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Abstract
This article focuses on the the process of born of Bangladesh. Basically the Language Movement of
1952 was the first step of independence of Bangladesh. Political and economic deprivation
of the Bengalees prompted Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation, to
put forward in 1966 his historic six points, which in effect structured the foundation for
East Pakistan's future independence. In the 1970 elections, even though the Awami League
emerged as the largest party in Pakistan Parliament, it was not allowed to form the Govt. by
the ruling military junta. Bangabandhu declared at a historic public meeting at Ramna Race
Course on 7th March 1971, attended by around 2 million people for independence. It was a
defacto declaration of independence.Thus in a preplanned manner on 25th March 1971. The
Pakistan army embarked on what may be termed as history's worst genocide. A military crackdown
was ordered, and Bangabandhu was arrested. But just before he was arrested he sent out a call for
the liberation war to begin. After nine months of war, the Pakistani occupation forces surrendered
in Dhaka on 16th December 1971 after killing an estimated three million people. Due to
the heroic resistance and supreme sacrifices of the valiant freedom fighters Bangladesh finally
became an independent sovereign state.

ভূছ ো: বাঙাছল অধুযছষত থভৌদগাছলে-রাজননছতে োঠাদ াদত স্বায়ত্তশাসদনর োছব উত্থািন এেছি ঐছতহাছসে ছবষয়।
বাঙাছলরা তাদের সুছচছন্তত ও জাছতসত্তাগত ববছশদযযর িছরদপ্রছিদতই ভারদত ছিছিশ শাসদনর থগাড়ািত্তদনর অদনে আদগ
থেদেই থভাগ েদর এদসদি রাজননছতে স্বায়ত্তশাসন। ছিছিশরা তাদের শাসনোদলর থশষছেদে প্রশাসছনে ও প্রছতছনছধত্ব ূলে
সুছবধা সা দন থরদখ ভারতদে িূবি ও িছি অঞ্চদল ছিধাছবভক্ত েদর থফলদলও বাাংলা অঞ্চল সবস য়ই রাজননছতেভাদব
এেছি স্বতন্ত্র ইউছনি ছহদসদব ছবদবছচত হদয় এদসদি।1 ১৯৪৭ সাদল ভারত ছবভছক্তর স দয় আসাদ র এোাংশসহ িূবিবদের
ুসছল অধুযছষত এলাো িাছেস্তাদনর অন্তভুিক্ত হদয় িরবতিীোদল িূবি িাছেস্তান নাদ িছরছচছত অজিন েদর এবাং িছি
বাাংলা এেছি রাজয ছহদসদব ভারদতর অন্তভুিক্ত হয়। ভারত ছবভছক্ত এবাং িাছেস্তাদনর অভুযেদয়র ঐছতহাছসে থপ্রিািদি
১

১৯০৫ থেদে ১৯১১ সাল ি িন্ত বাাংলা ছিদলা দু’ভাদগ ছবভক্ত। আসা ছিদলা িূবিাঞ্চলীয় প্রদেদশর এেছি অাংশ।
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বাঙাছলরা ধদ রি ছভছত্তদত িুনরায় থজািবদ্ধ হদত শুরু েদর। ফদল এেই ভাষা ও জাছতসত্তার অছধোরী হদলও বাাংলা অঞ্চদলর
সাবিদভৌ গত ছবভছক্তর োরদে দু’অঞ্চদলর বাঙাছলরা িৃেে ধরদনর সা াছজে আচরে অবলম্বন েদর ঐছতহাছসে প্রছিয়ায় দুছি
িৃেে ধরদনর সাাংস্কৃছতে োঠাদ ার থগাড়ািত্তন ঘিায়। অবশয স্বতন্ত্র এেছি রাদের অছধবাসী হদলও িূবি িাছেস্তাদনর
বাঙাছলদের স্বায়ত্তশাসন অজিদনর স্পৃহা লুপ্ত হদয় ায়ছন।2 এর আদগ বাঙাছলরা থ খাদন বৃছিশ ভারদতর অধীদন স্বায়ত্তশাসদনর
আোঙ্ক্ষা প্রেশিন েদরদি, থসখাদন িাছেস্তান আ দল তারা স্বায়ত্তশাসদনর োছব উত্থািন েদরদি িাছেস্তাদনর এেছি িৃেে ও
িছরিূেি প্রাদেছশে োঠাদ ার অধীদন। া বাঙাছলদের স্বায়ত্তশাসদনর োছবদে আদরা থ ৌছক্তে ও থজারোর েদর তুদলদি।
গদবষো িদ্ধছত ও উদিশয: ‘বাাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেদে স্বাধীনতা’ শীষিে প্রবন্ধছিদত প্রধানত ঐছতহাছসে ি িাদলাচনা
িদ্ধছত অনুসরে েরা হদয়দি। এ িদ্ধছত হদলা ছলছখত বা ুছিত ছবছভন্ন উিেরে থেদে তেয সাংগ্রহ েদর িাঠ ছবদশষে িদ্ধছতর
াধযদ ছসদ্ধাদন্ত উিনীত হওয়া বা সাংছিয ছবষয় সম্পদেি সছবস্তর জানা। উৎসগত থেছে ছবনযাস অনু ায়ী প্রবন্ধছিদত থ সেল
তেয ও উিাত্ত বযবহার েরা হদয়দি তা ূলতোঃ দুই ধরদনর। এর এেছি হদে প্রােছ ে তেয-উিাত্ত- া থেদশ ছবছভন্ন স দয় ও
ছবছভন্ন থপ্রিািদি ঘদি াওয়া ছবছভন্ন ঘিনার েছলল, প্রা ােয বস্তসা গ্রী, প্রাসছেে সাংবােিদে প্রোছশত ছবছভন্ন প্রোশনা এবাং
প্রাসছেে অছিও-ছভছিও প্রােছ ে উিেরে ছহদসদব বযবহার েরা হদয়দি। ছিতীয়ছি হদে সহায়ে উিেরে বা থসদেন্ডাছর
িািা। প্রবন্ধছিদত সাংছিয ছবছভন্ন বইিে, গদবষোে ,ি জানিাল, িুস্তে আোদর প্রোছশত বাাংলাদেদশর ইছতহাস, জন্মেো
সম্পছেিত ছবছভন্ন বই, সা ছয়েী, সুদভছনয়যর, িছরসাংখযান বষি গ্রন্থ এবাং ছবছভন্ন প্রছতষ্ঠান, সাংস্থা হদত প্রাপ্ত তেযাছে সহায়ে
উিেরে ছহদসদব ছবদবছচত হদয়দি।
এেছি থেদশর নাগছরে ছহদসদব থসই থেদশর নাগছরেদের অবশযই থসই থেদশর জন্ম েো তো ইছতহাস, ঐছতহয, ভূ রাজননছতে অবস্থা, থসই থেদশর স্বাধীনতা অজিদনর থপ্রিািি ইতযাছে ছবষয় সম্পদেি অবশযই স যে ধারো োো আবশযে।
‘বাাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেদে স্বাধীনতা’ শীষিে প্রবন্ধছির াধযদ বাাংলাদেদশর জন্মলদের ূল থপ্রিািি ছবদিষে েরার
থচযা েরা হদয়দি। িাশািাছশ বাাংলাদেদশর স্বায়ত্তশাসন থেদে িরবতিীদত থ ধরদনর ঘিনা প্রবাদহর াধযদ তো ছবছভন্ন
আদদালন-সাংগ্রা ও থশাষে-বঞ্চনার াধযদ বাাংলাদেশ না ে থেশছি স্বাধীনতা লাভ েদরদি তার স্বরূি জানা ও জানাদনার
থচযা েরা হদয়দি।
প্রাে ইছতহাস: ১৬০০ থেদে ১৭৫৭ সাল ি িন্ত থেড়শ বির ইি ইছণ্ডয়া থোম্পাছন এদেদশ বাছেজয েদর। ১৫৫৭ সাদলর ২৩
জুন নবাব ছসরাজ-উদিৌলার িতদনর ির বছেদের ানেণ্ড থেখা থেয় রাজেণ্ডরূদি। ীরোছশ থশষ থচযা েদরও বযেি হন।
তার িতদনর ধয ছেদয় বাাংলার সনদের াছলোনা ও ি তা এদেশীয় রাজিুরুষদের হাদত রাখার সাংগ্রাদ র অবসান ঘদি।
ইাংদরজদের ছবরুদদ্ধ বাাংলার সাধারে ানুদষর প্রে সশস্ত্র ছবদিাহ ফছের ও সনযাস ছবদিাহ। এই ছবদিাহ ১৭৬০ থেদে ১৮০০
সাল চছিশ বির ধদর চদলছিদলা। ১৭৬৩ সাদল এেেল ফছের ঢাোর থোম্পাছন েুছঠ আি ে এবাং তা েখল েদর
ছনদয়ছিদলা। ১৭৬৯ সাদল সন্নযাসীরা রাংিুর আি ে েদর এবাং থলফদিনযন্ট েীদনর থনতৃদত্ব িছরচাছলত এেেল ইাংদরজ
থসনাদে িরাস্ত েদর, েীন ছনহত হন। ১৭৭২ সাদলর ৩০ ছিদসম্বর রাংিুর শহদরর োদি শযা গদে ইাংদরজ থসনাবাছহনীর
সাদে সন্নযাসীদের সাংঘদষি েযাদেন ি াস ছনহত হয়। এভাদব েীঘি চছিশ বির ধদর ফছের ও সন্নযাসীরা থোম্পানীর বযবসাবাছেজয ও অবাধ লুন্ঠদন বাধা প্রধান েদরদি। ১৭৯৩ সাদল ছচরস্থায়ী বদদাবদস্তর াধযদ থেশীয় জছ োর থেছে সৃছয েদর।
তারির থেদে ইাংদরজ সাহা যিুয এই জছ োরদের অতযাচাদরর ছবরুদদ্ধ েৃষেদের সশস্ত্র ছবদিাদহর আগুন জ্বদল ওদঠ।
তৎোলীন য় নছসাংহ থজলার থশরিুর িরগোয় অতযাচারী জছ োরদের ছবরুদদ্ধ ১৮৩৩ সাদল থশরিুদরর িাবিতয জাছত গাদড়া
এবাং হাজাংরা ের শাহ না ে জননে েরদবদশর থনতৃদত্ব েৃষে ছবদিাহ েদর। িাছেস্তান প্রছতছষ্ঠত হবার ির হাজাং অঞ্চদল
িুনরায় ছবদিাহ হদয়ছিল ছন সাং-এর থনতৃদত্ব।
১৮৩১ সাদল ছততু ীদরর থনতৃদত্ব ওয়াহাবীদের ছবদিাহ শুরু হয়। বসয়ে আহ দের ছশষয ছততু ীর বা ছনসার আছল
থোম্পানীরাদজর ছবরুদদ্ধ প্রোশয ছবদিাহ থঘাষো েদরছিদলন। ছততু ীদরর ৃ তুযদত ওয়াহাবী আদদালন থেদ োদেছন।
১৮৩৮ থেদে ১৮৫৭ সাল ি িন্ত তাদের সাংগ্রা অবযাহত গছতদত চদলছিদলা। ফছরেিুদরর সাংগ্রা ীরা ‘ফরাজী’ নাদ িছরছচত
ছিদলা আর এ আদদালদনর প্রছতষ্ঠাতা ছিদলন হাজী শরীয়তুিাহ। তাাঁর ৃতুযর িদর আদদালদনর থনতৃত্ব গ্রহে েদরন তাাঁরই
2। বাাংলার ুসল ানরা ছিদলা সাংখযাগছরষ্ঠ।
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িুে দুদু ছ ঞা। ১৮৩৮ থেদে ১৮৪৬ সাদলর দধয থবশ েদয়েবার ফরাজীরা জছ োর ও নীলেরদের ছবরুদদ্ধ অস্ত্র ধারে
