পাঁচ দশেকর বাংলােদেশ শতবেষর মু জব
কাইউম পারেভজ
বাংলােদশ এবং ব ব ু দু ট পর র স র
ূ ক শ । এক ট অপর টর পিরপূরক। এক টেক ছাড়া আেরক টেক
উপলি করা যােব না। অনুভব করা যােব না। িবষয় দু টেক আলাদাভােব িচ া করা যমন অথহীন তমিন
অস িতপূণ। তাই পাঁচ দশেকর বাংলােদশেক জানেত হেল শতবষ ব ব ু মু জবেকও জানেত হেব।
একট াক কথেন আসা যাক। ১৯৪৭ সােল ভারতবষ ভাগ হেয় ভারত আর পািক ান হেলা - পূববাংলা
পূবপািক ান হেয় পিক ােনর অংশ হেয় রইেলা কবলমা ধেমর অজুহােত। এছাড়া কানভােবই সই
পািক ােনর সােথ কান িমল িছল না। িশ া চাকরী ব বসা আর পাবার িহস া সবটােতই অ গণ প ম
পািক ান। শাষেণর এক মূত তীক। িদন যায় ওেদর
ধা বাড়েত থােক। হাত িদেয় বেস বাংলা ভাষা
সং ৃ িতেত। বেল বাংলা িহ র
ু ভাষা এবং বাঙািল জািতর সং ৃ িত িহ র
ু সং ৃ িত। অতএব উদুই হেব রা ভাষা।
ওরা ভেবিছেলা ধেমর দাহাই িদেয়ই এই দেশর ধম াণ মানুষ েলােক বশ করা যােব। ধেমর িত দূবল সই
মানুষ েলা িকছেতই ধেমর সােথ ভাষা সং ৃ িতর মুেখামুিখ হেত চায়িন। বেল ওেঠ ধম যার যার ভাষা সং ৃ িত
সবার। বাংলা আমার মােয়র ভাষা আমার মুেখর ভাষা এটা কানভােবই কেড় নয়া যােব না। এটা আমার
জ গত অিধকার। বাঙািল িনেজর অিধকার িত ায় ািধকার আে ালেন নেম পড়েলা। ভাষার জন াণ
িদেলা – ািধকােরর জন াণ িদেলা। রবী নাথ িনিষ হেয় গল অিলিখতভােব। নজ লেক বদেল দয়া হেলা।
সজীব কিরেবা ’মহা শান’ হেয় গল সজীব কিরেবা ’ গার ান’। কৃ সং ৃ িত হেয় গল তাহজীব – তমু ন।
ওরা বেন গল ভ - ওরা আমােদর শাসক। চ শ বছর এভােব চলেলা। ওরা শাসক আমরা শািসত। এক পযােয়
যখন দয়ােল িপঠ ঠেক গল তখন এক িব য়কর নতার আিবভাব হেলা িযিন বলেলন আর নয় এবার
পূবপািক ান তার ায় শাসন চায়। ািধকার থেক ায় শাসন। িনজ দেশর িভনেদশী শাসকেদর টনক নেড়
গল। িব য়কর নতার জনি য়তা এবং কািরসমা দেখ মাদ নেত
কেরেছ। পাশাপািশ শাষণ
িনযাতেনর মা া আেরা ব
েণ বািড়েয় চেলেছ। সারা পূবপািক ােনর মানুষ তাঁেক বাংলার ব ু অনুধাবন কের
এক সমেয় তাঁেক ‘ব ব ু ” খতােব ভূ িষত কের ফেলেছ। ওরা এই িব য়কর নতার গাপন নিথ হাতেড়
জেনেছ ১৯২০ সােলর ১৭মাচ টৃ ী পাড়ায় য খাকা জে িছেলা তার নামই শখ মু জবুর রহমান সই-ই এ
িব য়কর নতা সই-ই এই ব ব ু । সবনাশ – ওেক ব ী কেরা। ংস কের দাও।
ভাষার আে লন থেক ািধকার ায় শাসেনর দাবীর আে ালন সখান থেক ঐিতহািসক ছয় দফা – এগােরা
দফার আে ালন, উনস ের গণঅভূ ান কের
রাচার উৎখাত করেলন। পাশাপািশ জল জুলুম সইেত
লাগেলন একটানা। প া বছর জীবেন দশটার জন আে ালনই কেরেছন ৩২ বছর। বাইশবার জল
খেটেছন দশটার মু র জন দেশর মানুেষর াধীনতার জন ।
পােরিন িকছ করেত পাক শাসকরা বরং সকল জল জুলুম উেপ া কের তাঁর দাবীর কােছ মাথা নত কের
িনবাচন িদেত বাধ হেলা। ১৯৭০-এর স িনবাচেন একক সংখ া গির তা লাভ করেলা শখ মু জেবর দল
আওয়ামী লীগ। শাসকরা আবার িভমরী খেলা। এবার বু ঝ মতাই বহাত হেয় যায়। না না না কানভােবই
মতা হ া র করা যােব না। মু জব তখেনা বলেছন আমরা আমােদর ায় শাসন চাই। নানা রকম ফ
িফিকর বঠক আেলাচনা চলেলা তবু তারা কানভােব মতা হ া র করেলা না। বরং সারা দেশ জুলুম
িনযাতন গণহত া বািড়েয় িদেলা। িতবােদ সােড় সাত কা ট াণ ঘর ছেড় রা ায় নেমেছ। না ওেদর সােথ
আর নয় আমরা আমােদর াধীনতা চাই। ব ব ু শখ মু জবুর রহমান বুঝেলন এই উ াল জনে াতেক আর
ঠিকেয় রােখা যােব না। পািক ানীরা যখন আর কান আেলাচনা সমেঝাতায় আসেছ না অতএব সময় এেসেছ
িস া
নবার। পেহলা মাচ থেক সারা দেশ অসহেযাগ আে লেনর ডাক িদেলন। মূলতঃ সিদন থেকই
তাঁর ডােক সাড়া িদেয় সারা দশ অচল হেয় গল। সাত মাচ রসেকােসর মােঠ (পরবত েত সাহেরায়াদ উদ ান)
িবশাল জনসমুে িতিন ব কে
ঘাষনা করেলন – তামােদর যা িকছ আেছ তাই িনেয়ই শ র মাকােবলা
করেত হেব। …. এবােরর সং াম আমােদর মু র সং াম, এবােরর সং াম াধীনতার সং াম। … জয় বাংলা।

