
 

১৫ আগস্ট জাতীষ শাকেয দদন। ফাাংরায আো-ফাতা আয প্রেৃদত অশ্রুদক্ত ষায দদন। 

শেননা চঁাত্তকযয এই দদকন আগস্ট আয শ্রাফণ দভকরদভক এোোয কষদছর ফঙ্গফনু্ধয যক্ত আয 

আোকয ভভ মকছঁা অশ্রুয প্লাফকন। 

চঁাত্তকযয ১৫ আগস্ট ুকফ াদদকেয ভষ মখন ধানভন্ডি ৩২ নম্বকয দনজ ফাবফকন 

দযফাকয ফঙ্গফনু্ধকে ফুকরকেয ফষৃ্টিকত ঘাতেযা ঝাঝঁযা েকয দদকষদছর, তখন শম ফষৃ্টি ঝযদছর, তা 

শমন দছর প্রেৃদতযই অশ্রুাত। শবজা ফাতা শেঁকদকছ ভগ্র ফাাংরাষ। ঘাতেকদয উদযত অকেয 

াভকন বীতন্ত্রস্ত ফাাংরাকদ দফহ্বর কষ কদছর শাকে আয অবাদফত ঘেনায আেন্ডিেতাষ। 

োর শথকে োরান্তকয জ্বরকফ এ শাকেয আগুন। ১৫ আগস্ট শাোর্দ্ম ফাণী াকেয দদন, 

স্বাধীনতায স্থদত জাতির জনক বঙ্গবনু্ধ শলখ মুজজবুর রমাননর ৪৩তভ াাদাতফাদল মেী। 

শই কানা রানি লীদ ন়েতিনন যারা 

১৯৭৫ াকরয ১৫ আগকিয োরযাকত ঘািনকর ানি তনি ন ফাঙাদর জাদতয অদফাংফাদদত 

শনতা ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুন্ডজফুয যভান, ফঙ্গফনু্ধয েী শখ পন্ডজরাতুনকনছা, ুত্র শখ োভার, শখ 

জাভার, শখ যাকর, শখ োভাকরয েী ুরতানা োভার, জাভাকরয েী শযাজী জাভার, ফঙ্গফনু্ধয 

বাই শখ নাকয, এদফ অদপায দন্ডিেুয যভান, েকণ মর জাদভর, শনা দয সষদ ভাফুফুর 

ে, প্রাষ এেই ভকষ ঘাতেযা ফঙ্গফনু্ধয বাকে মুফরীগ শনতা শখ পজরুর ে ভদণয ফাাষ 

াভরা চাদরকষ শখ পজরুর ে ভদণ, তাযঁ অন্ত:ত্তা েী আযজ ুভদণ, ফঙ্গফনু্ধয বদেদত আফদুয 

যফ শযদনষাকতয ফাাষ াভরা েকয শযদনষাফাত  তায েনযা শফফী, ুত্র আদযপ শযদনষাফাত, 

নাদত ুোন্ত ফাফ,ু আফদুয যফ শযদনষাফাকতয ফ বাইকষয শছকর জীফ শযদনষাফাত এফাং এে 

আত্মীষ শফন্েু খান। জাদত আজ গবীয শাে  শ্রদ্ধাষ িযণ েযকফ ের ীদকে। 

http://bit.ly/1ojTXi8
http://bit.ly/XxlZS1


ফঙ্গফনু্ধকে সদদেবাকফ তযা েযা কর তায ভৃতুয শনই। দতদন দচযঞ্জীফ। শেননা এেষ্টে 

জাদতযাকেয স্বপ্নর্দ্িা এফাং স্থদত দতদনই। মতদদন এ যাে থােকফ, ততদদন অভয দতদন। ভগ্র 

জাদতকে দতদন ফাঙাদর জাতীষতাফাকদয শপ্রযণাষ প্রস্তুত েকযদছকরন দনকফদে াে-শালে 

ােফাদনীয দফরুকদ্ধ ে াংগ্রাকভ ঝাদঁকষ কত। তাই দচযঞ্জীফ দতদন এ জাদতয শচতনাষ। 

ফঙ্গফনু্ধ শেফর এেজন ফযন্ডক্ত নন, এে ভান আদক ময নাভ। শম আদক ম উজ্জীদফত কষদছর 

শগাো শদ। ফাঙাদর জাতীষতাফাদ, গণতন্ত্র, ভাজতন্ত্র আয ধভ মদনযকক্ষ দ মকন শদকয 

াংদফধান প্রণষন েকযদছকরন স্বাধীনতায স্থদত াজায ফছকযয শশ্রষ্ঠ ফাঙাদর ফঙ্গফনু্ধ শখ 

ভুন্ডজফ। শালে আয শাদলকত দফবক্ত শদদকনয দফশ্বফাস্তফতাষ ফঙ্গফনু্ধ দছকরন শাদলকতয কক্ষ। 

