‘শ্রেষ্ঠ বীর’ খাজা নিজামুদ্দিি ভূঁ ইয়া, বীর উত্তম
ঢাকা ইন্টার কনন্টনিন্টাল শ্র ানেল নিল ১৯৭১ সানল পব পানকস্তানির
ব
একমাত্র অন্তজবানিক মানির
শ্র ানেল। শ্র ানেনলর গুটে কনয়ক উর্িি
ব কমকিব
ব ার মনর্ে একজি নিনলি বাঙ্গালী কনরালার অফ
একাউন্টস খাজা নিজামুদ্দিি ভূঁ ইয়া। সারানিি প্রচন্ড বোস্তিার পনর সন্ধ্োয় আই নব এ’এর ইভনিিং
শ্রকানস এম
ব
নব এ করনিি এই কমকিব
ব া। আই নব এ’র প্রথম বোনচর িাত্র। সামনি আনরা অিন্তে
উজ্জ্বল ভনবষ্েনির ািিানি। অিন্তে নিরাপি আর ইষ্িীয়
ব
চাকুরী শ্রফনল, এবিং আনরা উজ্জ্বল
ভনবষ্েনির নচন্তা শ্রিনে নিনি এনপ্রনল সীমান্ত অনিক্রম কনর শ্র াগ নিনলি মুদ্দি বান িীনি।

সময় শ্রসনেম্বর মানসর শুরু, ১৯৭১ সাল। ৪ িম্বর শ্রসক্টর কমান্ডার শ্রমজর নস আর িত্ত উপনিি
সকল সাব শ্রসক্টর কমান্ডারনির শ্রক নিরস্কার করনিি এই বনল, ‘ ভারিীয় বান িীর কমকিব
ব ানির কথায়
আনম অনিষ্ঠ! িানির ভাষ্ায়, আমরা ুনের ময়িানি উনেখ করার মি শ্রকাি সাফলে শ্রিখানি পারনি
িা শ্রকি?” এরই মনর্ে এই শ্রসক্টনর প্রনিক্ষি শ্রিনষ্ শ্র াগ নিনয়নিনলি, ঢাকা ইন্টার কনন্টনিন্টাল
শ্র ানেল’এর কনরালার অফ একাউন্টস খাজা নিজামুদ্দিি ভূঁ ইয়া। শ্রিিৃত্ব, বুদ্দে আর সা নসকিা’র
জিে নিনি ৪ িিং শ্রসক্টনরর সাব-শ্রসক্টর জালাল্পুনরর শ্রসনকন্ড ইি কমান্ড ন সানব দ্বানয়ত্বপ্রাপ্ত ি।
শ্রসক্টর কমান্ডার শ্রমজর নস এর িত্ত উপনিি সব শ্রিিৃিািীয় মুদ্দিবান িীর শ্র াোনির নিনক চোনলঞ্জ

িুনে নিনয় বনলি,’ আমানির আেগ্রানমর কানি শ্রকাোল পুর শ্রসিু ধ্বিংস কনর নিনি নব, িা নলই
আমরা কথায় িা, কানজর মার্েনম ভারিীয়’র চোনলনঞ্জর শ্র াগে উত্তর নিনি পারনবা।‘ সবাই খি
নিরুত্তর, িখি খাজা নিজামুদ্দিি ভূঁ ইয়া বনল উঠনলি, ‘সোর, য় শ্রকাোল পুর শ্রসিু থাকনব, িা য়
নিজাম থাকনব কালনকর পর শ্রথনক’।
পরনিি ৪ শ্রসনেম্বর মর্ে রাি, বািাই করা একিল মুদ্দিন াো নিনয় িানির’শ্রক ৪টে িনল নবভি কনর
প্রনয়াজিীয় নিনিব িিা নিনয় নিজামুদ্দিি শ্রগনলি শ্রকাোল পুর শ্রসিু ধ্বিংস করনি, মনি নিদ্দিি িপথ,
শ্রসিু ধ্বিংস িা কনর জীনবি নফনর আসব িা। আিুমানিক রাি িুইো শ্রথনক নিিোর নিনক পানকস্তািী
বান িীর সানথ সিংনক্ষপ্ত সিংঘনষ্রব পর পানকস্তািী’রা নে শ্রগনল পব-পনরকল্পিামি
ব
নবনফারক নিনয়
শ্রসিু টে উনেনয় শ্রিি নিনি।

