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আজ ঐিতহািসক ১০ জানুয়াির, জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর �েদশ �তযাবতত ন 
িদবস। দীঘত ৯ মাস ১৪ িদন পািক�ােনর িময়ানওয়ালী কারাগাের বি�জীবন েশেষ ১৯৭২ সােলর 
এই িদেন জািতর িপতা �াধীন-সাবতেৌম বাংলােদেশ �তযাবতত ন কেরন। সশ� মিু�যুে�র মাধযেম 
১৯৭১ সােলর ১৬ িডেস�র চূড়া� িবজয় অিজত ত হেলও �কৃতপে� জািতর িপতার �েদশ 
�তযাবতত েনর মধয িদেয়ই িবজেয়র পণূততা লাে কের। অিব�রণীয় এ িদেন আিম জািতর িপতার 
�িৃতর �িত গেীর ��া িনেবদন করিছ এবং তাঁর িবেদহী আতার মাগিফরাত কামনা করিছ। এ 
বছর ব�ব�ুর �েদশ �তযাবতত ন িদবসি আেরা েবিশ তাৎপযতপণূত। েদেশর জনগণ জািতর িপতার 
�� বা�বায়েনর জনয একাদশ জাতীয় সংসদ িনবতাচেন ব�ব�ু কনযা জনেন�ী েশখ হািসনােক 
টানা তৃতীয়বােরর জনয সরকার পিরচালনার দািয়� অপতণ কেরেছন। িনবতাচেনর এ রায় ব�ব�ু 
ও তাঁর সুেযাগয কনযা মাননীয় �ধানম�ীর �িত তােদর গেীর আ�া ও অকৃি�ম োেলাবাসারই 
�িতফলন। 
 

আমােদর �াধীনতা সং�ােম জািতর িপতার অবদান িছল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সােল মাতৃোষার 
দািবেত গিত সবতদলীয় রা�োষা সং�াম পিরষেদর েনতৃ�সহ ১৯৫২ সােল োষা আে�ালন, 
১৯৫৪ সােল য�ু�� িনবতাচন, ১৯৫৮ সােল েজনােরল আইয়ুব খােনর সামিরক শাসনিবেরাধী 
আে�ালন, ১৯৬২ সােল িশ�া কিমশন, ১৯৬৬ সােল ৬-দফা আে�ালন, ১৯৬৯ সােল 
গণঅেুয্ান, ১৯৭০ সােল সাধারণ িনবতাচেন আওয়ামী লীেগর িনর�ুশ িবজয় সবই হেয়িছল তাঁর 
েনতৃে�। �কৃতপে� িতিন িছেলন বাঙািলর ����া, �াধীন বাংলার রপকার। ১৯৭০ সােলর 
ঐিতহািসক িনবতাচেন আওয়ামী লীগ িনর�ুশ সংখযাগির�তা অজত ন করেলও পািক�ানী 
শাসকেগা�ীর �মতা হ�া�ের অনীহার কারেণ ব�ব�ুর েনতৃে� বাংলার মিু�কামী মানুষ 
অসহেযাগ আে�ালন শ কের। ১৯৭১ সােলর ০৭ মাচত  তৎকালীন েরসেকাসত ময়দােন ঐিতহািসক 
োষেণ �কারা�ের িতিন �াধীনতার েঘাষণা েদন। ব�কে� তাঁর উ�ারণ, “এবােরর সং�াম 
আমােদর মিু�র সং�াম, এবােরর সং�াম �াধীনতার সং�াম”। ২৫ মাচত  কালরাে� পািক�ান 
হানাদার বািহনী বাঙািল িনধনযে�র নীলনকশা ‘অপােরশন সাচত লাইট’ এর মাধযেম গণহতযা 
শ কের। এ ে��াপেট ২৬ মােচত র �থম �হের ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান বাংলােদেশর 
�াধীনতা েঘাষণা েদন এবং সবত�েরর জনগণেক মিু�যেু� ঝাঁিপেয় পড়ার ডাক েদন। চূড়া� 
িবজয় অিজত ত না হওয়া পযত� িতিন লড়াই চািলেয় যাওয়ার আ�ান জানান। এর পরই পািক�ানী 
জা�ারা ব�ব�ুেক তাঁর ধানমি� ৩২ ন�র েরােডর বাসা েথেক ে�ফতার কের এবং তদািন�ন 
পি�ম পািক�ােনর িময়ানওয়ািল কারাগাের বি� কের রােখ। ব�ব�ুর অনুপি�িতেত তাঁর 
েনতৃে�ই মিু�য�ু চলেত থােক। ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেস�র বাঙািল জািত চূড়া� িবজয় অজত ন 
কের।  
 



১৯৭২ সােলর ১০ জানুয়াির  সদয-�াধীন েদেশর মািেত পা েরেখই ব�ব�ু আেবগা�ত হেয় 
পেড়ন। েসাহরাওয়াদ� উদযােন সমেবত লােখা জনতার উে�েশয ব�ব�ু বেলন, “আমার জীবেনর 
সাধ আজ পণূত হেয়েছ। আমার েসানার বাংলা আজ �াধীন ও সাবতেৌম রা�”। বাংলা, বাঙািল ও 
বাংলােদেশর �িত ব�ব�ুর িছল িনখাদ ও গেীর োেলাবাসা। পািক�ােন বি�কালীন তাঁর 
ফাঁিসর হম হেয়িছল। ব�ব�ু বেলিছেলন, “ফাঁিসর মে� যাওয়ার সময় আিম বলেবা, আিম 
বাঙািল, বাংলা আমার েদশ, বাংলা আমার োষা। জয় বাংলা’’। েদশ ও জনগেণর �িত এমন 
অকৃি�ম োেলাবাসার উদাহরণ িবে� িবরল। 
 

১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� ব�ব�ুেক সপিরবাের হতযার মাধযেম �াধীনতািবেরাধী শি� তাঁর 
আদশত মেুছ িদেত এবং েদেশর �াধীনতা ও সাবতেৌম� খবত করেত অপেচ�া চািলেয়িছল। িক� 
বাঙািল বীেরর জািত। যতিদন বাংলােদশ ও বাঙািল থাকেব ততিদন ব�ব�ু সবার অনুে�রণার 
উৎস হেয় থাকেবন। ব�ব�ুর সুেযাগয কনযা জনেন�ী েশখ হািসনার েনতৃে� বতত মান সরকার 
েদশেক উ�য়ন ও অ�গিতর পেথ এিগেয় িনেত িনরলস �য়াস চালাে�। ইেতামেধয বাংলােদশ 
িশ�া, �া�য, কৃিষ, তথয�যিু�, নারীর �মতায়নসহ িবিে� খােত িব�বযাপী উ�য়েনর ‘েরাল 
মেডল’ িহেসেব িবেবিচত হে�। বাংলােদশ আজ সবতে�ে� এিগেয় যাে�। উ�য়েনর এ ধারা 
অবযাহত থাকেল বাংলােদশ ২০৪১ সােলর মেধয উ�ত ও সম�ৃ েদেশ পিরণত হেব, ইনশা�াহ। 
 

মিু�যেু�র েচতনায় ঐকযব� হেয় ব�ব�ুর অসমা� কাজ স�াদেনর মাধযেম েদশেক এিগেয় 
েনওয়াই েহাক, এবােরর ব�ব�ুর �েদশ �তযাবতত ন িদবেস সকেলর অ�ীকার।  
 

েখাদা হােফজ, বাংলােদশ িচরজীবী েহাক। 

েমাঃ আবদলু হািমদ 