াদেস্তাদন ান-শালকণয দফরুকদ্ধ দীঘ ম ২৪ ফছকযয আকদারন-াংগ্রাকভয ধাযাফাদেতাষ 

ফঙ্গফনু্ধ ১৯৭১ ানর ৭ মার্চ শাযাষাদী উদযাকনয ঐদতাদে বালকণ স্বাধীনতায শম ডাে 

দদকষদছকরন তা অদফিযণীষ। শদদন তাযঁ ফজ্রেকে উচ্চাদযত „এফাকযয াংগ্রাভ আভাকদয ভুন্ডক্তয 

াংগ্রাভ/এফাকযয াংগ্রাভ স্বাধীনতায াংগ্রাভ‟ এই অভয আহ্বাকনই স্বাধীনতা মুকদ্ধ ঝাদঁকষ 

কদছর দনীদত শোষ্টে ফাঙাদর। শই ভন্ত্রূত শঘালণাষ ফাঙাদর কষ উকেদছর রােু এে 

ফীকযয জাদত। 

আফায ১৯৭১ াকরয ২৫ ভাকচময োরযাকত ইদতাকয নৃাংতভ গণতযায য ২৬ ভাকচময প্রথভ 

প্রকয ফঙ্গফনু্ধয েকেই জাদত শুকনদছর ভান স্বাধীনতায অভয শঘালণা। াদেস্তাদন ানাদায 

ফাদনী ই যাকত ফঙ্গফনু্ধকে ধানভন্ডিয ফাবফন শথকে শগ্রপতায েকয দনকষ মাষ। এযয ভান 

ভুন্ডক্তমুকদ্ধয নষ ভা তাকে ফন্ডদ থােকত ষ াদেস্তাকনয োযাগাকয। তায আহ্বাকনই চকর 

ভুন্ডক্তমুদ্ধ। ফন্ডদদাষ ভৃতুযয খফয ভাথাষ ঝুরকর স্বাধীনতায প্রকে আ েকযনদন অেুকতাবষ এ 

ভান শনতা। ভুন্ডক্তমুদ্ধ শকল ফাঙাদরয প্রাণদপ্রষ শনতাকে দপদযকষ দদকত ফাধয ষ াদেস্তান। ফীকযয 

শফক ১৯৭২ াকরয ১০ জানুষাদয তায স্বকপ্নয স্বাধীন ফাাংরাকদক দপকয আকন ফঙ্গফনু্ধ। 

শদক দপকয মুদ্ধদফধ্বস্ত শদ গায োকজ দনকজকে দনকষান্ডজত যাখায াাাদ শদকয ভানুলকে 

উন্নষকনয ধাযাষ ম্পকৃ্ত েকযন ফঙ্গফনু্ধ। শদগায এই াংগ্রাকভ চরায কথ তায দৃশ দফশ্বা দছর, 

তায শদকয ভানুল েখন তায তযাগ  অফদানকে বুকর মাকফ না। অেৃতজ্ঞ কফ না। নফগষ্টেত 

ফাাংরাকদকয যােপ্রধান ফঙ্গফনু্ধ তাই যোদয ফাবফকনয দযফকতম ধানভন্ডিয ৩২ নম্বয কেয 

াধাযণ ফাদষ্টেকতই ফা েযকতন। 

ভুন্ডক্তমুকদ্ধয যান্ডজত অন্ডক্তয লমন্ত্র শথকভ থাকেদন। যাজকষয প্রদতকাধ দনকত তাযা একেয 

য এে চক্রাকন্তয পাদঁ শকতকছ। ১৯৭৫ াকরয ১৫ আগস্ট শনাফাদনীয দফথগাভী 

উচ্চাদবরালী েকষেজন দযকে লমন্ত্রোযীযা ফযফায েকযকছ ই চক্রাকন্তযই ফাস্তফ রূ 

দদকত। এযাই স্বাধীনতায ূদতোগায ফকর দযদচত ধানভন্ডিয ৩২ নম্বকযয ফাদষ্টেকত াভরা চারাষ 

গবীয যাকত। তযা েকয জাদতয জনে ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুন্ডজফুয যভান  তায দযফাযকে। দফশ্ব  

ভানফবযতায ইদতাক ঘণৃয  নৃাংতভ এই তযাোকেয ভাধযকভ শদদন তাযা শেফর 

ফঙ্গফনু্ধকেই নষ, তায কঙ্গ ফাঙাদরয াজায ফছকযয প্রতযাায অজমন স্বাধীনতায আদ মগুকরাকে 