সই সাত মাচ থেক গাটা দশ থমথেম হেয় পড়েলা। সবার মেন
িক হয় িক হয়। ু ল কেলজ
িব িবদ ালয়সহ সকল িত ােন ােম গে সামিরক - বসামিরক িশ ণ
হেয় গেছ। শহর ছেড় মানুষ
ােমর মুখী হেয়েছ। অিফস আদালত িশ া িত ান িশ কারখানা সব কমহীন। এরই মােঝই ২৫েশ মাচ
রােত পাক বািহনী যুে র সকল
িতসহ গালা-বা দ রসদ িনেয় অতিকেত ঝাঁিপেয় পড়েলা িনরীহ িনর
বাঙািলর উপর। চািরিদেক মৃত মানুেষর লাশ আ েনর লিলহান আর বা েদর গ । অসহায় মানুেষর আতনাদ
আর কা া। ২৬ মােচর থম হের ব ব ু এক ওয়ােলেসর মাধ েম াধীনতা ঘাষনা কের সােড় সাত কা ট
মানুষেক াধীনতার যুে ঝাঁিপেয় পড়েত আহবান জানােলন। চ ােমর কালুরঘাট বতার ক
থেক
ব ব ু র াধীনতার স ঘাষনা িবিভ জেনর কে িবিভ সমেয় চািরত হেয়েছ। সই মু ত থেকই আমােদর
াধীনতার িদনপ ী
। বাংলােদেশর জ তখনই। সই তখন থেকই আমােদর মু যু । দখলদার বািহনীর
কবল থেক আমােদর াধীন দশটােক মু করার যু । যখােনই দখলদার বািহনী সখােনই িতেরাধ িতহত
করার যু । দশ াধীন করার যু । াধীনতার যু ।
অব
াধীনতার থম হের াধীনতার ঘাষণা িদেয়ই ব ব ু মু জব পাক জা ার হােত ব ী হেলন। তাঁেক
পরবত েত িনেয় যাওয়া হেলা পািক ােন। এিদেক শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম – তাজউ ীন আহ েদর
নতৃে গ ঠত হেলা বাসী অ ায়ী বাংলােদশ সরকার। এই সরকােরর নতৃে ই পিরচািলত হেলা মু যু ।
াধীনতার যু । ব ু তীম দশ ভারেতর সহেযািগতায় দীঘ নয় মােসর যু হেলা পািক ানী দখলদার সন েদর
সােথ। এর মেধ ায় এক কা ট মানুষ শরণাথ হেয় আ য় িনেয়েছ ভারেত। ৩০ লাখ মানুষ াণ িদেয়েছ আর
দুই লে র অিধক মা- বান তাঁেদর স ম হািরেয়েছন নয় মাস ধের এই াধীনতার জন । নয় মাস যাবত এ
যুে র শেষ অবেশেষ ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেস র বাংলােদশ শ মু হেয় াধীন সাবেভৗম দশ িহেসেব িবে
ঁ কের দাঁড়ােলা। যু িব
মাথা উচ
এ িনঃ দশ টেক যাবার া ােল পাক সনারা ংস ূ প কের রেখ গল।
সই ংস ূ প থেকই দশটােক দাঁড় করার মানেস নানান িতকূলতার মােঝ সই বাসী অ ায়ী সরকার
দেশ িফের হাল ধরেলন। িতন ধান চ ােল িনেয় এ সরকার মােঠ নামেলন – ১. দেশ ল এ া অডার ঠক
রাখা ২. সারািবে র দশ সমূেহর কাছ থেক নতন দশ িহেসেব ীকৃিত আদায় করা এবং ৩. পািক ান থেক
