বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

িাজির জিিা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর িীবনবৃত্তান্ত
১৭ই মার্ চ, ১৯২০ সালে শগািােগলের টুজঙ্গিাড়ায় শেখ লুৎফুর রহমান এবং সায়রা শবগলমর ঘলর িন্ম শনন িাজির িনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
ছয় ভাইলবালনর মলে জিজন জছলেন তৃিীয়। শগািােগে িাবজেক স্কুে ও কেকািা ইসোজময়া কলেলি িড়ােনা শেলে ঢাকা জবশ্বজবদ্যােয় শেলক স্নািক
িাে কলরন। ১৮ বছর বয়লস শবগম ফজিোতুলেসার সালে িাঁর জবলয় হয়। িালের ২ শমলয় - শেখ হাজসনা ও শেখ শরহানা এবং জিন শছলে- শেখ কামাে,
শেখ িামাে ও শেখ রালসে।
অল্পবয়স শেলকই িাঁর রািননজিক প্রজিভার প্রকাে ঘটলি োলক। ১৯৪০ সালে জিজন জনজখে ভারি মুসজেম েীলগর ছাত্র সংগঠন জনজখে ভারি মুসজেম
ছাত্র শফডালরেলন শযাগ শেন। কট্টরিন্থী এই সংগঠন শছলড় ১৯৪৩ সালে শযাগ শেন উোরিন্থী ও প্রগজিেীে সংগঠন শবঙ্গে মুসজেম েীলগ। এখালনই
সাজেলে আলসন হুলসইন েহীে শসাহরাওয়ােীর। ঢাকা জবশ্বজবদ্যােলয় োকাকােীন সমলয় রক্ষণেীে কট্টরিন্থী জনজখে ভারি মুসজেম ছাত্র শফডালরেলনর
কতৃচত্ব খব চ করলি জিজন প্রজিষ্ঠা কলরন পূব চ িাজকস্তান মুসজেম ছাত্র েীগ।
ভাো আলদােলনর সময় রািননজিক শনিা জহলসলব অিযন্ত গুরুত্বপূণ চ ভূজমকা িােন কলরন শেখ মুজিব। ১৯৪৮ সালে ভাোর প্রলে িাঁর শনতৃলত্বই প্রেম
প্রজিবাে এবং ছাত্র ধমচঘট শুরু হয় যা চূড়ান্ত রূি শনয় ১৯৫২ সালের ২১ শফব্রুয়াজরলি।
িঞ্চালের েেক িাঁর রািননজিক উত্থালনর কাে। ধীলর ধীলর জিজন হলয় উলঠন দূরেেীিা এবং প্রজ্ঞাসম্পে এক কুেেী রািননজিক শনিা। এসময় শেখ
মুজিব মুসজেম েীগ শছলড় শেন এবং শহালসন শসাহরাওয়ােী এবং মাওোনা ভাসানীর সালে জমলে গঠন কলরন আওয়ামী মুসজেম েীগ। জিজন েলের প্রেম
যুগ্ম সাধারণ সম্পােক জনব চাজর্ি হন। ১৯৫৩ সালে জিজন েলের সাধারণ সম্পােলকর োজয়ত্ব িান। ১৯৫৪ সালের সাধারণ জনব চার্লন িয়ী হলয় যুক্তফ্রন্ট
সরকালরর কৃজে মন্ত্রী হন মুজিব। ১৯৫৬ সালে শকায়াজেেন সরকালরর মজন্ত্রসভায় জেল্প ও বাজণিয মন্ত্রণােলয়র োজয়ত্ব িান জিজন।
১৯৬৩ সালে শহালসন শসাহরাওয়ােীর মৃতুযর ির আওয়ামী মুসজেম েীলগর সভািজি জনব চাজর্ি হন শেখ মুজিব। জিজন জছলেন আইয়়ুব খালনর শমৌজেক
গণিন্ত্র িলের কট্টর সমালোর্ক। ১৯৬৬ সালে োলহালর অনুজষ্ঠি জবলরাধী েেগুলোর িািীয় সলেেলন শেখ মুজিবুর রহমান ঐজিহাজসক ৬ েফা োজব