েদর। ১৭৫৭ সাদলর িলাশীর ুদদ্ধর এেদশা বির িদর ১৮৫৭ সাদল ঘদি ছসিাহী ছবদিাহ, ভারতীয় ঐছতহাছসেরা থ
ছবদিাহদে ‘প্রে জাতীয় অভুযত্থাদনর’ িাো োন েদরদিন। ছসিােী ছবদিাহ বযেি হদলও এর প্রভাদব বাাংলার প্রজাছবদিাহ
বযািে আোর ধারে েদরছিদলা। ১৮৫৯-৬০ সাদল নীল চাষীদের প্রছতদরাধ চর আোর ধারে েদর। ১৮৭২-৭৩ সাদল
িাবনা, বগুড়া ও অনযানয থজলায় বযািে েৃষে ছবদিাহ থেখা থেয়। ১৮৬৮-৬৯ সাদল উত্তরবদে আবার ওয়াহাবী ছবদিাহ থেখা
ছেদয়ছিদলা। এই স দয় বহু ওয়াহাবী থনতাদে বদী ও ছবচার েরা হয়।
১৯৩৫ সাদলর ভারত শাসন আইন ও তার স্বরূি: ছিছিশ শাসদনর থশদষর ছেদে ছবদেন্দ্রীেরদের োছব থজারোর হদয় ওদঠ।
তারই ছভছত্তদত ১৯৩৫ সাদলর ভারত শাসন আইদনর াধযদ স্বায়ত্তশাসদনর ধারো চূড়ান্তভাদব থ দন থনওয়া হয়। এই
আইদনর ৫নাং অনুদেদে ভারতদে রাজয ও প্রদেদশর স ন্বদয় গছঠত থফিাদরশন ছহদসদব ছচছিত েদর রাজয ও প্রাদেছশে
সরোদরর দধয প্রশাসছনে ি তা ছবছধবদ্ধভাদব বন্টন েদর থেয়া হয়। ১৯৩৫ সাদলর ভারত শাসন আইদন এে থফিাদরল
ি তা বদল থেন্দ্রীয় আইনসভার হাদত েছতিয় গুরুত্বিূেি ছবষদয় ি তা নযস্ত েরা হদয়ছিদলা। থফিাদরল তাছলোয় আইদি
ছিদলা ৫৯। অনযছেদে প্রাদেছশে তাছলো ও উভয়দিদে প্রদ াজয তাছলোয় এই আইদিদ র সাংখযা ছিদলা োিদ ৫৪ এবাং
২৫। ছেও থফিাদরল তাছলোয় রােীয় েতৃিদত্বর সবগুদলা প্রধান ছবষয় অন্তভুিক্ত েরা হদয়ছিদলা, তবুও েছতিয় ছবষদয়
প্রদেশগুদলার হাদতও নযস্ত েরা হদয়ছিদলা চূড়ান্ত েতৃিত্ব। এভাদব ১৯৩৫ সাদলর ভারত শাসন আইদন প্রশাসছনে স্বায়ত্তশাসন
ও স্বশাসন প্রছিয়া থ দন থনওয়া হদয়ছিদলা।
এ থে ফজলুল হে ও লাদহার প্রস্তাব: ভারদত স্বাধীনতা আদদালন ি শ গছতদবগ অজিন েরদত োেদল বাাংলার ুসল াদনরা
উি হাদেদশর ুসল ানদের জনয এেছি িৃেে আবাসভূছ িাছেস্তান অজিদনর আদদালদন ূখয ভূছ ো গ্রহে েদর। িাছেস্তান
আদদালনদে তারা স েিন ছেদয়ছিদলা এ োরদে থ ‘লাদহার প্রস্তাদব’ শুধু ুসল ানদের অেিননছতে ও ধ িীয় থিদে
ছহদুদের প্রাধানয থেদে অভযাহছতই নয়, রাজননছতে স্বাধীনতারও আশ্বাস থেয়া হদয়ছিদলা। বাঙাছল থনতা এ থে ফজলুল হে
উত্থাছিত ঐছতহাছসে লাদহার প্রস্তাদব িাছেস্তান সৃছযর োছব েদর বলা হদয়ছিদলা, ছনছখল ভারত ুসছল লীদগর অছধদবশদনর
তা ত হদলা এই থ , ছনম্নরূি থ ৌছলে নীছতগুদলা অন্তভুিক্ত না হদল থোদনা সাাংছবধাছনে িছরেল্পনা এখাদন ো িের েরা
াদব না এবাং এদেদশর ুসল ানদের োদি তা গ্রহেদ াগয হদব না। থসগুদলা হদলা: ভারদতর ুসছল অধুযছষত এলাোগুদলা
এ নভাদব ছচছিত েদর িুনছবিনযস্ত েরদত হদব াদত েদর ভারদতর উত্তর-িছি ও িূবিাঞ্চলীয় ুসছল সাংখযাগছরয
অঞ্চলগুদলার স ন্বদয় এ ন েতগুদলা স্বাধীন রাে গঠন েরা হয়, থ খাদন প্রদতযেছি ইউছনি হদব সাবিদভৌ ও স্বায়ত্তশাছসত।
প্রদতযেছি ইউছনদির সাংখযালঘুদের জনয সাংছবধাদন ি িাপ্ত ো িের এবাং অবশয িালনীয় রিােবচ ছবদশষভাদব অন্তভুিক্ত
েরদত হদব াদত িারস্পছরে আদলাচনার ছভছত্তদত তারা তাদের ছনজ ছনজ ধ িীয়, সাাংস্কৃছতে, অেিননছতে, রাজননছতে ও
প্রশাসছনেসহ অনযানয অছধোর আোয় েরদত হদব। এই অছধদবশদন ওয়াছেিাং েছ ছিদে উি ুিক্ত নীছত ালার অনুসরদে এ ন
এেছি সাংছবধান প্রেয়দনর অনুদ ােন প্রোন েদরদি া চূড়ান্তভাদব অঞ্চলস ূহদে প্রছতরিা, িররােনীছত, থ াগাদ াগ, শুক
এবাং অনুরূি অনযানয প্রদয়াজনীয় অছধোরস ূহ প্রদয়াদগর ি তা থেদব।
ভারদতর সবেছি প্রদেদশর ুসছল লীগ প্রছতছনছধদের উিছস্থছতদত ১৯৪০ সাদল অনুছষ্ঠত ছনছখল ভারত ুসলী লীদগর
বাছষিে অছধদবশদন এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাদব শুধু স্বায়ত্তশাছসত ও সাবিদভৌ রােস ূদহর েোই বলা হয় ছন। বরাং
ভছবষযৎ সাংছবধাদন ছেভাদব সাংখযালঘুদের অছধোর ছনছিত েরা হদব তাও থঘাষো েরা হদয়ছিদলা। সাদে সাদে ওয়াছেিাং
েছ ছির হাদত থেয়া হদয়ছিদলা উি ুিক্ত নীছত ালার অনুসরদে সাংছবধান প্রেয়দনর ি তা।
১৯৪৬ সাদলর ১৮ জুলাই ভারদত দুছি িৃেে রাে ভারত ও িাছেস্তান প্রছতষ্ঠার ছবধান সৃছয েদর বৃছিশ িালিাদ দন্ট গৃহীত
হয় ১৯৪৭ সাদলর ভারত স্বাধীনতা আইন। ছহদু ও ুসছল সাংখযাগছরষ্ঠ জনসাংখযার ছভছত্তদত রাে দুছি প্রছতষ্ঠা েরা হয়। এই
প্রছিয়ায় িাোব ও বাাংলা ছিধাছবভক্ত হদয় িদড়। আইদনর ৩(১) অনুদেে বদল ১৯৩৫ সাদলর ভারত শাসন আইদনর
অধীনস্থ বাাংলা প্রদেদশর অছস্তত্ব ছবদলাি েরা হয় এবাং িরবতিীদত সৃছয েরা হয় িূবি বাাংলা ও িছি বাাংলা নাদ িৃেে দুছি
প্রদেশ। অনুরূিভাদব ৪(১) অনুদেে বদল িাোদবর অছস্তত্ব ছবদলাি েদর গঠন েরা হয় িূবি ও িছি িাোব প্রদেশ। িূবি
বাাংলা ও িাোব িছি িাছেস্তাদনর দুছি িছরিূেি প্রদেশ ছহদসদব আত্মপ্রোশ েদর। আসাদ র ছসদলি থজলা িাছেস্তাদন থ াগ
থেয়ার ছসদ্ধান্ত থনয় এবাং আইদনর ৩(৩)নাং অনুদেে বদল িূবি বাাংলা প্রদেদশর এেছি অাংশ িছরগছেত হয়।
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িাছেস্তাদনর ছবছভন্ন অাংদশর জনগদের আোঙ্খা ছিদলা িাছেস্তান োঠাদ ার অধীদন ুসল ানদের জনয এেছি স্বতন্ত্র
আবাসভূছ প্রছতষ্ঠা েরা। ছেন্তু এস দয় ১৯৪৬ সাদল ছনবিাচদনর প্রাক্কাদল থেওয়া প্রছতশ্রুছতগুদলা বাস্তবায়দনর উদেযাগ খারাি
হয়ছন। িাছেস্তান সৃছযর প্রায় সদে সদে অঞ্চল ছবদশদষর জনয অেিননছতে ও রাজননছতে স্বায়ত্তশাসদনর প্রনগুগুদলা প্রাদেছশে
থনতৃবদগির োদি গুরুত্বহীন হদয় িদড়। সাংখযাগছরষ্ঠ এবাং অছধোর সদচতন জনগে অধুযছষত িূবি িাছেস্তানই প্রে বাদরর দতা
তাদের অছধোর আোদয়র োছব ছনদয় িাছেস্তাদন ি তাসীন এছলিবদগির ুদখা ুছখ হয়। িাছেস্তাদনর থনতৃবগি লাদহার প্রস্তাব
অনুসাদর “স্বায়ত্তশাছসত ও সাবিদভৌ ” রােস ূহ গঠদনর উৎসাহ না থেখাদনার ফদল িাছেস্তান সৃছযর ির ুহূতি থেদেই
আঞ্চছলে স্বায়ত্বশাসন আোদয়র আদদালন শুরু েরার উিলি সৃছয হদয় ায়। ১৯৩৫ সাদলর ভারতশাসন আইন ছিদলা
এেছি বৃছিশ উিছনদবদশর োঠাদ া অনুসাদর প্রেীত এবাং আইদনর সপ্ত তফসীদল উদিছখত প্রাদেছশে আইনসভার
তাছলোনুসাদর িাছেস্তাদন স্বাধীোরছভছত্তে থোদনা প্রদেশ গঠদনর দতা ি িাপ্ত ছবধান রাখা হয়ছন। প্রে বাদরর দতা বড়
ধরদনর ছবদরাধ সৃছয হয় ১৯৪৮ সাদলর াচি াদস ভাষাগত প্রদনগু।
প্রে গেিছরষে: ১৯৪৭ সাদলর ভারত স্বাধীনতা আইন (অনুদেে ৮) িাছেস্তাদনর প্রে ো িের সাংছবধান ছহদসদব গ্রহে
েরা হয়। ১৯৩৫ সাদলর ভারত শাসন আইন বদল ভারতীয় আইনসভার অধীনস্ত থ সব অঞ্চল িাছেস্তাদন থ াগ থেয়, থসসব
অঞ্চদল ১৯৪৬ সাদলর ছনবিাচদন ছনবিাছচত সেসযদের ছনদয় গঠন েরা হয় এেছি গেিছরষে। এদের সাংখযা ছিদলা ৬৯।
িরবতিীোদল তা ৭৪ জদন বাড়াদনা হয়। শাসনতন্ত্র প্রেয়দে প্রে ূখয িেদিি গ্রহে েরদত গেিছরষদের প্রায় ঊছনশ াস
স য় থলদগছিদলা। ১৯৪৯ সাদলর াচি াদস গেিছরষদে এেছি প্রস্তাব গৃহীত হয় িরবতিীোদল া ছবষয়গত প্রস্তাব বা
অবদজেছিভ থরজুছলউশন নাদ িছরছচত অজিন েদর। ছবষয়গত প্রস্তাদবর থ ৌছলে নীছত ালা ছিদলা এই থ , রাে তার
ছনবিাছচত প্রছতছনছধদের াধযদ ি তা ও েতৃিত্ব প্রদয়াগ েরদব, গেতন্ত্র, স্বাধীনতা, সা য, সছহষ্ণুতা ও সা াছজে সুছবচারসহ
ইসলা ছনদেিছশত নীছত ালা অনুসরে েরা হদব; সাংখযালঘু সম্প্রোয় তাদের ছনজ ছনজ ধ িপ্রচার ও িালদনর থিদে স্বাধীন
োেদব এবাং ছনজ ছনজ সাংস্কৃছত িালন েরদত িারদব এবাং েছতিয় থিদে ছনদেিছশত সী াবদ্ধতাসহ িাছেস্তাদনর প্রদতযেছি
ইউছনি স্বায়ত্তশাসন থভাগ েদর থফিাদরল োঠাদ ার অধীদন অবস্থান েরদব। গেিছরষে েতৃি ে গছঠত প্রধান েছ ছির না
ছিদলা ূলনীছত েছ ছি। এর োছয়ত্ব ছিদলা ছবষয়গত প্রস্তাদবর ছভছত্তদত িাছেস্তাদনর ভছবষযৎ সাংছবধাদনর জনয সুিাছরশ ালা