ব ী রা পিত ব ব ু শখ মু জবুর রহমানেক জীিবত উ ার কের এবং শরণাথ েদর দেশ িফিরেয় আনা।
১০ জানুয়ারী ১৯৭২ রা পিত ব ব ু শখ মু জবুর রহমান দেশ িফরেলন। এখন তাঁর িবজয় মুকুেট আেরক ট
পালক যু হেলা। িতিন হেলন জািতর িপতা। িতিন এেসেছন ঠকই িক িকছই তা জােনন না িক কের এ
দশটা শ মু হেলা। এেত কার িক অবদান কার িক অপঃছায়া ভিমকা। িতিন খালা মেন দশ গঠেনর কােজ
আ িনেয়াগ করেলন। পাড়া মা ট আর ছাই িনেয়ই
করেলন। িদন রাত অ া পির ম কের চেলেছন
েল পুেড় মের ছারখার বাংলােদশটােক সানার বাংলা করেত। িপতা যমন তাঁর সব স ানেদর সমানভােব
স
করেত পােরন না তমিন জািতর িপতা একই সমেয় সকল স ানেক এইভােব ত করেত পারিছেলন না।
ফেল অস েদর দল মশ দীঘ হেত থাকেলা। ঘের বাইের দেশ িবেদেশ তাঁর যমন ব ু হেত লাগেলা তমিন
বাড়েত থাকেলা শ র সংখ া। কােশ তারা িকছ বলেত না পারেলও ভতের ভতের ফুঁসেত থাকেলা। বাসী
মুেখাশধারী ব ু েদশ িবেশষ কের মািকন যু রা আড়ােল তাঁর ধান শ হেয় দাঁড়ােলা। তখেনা িব জুেড়
কমু িন জুজর
সািভেয়ত ইউিনয়ন আমােদর পােশ িছেলা
ু ভয়। ধনত সমাজতে র ঠা া লড়াই। মু যুে
বেলই মািকন যু রা আমােদর িবপে
িগেয় দাঁড়ােলা। যু িব
বাংলােদশেক সাজা হেয় দাঁড়ােত
নানাভােব সািভেয়ত রািশয়ার সাহায সহেযািগতা মািকন যু রাে র কপােল দু
ার রখাপাত কেরিছেলা।
ব ব ু তখন রাে র চার মূলনীিত – গনত , ধমিনরেপ তা, জাতীয়তাবােদর সােথ সমাজত েক যাগ কের
ফেলেছন। মািকনীেদর তখন ভয় বাংলােদশ িক মশঃই এক ট সমাজতাি ক রাে পিরনত হে ? মু জব িক
কমু িনজেমর পেথ হাঁটেছন? মু জব িক দি ন এিশয়ায় কমু িনজেমর নতৃ
দেবন?
সিত িমথ া যাই হাক সে হ যখন ঢেকেছ তখন সিরেয় ফলাই ভাল। সই মাতােবক ঢাকার মািকন রা দূত
ডিভস ই বা ার ঢাকার িসআইএ বু েরা চীফ িফিলপ চরীেক সােথ িনেয় তৎপর হেলন। তাঁেদর জন তা
হনরী িকিস ােরর আশীবাদ িছেলাই। ত -পেরা ভােব যাগােযাগ
করেলন তােদর সােথ যারা
এেতািদেন ব ব ু র িব ে চেল গেছ। খ কার মা াকসহ িকছ সামিরক বসামিরক মানুষেক উদ্বু কের
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১৯৭৫এর পেনেরা আগে জািতর িপতা ব ব ু শখ মু জবুর রহমানেক িনজ বাসভূ েম পিরবাের হত া করা
হেলা। এ সমেয় তাঁর দুই মেয় শখ হািসনা এবং শখ রহানা িবেদেশ থাকায় ােণ বঁেচ যান।
আনুসি ক য পটভূ িম েলা ব ব ু
স েলা হেলা:

