব  েমরাং হেয়িছল। ঢাকা িমেটালা ক া নেমে  এক  িবেশষ াই নাল মামলা র িবচার চলিছল যটা ব 
পািক ােনর িত পািক ােনর আিধপত বাদী মেনাভােবর িব ে  বাঙািলেদর আেবগ অ িতেক বলভােব 
আেলািড়ত কের। আগরতলা ষড়য  মামলার িবচােরর সময় িজেবর জনেমািহনী প আেরাও িবকিশত হয় এবং 
সম  জািত তােদর নতার িবচােরর িব ে  েখ দ ড়ায়। ১৯৬৯ সােলর থমিদেক িবেশষত ত ণ জে র ারা 
সংগ ত গণআে ালন এমন এক পযােয় পৗে  য আই ব সরকার দেশ আস  এক  হ  এড়ােনার চ ায় 
মামলা  ত াহার কের নয়। শখ িজব ১৯৬৯ সােলর ২২ ফ য়াির িনঃশত ি লাভ কেরন।  
 

শখ িজেবর  ি র পরবত  িদন সবদলীয় ছা  সং াম পিরষদ রমনা রসেকােস (বতমান সাহরাওয়াদ  উ ান) 
শখ িজেবর স ােন গণস ধনার আেয়াজন কের। এ সবদলীয় ছা  সং াম পিরষদই শখ িজবেক িনঃশত ি  
দােন সরকারেক বা  করার াপাের সবচাইেত কাযকর রাজৈনিতক এবং সামািজক শি  বেল মািণত হয়। 

সং াম পিরষেদর প  থেক পিরষেদর সভাপিত তাফােয়ল আহমদ শখ িজবেক ‘ব ব ’ উপািধেত িষত 
কেরন। িজেবর মে  তারা এমন একজন ত াগী নতার িতফলন দখেত পান িযিন ২৩ বছেরর পািক ািন 
শাসনামেলর ায় বােরা বছর জেল কা েয়েছন। বার বছর জেল এবং দশ বছর কড়া নজরদারীেত থাকার কারেণ 
শখ িজেবর কােছ পািক ানেক িনেজর াধীন বাস িমর পিরবেত বরং কারাগার বেলই মেন হেতা। 

 

১৯৭০ সােলর িডেস র মােস অ ি ত পািক ােনর থম সাধারণ িনবাচেনর ম  িদেয় ব ব  শখ িজ র রহমান 
ব পািক ােনর জনগেণর একমা  খপা  িহসােব আিব ত হন। ত র ন ে  আওয়ামী লীগ পািক ান জাতীয় 

পিরষেদ ব পািক ােনর জ  বরা  ১৬৯  আসেনর মে  ১৬৭  আসেন (মিহলােদর জ  সংরি ত সাত  
আসন সহ) জয়লাভ কের। আপামর জনগণ তাে  ছয়দফা মতবােদর পে  িনর শ াে ট দান কের। ছয় দফা 
বা বায়েনর দািয়  ত র উপরই বতায় ১৯৭১ সােলর ৩ জা য়াির ব ব  শখ িজ র রহমান ব পািক ােনর সব 

িতিনিধেদর উপি িতেত রমনা রসেকােস এক  ভাবগ ীর অ ােনর আেয়াজন কেরন এবং শপথ নন য, 
পািক ােনর শাসনত  ণয়েনর সময় তারা কখনও ছয়দফা থেক িব ত হেবন না। 
 

ব ব  শখ িজ র রহমান এ পিরি িতেত জনােরল ইয়ািহয়ার সামিরক জা া এবং পি ম পািক ােনর িনবািচত 
নতা লিফকার আলী ে া ব ব  শখ িজ র রহমানেক ক  সরকার গঠন করেত না দওয়ার জ  ষড়যে  

িল  হন। িসেড  ইয়ািহয়া খান ১৯৭১সােলর ১ মাচ এক ঘাষণায় ৩ মাচ ঢাকায় অ ে য় জাতীয় পিরষেদর 
অিধেবশন একতরফাভােব িগত কেরন। এ ঘাষণার ফেল ব পািক ােন সবা ক িবে ােভর আ ন জেল ওেঠ। 
এরই পিরে ি েত ব ব  ব পািক ােন সবা ক অসহেযাগ আে ালেনর ডাক দন। সম  েদশ তােক সমথন 
জানায়। অসহেযাগ আে ালন চলাকােল (২-২৫ মাচ ১৯৭১) ব পািক ােনর গাটা বসামিরক শাসন ত র িনয় েণ 
চেল আেস এবং ত র িনেদশমত চেল। িতিন কাযত অেথ ােদেশর সরকার ধান হেয় যান। ল েনর দিনক 
Evening Standard পি কার ভাষায়: জনতার েরাপির সমথন পেয় শখ মিজব যন ব পািক ােনর ক ে  
সমাসীন হন। ( িজ র) রহমােনর ধানমি র য বািড় ি শ ধানমি র বাসভবেনর অ করেণ ইেতামে  ১০ 
ডাউিনং ীেটর মেতা পিরিচিত লাভ কেরেছ তা আজ আমলা, রাজৈনিতক, াংকার, িশ পিত এবং সমােজর 
সব েরর মা েষর ারা অব ্ । (১২ মাচ ১৯৭১) 
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১৯৭১ সােলর ৭ মাচ িজব রসেকাস ময়দােন দশ ল  লােকর িবশাল জমােয়ত ত র ঐিতহািসক ভাষণ দন যা 