প্রেয়ন েরা। এই েছ ছি তার সুিাছরশ প্রেয়ন েরদত ছগদয় আঠার াস স য় থনয় এবাং প্রছতদবেন থিশ েরার ির থেখা ায়
তা ছিদলা ো িের েরার অনুিদ াগী। ১৯৫০ সাদলর থসদেম্বর াদস প্রছতদবেনছি প্রোছশত হবার সদে সদে িূবিবাাংলায়
রাজননছতে প্রছতবাদের ঝড় বদয় ায়। প্রে বাদরর দতা বাঙাছলরা থোদনা রাজননছতে ইসুযদত সাংগছঠত হয় এবাং ূলনীছত
েছ ছির সুিাছরশ ালা সরাসছরভাদব প্রতযাখযান েদর। প্রছতদবেদন থ ছবষয়ছি সবদচদয় থবছশ স াদলাছচত হয় থসছি হদলা এই
থ সুিাছরশেৃত িদ্ধছতর এেছি সাংছ েে াদত রােিছতর হাদত সবদচদয় থবছশ ি তা অিিন েরা হদয়ছিদলা।
নতুন রাজননছতে সাংগঠদনর ও তাদের ভূছ ো: িূবি বাাংলায় ূলনীছত েছ ছি ছবদরাধী আদদালন জনগদের সুেৃঢ় ঐদেযর সূচনা
ঘিায় এবাং রাজননছতে সাংজ্ঞায় স্বায়ত্তশাসদনর আদদালন এেছি চূড়ান্ত রূি ধারে েদর। ইছত দধয েছতিয় শছক্তশালী
সাংগঠন িছরিূেি প্রাদেছশে স্বায়ত্তশাসদনর োছবদত আদদালন চাছলদয় আসছিদলা। িছরবতিীোদল িােলীগ নাদ িছরছচছত
অজিনোরী িূবি িাছেস্তান ুসছল িােলীগ ১৯৪৮ সাদলর ৮ জানুয়াছর আত্মপ্রোশ েদরছিদলা। থ স দয় ঢাো
ছবশ্বছবেযালদয়র িাে থশখ ুছজবর রহ ান ছিদলন এই সাংগঠদনর সাাংগঠছনে সম্পােে। এই সাংগঠদনর অছধোাংশ িােসেসয
িাছেস্তান আদদালদন সছিয়ভাদব অাংশ ছনদয়ছিদলন এবাং িরবতিীোদল িূবি বাাংলার প্রছত থেন্দ্রীয় থনতৃদত্বর ছব াতৃসুলভ
আচরদে এরা ছিদলন হতাশাগ্রস্ত। িূবি বাাংলা ুসছল আওয়া ী লীগ নাদ এই রাজননছতে েলছি িাছেস্তাদনর প্রে ছবদরাধী
রাজননছতে েল ছহদসদব ১৯৪৯ সাদলর ২৩জুন আত্মপ্রোশ েদর।3 এর সভািছত ছন ুক্ত হন ওলানা ভাসানী এবাং বেবন্ধু
থশখ ুছজবুর রহ ান ছিদলন ুগ্ম-সম্পােদের অনযত (অির এেজন ুগ্ম-সম্পােে ছিদলন থখাদোর থ াশতাে আহদ ে)।
এই নবগছঠত রাজননছতে েদলর ৪২ েফা ছবছশয ইশদতহাদরর প্রে দুছি োছব ছিদলা: (১) লাদহার প্রস্তাব অনুসাদর প্রছতরিা,
িররােনীছত ও ুিাবযবস্থা থেন্দ্রীয় সরোদরর হাদত থরদখ বাাংলার জনয িূেিাে স্বায়ত্তশাসন ও (২) বাাংলাভাষাদে িাছেস্তাদনর
অনযত রােভাষা ছহদসদব স্বীেৃছত প্রোন। িাছেস্তাদনর সাংখযাগছরষ্ঠ জনগদের জনয স্বায়ত্তশাসন এবাং সাংখযাগছরষ্ঠ থলাদের

3। িরবতিীদত ুসছল শব্দছি প্রতযাহার েদর এছি আওয়া ী লীগ নাদ িছরছচত হয়।
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নাছির উছিন, শাহ্ শযা ুদয়ল োয়জার ও েুেরাত-ই-খুো (বাবু)

বাাংলাভাষাদে রােভাষা ছহদসদব িাোোদনর োবীছি ছিদলা অবশযই ববধ। োছবগুদলা খুব দ্রুত থেদশর ধযছবত্ত জনগদের
স েিন অজিন েদর এবাং এভাদব থেদশর প্রতযন্ত অঞ্চদল আওয়া ী লীদগর প্রছত গেস েিন ছভছত্ত িছড়দয় িড়দত োদে।
জাতীয় হাসদেলন (১৯৫০): ১৯৫০ সাদলর অদটাবদর প্রে সপ্তাদহ ছবদরাধী েল থগাষ্ঠীস ূদহর েছতিয় রাজননছতে ে ীি ,
সাাংবাছেে ও আইনজীবী প্রাদেছশে স্বায়ত্তশাসদনর িদি জন ত সাংগছঠত েরার উদিদশয এেছি “গেতাছন্ত্রে থফিাদরশন
সাংগ্রা েছ ছি” (েছ ছি অব এযােশন ফর থিদ াদিছিে থফিাদরশন) গঠন েদরন। িরবতিীদত এই েছ ছি গেতাছন্ত্রে
থফিাদরশন নাদ িছরছচছত অজিন েদর। এই সাংগঠন ত প্রোশ েদর থ , সাংখযাগছরষ্ঠ জনগদের স্বােি সাংরিে এবাং তাদের
অছধোর ছিছনদয় থনবার প্রছিয়া প্রছতদরাধ েরার লদিয িাছেস্তান থফিাদরশনদে অবশযই এেছি গেতাছন্ত্রে রাে ছহদসদব গদড়
তুলদত হদব। িরবতিীদত বা িন্থী ও প্রগছতশীল ুব সম্প্রোয় স্বায়ত্তশাসদনর আদদালন এবাং বাাংলাদে রােভাষা েরার োবী
আোদয় থনতৃত্ব ছেদত োদে- থ দুছির দধয থপ্রাছেত ছিদলা বাঙাছল জাতীয়তাবাদের বীজ।
বু লীদগর আত্মপ্রোশ: িূবি িাছেস্তাদন স্বায়ত্তশাসন এবাং ভাষা আদদালন চূড়ান্ত ুহূদতি উিনীত হবার প্রাক্কাদল আওয়া ী লীগ
এবাং তার িাে সাংগঠন িােলীগ িাড়া আর এেছি নতুন ও শছক্তশালী সাংগঠদনর আত্মপ্রোশ ঘদি। ১৯৫২ সাদলর ২১
থফব্রুয়াছর অনুছষ্ঠত ঐছতহাছসে শহীে ছেবস উিলদিয আদয়াছজত রােভাষা সাংগ্রাদ ুবলীগ এেছি বছলষ্ঠ ভূছ ো িালন েদর
এবাং তাদের নীছত ালার এেছি অাংশ ছহদসদব ুব লীদগর থোদনা থোদনা ে ীি আওয়া ী লীগ এবাং িােলীদগর দধয অবস্থান
েদর োজ চাছলদয় থ দত োদে। ুবলীদগর অভুযেদয়র দধয ছেদয় িূবি িাছেস্তাদনর রাজননছতে অেে আবার চাো হদয়
উঠদত োদে এবাং এবার তাদত ছেিুিা আেশিবাদের থঝাাঁে িছরলছিত হয়। ছেন্তু ১৯৫২ সাদলর থফব্রুয়াছর নাগাে এদের
অছধোাংশ থনতা থজলখানায় অন্তরীে হদয় ান। ূলতোঃ িূবি িাছেস্তাদনর উেীয় ান জাতীয়তাবাদের সাাংস্কৃছতে এবাং
বুছদ্ধবৃছত্ত ূলে ছেেগুদলার উির আদরাি েদর ুবলীদগর সেসযরা অছচদরই িূেি স্বায়ত্তশাসন ও বাাংলা ভাষাদে রােভাষার
িাো োদনর োছবছভছত্তে গেতাছন্ত্রে আদদালদে িেপ্রেশিদের ভূছ ো গ্রহে েদরন।
ভাষা ও ভাষা আদদালন: ১৯৪৮ সাদলর ২৫ থফব্রুয়াছর ছজন্নাহ েরাচীদত গেিছরষদের অছধদবশদন থঘাষো েদর থ
‘িাছেস্তান এেছি ুসছল রাে ছবধায় উদুি হদব এখানোর রােভাষা।’ বাঙাছলরা তাৎিছেেভাদব এর ছবদরাধীতা েদর বাাংলাদে
রােভাষার িাো োদনর থিাগান থতাদলন এবাং ১১ াচি হরতাল িালন েরা হয়। িােলীগ ও িাে থফিাদরশদনর উদেযাদগ
ঢাো এবাং অনযানয শহদর এদের ির এে ছবদিাভ ছ ছিল, জনসভা ও প্রছতবােসভা অনুছষ্ঠত হয়। াদচির থশদষর ছেদে ছজন্নাহ
িূবি িাছেস্তাদন তার প্রে সফরোদল আবার থঘাষো েদরন থ , উদুিই হদব িাছেস্তাদনর রােভাষা। ১৯৪৮ সাদলর ২৭
নদভম্বদর ছলয়ােত আলী খান ঢাো ছবশ্বছবেযালয় য়োদন অনুছষ্ঠত এে জনসভায় এ প্রসেছি আবার উত্থািদনর থচযা েরদল
তা িােদের আদবগ-অনুভূছতদত আদরেেফা ঘা থেয়। জনসভায় এ ন প্রবল প্রছতবাে ওদঠ থ , ছলয়ােত আলী খান তার
বক্তৃতা থশষ েরদত িাদরনছন। এ স য় আদয়াছজত ধ ঘি ি ও ছবদিাভ ছ ছিল থেদে ছবছভন্ন ি িাদয় ছবিুল সাংখযে িাে ও
রাজননছতে ে ীি দে থগ্রফতার েরা হয়। খাজা নাছজ ুিীন িাছেস্তাদনর প্রধান ন্ত্রী ছনবিাছচত হদল ১৯৫২ সাদলর ২৬ জানুয়ারী
এে জনসভায় উদুির িদি ূখয ভূছ ো ছনদয় ছতছন আদরেবার থঘাষো েদরন উদুিই হদব িাছেস্তাদনর রােভাষা। তার এই
ছববৃছত প্রদেশবযাছি ধ িঘি ও ছবদিাভ ছ ছিদলর াধযদ গেদরাদষর ছবদফারে ঘিায়।
এ অবস্থায় রাজনীছতছবেদের িদি নীরব োো অসম্ভব হদয় োাঁড়ায় এবাং তারা এেছি সবিেলীয় সাংগ্রা েছ ছি গঠন েদর
আদদালদন থ াগাোদনর প্রস্তুছত থনন। ২১ থফব্রুয়াছর প্রদেশবযািী হরতাল আহ্বান েরা হয় এবাং থসছেন থফৌজোরী েণ্ডছবছধর
১৪৪ নম্বর ধারা লাংঘন েরা হয়।4 িুছলদশর গুছল বষিদে েদয়েজন িাে ছনহত হদল ২২ থফব্রুয়াছর িছরছস্থছত এে িছরিূেি
গেআদদালদনর রূি থনয়। এদত েদর বাাংলা ভাষার আদদালন আর থেবল শহদর ধযছবত্ত থেছের এেছি থিাগান ছোংবা
েছতিয় রাজনীছতছবেদের জনয থেন্দ্রীয় প্রশাসদন ি তার অাংশীোর হওয়ার উিলি হদয় রইদলা না। এই আদদালদনর
াধযদ বা িন্থীদের প্রভাবাধীন থনতৃদত্ব আেৃয হদয় বহু িাে ও ুবে সছিয় েছ উছনিদের সাংস্পদশি আদস এবাং দুই
াদসরও ে স দয়র দধয েছ উছনিরা ‘িূবি বাাংলা িাে ইউছনয়ন’ নাদ তাদের িােসাংগঠদনর থগাড়ািত্তন ঘিায়। ুবলীগ
ও িাে ইউছনয়ন গঠন েরার ধয ছেদয় ছবছভন্ন সাংগঠদনর ধযোর আেশিগত িােিেয অতযন্ত স্পয হদয় ওদঠ। আওয়া ী লীগ
4। থফৌজোরী েণ্ডছবছধর ১৪৪ নাং ধারা বদল এেজন যাছজদেি চারজদনর অছধে থলাদের স াদবশ ছনছষদ্ধ েরদত িাদরন।
থ াহােে থতায়াহা এবাং অছল আহাদের থনতৃদত্ব বা িন্থী িােরা ১৪৪ ধারা ভে েদর।
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উোরিন্থীদের স েিন লাভোরী ছহদসদব থেদশর এে াে বৃহৎ রাজননছতে েল ছহদসদব বহাল োেদলও েছ উছনিরা তাদের
ছনদজদের ছচন্তাধারা প্রসূত ছভছত্তসাংগঠন প্রছতষ্ঠার প্রদয়াজনীয়তা উিলছি েরদত োদে।

িছব : প্রে শহীে ছ নার
ভাষা আদদালদনর উির বযািে গেস েিন িাছেস্তাদনর সাংছবধান প্রদেতাদের দধয এেছি ধারো বদ্ধ ূল েদর থেয় থ ,
বাাংলাদে অবশযই থেদশর অনযত রােভাষা ছহদসদব স্বীেৃছত ছেদত হদব। ূলনীছত েছ ছির ছিতীয় খসড়ায় ন নীয় দনাভাব