উত্থািন কলরন। এই ছয় েফা জছে পূব চ িাজকস্তালনর স্বায়েোসলনর রূিলরখা।মুজিলবর ৬ েফার প্রজি িনগলণর ব্যািক সমে চলন ভীি হলয় িৎকােীন
িাজকস্তাজন োসকলগাষ্ঠী আগরিো েড়যন্ত্র মামোয় শেপ্তার শেখ মুজিবলক। এলি ক্ষুব্ধ হলয় ওলঠ বাংোর সমস্ত িনগণ। িনলরালের কালছ নজি স্বীকার
কলর এক িয চালয় িাঁলক মুজক্ত জেলি বাে হয় শোেকলগাষ্ঠী। ১৯৬৯ সালের ২৩ শফব্রুয়াজর ঢাকার শরসলকাস চ ময়োলন শকন্দ্রীয় ছাত্র সংোম িজরেলের
উলদ্যালগ শেখ মুজিবুর রহমানলক গণসম্বধ চনা শেওয়া হয়৷লসখালনই উত্থাজিি হয় এগার েফা োজব যার মলে ছয় েফার সবগুলোই েফাই অন্তর্ভচক্ত জছে।
োলখা মানুলের এই িমালয়লি শেখ মুজিবুর রহমানলক ‘বঙ্গবন্ধু’ উিাজধলি ভূজেি করা হয়৷
১৯৬৯ সালের ৫ জডলসম্বর আলয়াজিি এক িনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূব চ বাংোর নামকরণ কলরন ‘বাংোলেে’। জিজন বলেন, “একসময় এলেলের
বুক হইলি, মানজর্লত্রর পৃষ্ঠা হইলি ‘বাংো’ কোটির সব চলেে জর্হ্নটুকুও জর্রিলর মুজছয়া শফোর শর্ষ্টা করা হইয়ালছ। ... একমাত্র ‘বলঙ্গািসাগর’ ছাড়া
ুঁ া িাওয়া যায় নাই। ... িনগলণর িক্ষ হইলি আজম শঘােণা কজরলিজছ- আি হইলি
আর শকান জকছুর নালমর সলঙ্গ ‘বাংো’ কোটির অজস্তত্ব খজিয়
িাজকস্তালনর পূব চাঞ্চেীয় প্রলেেটির নাম পূব চ িাজকস্তালনর িজরবলিচ শুধুমাত্র বাংোলেে”।
১৯৭০ সালের ৭ জডলসম্বলর সাধারণ জনব চার্লন শেখ মুজিলবর শনতৃলত্ব আওয়ামী েীগ প্রালেজেক আইনসভায় জনরঙ্কুে সংখ্যাগজরষ্ঠিা অিচন কলর।
আওয়ামী েীগ িৎকােীন পূব চ িাজকস্তালন িািীয় িজরেলের ১৬৯টি আসলনর মলে ১৬৭টি আসন এবং প্রালেজেক িজরেলের ৩১০টি আসলনর মলে
৩০৫টি আসন োভ কলর। জকন্তু িজিম িাজকস্তাজন োসকলগাষ্ঠী মুজিলবর স্বায়ত্বোসলনর নীজির পুলরাপুজর জবিলক্ষ জছলো। আওয়ামী েীলগর সরকার

গঠন শঠকালি শপ্রজসলডন্ট ইয়াজহয়া খান সংসলের অজধলবেন ডাকা জনলয় টােবাহানা শুরু কলরন। শেখ মুজিব িখনই বুলে যান শয, িজিম িাজকস্তাজন
োসকলের দুঃোসলনর অবসান ঘটালি েড়াইলয়র শকালনা জবকল্প শনই।
১৯৭১ সালের ৭ই মার্ চ শরসলকাস চ ময়োলন এক ঐজিহাজসক ভােলণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনিার ডাক শেন। শরসলকালস চর িনসমুলে বঙ্গবন্ধু
শঘােণা কলরন “এবালরর সংোম আমালের মুজক্তর সংোম, এবালরর সংোম স্বাধীনিার সংোম”। ঐজিহাজসক এ ভােলণ িাজির িনক বঙ্গবন্ধু বাঙাজে
িাজিলক শংখে মুজক্তর আহ্বান িাজনলয় শঘােণা কলরন, “রক্ত যখন জেলয়জছ, রক্ত আলরা শেলবা। এলেলের মানুেলক মুক্ত কলর ছাড়লবা ইনোল্লাহ্। ...