তযা েযকত শচকষদছর। ভুকছ শপরকত অপ্রষা চাদরকষদছর ফাঙাদরয ফীযত্বগাথায ইদতা। 

ফঙ্গফনু্ধয নৃাংতভ তযাোি ফাঙাদর জাদতয জনয েরুণ দফকষাগগাথা কর বষঙ্কয ই 

তযাোকে খুদনকদয ান্ডস্ত দনন্ডিত না েকয ফযাং দীঘ ম ভষ ধকয তাকদয আার েযায অকচিা 
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কষকছ। এভনদে খুদনযা ুযসৃ্কত কষকছ নানাবাকফ। তযায দফচায শেোকত েুখযাত „ইনকডভদনষ্টে 

অধযাকদ‟ জাদয েকযদছর ফঙ্গফনু্ধয খুদন খদোয শভাতাে যোয।  

১৯৭৬ াকরয ৮ জনু ১৫ আগস্ট তযাোকেয কঙ্গ মুক্ত থাোয দাকষ অদবমুক্ত তযাোযী 

শগাষ্ঠীয ১২ জনকে দফদবন্ন দতূাফাক চােদয শদষা কষদছর 

১. শর. েকন মর দযপুর েকে (ডাদরভ) চীকন প্রথভ দচফ, 

২. শর. েকন মর আন্ডজজ াাকে আকজমদিনাষ প্রথভ দচফ, 

৩. শভজয এ শে এভ ভদউন্ডিন আকভদকে আরকজদযষাষ প্রথভ দচফ, 

৪. শভজয ফজরুর ুদাকে াদেস্তাকন দিতীষ দচফ, 

৫. শভজয াদযষায যদদকে ইকদাকনদষাষ দিতীষ দচফ, 

৬. শভজয যাকদ শচধুযীকে শদদ আযকফ দিতীষ দচফ, 

৭. শভজয নূয শচধুযীকে ইযাকন দিতীষ দচফ, 

৮. শভজয দযপুর শাকনকে েুকষকত দিতীষ দচফ, 

৯. েকন মর দেভত াকভকে আফুধাদফকত তৃতীষ দচফ, 

১০. শর. খাষরুজ্জাভানকে দভকয তৃতীষ দচফ, 

১১. শর. নাজভুর শাকনকে োনাডাষ তৃতীষ দচফ, 

১২. শর. আফদুর ভাকজদকে শকনগাকর তৃতীষ দচফ দককফ দনকষাগ শদষা কষদছর। 

তকফ দীঘ ম ২১ ফছয য ১৯৯৬ াকর ফঙ্গফনু্ধ-েনযা শখ াদনায শনতৃকত্ব আষাভী রীগ যােীষ 

ভতাষ আীন কর „ইনকডভদনষ্টে অধযাকদ‟ ফাদতর েকয ফঙ্গফনু্ধ তযায দফচাকযয থ উনু্মক্ত েযা 

এফাং নানা ফাধাদফদত্ত শদযকষ দফচায ম্পন্ন ষ। শজাে াকনয াচঁ ফছয এই যাষ োম মেকযয 

কথ ফাধা ৃষ্টি েকয যাখা কর ফতমভান ভাকজাে যোয গেকনয য ২০০৯ াকর দফচায 

প্রন্ডক্রষা ম্পন্ন ষ এফাং ভৃতুযদেপ্রাপ্তকদয াচঁজকনয যাষ োম মেয ষ ২০১০ াকরয ২৭ 

জানুষাদয। দে প্রাপ্ত েকষে খুদন দফদবন্ন শদক াদরকষ যকষকছন। 

শই কানা রানি যা ঘনেতি 

ফঙ্গফনু্ধয ফযন্ডক্তগত োযী (শযদকডি দ এ) জনাফ আ প ভ শভাদতুর ইরাভ এয এজাাকয 

ফন মনানুাকয) 

১৯৭৫ াকর দতদন তৎোরীন যােদত ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুন্ডজফুয যভাকনয ধানভন্ডিয ৩২ নম্বয 