প্রেশিদনর এিা ছিদলা অনযত প্রধান োরে। িাছেস্তান সরোদরর উদুি ভাষাভাষী ি তাসীন শাসেবগি বাাংলাদে রােভাষা
ছহদসদব স্বীেৃছত োন এবাং থ দোন উিাদয় থেদশ গেতাছন্ত্রে প্রছিয়া ছবোদশর িেদে বাধাগ্রস্থ েরার জনয তাদের েূিপ্রছিয়া
অবযাহত রাদখন। ছেন্তু থশষ সাাংছবধাছনে সুিাছরদশ বাাংলাদে অনযত রােভাষা ছহদসদব
িাো োদনর ছবষয়ছিদত
থ ািা ুছিভাদব এেছি ঐেযছভছত্তে সেছত আোয় েরা সম্ভব হয়।
ভাষা আদদালন িরবতিী প্রে ছনবিাচন (১৯৫৪): ১৯৫৪ সাদল িূবি িাছেস্তাদন সাধারে ছনবিাচন অনুছষ্ঠত হয়। বাাংলার ছতনজন
প্রাজ্ঞ রাজননছতে থনতা এ থে ফজলুল হে, ওলানা আব্দুল হাছ ে খান বাসানী এবাং থহাদসন শহীে থসাহরাওয়ােিীর থনতৃদত্ব
‘ ুক্তফ্রনন্ট’ নাদ সাংগছঠত ছনবিাচনী থজাি তাদের ছনবিাচনী ইশদতহার ছহদসদব জয়লাদভর েদয়ে াদসর দধয এই ঐেযদজাি
থভদে থগদলও উক্ত ে চি ারী থেদশর িরবতিী রাজনীছতদত এে সুেূঢ়প্রসারী অবোন রাখদত সি হয়। ছনবিাচদন ুক্তফ্রনন্ট
২৩৭ছি ুসছল আসদনর দধয ২২৮ছি আসন লাভ েদর এবাং ৩ এছপ্রল এ থে ফজলুল হে িূবি বাাংলা প্রদেদশ সবিপ্রে
ছনবিাছচত সরোর গঠন েদর।
২১ েফা ে স
ি ূছচ বাঙাছলদের সাংগ্রাদ স ানাছধোদরর সনে ছহদসদব িরবতিীোদলর রাজননছতে অেদন জাতীয়েরে
এবাং েৃছষ উৎিােেদের নযা য ূলয ছস্থছতেরদের দতা েছতিয় নতুন োবীর সাংদ াজন নয়া ঐেযদজাি বা িন্থীদের প্রভাদবর
িছরচয় থেয়। েছ ে ও েৃষেদের জীবন াোয় াদনান্নয়ন িাড়াও স্বায়ত্তশাসদনর স সযা স াধাদনর ছবষয়ছি ছিদলা থেবল াে
প্রছতরিা, িররাে েফতর ও ুিাবযবস্থা এই ছতনছি ছবষয় থেদন্দ্রর হাদত থরদখ লাদহার প্রস্তাদবর ছভছত্তদত িূবি িাছেস্তাদনর
িূেি স্বায়ত্তশাসন প্রোদনর োবীছি উদিছখত ছিদলা। ২১ েফা ে স
ি ূছচ হদয় িদড় গত ৭ বিদর িূবি িাছেস্তাদন ুসছল লীগ
শাসদনর ছবরুদদ্ধ জনগদের চর অসদন্তাষর বছহোঃপ্রোশ। এই ে স
ি ূছচ আদরা সুস্পযভাদব বাঙাছল জাতীয়তাবােী আদদালদনর
ছভছত্তপ্রস্তর স্থািন েদর, া থেদশর ৯০ শতাাংশ ছনবিাচে ণ্ডলীর স েিন অজিন েদর।
ছিতীয় গেিছরষে: ১৯৫৪ সাদল িূবি িাছেস্তাদন সাধারে ছনবিাচন অনুছষ্ঠত হবার ির গেিছরষে তার প্রছতছনছধত্ব ূলে চছরে
হাছরদয়দি। থস াদস িূবি িাছেস্তাদন ন্ত্রীসভা থভদে থেওয়ার ির থেদে িাছেস্তাদনর থসই অাংদশ থোদনা ছনবিাছচত সরোর
রইদলা না। ুক্তফ্রনন্ট ছবলুপ্ত হয়। ফদল িছি িাছেস্তাদনর োদয় ী স্বােিবােী হদলর অবস্থান ছেিুিা উন্নত হদত িদড়। ১৯৫৪
সাদলর ছনবিাচদনর ির থেদে ১৯৬৫ সাল অবছধ এ অঞ্চদলর জাতীয়তাবােী আদদালদনর ধারা ছিদলা প্রায় স্থছবর। িূবি
িাছেস্তাদন গভনিদরর শাসন বলবৎ োো অবস্থায়ই থহাদসন শহীে থসাহরাওয়ােিী বগুড়ার থ াহােে আলীর অধীদন থেন্দ্রীয়
ন্ত্রীসভায় আইন ন্ত্রী ছহদসদব থ াগোন েদরন। ১৯৫৪ সাদলর ছিদসম্বর াদস থেন্দ্রীয় ন্ত্রীসভার থ াগোদনর ির
থসাহরাওয়ােিী এে থঘাষোয় বদলন, ১৯৫৬ সাদলর শাসনতদন্ত্রর াধযদ িূবি িাছেস্তানদে ৯৮ শতাাংশ স্বায়ত্তশাসদনর
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গযারাছন্ট থেওয়া হদয়দি। িূবি িাছেস্তান থেদে ৪০ জন এবাং িছি িাছেস্তান থেদে ৪০ জন প্রছতছনছধ ছনদয় ৮০ সেদসযর
ছিতীয় গেিছরষে গঠন েরা হয়। সাংখযা সা যনীছত রিা েরা হয় ছনম্নরূি ছবভাজদনর ছভছত্তদত—
প্রছতছনছধ
ুসছল লীগ
ুক্তফ্রনন্ট
আওয়া ী লীগ
নূন গ্রুি
িাছেস্তান োংদগ্রস
সাংখযালঘু থফিাদরশন
ইউনাইদিি প্রদগ্রছসভ িাছিি
স্বতন্ত্র ুসছল লীগ
অনযানয
থ াি

সেসয সাংখযা
২৬
১৬
১৩
৩
৪
৩
২
১
১২
৮০

িূবি িাছেস্তান থেদে এেজন াে ুসছল লীগ সেসয ছনবিাছচত হদয়ছিদলন, ছতছন ছিদলন বগুড়ার থ াহােে আলী। ফদল
িূবি িাছেস্তান থেদে ুসছল লীগ এই এেজন াে সেসযদেই গেিছরষদে িাঠাদত সি হয়। ুক্তফ্রনন্ট ছবভক্ত হদয় াওয়ায়
িছি িাছেস্তাদন ুসছল লীগ এেে সাংখযাগছরয িাছিি োেদলও তাদের থেউই গেিছরষদে সাংখযাগছরষ্ঠতা অজিন েরদত
িাদর ছন। ১৯৫৫ সাদলর জুলাই াদস ছিতীয় গেিছরষদের উদিাধনী অছধদবশদনর প্রাক্কাদল সম্পাছেত হয় ঐছতহাছসে ারী
চুছক্ত া িছরষদের অছধদবশন চলাোদলও অবযাহত োদে। িূবি িাছেস্তানী থনতাদের থেন্দ্রীয় প্রশাসদন অাংশ প্রোন এবাং
িূবিাঞ্চল থেদে গভেিদরর শাসন প্রতযাহার েরার শদতি িূবি িাছেস্তান িছি িাছেস্তাদনর উির স েিন প্রোন েদর। সবিস্তদর
সাংখযাসা য নীছত এবাং বাাংলাদে অনযত রােভাষা ছহদসদব প্রছতষ্ঠার ছবষয়ছি এ স য় ী াাংছসত ছবষয় বদলই ধদর থনওয়া
হয়। অনযছেদে স্বায়ত্তশাসন প্রোদনর ূল প্রনগুছি থেদে ায় অ ী াাংছসত।
সাংছবধান ও ১৯৫৬ সাল: ১৯৫৬ সাদলর ২৩ াচি িাছেস্তাদন এেছি শাসনতন্ত্র প্রেয়ন েরা হয়। থেশ তখন থেদে গেতাছন্ত্রে
িদ্ধছতদত উন্নয়দনর িদে তার িে াো শুরু েদর। সাংছবধাদন ানবাছধোর সনদে থ ৌছলে অছধোরগুদলা সছন্নদবছশত েরা হয়
এবাং বাাংলাভাষা দুছি রােভাষার অনযত ছহদসদব স্বীেৃছত অজিন েদর। ছেন্তু ১৯৫৬ সাদলর শাসনতন্ত্র প্রেয়ন েরা হদয়ছিদলা
এেছি অনবধভাদব গছঠত গেিছরষদের াধযদ এবাং এদত িছি িাছেস্তাদনর প্রছতছনছধরা ছনবিাছচত হদয় আদসন ছন। থ
প্রছিয়ায় িাছেস্তাদন সাংছবধান প্রেয়ন েরা হদয়দি তাদত দন হয় িাছেস্তাদনর ি তাসীন থগাষ্ঠী িাছেস্তান সৃছযর ছেন থেদেই
অনুধাবন েরদত থিদরছিদলন থ , শীঘ্র থহাে আর ছবলদম্ব থহাে, িূবি িাছেস্তান িাছেস্তান থেদে ছবছেন্ন হদয় াদব। থসজনয
তারা প্রে থেদেই সুদ াদগর সদবিাত্ত বযবহার ছনছিত েরার িিিাতী ছিদলন। ১৯৫৬ সাদলর সাংছবধাদন প্রাদেছশে
স্বায়ত্তশাসদনর িছর াে ছিদলা ১৯৩৫ সাদলর ভারত শাসন আইদনর প্রায় অনুরূি। থফিাদরল আইন সভার তাছলোয়
সাংরছিত আইদিদ র সাংখযা ৫৯ থেদে ৩০ছিদত েছ দয় আনা হদলও ূল গুরুত্বিূেি ছবষয়গুদলা েদর থনওয়া হদয়ছিদলা
আদরা থেন্দ্রীভূত (১০৬ নাং অনুদেে)।
৬০ শতাাংশ বাদজি বরাদির উির িূবি িাছেস্তাদনর থোদনা অাংশ ছিদলা না। বযবসা-বাছেদজযর থিদে এ নছে
প্রদেশছভছত্তে বাছেজযসহ আন্তজিাছতে আ োছন ও রপ্তাছনর থগািা অছধোর িছি িাছেস্তাদনর ছনয়ন্ত্রদে থরদখ থেয়া হয়।
প্রাদেছশে তাছলো ৫৪ থেদে ৯৪ ছিদত বাড়াদনা হদলও থসগুদলার থবছশরভাগই ছিদলা গুরুত্বহীন আইদি , ার ফদল ি তা
এবাং রাজদস্বর উৎসয ছবচাদর নতুন সাংছবধাদন িূবি িাছেস্তাদনর অনুেূদল থোদনা উন্নছত ঘদিছন।
থপ্রছসদিন্টদে েদর থতালা হয় থেদশর সবদচদয় ি তাবান বযছক্ত। জাতীয় িছরষদে এবাং প্রাদেছশে িছরষদের সেসযবগি
স বাদয় গছঠত ছনবিাচে ণ্ডলী িারা সাংখযাগছরষ্ঠ থভাদি এেবার থপ্রছসদিন্ট ছনবিাছচত হদল (৩২নাং অনুদেদে) সদে সদে ছতছন
ন্ত্রীসভা এবাং জাতীয় সাংসদের উদদ্ধি অবস্থান েরদতন। থফিাদরল বযবস্থায় ছনবিাহী েতৃিত্ব থপ্রছসদিদন্টর হাদত নযস্ত থেদে
(৩৯নাং অনুদেে) এবাং ‘প্রধান ন্ত্রী’র ছনয়ন্ত্রোধীন ন্ত্রীবগি স ন্বদয় গছঠত ন্ত্রীসভা ছিদলা ‘থপ্রছসদিন্টদে তার ে স
ি ম্পােদন
সাহা যোরী ও িরা শিোনোরী।’ থপ্রছসদিন্ট তার ইোনু ায়ী এেজনদে প্রধান ন্ত্রী ছনদয়াগ েরদতন ছ ছন ‘তার ছবদবচনায়’
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নাছির উছিন, শাহ্ শযা ুদয়ল োয়জার ও েুেরাত-ই-খুো (বাবু)

জাতীয় িছরষদের সাংখযাগছরষ্ঠ সেসযদের আস্থাভাজন। অনযানয ন্ত্রী, প্রছত ন্ত্রী ছোংবা উি ন্ত্রী থপ্রছসদিন্ট েতৃিে ‘ছন ুক্ত’ এবাং
অিসাছরত হদতন। ছেও ন্ত্রীসভা স ছষ্ঠগতভাদব জাতীয় িছরষদের োদি োছয়ত্বশীল ছিদলা তোছি প্রধান ন্ত্রী থপ্রছসদিদন্টর
সন্তুছষ্ঠ অজিন অবছধ স্বীয়িদে বহাল োেদত িারদতন। ৩৭(৭)নাং অনুদেে বদল ছেও বলা হদয়ছিদলা থ , থপ্রছসদিন্ট
ন্ত্রীিছরষদের িরা শিিদ োজ েরদবন, বাস্তদব অবস্থা ছিদলা তার সম্পূেি ছবিরীত।
উি ুক্ত সেল ি তার স ন্বদয় ১৯৫৬ সাদলর শাসনতদন্ত্র থপ্রছসদিদন্টর িে িাছেস্তাদনর সবদচদয় ি তাশালী ছহদসদব