বাঙািল জািতর ইিতহােস গ সি ণ িহেসেব িচি ত থাকেব। িজব ত র ভাষেণ িনবািচত িতিনিধেদর কােছ 
মতা হ া র করেত থ সামিরক ক পে র িব ্ে  িনিদ  িক  অিভেযাগ আেনন। ব ৃতার শেষ িজব 

ঘাষণা কেরন: ‘ েত ক ঘের ঘের গ গেড় তাল। তামােদর যা িক  আেছ তাই িনেয় শ র মাকািবলা করেত 

হেব… মেন রাখবা, র  যখন িদেয়িছ, র  আেরা দব, এেদেশর মা ষেক  কের ছাড়েবা ইনশা াহ… 
এবােরর সং াম আমােদর ি র সং াম, এবােরর সং াম াধীনতার সং াম।  
 

ইেতামে  িসেড  ইয়ািহয়া খান এবং পি ম পািক ােনর অ া  নতা ব ব  এবং ত র দেলর সােথ আেলাচনা 
 করেত ১৫ মাচ ঢাকায় আেসন। পরিদন থেক আেলাচনা  হয়, যা মােঝমে  িবরিতসহ ২৫ মাচ সকাল পয  

চেল। এ সমেয় ব পািক ােন অসহেযাগ আে ালন এবং লাগাতার হরতাল চলিছল। মােচর ২ তািরখ থেক ছা  
এবং িবিভ  রাজৈনিতক দেলর নতারা াধীনতা ঘাষণা করেত থােকন এবং এ ধারা অ াহতভােব চেল। এ 
পট িমেত পািক ান সনাবািহনী অপােরশন সাচলাইেটর নােম ২৫ মাচ ম রােত ঢাকা িব িব ালয় সহ িবিভ  

ােন পশািচক তা ব চািলেয় ছা  িশ ক এবং িনরীহ লাকেদর গণহাের হত া কের ।এভােব পািক ািন দখলদার 
বািহনী দীঘ নয় মাস ধের গণহত া চািলেয় যায়। শখ িজবেক ২৫ মাচ রােত ফতার কের ঢাকা সনািনবােস 
আটক রাখা হয় এবং রা ে ািহতা ও িবে ােহ উ ািন দওয়ার অিভেযােগ িবচােরর জ  পি ম পািক ােন িনেয় 
যাওয়া হয়। ফতার হওয়ার েব ব ব  বাংলােদেশর াধীনতা ঘাষণা কের তা স চােরর জ  ইিপয়ার 
া িমটােরর মা েম চ ােম এক ওয় ারেলস বাতা পাঠান। ত র ঘাষণা  িন প: 

 

‘এটাই হয়েতা আমার শষ বাতা। আজ হেত বাংলােদশ াধীন। বাংলােদেশর জনগেণর িত আমার আহবান, 
আপনারা য যখােনই থা ন এবং যার যা িক  আেছ তা িদেয় শষ পয  দখলদার সনাবািহনীেক িতহত ক ন। 
বাংলােদেশর মা  থেক পািক ান দখলদার বািহনীর শষ সিনক  িবতািড়ত এবং ড়া  িবজয় অিজত না হওয়া 
পয  আপনােদর এ লড়াই চািলেয় যেত হেব’। 
 

২৫ মাচ পাকবািহনীর হামলার পর থেক য াধীনতার সং াম  হয় স সময় ব ব  যিদও পািক ািনেদর হােত 

ব ী িছেলন তথািপ ত েক ত র অ পি িতেত িজবনগর সরকার নােম অিভিহত অ ায়ী সরকােরর রা িত করা 
হয়। ি ে  ন  দওয়ার জ  জন িতিনিধরা ১৯৭১ সােলর ১০ এি ল এ সরকার গঠন কের। ত েক সশ  
বািহনীর সবািধনায়কও করা হেয়িছল। াধীনতা ে র গাটা অ ােয় শখ িজেবর অন  সাধারণ ভাব িত 
ি েযা ােদর অ ে রণা এবং জাতীয় ঐক  ও শি র উৎস িহেসেব কাজ কের। 