কেয ৬৭৭ নম্বয ফাদকত েভ মযত দছকরন। ১৪ আগি (১৯৭৫) যাত আেো শথকে ১৫ আগি 

োর আেো ম মন্ত দতদন দডউষ্টেকত দছকরন ই ফাদকত। ১৪ আগি যাত ফাকযাোয য ১৫ আগি 

যাত এেোষ দতদন তাযঁ দনধ মাদযত দফছানাষ শুকত মান। 

ভাভরায এজাাকয জনাফ শভাদতুর উকেখ েকয ফকরন, „তাযয েখন শম ঘুদভকষ রাভ তা 

শখষার শনই। োৎ শেদরকপান দভদে আভাকে উষ্টেকষ (জাদগকষ তুকর) ফকরন, শপ্রদকডি াকফ 

আনাকে ডােকছন। তখন ভষ শবায াক চাযো েী াচঁো। চাযদদকে আো প মা কষ 

শগকছ। ফঙ্গফনু্ধ শপাকন আভাকে ফরকরন, শযদনষাকতয ফাাষ দুষৃ্কতোযী আক্রভণ েকযকছ। আদভ 

জরদদ ুদর েকরার রুকভ শপান েযরাভ। অকনে শচিায য ুদর েকরার রুকভ রাইন 



ান্ডিরাভ না। তাযয গণবফন এক্সকচকঞ্জ রাইন রাগাকনায শচিা েযরাভ। এযয ফঙ্গফনু্ধ য 

শথকে দনকচ শনকভ এক আভায োকছ জানকত চান ুদর েকরার রুভ শথকে শেন শেউ শপান 

ধযকছ না। এভষ আদভ শপান ধকয যাকরা যাকরা ফকর দচৎোয েযদছরাভ। তখন ফঙ্গফনু্ধ আভায 

াত শথকে দযদবায দনকষ ফরকরন আদভ শপ্রদকডি ফরদছ। এভষ দদক্ষণ দদকেয জানারা দদকষ 

এেঝােঁ গুদর এক ই েকক্ষয শদষাকর রাগর। তখন অনয শপাকন দচপ দদেউদযষ্টে ভদউন্ডিন 

েথা ফরায শচিা েযদছকরন। গুদরয তািকফ োকঁচয আঘাকত আভায ডান াত দদকষ যক্ত ঝযকত 

থাকে। এভষ জানারা দদকষ অনগ মর গুদর আা শুরু কর ফঙ্গফনু্ধ শুকষ কন। আদভ শুকষ 

দ। 

দেছুক্ষণ য াভদষেবাকফ গুদরফল মণ ফন্ধ কর ফঙ্গফনু্ধ উকে দাঁাকরন। আদভ উকে দাঁারাভ। 

য শথকে োকজয শছকর শদরভ যকপ আফদুর ফঙ্গফনু্ধয াঞ্জাফী  চভা দনকষ একরা। াঞ্জাফী 

 চভা কয ফঙ্গফনু্ধ ফাযাদাষ এক দাঁাকরন। দতদন (ফঙ্গফনু্ধ) ফরকরন আদভ ম শদর, ুদর শদর 

এত গুদর চরকছ শতাভযা দে েয? এভষ শখ োভার ফরর আদভ ম  ুদর বাই আনাযা আভায 

কঙ্গ আুন। োকরা শাাে যা এেদর শরাে এক শখ োভাকরয াভকন দাঁাকরা। আদভ 

(শভাদতুর)  দডএদ নূরুর ইরাভ খান শখ োভাকরয শছকন দাদঁকষ দছরাভ। নরুর ইরাভ 

শছন দদে শথকে োন দদকষ আভাকে তায অদপ েকক্ষ দনকষ শগর। আদভ খান শথকে উঁদে 

দদকষ ফাইকয শদখকত শচিা েযরাভ। দেছুক্ষকণয ভশধয আদভ গুদরয ব্দ শুনরাভ। এভষ শখ 

োভার গুদর শখকষ আভায াকষয োকছ এক করন। োভার বাই দচৎোয েকয ফরকরন, আদভ 

শখ ভুন্ডজকফয শছকর শখ োভার, বাই কদযকে ফকরন।‟ 

শভাদতুর ইরাকভয এজাাকযয ফণ মনাষ ফকরন, „আক্রভণোযীকদয ভকধয োকরা শাােধাযী  

খাদে শাােধাযী দছর। এভষ আফায আভযা গুদরয ব্দ শানায য শদদখ দডএদ নূরুর 

ইরাভ খাকনয াকষ গুদর শরকগকছ। তখন আদভ ফুঝকত াযরাভ আক্রভণোযীযা আদভ ময শরাে। 

তযাোকিয জনযই তাযা এককছ। নূরুর ইরাভ মখন আভাকদযকে রুভ শথকে শফয েকয দনকষ 

মাফায শচিা েযদছকরন তখন শভজয ফজরুর ুদা এশ আভায চুর শেকন ধযকরা। ফজরুর ুদা 

আভাকদযকে দনকচ দনকষ দগকষ রাইকন দাঁ েযাকরা। দেছুক্ষণ য দনকচ শথকে আভযা ফঙ্গফনু্ধয 

উচ্চেে শুনরাভ। দফেে কব্দ গুদর চরায ব্দ শুনকত শরাভ আভযা। শুনকত শরাভ শভকষকদয 

আত্মদচৎোয, আাজাদয। এযইভকধয শখ যাকর  োকজয শভকষ রুভাশে দনকচ দনকষ আা ষ। 

যাকর আভাকে জদকষ ধকয ফকর, আভাকে ভাযকফনাকতা। আদভ ফররাভ না শতাভাকে দেছু ফরকফ 

না। আভায ধাযণা দছর অতেুেু ফাচ্চাকে তাযা দেছু ফরকফ না। দেছুক্ষণ য যাকরকে তায ভাকষয 