প্রছতছষ্ঠত হয়। এভাদব িছি িাছেস্তাদনর ি তাসীন শাসেচি ইস্কাদার ীজিার সদে থ াসাজশ িদ তাদের প্রতযাছশত
ি তা থিদয় ায়, ার অবস্থান হয় শছক্তশালী থেন্দ্রছভছত্তে থফিাদরল বযবস্থায়। ‘শছক্তশালী থেদন্দ্রর’ প্রবক্তারাও
স্বায়ত্তশাসনবাধীদের ধারায় এেছি ুছক্ত থেখাদত শুরু েদরন। তাদের দত িাছেস্তাদনর বােী অাংশ থেদে িূবি িাছেস্তাদনর
েূরত্ব, সাাংস্কৃছতে ববষ য ও আেি-সা াছজে ভারসা যহীনতা থ িছরছস্থছত সৃছয েদর ছেদয়ছিদলা, তাদত েদর ‘ছ িাত’ বা
এোত্মবাে প্রছতষ্ঠার াধযদ শছক্তশালী থেন্দ্রছভছত্তে িাছেস্তানই ছিদলা এে াে স াধান।
এোত্ববাে অেি ছিদলা এে আিাহ, এে থেশ, এে সরোর, এে জনতা, এে ভাষা এবাং অবশযই এে থনতা, অেিাৎ
থপ্রছসদিন্ট। এ ধারোর এেজন প্রবক্তা, িাছেস্তাদনর সাদবে ন্ত্রী এ থে থিাহী ুছক্ত থেখান থ , িূবি ও িছি িাছেস্তাদনর
থভৌদগাছলে বযবধান না োেদলই বরাং ি তার ছবদেন্দ্রীেরে িাছেস্তানী শাসনতদন্ত্রর ছভছত্ত হদত িারদতা। ছেন্তু িারস্পছরে
এই অসুছবধা োছিদয় উদঠ িাছেস্তানী জনগদের দধয ঐেয ছবধান েরদত ছগদয় িরস্পর থেদে ছবছেন্ন িাছেস্তাদন শছক্তশালী
থেন্দ্রছভছত্তে সরোর প্রছতষ্ঠা িাড়া ছবেল্প ছিদলা না। এই বক্তদবয থেবল াে িাছেস্তাদনর দুই অাংদশ অবস্থানরত দু’ধরদনর
জনগদের স দঝাতাছবহীন সম্পেি এবাং তার থিিদন ছবরাজ ান প্রেৃত ঘিনা সম্পদেি ধারোর অভাবই প্রেিভাদব প্রছতফছলত
হদয়দি।
িূবি িাছেস্তাদন থসাহরাওয়ােিীর থনতৃত্বাধীন আওয়া ী লীগ বাোলীদের আোছঙ্খত গেতাছন্ত্রে প্রছতশ্রুছতর েো ভুদল ছগদয়
ছিধাছবভক্ত হদয় িদড়। ১৯৫৩ সাল অবছধ প্রভাব ছবস্তারোরী ওলানা ভাসানীর থনতৃত্বাধীন বা িন্থীরা আর আওয়া ী লীদগর
সদে োোর ুছক্ত খুাঁদজ থিদলন না, ১৯৫৪ সাদল িূবি িাছেস্তাদনর প্রাদেছশে ন্ত্রীসভা থভদে থেয়া না হদল এবাং প্রদেদশ
গভেিদরর শাসন জাছর না হদল এর আদগই েলছি ছবভক্ত হদয় থ দত িারদতা। ছেন্তু এসব ঘিনার ফদল থশাষদের ছবরুদদ্ধ
আদদালন িছরচালনার অবোশ ছিদলা। েছতিয় আন্ডারগ্রাউণ্ড েছ উছনি ে ীি ইদতা দধযই আওয়া ী লীগদে তাদের প্রোশয
সাংগঠে ছহদসদব বযবহার েদর ওলানা এবাং তার অনুসারীদের াধযদ ধ িছনরদিিতাবাদের রাস্তা ধদর ১৯৫৫ সাদল
আওয়া ী ুসছল লীগ থেদে ‘ ুসছল ’ শব্দছি প্রতযাহার েরাদত সি হদয়ছিদলন। এছিই ছিদলা বা িন্থীদের প্রভাব ও
উদিযদগ গৃহীত আওয়া ী লীদগর সবিদশষ রাজননছতে িেদিি। থসাহরাওয়ােিী বগুড়ার থ াহােে আলীর ন্ত্রীসভায়
থ াগোদনর ির এবাং িরবতিীোদল প্রধান ন্ত্রী হদয় ১৯৫৬ সাদলর শাসনতদন্ত্র িূবি িাছেস্তানদে ৯৮ শতাাংশ স্বায়ত্তশাসন থেয়া
হদয়দি বদল ছববৃছত োদনর ির তার ছবরুদদ্ধ উত্থাছিত বযািে থিাদভর াধযদ আওয়া ী লীদগর ধযোর ছবভক্ত এে
প্রোশয রূি লাভ েদর। আন্তজিাছতেভাদব থসায়াদিা ও থসদন্টার সা ছরে চুছক্তর প্রছত থসাহরাওয়ােিীর থখালাখুছল স েিন োন
ছিদলা ২১ েফা ে স
ি ূছচদত প্রছতশ্রুত িাছেস্তাদনর থজািছনরদিি ও স্বাধীন িররােনীছতর িছরিছন্থ।
এ িছরদপ্রছিদত িাছেস্তাদনর রাজনীছতদত এে ধরদের গুেগত িছরবতিন আদস এবাং তা নতুন আোর ছনদত শুরু েদর
আওয়া ী লীদগর ভাঙন সা ছয়েভাদব ি তাসীন থেছের হাত শছক্তশালী েদর তুলদলও এবাং স্বায়ত্তশাসদনর আদদালন বড়
রেদ র থহাাঁচি থখদলও িাছেস্তান এেছি ছলছখত সাংছবধাদনর অধীদন ি শোঃ গেতাছন্ত্রে িদ্ধছতর ছেদে এছগদয় থ দত োদে।
১৯৫৯ সাদলর থফব্রুয়াছরদত প্রস্তাছবত ছনবিাচন িাছেস্তাদনর ি তাসীন হদল এে বাস্তব ভীছতর সূচনা ঘিায়। বাদরা বিদর
অবস্থান সাংহতোরী ও সম্পে আহরেোরী আ লা, থসনাবাছহনী, নবযিুাঁছজবােী ও সা ন্ত এছলি সেদলর োদিই ১৯৫৯
সাদলর প্রস্তাছবত ছনবিাচন ছিদলা এেছি হু ছে, ছবরাি ধরদনর শাংো। থস োরদে তারা িাছেস্তাদন গেতাছন্ত্রে প্রছিয়া বানচাল
েরার ষড় দন্ত্র িরস্পদরর সদে হাত ছ ছলদয়দিন।
প্রে সা ছরে আইন: শাসনতাছন্ত্রে েৃছযভছে থেদে িাছেস্তাদনর থফিাদরল আোলত ছবচারেদের অবোন-স ৃদ্ধ ঘিনায় প্রে
গেিছরষে থভদে থেয়ার ির থেদেই থবআইনী িেদিি গ্রহদের প্রছিয়া শুরু হদয় ছগদয়ছিদলা। এই প্রছিয়ায় ১৯৫৬ সাদলর
শাসনতদন্ত্রর ছভছত্তদত ছনবিাছচত থপ্রছসদিন্ট আদরে অনবধ প্রছিয়ায় ১৯৫৮ সাদলর ৭ অদটাবর শাসনতন্ত্র বাছতল েদর সা ছরে
আইন থঘাষো েদরন। এভাদব আইউব খান ১৯৫৮ সাদলর ৭ অদটাবর রােি তা েরায়ত্ত েদর থনন ও এই প্রছিয়াদে এেছি
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রক্তিাতহীন ছবপ্লব ছহদসদব আখযাছয়ত েদরন। এর সদে সদে থফিাদরশন ছহদসদব িাছেস্তানদে সফল েদর থতালার প্রধান
দুছি উিাোন স্বায়ত্তশাসন এবাং রাজননছতে ি তার অাংশীোরীদত্বর জনয গেতাছন্ত্রে অছধোর, েৃশযত অছস্তত্বহীন হদয় িদড়।
এেনায়েতাছন্ত্রে প্রছিয়াধীদন দুনিীছত অপ্রছতহত গছতদত অবযাহত রদয়দি এবাং জাতীয় সম্পে থেছন্দ্রভূত হদয়দি ুছষ্ঠদ য়
থলাদের হাদত। থ ৌছলে অছধোর স্থছগত োোয় এবাং রাজননছতে েলস ূহ ছনছষদ্ধ োোয় জাতীয় আদরা ে সাংখযে থলাদের
হাদত থেন্দ্রীভূত হদত োদে। এ স য় রাজননছতে ি তায় বাঙাছলদের থোদনা অাংশ না োোয় িছি িাছেস্তাদনর বৃহৎ
বযবসায়ী থগাষ্ঠী েতৃিে িূবি িাছেস্তাদনর উির থশাষদের প্রছিয়া এে চর ত ি িাদয় উিনীত হয়। আইউদবর ‘প্রবৃছদ্ধ ুখী
অেিনীছত’ ধনীদে আদরা ধনী এবাং েছরিদে েছরিতর েদর থতাদল। এ স য় িূবি ও িছি িাছেস্তাদনর দধয ছবরাজ ান
ববষ য সবদচদয় প্রেি হদয় ওদঠ। আইউদবর শাসনোদল থেদশ ছবখযাত ‘২২ িছরবার’ গদড় ওদঠ। এদের সবাই ছিদলন
িছি িাছেস্তানী এবাং এদের ছনয়ন্ত্রদে ছিদলা ৮০ শতাাংশ বযাাংে বযবসায়, ৯০ শতাাংশ বী া বযবসায় এবাং ৬০ শতাাংশ ছশল্প
সম্পে।
সা ছরে আইন জারীর সদে সদে ওলানা ভাসানী, বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান এবাং েদয়ে হাজার রাজননছতে ে ীি দে
থগ্রফতার েরা হয়। ছন ি সা ছরে প্রশাসনাধীদন প্রায় চার বিদর থেদশ থোদনা রাজননছতে তৎিরতা ছিল না। আওয়া ী লীগ
ও নযাি িরস্পদরর সাদে শাসনতাছন্ত্রে রাজনীছতদত থঘার েলদহ ছলপ্ত োোয় আইউদবর বযছক্ত স্বাধীনতাছবহীন শাসনা ল
জাতীয়তাবােী শছক্তস ূহদে তাদের অবস্থান সাংহতেরদে সহায়তাও েদর, া অনয স দয় অতযন্ত েছঠন ছিদলা। ১৯৬০
সাদলর ১৪ থফব্রুয়াছর থেদশ এে গেদভাি অনুছষ্ঠত হয়। থোদনা ছবদরাধী রাজননছতে প্রছতিদির ছবনা অাংশগ্রহদের ধয ছেদয়
অনুছষ্ঠত এই আইউব খানদে এেছি শাসনতন্ত্র প্রেয়দের ি তা থেয়।
১৯৬২ সাদলর সাংছবধান: িাছেস্তাদন সাংসেীয় সরোদরর বযেিতার োরে ছনরূিন এবাং থেদশর ভছবষযৎ সাংছবধাদনর জনয
সুিাছরশ ালা প্রেয়দের ছনদেিশ ছেদয় ১৯৬০ সাদলর ১৭ থফব্রুয়াছর আইউব খান এেছি শাসনতাছন্ত্রে েছ শন এই ছসদ্ধাদন্ত
আদস থ , সাংসেীয় প্রছিয়া িাছেস্তাদন বযেিতায় ি িবছসত হদয়দি। েছ শন প্রেত্ত ৩ছি ুছক্ত হদলা:
১। ো ে ছনবিাচদনর অভাব এবাং সাংছবধাদন ত্রুছি;
২। ন্ত্রোলয় এবাং রাজননছতে েলস ূদহর উির রােপ্রধানদের অবাছঞ্চত হস্তদিি এবাং প্রাদেছশে সরোর প্রশাসন
থেন্দ্রীয় সরোদরর প্রছতবন্ধেতা সৃছয;
৩। সাংগছঠত ও সুশৃঙ্খল রাজননছতে েলস ূদহ থনতৃদত্বর অভাব, রাজনীছতছবেদের চছরেহীন এবাং প্রশাসদন তাদের
অনাোছঙ্ক্ষত হস্তদিি।
েছ শন তার সুিাছরশ ালায় প্রস্তাব েদর থ , িাছেস্তাদন থফিাদরল োঠাদ া বহাল োো উছচত, তাদত এেই স দয়
শছক্তশালী থেন্দ্রীয় সরোদরর অবস্থানও বাঞ্ছনীয়। এেনায়ে সরোদরর নযায় আইউব খান সুিাছরশ ালার থ সব প্রস্তাব তার
স্বােিানুেুদল ছিদলা থসগুদলা গ্রহে েদর বােীগুদলা বাে ছেদয় থেন। ছতছন ছনবিাহী েতৃিিদির ো িধারা ছনয়ন্ত্রদের লদিয
প্রস্তাছবত হাউস অব ছিিদলর ধারোছভছত্তে ছিেিছবছশয আইনসভা এবাং ভাইসদপ্রছসদিন্ট ছনবিাচদনর ধারো বাছতল েদর
থেন। থফিাদরল োঠাদ া বাে ছেদয় ১৯৬২ সাদলর থেন্দ্রতাছন্ত্রে রােিছত শাছসত সরোর োঠাদ া সাংদ াজন শাসনতন্ত্র