প্রথনম শ্রগালাগুনলর িব্দ, এবিং পরবিীনি নবনফারনির িব্দ শুনি শ্রসিু র িুই নিক শ্রথনকই আগি
আনরা পানকস্তািী সসিে’রা আক্রমি কনর, খাজা নিজামুদ্দিি ভূঁ ইয়া’র িল’শ্রক। এক প ানয়
ব
পানকস্তািীরা উিার িল’শ্রক প্রায় নঘনর শ্রফনল। এই অবিায় নিনি সবাই’শ্রক সীমানন্তর নিনক চনল শ্র নি
নিনিব ি শ্রিি এবিং কভানরিং ফায়ার করনি থানকি। িার কনয়ক গজ িনর মাত্র একজি িরুি
মুদ্দিন াো, নবক্রমপুর শ্রথনক শ্র াগ শ্রিওয়া কনলজ িাত্র িীপু (িীপিংকর গুপ্ত)। প্রচন্ড শ্রগালাগুনলর
মর্ে নিনি িীপু’শ্রক বলনিনলি ‘িু ই সীমানন্তর নিনক া, আনম গুনল করনি করনি আসনি’। এই সময়
নিনি গুনলনবে নয় পনেি এবিং কনলমা পরনি পরনি কনয়ক শ্রসনকনন্ডর মনর্ে িা ািাৎ বরি
কনরি। উিানক কািাইঘাে উপ শ্রজলার বে শ্রখয়ে গ্রানম শ্রমাকাম টেলায় নিি আউনলয়ার মাজানরর
পানি সমান ি করা য়।

ি ীি খাজা নিজামুদ্দিি ভূঁ ইয়া জীবনির নবনিমনয় শুর্ু শ্রসক্টর কমান্ডার’শ্রক শ্রিওয়া িার িপথ রক্ষাই
কনরি িাই, নিনি িার সব স শ্র াোনির নিরাপনি িি্রুর শ্রঘরাও শ্রথনক শ্রবর নয় সীমান্ত অনিক্রম
কনর জীবি রক্ষা করার সুন াগ সিরী কনর নিনয়নিনলি। উিার এই চরম বীরত্ব এবিং আত্মিোনগর
জিে শ্রসক্টর কমান্ডার শ্রমজর নস আর িত্ত বীর শ্রেষ্ঠ শ্রখিাব’এর জিে প্রস্তাব কনরি। নকন্তু অিন্তে
িুুঃখ এবিং পনরিানপর নবষ্য় এই শ্র , শুর্ুমাত্র সামনরক বান িীর সিসে িা ওয়ার কারনি উিানক প্রাপে
‘বীর শ্রেষ্ঠ’ শ্রখিাব বদ্দিি কনর, বীর উত্তম শ্রখিাব শ্রিওয়া য়। এ, শ্রক খন্দকার এবিং শ্রবি কনয়কজি
সিংকীিমিা
ব
শ্রসক্টর কমান্ডার ুেনক্ষনত্র শ্র াগিাি িা কনরও, বীরত্বসচক শ্রখিাব বানগনয় নিনয়নিনলি।
িৎকালীি দ্বানয়ত্বপ্রাপ্ত নকিু কমকিব
ব ানির এই র্রনির নিলজ্জ
ব অনবচার এবিং সিংকীিিার
ব
পনরও’ খাজা
নিজামুদ্দিি ভূঁ ইয়া’ই নেি একমাত্র শ্রবসামনরক বোদ্দি ন নি বীর উত্তম শ্রখিাব প্রাপ্ত এবিং ে
ু শ্রক্ষনত্র
ি ীি নয়নিনলি।
৪ শ্রসনেম্বর ২০২১ এই ম াি শ্র াোর ৫০ িম িা ািাৎ্ বানষ্কী!
ব একই সমনয় শ্রিনি স্বার্ীিিার এই
৫০ বির উি াপি কানল আমরা আিা কনর উিার আত্মিোনগর থা থ মলোয়ি করা নব, এবিং
উিানক বীর শ্রেষ্ঠ শ্রখিানব ভনষ্ি করা নব। পৃনথবীনি এই র্রনির পি মুলোয়নির অনিক উিা রি
আনি। খাজা নিজামুদ্দিি ভূঁ ইয়া’শ্রক বীর শ্রেষ্ঠ শ্রখিাব শ্রিওয়া এখি সমনয়র িাবী।
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