োকছ দনকষ মাষায েথা ফকর রুকভয ভকধয দনকষ দনভ মভবাকফ তযা েযা ষ। এযয শভজয 

ফজরুর ুদা ফঙ্গফনু্ধয ফাবফকনয শগকে দাদঁকষ থাো শভজয পারুেকে ফকর, অর আয 

দপদনড।‟ 

অফযপ্রাপ্ত েকণ মর পারুে যভাকনয স্বীকানরাজিমূক জবানবজিনি দতদন ফকরন, শখাদোয 

শভাতাকেয দনকদমক দতদন ১৯৭৫ াকরয ১৫ আগি দতদন ফঙ্গফনু্ধয ফাবফকন অদবমান 

দযচারনা েকযন। ই ফাবফকন অদবমাকনয াদফ মে দাদষকত্ব দছকরন দতদন। অফযপ্রাপ্ত েকণ মর 

যদদ দাদষত্ব ারন েকযকছন ফঙ্গবফকন, অফযপ্রাপ্ত শভজয ডাদরভ দছকরন শফতায শেকে। 

গুরুত্বূণ ম স্থানগুকরাকত াভদযে েভ মেতমাকদয দাদষত্ব ফিন েকযকছন দতদন (পারুে) দনকজই। 

শিাট্ট রাননর শল আকুতি োনি পানরতন খুনীনদর মন 
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“আো‟য শদাাই আভাকে জাকন শভকয শপরকফন না। আভায াু আা দুরাবাইকষয কঙ্গ 

জাভ মানীকত আকছন। আদভ আনাকদয াকষ দ, দষা েকয আনাযা আভাকে জাভ মানীকত 

তাকদয োকছ াষ্টেকষ দদন” ভৃতুযয আকগ খুনীকদয োকছ এই আেুদত দছর জাদতয জনে ফঙ্গফনু্ধ 

শখ ভুন্ডজফুয যভাকনয ফ মেদনষ্ঠ ন্তান শখ যাককরয। তকফ শদদন যাককরয এই 

আতমদচৎোকয শখাদায আয শেঁক উেকর েরাকত াকযদন খুনী ালাণকদয ভন। ফঙ্গফনু্ধ এফাং 

তাযঁ দযফাকযয অনযানয দকযয ভত এই দনষ্পা দশুকে চঁাত্তকযয কনযই আগস্ট োিা 

ভাথাষ খুন েযা কষদছর। 

ড. এভ এ ষাকজদ দভষা, „ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুন্ডজফকে দঘকয দেছু ঘেনা  ফাাংরাকদ‟ গ্রকে যাকরকে 

তযায এই নৃাং ফণ মনা দদকষকছন। এভ এ ষাকজদ দভষা তায গ্রকে শরকখন ফঙ্গফনু্ধ দযফাকযয 

অনযানয দযকে তযায য যাকর শদক দনকচ াদযফদ্ধবাকফ দাঁ েযাকনা ফাদয োকজয 

শরােজকনয োকছ আশ্রষ শনষ। যাককরয দীঘ মোর শদখাশুনায দাদষকত্ব থাো আফদুয যভান যভা 

তখন যাককরয াত ধকয শযকখদছকরন। এেেু কযই এেজন সনয যাকরকে ফাদয ফাইকয 

াোকনায েথা ফকর যভায োছ শথকে তাকে দনকষ শনষ। যাকর তখন ডুেকয োদঁকত োদঁকত 

তাকে না ভাযায জনয আো‟য শদাাই শদষ। 

যাককরয এই ভভ মস্পী আদতমকত এেজন সকনযয ভন গরাষ শ তাকে ফাদয শগকে শদরফকক্স 

রুদেকষ যাকখ। দেন্তু এয প্রাষ আধ ঘণ্টা য এেজন শভজয শখাকন যাকরকে শদখকত শকষ 

তাকে শদাতরাষ দনকষ োি ভাথাষ দযবরফাকযয গুদরকত তযা েকয। ইউদনবাদ মষ্টে রযাফকযেদয 

সু্ককরয চতুথ ম শশ্রণীয ছাত্র দুযন্তপ্রাণ শখ যাকর এভন ভকষ ভৃতুযকে আদরঙ্গন েকযন মখন তায 