থোদনািাই উৎসাহ উিীিনা সৃছয েরদত িাদরছন এবাং রাজনীছতছবদেরা উভয়দেই ‘অগেতাছন্ত্রে’ বদল উদিখ েদরন।
জাতীয় িছরষে থভদে থগদল ছোংবা অছধদবশদন না োেদলও থপ্রছসদিন্ট আইন প্রেয়ন েরদত িারদতন (অনুদেে ২৯)।
থেন্দ্রীয় সরোর থপ্রছসদিদন্টর াধযদ প্রাদেছশে ছবষদয় থ সব প্রশাসছনে ও ছনবিাহী ছনয়ন্ত্রে বজায় রাখদতন থসসব িাড়াও
সাংছবধাদনর ৩০ (খ) অনুদেে বদল থপ্রছসদিন্টদে জরুরী অবস্থা থঘাষোর ি তা থেয়া হয়। আইনসভার িছরবদতি ছনবিাহী
ছবভাদগর হাদত অেিননছতে ি তা নযস্ত েরার ছবষয়ছি ছিদলা ১৯৬২ সাদলর শাসনতদন্ত্রর আদরেছি আেষিেীয় ববছশযয। ৪০
নম্বর অনুদেে বদল থপ্রছসদিন্টদে জাতীয় িছরষদের বাছষিে বাদজি থিশ েরার িেদিি গ্রহদের ি তা থেওয়া হয়। তাদত
ছবছভন্ন খাদতর বযয় বরাি ছনদয় আদলাচনা েরা হদলও থনছতবাচে থভাি প্রোদনর ছোংবা প্রতযাখাদনর ি তা িছরষদের ছিদলা
না।
িাছেস্তাদন নব অছধছষ্ঠত শাসেদগাষ্ঠীর নীছত ালা এবাং দনাভাদবর থপ্রিািদি বাঙাছলরা এে নতুন বাস্তবতার সেুখীন
হন। থেশ ছবভছক্তর ি িায় থেদে শুরু েদর ছবছভন্ন োবী অিূেি োোয় তারা থভাগছিদলন ছনোরুে হতাশায়। সবিপ্রে থ
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রাজনীছতেসদচতন গ্রুিছি ‘স্বাধীন িূবি িাছেস্তান’ গঠদনর প্রস্তাব ছনদয় সা দন এছগদয় আদসন থসছি ছিদলা ইাংলযাদণ্ড
অধযায়নরত বা িন্থী িােদের এেছি সাংগঠন। ‘উত্তরসুরী’ না ে এেছি সাংগঠন থেদে উদ্ভুত উি ুক্ত িােরা স্বাধীন িূবি
িাছেস্তান নাদ এেছি প্রোশয সাংগঠদনর থগাড়ািত্তন ঘিান। ুক্তরাদজয ে রি ত বাঙাছল সম্প্রোদয়র অেিানুেূদল তারা উত্তর
লণ্ডদনর হাইবযছর ছহল-এ এেছি ভবন িয় েদর তার না েরে েদরন ‘ইি িাছেস্তান হাউস’। এই হাউসদে থেন্দ্র েদর
অনযানয রাজনীছতে সাংগঠনগুদলা সাংগছঠত হদত শুরু েদর এবাং অছচদরই তা থেদশ ছবদেদশ োরুে প্রছতছিয়ার সৃছয েরদত
সি হয়। এই সাংগঠন সৃছযর প্রােছ ে প্রস্তুছত ূলে ি িাদয় লণ্ডন থেদে প্রোছশত হয় ‘অসুখী িূবি বাাংলা’ শীষিে প্রে
প্রচারিে। সাংগঠনছি ১৯৬৬ সাদল থপ্রছসদিন্ট আইউদবর ে নওদয়লে সদেলন উিলদি ুক্তরাজয সফরোদল ‘স্বাধীন িূবি
বাাংলা আদদালন’ এর থনতৃদত্ব বযািে প্রছতবােসভা ও ছবদিাভ ছ ছিদলর আদয়াজন েদর। এই সাংগঠদনর েছতিয় সছিয়
ে ীি দে তাদের ছবদেদশ ছশিা স াছপ্তর অদনে বির িদরও থেদশ আসার অনু ছত থেওয়া হয় ছন।5
১৯৬২ সাদল চীন-ভারত ুদদ্ধর ধয ছেদয় আন্তজিাছতে রাজনীছতর থিদে উি হাদেদশ শছক্তর ভারসাদ য িছরবতিদনর
সূচনা ঘদি। চীদনর সদে িাছেস্তাদনর সম্পদেিান্নয়দনর থপ্রছিদত ওলানার থনতৃত্বাধীন বা িন্থীরা আইউবদে স েিন জানাদত
এবাং এ ি িাদয় িূবি িাছেস্তাদনর স্বায়ত্তশাসদনর োছবদত আদদালদনর থপ্রিািদি অছজিত সুেৃঢ় অবস্থান থেদে সদর আদসন।
এস য় বাঙাছলদে থনতৃত্ব থেবার এে াে বযছক্ত রইদলন থসাহরাওয়ােিী। ছেন্তু থসাহরাওয়ােিী ছিদলন এেজন ‘জাতীয় থনতা’
এবাং িাছেস্তাদনর অখণ্ডতায় ছবশ্বাসী। ১৯৬০ সাদলর ১ াচি আইউব খাদনর শাসনতন্ত্র জাছর হবার ির িূবি ও িছি িাছেস্তান
উভয় অাংদশর প্রছতছনছধত্বোরী শাসনতাছন্ত্রে থনতা ছহদসদব থসাহরাওয়ােিীর ভূছ ো ম্লান হদয় িদড়। ১৯৬৩ সাদল ছচছেৎসাদেি
লণ্ডন ান। এেই বির বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান তার ছপ্রয় থনতার থেখাদশানা ও ছনদেিশ গ্রহদের জনয লণ্ডন আদসন।
এস য় ‘স্বাধীন িূবি িাছেস্তান’ প্রছতষ্ঠার জনয আদদালদনর িােরা তাাঁর সদে েদয়ে েফা আদলাচনায় ছ ছলত হয়।
ছনোঃসদদদহ বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান ছিদলন েদলর অনয োদরা থচদয় প্রাদেছশে স্বায়ত্তশাসন আোদয়র জনয থবছশ
প্রছতশ্রুছতশীল।
ইছত দধয বাঙাছলদের সম্পে থশাষদের প্রছিয়া চূড়ান্ত ি িাদয় উিনীত হয় এবাং থেদশর দুই অাংদশর দধযোর অেিননছতে
ববষ য চরদ ওদঠ। ১৯৬৫ সাদল িাছেস্তান ও ভারদতর দধয সাংঘছিত ুদদ্ধ বাঙাছলরা ছনরািত্তাহীনতা থবাদধ আিান্ত হদল
বঞ্চনাদবাধ বহুগুদে বৃছদ্ধ িায়। বাঙাছলরা এই থভদব আতছিত হদয় িদড়ন, ভারত থ দোন ুহূদতি িূবি িাছেস্তান েখল েদর
ছনদত িাদর। থেদশর সশস্ত্র বাছহনী সাংগঠদন িূবি িাছেস্তান বৃহোাংশ অবোন রাখদলও ুদদ্ধর স য় এ অঞ্চলদে ভারদতর
অনুেম্পায় থিদড় থেওয়া হয় ছেও থেৌশলগত োরদেই ভারত িাছেস্তাদনর িূবিাঞ্চল আি ে েদরছন। ছেন্তু বাঙাছলরা এ
বযািাদর অতযন্ত সদচতন হদয় ওদঠন থ , ৯৫ শতাাংশ জাতীয় বাদজি িছি াঞ্চদলর অনুেূদল বরাি েদর থেদশর প্রছতরিা
সাংিান্ত চােুরী, ছশল্প-োরখানা ইতযাছের অেিননছতে সুছবধা থেন্দ্রীভূত েরা হদয়দি িছি িাছেস্তাদন।
িূবি িাছেস্তাদন এস য় জাতীয়তাবােী শছক্তগুদলা ি শোঃ আওয়া ী লীদগর িতাোতদল সাংঘবদ্ধ হদত শুরু েদর। ১৯৫৪৬৪ সাদল ছ স ফাদত া ছজন্নাহর অনুেূদল ছনবিাচনী প্রচারো চালাদনার স য় বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান জনগদের দধয
আইউদবর শাসনতন্ত্র ও সরোরছবদরাধী দনাভাব এবাং জাতীয়তাবােী থচতনার উদন্মষ উিলছি েরদত সি হদয়ছিদলন।
প্রদতযেছি বাঙাছল ধযছবদত্তর নাস্তার থিছবদল িূবি িাছেস্তাদনর প্রছত ‘অছবচার’ ছিদলা আদলাচনা ও থিাদভর প্রধান ছবষয়বস্তু।
প্রাদেছশে েযািারভুক্ত বাঙাছল অছফসার, থেরানী, ছশিে, আইনজীবী, প্রদেৌশলী, বযবসায়ী সেদলই ছিদলন এই আদলাচনার
অাংশীোর। বাঙাছল ছস এস ছি এবাং বযবসায়ী সম্প্রোয় ইদতা দধযই আছবস্কার েরদত সি হদয়ছিদলন থ , স্বায়ত্তশাসদনর
োছব তাদের ত্বছরত লাদভর সুদ াগ সৃছযর অনুেূদল রদয়দি। স্বায়ত্তশাসন আদদালন থজারোর হওয়ার অেি ছিদলা তাদের
ত্বছরত প্রদ াশন, থবতনবৃছদ্ধ, বযবসাদয়র লাইদসে এবাং বরাদ্ধ বৃছদ্ধ।6
োদজই আদদালন িছরচালনাোরী িাে-েছ ে ও
রাজনীছতছবেরা আইউদবর শাসনা দল উদ্ভুত উেীয় ান বুদজিায়াদেছে ও ধযছবত্ত থেছের োদি প্রােছ ে স েিন লাভ েরদত
োদেন।
5। ওদুে আহ ে (‘বাাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেদে স্বাধীনতা’ গ্রদন্থর থলখে) ১৯৬৬-৬৭ সাদল এই সাংগঠদনর সাধারে
সম্পােে ছিদলন এবাং তাদে ছশিা থশদষ থেদশ না থফরার িরা শি থেওয়া হদয়ছিদলা।
6। িুছলদশর হাদত আসাে না ে িােদনতা ঢাো ছবশ্বছবেযালয় েযাম্পাদসর সা দন ছনহত হদল িাাঁচজন বাঙাছল থবসা ছরে
অছফসারদে থেদন্দ্র সছচব ছহদসদব িদোন্নছত থেওয়া হয়।
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নাছির উছিন, শাহ্ শযা ুদয়ল োয়জার ও েুেরাত-ই-খুো (বাবু)

িয়েফা আদদালন ও ১৯৬৫ সাল: ১৯৬৫ সাদলর ুদদ্ধর িরিরই স্বায়ত্তশাসদনর প্রবক্তাদের অনযত বেবন্ধু থশখ ুছজবুর
রহ ান থঘাষো েদরন থ , িূবি িাছেস্তাদনর জনয স্বায়ত্তশাসন আোয় অতযাবশযে হদয় িদড়দি। িূবি িাছেস্তানদে সেল ছেে
থেদে স্বয়াংসম্পূেি হদব। বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান থঘাষো ছেদয়ই িান্ত হনছন, ছতছন স্বায়ত্তশাসদনর োছব আোদয়র লদিয
িয়েফা ে স
ি ূছচও প্রেয়ন েদরন। ১৯৬৬ সাদলর ৫ ও ৬ থফব্রুয়াছর লাদহাদর অনুছষ্ঠত ছবদরাধী েলস ূদহর থনতৃবৃদদর এে
েনদভনশদন, া আইউব খান েতৃিে তাসখদ চুছক্ত স্বািদরর ছবদরাধীতা েরার জনয আদয়াজন েরা হদয়ছিদলা, থসখাদন (৬৬-১৯৬৬ তাছরদখ) বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান ঐছতহাছসে িয়েফা ে স
ি ূছচ উত্থািন েদরন। উক্ত েনদভনশদন ূলত
িাছেস্তাদনর িানিন্থী েলস ূহ ছনদয় গছঠত ছিদলা। েনদভনশদন উিছস্থত ৭৪০ জন প্রছতছনছধর দধয িূবি িাছেস্তান থেদে
আগত ছিদলন াে ২১ জন। ২১ জদনর দধয ছিদলন বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান ও তার েদলর অির চার জন থনতা।
বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান িয়েফা ে স
ি ূছচ উিস্থািন েরদল উিছস্থত ৭৩৫ জন প্রছতছনছধ তাৎিছেেভাদব নােচ েদর থেয়।