শখ মু জবুর রহমানেক সিরেয় দবার পিরক নায় ই ন জুিগেয়েছ

বাংলােদেশর যু -পরবত িব
অব া
র ীবািহনী িবতক ও সনাবািহনীর অসে াষ
পািক ান ফরত বনাম মু েযা া সামিরক বািহনীর মেধ িবেরাধ িবেভদ
সনাবািহনীেত জয়া-শিফউ াহ িবেভদ
জন ীিত ও পািরবািরক দুন িতর অিভেযাগ
বামপ ী িবে াহী গা র উ ান
সংবাদপে র ভূ িমকা
ডািলম- মা ফা িববাদ
জাসদ এবং িসরাজ িশকদােরর উ ান
দুন িত, অব ব াপনা ও বাকশাল
ধষণ-হত া মামলার িব ে দলীয় াধান
দলীয় ষড়য : মাশতাক চ এবং স চে র সােথ সামিরক সদস েদর যাগসােযাশ
এই সব স েরর সংি েদর সােথ একা হেয় বা ােরর ই েন ফা ক-রশীদ গংেয়র নতৃে সবকােলর
বাঙািল জািতরিপতা ব ব ু শখ মু জবুর রহমান ক ১৯৭৫-র ১৫ আগে র কােলা রােত পিরবাের হত া করা
হয়।
চার বছর বয়সী িবে র নবীনতম রাে র জন স িক এক দুঃসময়। সারা িবে এই িনমম হত াকাে র িন ার
ঝড় উঠেলও মািকন যু রা তখেনা অ ু িল িনেদশ কের বলেছ তলাহীন ঝু িড়র এ ব থ রা টর আর মাথা তেল
দাঁড়াবার সুেযাগ হেব না। দশটার াধীনতাই এখন িবপ । জািতরিপতা ব ব ু শখ মু জবুর রহমানেক হত ার
পর সামিরকতে র অধ ায়
হেলা। এেকর পর এক সামিরক কু তখন িনত িদেনর সাথী। এর মােঝ মতায়
আসীন হেলা খ কার মা াক, উদ পের আবার উদ ছেড় জনােরল জয়াউর রহমান , িবচারপিত আবদুস
সা ার,
রশাসক ল. জ. েসইন মুহ দ এরশাদ। এমিনভােব টানা ১৫ বছর। অবেশেষ ১৯৯০ সােল
স িলত এবং সমি ত যুগপৎ আে ালেনর মাধ েম রাচার এবং সামিরক ছায়ার সরকােরর পতন ঘ টেয়
এেদেশ গনতে র পুনঃ িত া ঘেট। এেতা িকছর মেধ ও দু’দশেকর এই বাংলােদশ ংস ূ প থেক অেনকটা
মাথা তেল দাঁিড়েয়েছ।
ংস া রা াঘাট সত পুনঃিনমােণর ফেল যাগােযাগ ব ব ার উ িত হেলও
অথনীিতেত তমন গিতর স ার হয়িন। সবেচ বড় কথা হেলা সামিরক শাসন বা সামিরক ছ
ায়ায় শািসত
কান দেশর সােথ িবে র গণতাি ক দশ েলার ব ু পূণ স ক হেয় ওেঠ না যার ফেল স সকল দেশর
সােথ কান ব বসা বািনজ সহ সহেযািগতার স ক গেড় ওেঠ না। দু’দশেকর বাংলােদেশর ভােগ ও তাই
ঘেটিছেলা। যােহাক গনতাি ক ধারায় খুিঁ ড়েয় খুিঁ ড়েয় বাংলােদেশর যা া
হেলও এর বাকীটা পথ কখেনা
মসৃণ হয়িন। নানা িতকূলতা রাজৈনিতক সংঘাত িবপযয় আর চড়াই উতরাইেয়র মধ িদেয় আজ িথত হেয়েছ
বাংলােদশ। এ এক নতন বাংলােদশ। কিব সুকাে র ভাষায় বলেত হয় সাবাস বাংলােদশ – এ পৃিথবী অবাক
তািকেয় রয়। গত এক দশেক এর মবধমান অ সর এেক রাল মেডেলর আসেন আসীন কেরেছ। তলাহীন
ঝু িড়র
উ য়েনর দেশর তািলকা থেক উ য়নশীল দেশর মযাদায় সমাসীন হেয়েছ বাংলােদশ । কমন
কের হেলা?
িতন ট শত পূরণ করেল জািতসংঘ এ সত মেন নয়। শত েলা হেলাঃ
১. মাথািপছ আয় হেত হেব কমপে
আয় ১৮২৭ ইউএস ডলার
২.মানবস