দতায যাজননদতে জীফনকে শদখকত শুরু েকযদছকরন ভাত্র। 

শখ যাকরকে তযায আকগ ঘাতেযা একে একে দযফাকযয অনয দয ফ বাই শখ োভার, 

শখ জাভার, ভা পন্ডজরাতুকন্না ভুন্ডজফ এফাং ফাফা জাদতয জনে ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুন্ডজফুয যভানকে 

তযা েকয। ১৯৬৪ াকরয ১৭ অকটাফয প্রধানভন্ত্রী শখ াদনায শছাে বাই শখ যাকর 

ধানভন্ডিয ফঙ্গফনু্ধ বফকন জন্মগ্রণ েকযন। 

ইননেমতনটে (দা়েমুজি) অধ্যানদলঃ বাাংানদনলর ইতিানর আনরক কানা অধ্যা়ে 

খুদনকদয ফাচঁাকনায জনয ১৯৭৫ াকরয ২৬ শকেম্বয স্ব-শঘাদলত যােদত খদোয শভাতাে 

আকভদ (দমদন ফঙ্গফনু্ধয ভন্ত্রীবায ফাদনজয ভন্ত্রীয দাদষকত্ব দছকরন) ইনকডভদনষ্টে (দাষভুন্ডক্ত) 

অধযাকদ জাদয েকযন। শদদন দছর শুক্রফায। „দদ ফাাংরাকদ শগকজে, াফদরড ফাই অথদযষ্টে‟ 

শরখা অধযাকদষ্টেকত খদোয শভাতাকেয স্বাক্ষয আকছ। শভাতাকেয স্বাক্ষকযয য আধযাকদক 

তত্োরীন আইন, দফচায  াংদদফলষে ভন্ত্রণারকষয দচফ এভ এইচ যভাকনয স্বাক্ষয আকছ। 

১৯৭৫ াকরয ১৫ আগস্ট শবাকয ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুন্ডজফযু যভান দযফাকয দনত ষায য 

শভাতাে দনকজকে যােদত শঘালণা শদন। 

অধযাকদষ্টেকত দুষ্টে বাগ আকছ। প্রথভ অাংক ফরা কষকছ, ১৯৭৫ াকরয ১৫ আগস্ট শবাকয 

ফরফত্ আইকনয দযেী মা দেছুই ঘেুে না শেন, এ ফযাাকয ুদপ্রভ শোেম শোকনা আদারকত 

ভাভরা, অদবকমাগ দাকষয ফা শোকনা আইদন প্রন্ডক্রষাষ মাষা মাকফ না। 



দিতীষ অাংক ফরা আকছ, যােদত উদেদখত ঘেনায কঙ্গ ম্পকৃ্ত ফকর মাকদয প্রতযষন েযকফন 

তাকদয দাষভুন্ডক্ত শদষা করা। অথ মাত্ তাকদয দফরুকদ্ধ শোকনা আদারকত ভাভরা, অদবকমাগ দাকষয 