 

পািক ািন জা া ব ব র িবচার কের দ ােদশ িদেল িব  ন  ত র জীবন ব চােত উে াগী হন। ১৯৭১ 
সােলর ১৬ িডেস র পািক ািন দখলদারী থেক বাংলােদশ াধীন হওয়ার পর শখ িজবেক পািক ািন কারাগার 
হেত ি  দওয়া হয় এবং ১৯৭২ সােলর ১০ জা য়াির িতিন ল ন হেয় িবজয়ীর বেশ েদশ ত াবতন কেরন। 
সারােদেশ আন  ও উ ােসর ব া বেয় যায়। সমােজর সব েরর লােখা জনতা তজগ ও রাতন িবমানব ের ত েক 
বীেরািচত অভ থনা জানায়। ন ন জাতে র ন েক িঘের এবং সই ে  বাংলােদেশর ভিব ত িনেয় য 
অিনি তার কােলা মঘ জেম উেঠিছল ত র েদশ ত াবতেনর মে া িদেয় তা িতেরািহত হয়। ল ন থেক 

কািশত দিনক গািডয়ান পি কার ১৯৭২ সােলর ১০ জা য়ািরর স াদকীয়েত বলা িছল: ‘ শখ িজব ঢাকা 
িবমানব ের পদাপণ করা মা  ন ন জাত  এক ঢ় বা বতা লাভ কের’।  
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ব ব  শখ িজ র রহমান াধীনতা উ র বাংলােদেশ থম সরকােরর মা  সােড় িতন বেছরর সংি  সময়  

ন  িদেয়িছেলন।  থেক  কের ত র সরকারেক  িব  এক  দেশর অগিণত সম ার মাকািবলা 
করিত হেয়িছল। ব ব র ন ে  ণ সকল ে  রা  এবং জািতগঠন কায ম  হয়। আইন লা 

নঃ িত া, অৈবধ অ  উ ার, ি েযা ােদর নবাসন, যাগােযাগ ব া নঃিনমান, ি -িবেরাধীেদর 

জনেরাষ থেক র া করা এবং সবচাইেত ণ হেলা ল  ল  ধাত মা েষর জ  খা  সং হ করা এবং 
আেরা অেনক সম ার সমাধান ত র সরকােরর সামেন িবশাল চ ােল  হেয় দ িড়েয়িছল। 
 

এতসব সম া সে ও শখ িজব এক  তন শাসনত  ণয়েন কখনই ি ধা  হনিন এবং স কাজ  িতিন দশ 

মােসর মে  স  কেরন। াধীনতার িতন মােসর মে  ভারতীয় িম বািহনীর ত াবতন িনি ত করা হয়। 
পেনেরা মােসর মে  সাধারণ িনবাচন অ ি ত হয় (৭ মাচ ১৯৭৩ )। একশত চি শ  দশ বাংলােদশেক ী িত 

দয়। ব ব  বাংলােদেশর পররা নীিতর পথিনেদশনা িনধারণ কেরন: ‘সকেলর সে  ব  এবং কােরা িত 
িবে ষ নয়’। বা িবকপে  িজব সরকার ণ সকল ে  মৗিলক রা ীয় িত ান িলর চনা কেরন। এতসব 
অজন সে ও লত উ  বামপ ীেদর তরফ থেক িবেরাধীতা আেস যারা াধীনতা েক এক  ‘অস ণ িব ব’ 
বেল গ  কের অ  ধারণ কের। ফেল দেশ এক  চরম না ক পিরি িত ি  হয়। আইন লা পিরি িতর ত 
অবনিত ঘটেত থােক এবং জনগেণর মে  হতাশা দখা দয়। সেবাপির দেশ িভ  (১৯৭৪) দখা দয় এবং হাজার 
হাজার লাক বরণ কের। শখ িজব থেম র ীবািহনী নােম এক  িবেশষ িনরাপ া বািহনী গঠন কের 
পিরি িত মাকােবলার চ া কেরন। িনেজর জনেমািহনী ভাব িতেক আ য় কের িতিন এরপর বাকশাল নােম দেশ 
একদলীয় শাসন কােয়ম কেরন এবং শাসনতে  যসব মৗিলক অিধকােরর িন য়তা িবধান করা হেয়েছ স িল খব 
কেরন। পিরণােম শখ িজব অেনকটা জনিবি  হেয় পেড়ন এবং সকল মহেলর সমােলাচনার লে  পিরণত হন। 
এরকম একটা অি িতশীল অব ার েযাগ িনেয় একদল সং  সনাসদ  ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  ত েক এবং 
পিরবােরর অ  যসব সদ  ত র বািড়েত অব ান করিছেলন তােদর সবাইেক হত া কের। 
 

 (হা ন-অর রশীদ) 
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