দ সূচেক

১২৩০ ইউএস ডলার সখােন ২০২১ সােল বাংলােদেশর মাথািপছ

েয়াজন হয় ৬৬ পেয়

সখােন বাংলােদেশর পেয়

৩. অথৈনিতক ভ ু রতা সূচেক থাকেত হয় ৩২ পেয়
২৫.২
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৭৫.৩

বা তারেচ কম সখােন বাংলােদেশর পেয়

আেরা িব য়কর হেলা সই তলািবহীন ঝু িড়েত এখন বেদিশক মূ ার িরজাভ ৪৪.০৩ িবিলয়ন ইউএস ডলার।
িনেচর ছক দুেটােত িব ািরত বাঝা যােব:
সূচক
জিডিপ
রফতানী আয়
বেদিশক মূ ার িরজাভ

২০০৮-২০০৯ সাল
১০৩.৫ িবিলয়ন মািকন ডলার
১৫.৫৭ িবিলয়ন মািকন ডলার
৭.৪৭ িবিলয়ন মািকন ডলার

২০১৯-২০২০ সাল
৩৩০.২ িবিলয়ন মািকন ডলার
৪০.৫৪ িবিলয়ন মািকন ডলার
বতমান
৪৪.০৩ িবিলয়ন মািকন ডলার

কৃিষ, িশ , ামীণ উ য়েন সব ই স এক িবশাল কমকা । গােম স (িবে ২য়) , ওষুধ , িড জটাল
টকেনালজী এবং কৃিষেত অথৈনিতক িব ব। মংগার দেশ এখন ফসল উদ্বৃ । ধান উৎপাদেন িবে ৪থ ,
সবজী উৎপাদেন ৩য় এবং িমঠা পািনর মাছ উৎপাদেন িবে বাংলেদেশর ান ২য়। এ সব উ য়েন মানুেষর
তঃফুত অংশ হেণ তােদর সাম জক অথৈনিতক অব ােনর পিরবতন হে । দাির হে িবলীন
সূচক
দািরে র হার
হত-দািরে র হার