ফা শোকনা আইদন প্রন্ডক্রষাষ মাষা মাকফ না। 

এযয ক্ষভতাষ আক আয এে াভদযে াে শভজয ন্ডজষা। দতদন ১৯৭৯ াকরয ১৮ 

শপফ্রুষাদয াভদযে আইকনয অধীকন শদক দিতীষ াংদ দনফ মাচকন দুই-তৃতীষাাং আন শকষ 

যােদত দনফ মাদচত ন। এযয দতদন ১৯৭৫ াকরয ১৫ আগস্ট শথকে ১৯৭৯ াকরয ৯ এদপ্রর 

ম মন্ত ইনকডভদনষ্টে অধযাকদ  চায ফছকয াভদযে আইকনয আতাষ ফ অধযাকদ, 

শঘালণাকে াংদফধাকনয ঞ্চভ াংকাধনীয ভাধযকভ আইদন সফধতা শদন। 

ইনকডভদনষ্টে অধযাকদক মা ফরা কষদছর, "১৯৭৫ াকরয ১৫ আগস্ট ইকত ১৯৭৯ াকরয ৯ 

এদপ্রর তাদযকখয (উবষ দদন) ভকধয প্রণীত ের পযভান, পযভান আকদ, াভদযে আইন 

প্রদফধান, াভদযে আইন আকদ,  অনযানয আইন, এফাং উক্ত শভষাকদয ভকধয অনুরূ শোকনা 

পযভান িাযা এই াংদফধাকনয শম ের াংকাধন, াংকমাজন, দযফতমন, প্রদতস্থান  

দফকরাাধন েযা ইষাকছ তাা, এফাং অনুরূ শোকনা পযভান, াভদযে আইন প্রদফধান, 

াভদযে আইন আকদ ফা অনয শোকনা আইন ইকত আদযত ফা আদযত ফদরষা দফকফদচত 

ক্ষভতাফকর, অথফা অনুরূ শোকনা ক্ষভতা প্রকষাগ েদযকত দগষা ফা অনুরূ দফকফচনাষ শোকনা 

আদারত, ট্রাইফুযনার ফা েতৃমক্ষ েতৃমে প্রণীত শোকনা আকদ দোংফা প্রদত্ত শোকনা দোকদ 

োম মেয ফা ারন েদযফায জনয উক্ত শভষাকদয ভকধয শোকনা ফযন্ডক্ত ফা েতৃমক্ষ েতৃমে প্রণীত 

আকদ, েৃত োজেভ ম, গৃীত ফযফস্থা ফা োম মধাযাভূ, অথফা প্রণীত, েৃত, ফা গৃীত ফদরষা 

দফকফদচত আকদ, োজেভ ম, ফযফস্থা ফা োম মধাযাভূ এতিাযা অনুকভাদদত  ভদথ মত ইর এফাং 

ঐ ের আকদ, োজেভ ম, ফযফস্থা ফা োম মধাযাভূ সফধবাকফ প্রণীত, েৃত ফা গৃীত ইষাকছ 

ফদরষা শঘাদলত ইর, এফাং তত্ম্পকেম শোকনা আদারত, ট্রাইফুযনার ফা েতৃমকক্ষয দনেে শোকনা 

োযকণই শোকনা প্রে উত্থান েযা মাইকফ না।" 

চঁাত্তকযয কনযই আগস্ট জাদতয দতা ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুন্ডজফুয যভান  তাযঁ দযফাকযয দয 

এফাং ৩ নকবম্বয ঢাো শেেীষ োযাগাকয জাতীষ চায শনতাকে নৃাংবাকফ তযায শরাে শদখাকনা 

তদন্ত েদভষ্টে গেন েকযন খদোয শভাতাে। যফতীকত ন্ডজষাউয যভান ক্ষভতাষ এক এ 

শদকয ইদতাক ফফ মযতভ তযায তদন্ত োম মক্রভ স্থদগত েকয শদন এফাং খুনীকদয শদ শথকে 

াদরকষ শমকত াাময েযায াাাদ েূেননদতে দাদষত্ব প্রদান েকযন, মা রিকন গষ্টেত তদন্ত 

েদভকনয দযকাকেম ফরা কষকছ। 

এফ তযায জনয দাষী ফযন্ডক্তকদয দফরুকদ্ধ আইন  দফচাকযয প্রন্ডক্রষাকে শম ভস্ত োযণ ফাধাগ্রস্ত 

েকযকছ শগুকরায তদন্ত েযায জনয ১৯৮০ াকরয ১৮ শকেম্বয আনুষ্ঠাদনেবাকফ এই তদন্ত 

েদভন গেন েযা ষ। তকফ শই ভকষ ফাাংরাকদ যোকযয অকমাদগতায োযকণ এফাং 

েদভকনয এেজন দযকে দবা প্রদান না েযাষ এ উকদযাগষ্টে পর কত াকযদন। শ ভকষ 

ফাাংরাকদকয যোয প্রধান দছকরন ন্ডজষাউয যভান। 

অধযাে আফ ু াইদষকদয „ফঙ্গফনু্ধ তযাোে পযাট এি ডুেকভি‟ গ্রকে এই েদভন 

গেকনয ফণ মনা যকষকছ- একত ফরা ষ, ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুন্ডজফুয যভাকনয দুই েনযা শখ াদনা  

শখ শযানা, ভনুয আরীয ুত্র শভাাম্মদ শদরভ এফাং সষদ নজরুর ইরাকভয ুত্র সষদ 



আযাপুর ইরাকভয আকফদনক্রকভ যায থভা উইদরষাভ, দেউ. দ.এভদ‟য শনতৃকত্ব এই 

েদভন গেকনয উকদযাগ শনষা ষ। ফাাংরাকদ  দফকদক অনুষ্টষ্ঠত জনবাগুকরাকত এ 

আকফদনষ্টে ফযােবাকফ ভদথ মত ষ। 

১৯৮০ াকরয ১৮ শকেম্বয যায থভা উইদরষাভকয বাদতকত্ব াউজ অফ েভকেয এেষ্টে 

েদভষ্টে েকক্ষ এয প্রথভ বা অনষু্টষ্ঠত ষ। শজদি থভা এফাং দরদেয এযাকরা শযাজ এ বাষ 

উদস্থত দছকরন। 

এছাা ১৯৭৫ াকরয ৩ নকবম্বয ফাাংরাকদ শথকে ফযাাংেে তযাগ েযায জনয শম ভস্থ াভদযে 

ফাদনীয ফযন্ডক্তযা আরা-আকরাচনা চাদরকষদছকরন তাকদয তাদরো শথকে জদত অদপাযকদয 

নাক্ত েযায েথা ফরা ষ। রাষনোযী ফযন্ডক্তকদয ভকধয দছকরন শর. েকন মর পারুে, শর. েকন মর 