এর প্রছতবাদে বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান তার প্রছতছনছধেল ছনদয় সদেলনস্থান তযাগ েদরন এবাং িূ বি িাছেস্তাদন ছফদর
আদসন।
বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান িয়েফা োছব উিস্থািন েদরন ৬ থফব্রুয়াছর ১৯৬৬ সাদল। ওই বিদরর ৭ থফব্রুয়াছর ঢাোয়
সাংবােিদে এ ছবষদয় সাংছিপ্ত ছববরে িািা হয়। এই োছবগুছল সম্পদেি আওয়া ী লীদগর অদনে থনতা অবগত ছিদলন না।
ছবষয়ছি উিস্থািদনর িূদবি আওয়া ী লীগ ওয়াছেিাং েছ ছিদত অনুদ ােন থনওয়া থতা েূদরর েো- েছ ছির সা দন তা থিশই
েরা হয়ছন। ফদল অদনে থনতা-ে ীি িুদ্ধ হন এবাং অদনদে হন ছবভ্রান্ত। তদব িয়েফার প্রছত আওয়া ী লীদগর তরুে
থনতৃবৃদদর িূেি স েিন িাওয়া ায়। প্রবীে থনতাদের আিছত্ত সদেও তরুে ে ীি রা ‘বাঙাছলর োছব ৬ েফা’, ‘বাাঁচার োছব ৬
েফা’, ‘৬ েফার থভতদরই িূবি িাছেস্তাদনর স্বায়ত্তশাসন ছনছহত’-ইতযাছে থিাগান সম্বছলত থিািাদর থেয়াল থিদয় থফদলন।
থেবল তা-ই নয়, ওয়াছেিাং েছ ছির থোদনা সভা অনুষ্ঠাদনর িূদবিই ২১ থফব্রুয়াছর (১৯৬৬) িূবি িাছেস্তান আওয়া ী লীদগর
বযানাদর এবাং থশখ ুছজবুর রহ াদনর নাদ “আ াদের বাাঁচার োছব ৬-েফা ে স
ি ূছচ” শীষিে এে িুছস্তো ছবছল েরা হয়। এই
িুছস্তোয় ৬ েফার োছবগুদলা ছবস্তাছরত বযাখযা থেয়া হয়। এখাদন োছবগুদলা সাংদিদি তুদল ধরা হদলা:
প্রে েফা: শাসনতাছন্ত্রে োঠাদ া ও রােীয় প্রেৃছত- ঐছতহাছসে লাদহার প্রস্তাদবর ছভছত্তদত সছতযোর থফিাদরশন ধরদনর
সাংছবধান রচনা েরদত হদব। তাদত সাংসেীয় িদ্ধছতর সরোর োেদব এবাং সেল ছনবিাচন সবিজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের
থভািাছধোদরর ছভছত্তদত অনুছষ্ঠত হদব। আইনসভার সাবিদভৌ ত্ব োেদব।
ছিতীয় েফা: থেন্দ্রীয় সরোদরর ি তা- থেশরিা ও িররাে সাংিান্ত ছবষয়স ূহ োেদব থেন্দ্রীয় সরোদরর হাদত। অবছশয
সেল ি তা োেদব প্রাদেছশে সরোদরর ছনয়ন্ত্রোধীন।
তৃতীয় েফা: ুিা ও অেি ছবষয়ে ি তা- (১) িাছেস্তাদনর উভয় অঞ্চদলর জনয দুদিা আলাো অেচ সহদজ ছবছন য়দ াগয
ুিার প্রচলন এবাং দুদিা থিি বযাাংে স্থািন েরদত হদব। (২) দুই অঞ্চদলর থেদন্দ্রর তোবধাদন দুই ুিা োেদব। িূবি
িাছেস্তান থেদে ুিা িছি িাছেস্তাদন িাচার হদত িারদব না, এেছি থফিাদরল ছরজাভি বযাাংদের অধীদন দুই অঞ্চদল দুছি
ছরজাভি বযাাংে োেদব।
চতুেি েফা: ের ও শুক ছবষয়ে ি তা- সেল প্রোর ের ও শুক ধা ি এবাং তা আোদয়র ি তা োেদব আঞ্চছলে সরোদরর
হাদত। আোয়েৃত রাজদস্বর ছনধিাছরত অাংশ থফিাদরশন তহছবদল জ া হদব।
িঞ্চ েফা: ববদেছশে বাছেজয ছবষয়ে ি তা- এ েফায় ববদেছশে বাছেদজযর বযািাদর ছনম্নছলছখত শাসনতাছন্ত্রে সুিাছরশ েরা
হয়:
(১) দুই অঞ্চদলর ববদেছশে ুিা আদয়র িৃেে বযবস্থা োেদত হদব;
(২) রাজয সরোর ছনদজদের অছজিত ববদেছশে ুিা ছনদজদের এখছতয়াদর রাখদব;
(৩) থফিাদরশদনর প্রদয়াজনীয় ববদেছশে ুিা স ানভাদব বা সাংছবধাদন ছনধিাছরত হার অনু ায়ী আোয় েরা হদব;
(৪) থেদশ উৎিাছেত িেয ছবনাশুদক উভয় অঞ্চদল আ োছন-রপ্তানী হদব;
(৫) ছবদেদশর সদে বাছেজযচুছক্ত, থেি ছ শন স্থািন ও আ োছন-রপ্তাছনর অছধোর রাজয সরোরদে ছেদত হদব।
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ষষ্ঠ েফা: আঞ্চছলে থসনাবাছহনী গঠদনর ি তা- িূবি িাছেস্তাদনর প্রছতরিার জনয ছনজস্ব গেবাছহনী বা আধা-সা ছরে বাছহনী
গঠন েরার জনয ি তা ছেদত হদব।
১৩ াচি ১৯৬৬ আওয়া ী লীগ ওয়াছেিাং েছ ছির সভায় িয়েফা ে স
ি ূছচ অনুদ ােন েরা হয়। াওলানা তেিবাগীশ এবাং
আদরা ছেিু প্রবীে থনতা িয়েফার ছবদরাধীতা েদরন। ওয়াছেিাং েছ ছিদত অনুদ াছেত হদলও তা িাছিির োউছেল অছধদবশদন
অনুদ ােদনর জনয ছসদ্ধান্ত থনওয়া হয়। োউছেল অছধদবশন বদস ১৮ ও ১৯ াচি ১৯৬৬। িাছিির সভািছত ওলানা আব্দুর
রশীে তেিবাগীশ ৬ েফার ছবদরাধীতা েদর সভাস্থল তযাগ েরদল বসয়ে নজরুল ইসলা সভার োজ চাছলদয় ান। এই সভায়
িয়েফা ে স
ি ূছচ অনুদ াছেত হয়। তািাড়া নতুন ওয়াছেিাং েছ ছিও গছঠত হয়।
লাদহার থেদে ঢাোয় ছফদর ১১ থফব্রুয়াছর ১৯৬৬ তাছরদখ আদয়াছজত এে সাাংবাছেে সদেলদন থশখ ুছজবুর রহ ান
েদলর িয়েফা ে স
ি ূছচ বযাখযা েদরন। ছতছন বদলন, িাে-ভারত ুদদ্ধর ির এিা িছরস্কার হদয়দি িাছেস্তাদনর সাংহছত ও
অখণ্ডতা রিা েরদত হদল লাদহার প্রস্তাদবর ছভছত্তদত এর উভয় অাংশদে িূেি স্বায়ত্তশাসন ছেদত হদব এবাং িূবি িাছেস্তানদে
স্বয়াংসম্পূেি েরদত হদব। এেছি রাদের থেন্দ্রদে শছক্তশালী েরদলই থ রােছি শছক্তশালী হদব- এ নছি ছঠে নয়। বরাং এেছি
ুক্তরাদের সেল থফিাদরছিাং ইউছনিগুদলাদে শছক্তশালী েরদত িারদলই উক্ত রাে শছক্তশালী হদব। সুতরাাং িাছেস্তাদনর
শছক্তশালী রাদে িছরেত েরদত হদল এবাং এর উভয় অাংদশর দধয সাংহছত বৃছদ্ধ েরদত হদল িয়েফা ে স
ি ূছচ বাস্তবাছয়ত
েরদত হদব।
এভাদব িূবি িাছেস্তাদন স্বায়ত্তশাসদনর োছবছি এেছি সাবিজনীন োছবদত িছরেত হয়। এই োছবদে সাাংগঠছনে রূি থেয়া
ও োছব বাস্তবায়দনর জনয এেছি গেআদদালদনর থনতৃত্ব গ্রহে েদরন বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান ও তাাঁর েল আওয়া ী লীগ।
বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান ও আওয়া ী লীদগর অনযানয থনতৃবৃদ সারা থেশ জুদড় িয়েফার প্রচার শুরু েদরন। িয়েফা
অছচদরই জনছপ্রয় হদয় ওদঠ। এদত েদর আইউব-থ াদন চি আতছিত হদয় িদড়। শুরু হয় থজল-জুলু । বেবন্ধু থশখ
ুছজবুর রহ ান থ খাদনই জনসভা েরদত ান, থসখাদনই তাদে থগ্রফতার েরা হয়। এেিা া লা োদয়র েরা হয়, আবার
জাছ নও থেয়া হয়। ৬ েফার প্রচারোর এে ি িাদয় ৮থ ১৯৬৬ বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান থেশরিা আইদন থগ্রফতার হন।
এই থগ্রফতাদরর িূদবি ২০ াচি থেদে ৮থ ি িন্ত ৫০ ছেদন ছতছন ৩২ ছি জনসভায় ভাষে থেন। এই স য়সী ার দধয স গ্র
িূবি িাছেস্তাদন ছতছন িয়েফার িদি অভাবনীয় জন ত সৃছয েদরন। ফদল স্বায়ত্তশাসদনর আদদালন আদরা থজারাদলা হদয়
ওদঠ।
াওলানা আব্দুল হাছ ে খান ভাসানী বরাবরই বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ াদনর দতা িূবি িাছেস্তাদনর স্বায়ত্তশাসন োছব
েদর আসছিদলন। ছেন্তু ছতছন আওয়া ী লীদগর িয়েফার েদঠার স াদলাচনা েদরন। ১৯৬৬ সাদলর ১২ জুন ছতছন িয়েফার
ছবিরীদত থচৌিেফা ে স
ি ূছচ থঘাষো েদরন, া ূলতোঃ িয়েফারই বছধিত রূি। ভাসানী ছিদলন চীনািন্থী। আইউব খান খন
চীদনর সদে সম্পেি গদড় তুলদত শুরু েদরন তখন থেদেই ভাসানী আইউদবর প্রছত নর হদত শুরু েদরন। তািাড়া আইউব
খান ওলানার ‘ইসলা ী স াজতদন্ত্রর’ িদি েো বলদত আইউব-ভাসানী সম্পদেির আদরা উন্নছত ঘদি।
১৯৬৭ সাদলর প্রে ছেদে িূবি িাছেস্তান িাে ইউছনয়ন ছিধাছবভক্ত হয়। এে অাংদশর থনতৃত্বদের রাদশে খান থ নন ও
অির অাংদশর থনতৃত্ব থেন ছতয়া থচৌধুরী। নযাি ভাদে ১৯৬৭ সাদলর ৩০ নদভম্বর। এই ছেদন াওলানা ভাসানী রাংিুদর
নযাদির োউছেল সভা আহ্বান েদরন। ছেন্তু নযাদির িয়েফা স েিনোরী অাংশ এই োউছেল বয়েি েদর। এই অাংদশ
ছিদসম্বদরর ১৬ ও ১৭ তাছরদখ ঢাোয় এেছি ছরেুইছজশন োউছেল সভা আহ্বান েদরন এবাং এই সভায় াওলানা ভাসানীদে
নযাদির সভািছতর িে থেদে বছহস্কার েরা হয়। এেছি অাংশ নযাি (ভাসানী) ও অির অাংশ নযাি (ছরেু ইছজশছনি) না ধারে
েদর। প্রে অাংদশর থনতা হন াওলানা ভাসানী এবাং িদরর অাংদশর থনতা হন অধযািে থ াজাফফর আহ ে। িাে ইউছনয়ন
( ছতয়অ গ্রুি), নযাি (ওয়ালী) এর সদে এবাং িাে ইউছনয়ন (রাদশে খান গ্রুি) ভাসানী নযাদির িােসাংগঠন রূদি সম্পৃক্ত
হয়।
বেবন্ধু থশখ ছু জবুর রহ ান ও আগরতলা ষড় ন্ত্র া লা: উিছরউক্ত িছরছস্থছতদত িাছেস্তান সরোর িূবি িাছেস্তানদে ছবছেন্ন
েরার এে ষড় ন্ত্র আছবস্কার েদর। আওয়া ী লীগ ও বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ানদে ধ্বাংস েরা এবাং আইউব-ছবদরাধী