২০০১
৪৮.৯%
৩৪.৩%

২০১৯
২০.৫%
১০.৫%

া খােত গত এক দশেক অিব াস অ গিত ঘেটেছ। কেরানা মাকেবলায় িবে র এক অনন উদহারণ এখন
বাংলােদশ। কেরানা মহামারীেত যখন গাটা িবে অথৈনিতক ম ার ভাব পেড়েছ সখােন বাংলােদেশ ম ার
কান ছাঁয়াই লােগিন বরং
িবেশেষ উ য়ন কমকাে র গিত বৃ
পেয়েছ। কেরানা িতেরাধক টকা
যখন বাংলােদেশ ৩ লােখর বশী দান করা হেয় গেছ স মু েত িবে র ১৩০ ট দশ স টকার কান ব ব াই
করেত পােরিন। িচিকৎসার সবা এখন ওয়ান প স ােরর মাধ েম ােম গে মানুেষর ার াে । মানুেষর
গড় আয়ু ২০০৯ -১০ সােল িছল ৬৯.৬১ বছর শষ দশেক (২০১৯ – ২০) এখন সটা ৭২.৬ বছর।
ায় িতিরশ হাজার কা ট টাকা ব েয় স ূণ িনজ অথায়েন ৬.১৫ িক.িম প
চমক লািগেয় িদেয়েছ একদার তলািবহীন ঝু িড় বাংলােদশ। মে ােরল, পাতাল
ব াপার মা । এ ে স এিল্েভেটড হাইওেয় ব বসা বািনেজ এবং দূর পা
আ গিত। অ রীে ব ব ু -১ স ােটলাইট উে পন কের বাংলােদশ তার

া সত িনমাণ কের সারা িবে
রেলর বা বতা এখন সমেয়র
ার যা ায় এেনেছ অভূ তপূব
মতার ন জর াপন কেরেছ।

এই িছেলা জািতর িপতা ব ব ু শখ মু জবুর রহমােনর ে র সানার বাংলা যার বা বায়ন কের চেলেছন তাঁর
সুেযাগ কন া ধানম ী শখ হািসনা তাঁর িনরলস েচ া আর দেশর জন দেশর মানুেষর জন ভালবাসা
িদেয়। পাঁচ দশেকর বাংলােদেশ গত এক দশেক তাঁর শাসনামেল বাংলােদেশর প বদেল গেছ। তাঁর নতৃে
িবে র দরবাের তলাহীন ঝু িড়র বাংলােদশ আজ তৃতীয় িব েক নতৃে র আসেন পাঁেছ িদেয়েছ। িতিন িছেলন
বেলই - িতিন আেছন বেলই জািতর িপতা ব ব ু শখ মু জবুর রহমান এই শতবেষও বাংলার মানুেষর দয়
িসংহাসেন রেয়েছন সমাসীন। তাঁর মােঝই জািতর িপতা ব ব ু শখ মু জবুর রহমােনর িত িব বাংলার মানুষ
দখেত পায় – তাঁর হােতই দেখ ব ব ু র ে র সানার বাংলার মশাল। কবলমা দূন িতটার লাগামটা
আেরকট শ হােত টেন ধরেত পারেল িবে র
উ ত দেশর ীকৃিত পেত এেক রােখ ক? দূভাগ পাঁচ
দশেকও দূন িতর িনমম ছাবল থেক িন ার পাওয়া গল না। তেব এর থেক মু হেবই বাংলােদশ। এিগেয়
যােব বাংলােদশ। জয় হাক ব ব ু র - জয় হাক ধানম ী শখ হািসনার। বাংলােদশ িচরজীিব হাক। জয়
বাংলা।

সহায়ক

সমূহ:

এ িলেগসী অব াড - এ া নী মাসকােরনহাস
চি শ থেক একা র - এম আর আখতার মুকুল
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মু জেবর র লাল - এম আর আখতার মুকুল
মূলধারা একা র – মাঈদুল ইসলাম
( ব ট ২০মাচ ২০২১ ইে লবান লাইে রীেত ব ব ু পিরষদ অে িলয়া আেয়া জত াধীনতার সুবণ জয় ী
এবং ব ব ু র জ শতবািষকী উদযাপন অনু ােন লখক কত্তৃক উপ ািপত হয়। সুধীজনরা পরবত েত
ব ট িনেয় িবশদ আেলাচনা কেরন)
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