প্রলিযলক ঘলর ঘলর দূগ চ গলড় শিালো। যার যা জকছু আলছ িাই জনলয়ই েত্রুর শমাকাজবো করলি হলব”।
বঙ্গবন্ধুর ডালক উত্তাে হলয় ওলঠ সারা বাংো। মুজিলবর শনতৃলত্ব বাঙ্গাজে িাজির এই িাগরলণ ভীি ইয়াজহয়া খান সামজরক আইন িাজর কলরন, জনজেদ্ধ
কলরন আওয়ামী েীগলক এবং শেখ মুজিবলক শেপ্তালরর জনলে চে শেন।
এরির আলস ২৫ মার্ চ, ১৯৭১। রালির অন্ধকালর জনরীহ জনরস্ত্র বাঙােীর ওির েকুলনর মলিা োঁজিলয় িলড় িাজকস্তাজন শসনারা; শুরু কলর অিালরেন
সার্ চোইট নালম ইজিহালসর িঘন্যিম হিযাকান্ড।অেীজিির বৃদ্ধ শেলক শকালের জেশু- শকউ রক্ষা িায়না িাক হালয়নালের নারকীয়িা শেলক। মুজিবলক
শেপ্তার কলর জনলয় যাওয়া হয় িজিম িাজকস্তালন। অবশ্য িার আলগই, িাক বাজহনীর অজভযান শুরু হলে ২৬ মার্ চ প্রেম প্রহলর শেখ মুজিবুর রহমান
বাংোলেলের স্বাধীনিার শঘােণা শেন এবং িনগণলক সব চাত্মক আলদােলন সাজমে হলি আহ্বান িানান।
১৯৭১ সালের ১৭ই এজপ্রে গণপ্রিািন্ত্রী বাংোলেলের প্রেম সরকার গঠিি হয় এবং শেখ মুজিবলক রাষ্ট্রিজি করা হয়। িাঁর অনুিজিজিলি অিায়ী
রাষ্ট্রিজির োজয়ত্ব িােন কলরন সসয়ে নিরুে ইসোম। এ সরকালরর অধীলনই গঠিি হয় মুজক্তবাজহনী এবং শুরু হয় িাক শসনালের প্রজিহি করার িাো।
েীঘ চ নয় মালসর রক্তক্ষয়ী েড়াইলয়র ির, ৩০ েক্ষ বাঙ্গােীর প্রালণর জবজনমলয় অবলেলে আলস জবিয়। ১৬ জডলসম্বর শসই শসাহরাওয়ােী উদ্যান শযখান
শেলক স্বাধীনিা সংোলমর ডাক জেলয়জছলেন বঙ্গবন্ধু, শসখালনই বাংোলেে-ভারি জমত্রবাজহনীর কালছ আত্মসমিচন কলর িাজকস্তানী শসনাবাজহনী।
পৃজেবীর মানজর্লত্র িন্ম শনয় বাংোলেে নালমর নতুন একটি শেে।
১৯৭২ সালের ১০ িানুয়াজর বঙ্গবন্ধু জফলর আলসন িাঁর জপ্রয় মাতৃভূজমলি, িাঁর স্বলের স্বাধীন শেলে। স্বাধীনিার স্বেেষ্টা, িাজির িনকলক বরণ করলি
চ োঁজিলয় িলড়ন বঙ্গবন্ধু । মানজবক জবিয চয় শমাকাজবোয় আন্তিচাজিক
োলখা মানুলের ঢে নালম জবমানবদলর। শেলে জফলরই যুদ্ধ জবধ্বস্ত শেে পুনগঠলন
চ
সাহালের আলবেন িানান বঙ্গবন্ধু এবং খব অল্প সমলয়র মলেই সাহাে আসলি শুরু কলর। শুরু হয় বাংোলেে পুনগঠলনর
এক নতুন যুদ্ধ। এরই মলে
সজিয় হলয় ওলঠ স্বাধীনিাজবলরাধী একটি র্ি। মুজক্তযুলদ্ধর জবলরাধীিাকারী শেেীয় ও আন্তিচাজিক র্লির প্রিযক্ষ ইন্ধলন রািননজিক অজিিেীেিা সৃজষ্ট
করলি উলঠিলড় োলগ এই র্িটি। এসময় বঙ্গবন্ধু বুেলি িালরন, রািননজিক জিজিেীেিা ছাড়া শেলের উেয়ন সম্ভব নয়। ১৯৭৪ সালে জিজন সকে
রািননজিক েেলক এক ছািার নীলর্ আনলি প্রজিষ্ঠা কলরন বাংোলেে কৃেক শ্রজমক আওয়ামী েীগ বা ‘বাকোে'। একই সালে অন্যান্য সকে
রািননজিক েেলক জনজেদ্ধ করা হয়। উলল্লখ্য, প্রেম শয েেটি জনজেদ্ধ করা হয় িার নাম বাংোলেে আওয়ােী েীগ, শেখ মুজিলবর জনলির েে।এর ফলে
শেলে জিজিেীেিা আসলি শুরু কলর। সমস্ত শেে যখন ক্ষয়ক্ষজি কাটিলয় উলঠ ঘুলর োঁড়াজিে, ঠিখ িখনই আলস আলরকটি আঘাি।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মেরালি একেে জবিেগামী শসনা কমচকিচা হিযা কলর শেখ মুজিব এবং িাঁর িজরবালরর সেস্যলের। শকবে িাঁর দই শমলয়
শেখ হাজসনা ও শেখ শরহানা শসই সময় শেলের বাইলর োকায় শেঁলর্ যান। সদ্য স্বাধীন িাজির িীবলন এক অপূরণীয় ক্ষজি জনলয় আলস এই িঘন্য
হিযাকাণ্ড, সিজর কলর রািননজিক শূণ্যিা, ব্যাহি হয় গণিাজন্ত্রক উেয়লনর ধারা।