আব্দযু যদদ, শভজয দযপুর ে (ডাদরভ)। আাতদৃষ্টিকত অবুযত্থাকনয শনতা দককফ দচদিত 

েযা ষ শর. েকন মর পারুে, শর.েকন মর যদদ  শভজয দযপুর ে ডাদরভকে। 

এয আকগ ১৯৭৬ াকরয ৩০ আগস্ট রিন ানকড োইভ ন্ডত্রোষ ফঙ্গফনু্ধ এফাং তাযঁ দযফাকযয 

দয এফাং শজরখানাষ ৪ শনতায তযায দাষ স্বীোয েকয েকন মর পারুকেয এেষ্টে াক্ষাত্োয 

আভকর দনকষ তদন্ত েদভকনয এেজন দয ন ভযােরাইকডয শনতৃকত্ব ১৯৭৭ াকরয এদপ্রকর 

এযাভকনদস্ট ইিাযনযানার দভন ফাাংরাকদ দযদ মন েশয এফাং যােদত অনযানয 

েতৃমকক্ষয কঙ্গ আকরাচনায ভষ শজরতযা ম্পকেম আকরাচনা েকয। তখন তাকদয ফরা ষ, 

আইনকে তায দনজস্ব গদতকত চরকত শদষা কফ। 

দেন্তু যফতী ভকষ শদখা মাষ শম, ১৯৭৫ াকরয ৩ নকবম্বয ফা তায োছাোদছ ভকষ ফাাংরাকদ 

শথকে ফযাাংেকে রাতে তযাষ জদত ফযন্ডক্তকদয েূেননদতে দাদষত্ব শদষা কষকছ। এফ ঘেনা 

 ফাস্তফতায শপ্রদক্ষকত েদভন দদ্ধান্ত শনষ শম, আইন  দফচাকযয প্রন্ডক্রষা স্বীষ গদতকত চরায 

কথ দে অন্তযাষ যকষকছ শ ম্পকেম কযজদভকন তদকন্তয উকিকয েদভকনয এেজন দকযয 

ঢাো পয েযা আফ্মে। 

দদ্ধান্ত ষ েদভকনয দয শজদি থভা, দেউদ এেজন াামযোযী কযজদভকন তদন্ত 

অনুষ্ঠাকনয জনয ১৯৮১ াকরয ১৩ জানুষাদয ঢাো মাকফন। তাযা এ রকক্ষয ঢাো গভকনয দবা 

রাকবয জনয তদন্ত েদভকনয দচফ  দরদেয এযাকরা শযাকজয ভাধযকভ দযখাস্ত শ েকযন। 

ফাাংরাকদ াইেদভকনয ক্ষ শথকে ভষ ভত দবা প্রদান েযা কফ ফরা ষ। উকেদখত তাদযকখ 

োকর দরষ্টে এষায কষকজয ন্ধযাষ ফ্লাইকেয ুকমাগ গ্রণ েযকত শদষায রকক্ষয অনুকযাধ 

জানাকর রিনস্থ ফাাংরাকদ াইেদভন জানাষ শম, াকােম  দবা ইদদন অযাকি শপযত 

শদষা কফ। অযাকি এগুকরা চাষা কর েেুযরায দফবাগ ফন্ধ ফকর জানাকনা ষ। 

যফতী ভকষ রিনস্থ ফাাংরাকদ াইেদভন দদ্ধান্ত জাদনকষ শদষ শম, তাযা শজদি থভাকয 

ঢাো ভ্রভকণয জনয দবা দদকত যান্ডজ নষ। দবা না শদষায ঘেনাষ েদভন এ দদ্ধাকন্তয উনীত 

ষ শম, আইন  দফচাকযয প্রন্ডক্রষা স্বীষ গদতকত চরকত শদষা ষদন এফাং প্রন্ডক্রষাষ্টেকে ফাধা ৃষ্টি 

েযায জনয তত্োরীন ন্ডজষাউয যভাকনয যোযকেই দাষী েযা ষ।(তথয ূত্রঃ ফাাংরাকদ 

আষাভী রীগ) 