রাজনীছতছবেদের দধয ভাঙন সৃছয ছিদলা এই ষড় দন্ত্রর উদিশয। এদে ‘আগরতলা’ ষড় ন্ত্র ছহদসদব অছভছহত েরা হয়।
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সরোর ৬ জানুয়াছর (১৯৬৮) এে থপ্রস ছবজ্ঞছপ্তর াধযদ ষড় ন্ত্র উেঘািদনর েো থঘাষো েদর। ষড় দন্ত্রর সদে জছড়ত
োোর অছভদ াদগ দুইজন আওয়া ী লীগ থনতা ও দুইজন বাঙাছল ছসছভল ে ে
ি তিাসহ থ াি ২৮ জনদে থগ্রফতার েরা হয়।
১৮ জানুয়াছর (১৯৬৮) আদরেছি থপ্রস ছবজ্ঞছপ্তর াধযদ থশখ ুছজবুর রহ ানদেও উক্ত া লার আসা ী বদল থঘাষো েরা
হয়।

িছব: জাছতর জনে বেবন্ধু থশখ ছু জবুর রহ ান
ছতছন তখন থজদল বছদ ছিদলন। তাৎিছেেভাদব ঢাো ছবশ্বছবেযালদয়র িােবৃদ এই ষড় ন্ত্র া লার ছবরুদদ্ধ প্রচণ্ড
ছবদিাভ প্রেশিন েদর। তারা ১৯ জানুয়াছর সারা িূবি িাছেস্তান প্রদেদশ ধ িঘি আহ্বান েদর। আওয়া ী লীদগর ওয়াছেিাং
েছ ছির এে জরুছর সভায় ‘আত্মিি স েিদনর সুদ াগসহ থশখ ুছজদবর প্রোশয ছবচার োছব’ েরা হয়। বেবন্ধু থশখ ুছজবুর
রহ ান থজল থেদেই থঘাষো েদরন, থেবল াে িূবি িাছেস্তানবাসীর স্বায়ত্তশাসদনর োছবদে বানচাল েরার উদিদশযই এই
ষড় ন্ত্র া লা েরা হদয়দি। এ নছে তৎোলীন িাছেস্তান জাতীয় িছরষদের আওয়া ী লীগ সেসয নন এ ন ছেিু ছবদরাধী
েলীয় সেসযও আগরতলা ষড় ন্ত্রদে ছ েযা বদল অছভছহত েদর উক্ত া লা প্রতযাহাদরর োছব জানান।
িাে আদদালন ও এগাদরা েফা: ১৯৬৮ সাদলর অদটাবদর অনুছষ্ঠত ছনছষদ্ধ থঘাছষত ে ুযছনি িাছিির োংদগ্রদস ছসদ্ধান্ত গৃহীত
হয় থ , আইউব ছবদরাধী আদদালন েরদত িােদেরদে উিুদ্ধ েরদত হদব। িােদের দধয িূবি িাছেস্তাদনর িাে ইউছনয়দনর
থ নন ও ছতয়া উভয় গ্রুদির দধয তখন ে ুযছনি িাছিির বযািে স েিন ছিদলা। ে ুযছনি িাছিির োংদগ্রস ও আওয়া ী
লীদগর োউছেল অছধদবশন অনুষ্ঠাদনর ির িূবি িাছেস্তান িােলীগ ও িূবি িাছেস্তান িাে ইউছনয়ন রাজননছতে ঐেয গদড়
থতাদল। এই দুই সাংগঠন ১৯৬৯ সাদলর জানুয়াছর াদস ‘িাে সাংগ্রা েছ ছি’ গঠন েদর এবাং আদদালদনর ে স
ি ূছচ ছহদসদব
১১ েফা োছব থঘাষো েদর। উক্ত ১১ েফা োছব ছিদলা সাংদিদি ছনম্নরূি:
১। সেল েদলজস ূহদে প্রাদেছশেীেরদের নীছত িছরতযাগ, ছশিার বযািে প্রসাদরর জনয সবিে স্কুল েদলজ স্থািন ও
থবসরোছর স্কুল েদলদজর অনুদ ােন, িাে থবতন শতেরা ৫০ ভাগ হ্রাস, হল ও েযাছন্টন খরদচর শতেরা ৫০ ভাগ
সরোর েতৃিে ‘সাবছসছি’ প্রোন, াতৃভাষার াধযদ সবিস্তদর ছশিার বযবস্থা, অছফস-আোলদত বাাংলা ছবভাগ চালু,
অয থেছে ি িন্ত অনবতছনে ও বাধযতা ূলে ছশিা, নারী ছশিার প্রসার, ানবাহদন িােদের আইদিছন্টছি োিি
থেছখদয় শতেরা ৫০ ভাগ ‘েনদসশদন’ ছিছেি প্রোন, চােুছরর ছনিয়তা ছবধানসহ েুখযাত ছবশ্বছবেযালয় অছিিদনে
সম্পূেি বাছতল েরদত হদব এবাং ছবশ্বছবেযালয়সহ অনযানয ছশিা প্রছতষ্ঠাদনর িূেি স্বায়ত্তশাসন ছেদত হদব।
২। প্রাপ্ত বয়স্কদের থভাদি প্রতযি ছনবিাচদনর াধযদ িালিাদ ন্টাছর গেতন্ত্র প্রছতষ্ঠা েরদত হদব। বাে-স্বাধীনতা এবাং
সাংবােিদের স্বাধীনতা ছেদত হদব।
৩। িূবি িাছেস্তাদনর িূেি স্বায়ত্তশাসন ছেদত হদব এবাং ছ ছলছশয়া বা িযারা-ছ ছলিাছর রিীবাছহনী গঠদনর ি তা ছেদত
হদব।
৪। িছি িাছেস্তাদনর থবলুছচস্তান, উত্তর-িছি সী ান্ত প্রদেশ, ছসন্ধুসহ সেল প্রদেদশর স্বায়ত্তশাসন প্রোন েদর সাবথফিাদরশন গঠন েরদত হদব।
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৫। বযাাংে-বী া, িাি বযবসা ও বৃহৎ ছশল্প জাতীয়েরে েরদত হদব।
৬। েৃষেদের খাজনা ও িযাদক্সর হার হ্রাস েরদত হদব এবাং বদেয়া খাজনা ও ঋে ুেুব েরদত হদব।
৭। েছ েদের নযা য ুজুছর-থবানাস এবাং ছশিা, বাসস্থান, ছচছেৎসার বযবস্থা, েছ েস্বােি ছবদরাধী ছনয় -োনুন প্রতযাহার
এবাং ধ িঘদির অছধোর ও থেি ইউছনয়ন েরার অছধোর প্রোন েরদত হদব।
৮। িূবি িাছেস্তাদনর বনযা ছনয়ন্ত্রে ও জলসম্পদের সাছবিে বযবহাদরর আইন প্রতযাহার েরদত হদব।
৯। জরুছর আইন প্রতযাহার, ছনরািত্তা আইন ও অনযানয ছনবতিন ূলে আইন প্রতযাহার েরদত হদব।
১০। ছসয়াদিা, থসদন্টা, িাে- াছেিন সা ছরে চুছক্ত বাছতল েদর থজাি বছহভূিত স্বাধীন ও ছনরদিি িররাে নীছত োদয়
েরদত হদব।
১১। থেদশর ছবছভন্ন োরাগাদর আিে সেল থেছের নাগছরেদে অছবলদম্ব ছু ক্ত, থগ্রফতাছর িদরায়ানা ও হুছলয়া প্রতযাহার
এবাং আগরতলা ষড় ন্ত্র া লাসহ সেল রাজননছতে োরদে জাছরেৃত া লা প্রতযাহার েরদত হদব।
িােসাংগ্রা িছরষদের এগাদরা েফা োছবর দধয আওয়া ী লীদগর িয়েফা অন্তভুিক্ত হয়। ফদল এগাদরা েফা আদদালন
িূবি িাছেস্তাদন স েিন লাভ েদর এবাং আইউব ছবদরাধী আদদালদনর থনতৃত্ব িাে-থনতৃবৃদদর হাদত চদল আদস। থ দহতু
থ াজাফফর িন্থী নযাি ও ভাসানী-িন্থী নযাি এবাং আওয়া ী লীদগর িােফ্রনন্টই থ ৌেভাদব এগাদরা েফা ে স
ি ূছচ প্রেয়ন
েদরদি, সুতরাাং উিছরউক্ত ছতনছি রাজননছতে েল তা স েিন েদর।
আইউব ছবদরাধী িাে-আদদালন ১৯৬৮ সাদলর অদটাবর াদস শুরু হদলও তা ১৯৬৯ এর জানুয়াছরদত তুদে ওদঠ এবাং
ধয জানু াছরদত িাে ইউছনয়ন থ নন গ্রুদির থনতা আসাদুজ্জা ান িুছলদশর গুছলদত শহীে হদল আদদালন সরোদরর
ছনয়ন্ত্রদের বাইদর চদল ায়। ১৪৪ ধারা জাছর েদর ছোংবা সান্ধয আইন জাছর েদর, ছোংবা শত শত থনতা ে ীি দে ধরিােড়
েদরও আদদালনদে ো াদনা ায়ছন। এে ছহদসদব থেখা ায়, ১৯৬৯ এর গেআদদালদন প্রায় ১০০ জন িূবি িাছেস্তানী
ছনহত হদয়ছিদলন, তার দধয ৩৪ জন ছশল্প-োরখানার েছ ে, ২০ জন িাে, ৭ জন সরোছর ে চি ারী, ৫ জন িুি বযবসায়ী,
১ জন স্কুল ছশিে অনযত ।
আদদালন থেদশর সবিে িছড়দয় িদড়। িাে-সাংগ্রা িছরষে থেদশর সেল থ ৌছলে গেতন্ত্রীদে িেতযাদগর আহ্বান
জানাদল শতেরা ৭৫ ভাগ থস আহ্বাদন সাড়া থেন। িিী এলাোয় অদনে থ ৌছলে গেতন্ত্রীদে ছবদিাহী জনতা হতযা েদর।
আদদালন চর আোর ধারে েদর খন প্রটদরর োছয়ত্ব িালন েরার স য় রাজশাহী ছবশ্বছবেযালদয়র সবিজন েদদ্ধয় ছশিে
ি. শা সুদজ্জাহা িুছলদশর থবয়দনি চাদজির ফদল ৃতুযবরে েদরন ১৮ থফব্রুয়াছর। ি. থজাহার ৃতুযসাংবাদে সারাদেদশ এ ন
বযািে গেছবদিাভ সৃছয হয় থ , সরোর ১৯৬৯ সাদলর ২২ থফব্রুয়াছর আগরতলা ষড় ন্ত্র া লা প্রতযাহার েদর এবাং বেবন্ধু
থশখ ুছজবুর রহ ানদে ুছক্ত থেয়। ২৩ থফব্রুয়াছর ঐছতহাছসে থরসদোসি য়োদন থশখ ুছজবুর রহ ানদে ‘বেবন্ধু’ উিাছধ
থেওয়া হয় এবাং এখাদনই ‘জয় বাাংলা’ থিাগাদনর উদ্ভব ঘদি। সভায় ‘বেবন্ধু’ িয়েফা ও এগাদরােফা োছব অছজিত না হওয়া
ি িন্ত আদদালন চাছলদয় াওয়ার ছবষদয় অেীোর বযক্ত েদরন। আলাি-আদলাচনার ির আইউব খান াে দুছি াে ছবষয়
থ দন থনন— (১) থফিাদরল সাংসেীয় গেতন্ত্র প্রছতষ্ঠা ও (২) প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতযি থভাদি ছনবিাচন অনুষ্ঠান। বেবন্ধু থশখ
ুছজবুর এই ছসদ্ধান্ত প্রতযাখযান েদরন। আইউব খান ববঠদের ছসদ্ধান্তদে ‘ঐছতহাছসে’ বদল ন্তবয েদরন। জা ায়াদত
ইসলা ী এদে ‘সফল’ বদল অছভছহত েদর। হাছ দুল হে থচৌধুরী এদে ‘জন দতর ছবজয়’ বদল উদিখ েদরন। এ নছে
াওলানা ভাসানীও এই ছসদ্ধাদন্ত সদন্তাষ প্রোশ েদরন। বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান DAC থেদে আওয়া ী লীগদে
প্রতযাহার েদর থনন। থ াজাফফর নযািও তাাঁদে অনুসরে েদর। ফদল ১৪ াচি DAC থভদে ায়। ঢাোয় আওয়া ী লীদগর
থনতৃদত্ব স্বায়ত্তশাসদনর স েিেদের এে প্রছতবাে ছ ছিল অনুছষ্ঠত হয়। িিান্তদর জা ায়াদতর থনতৃদত্ব ‘ইসলা ী সাংগ্রা
িছরষে’ গঠন হয় এবাং তারা ৬ েফা ও ১১ েফা ছবদরাধী প্রচারাছভ ান শুরু েদর। ইছত দধয ২১ াচি (১৯৬৯) বেবন্ধু থশখ
ুছজবুর রহ ান ৬ েফা ও ১১ েফার আদলাদে িাছেস্তান সাংছবধাদনর প্রদয়াজনীয় সাংদশাধনীর খসড়া থপ্রছসদিন্ট আইউব
স ীদি থিশ েরদল আইউব ভীত-সন্ত্রস্ত হদয় িদড়ন। োরে উক্ত খসড়া নীছত িছি িাছেস্তাদনর অনগ্রসর অঞ্চলগুছলর
বযািে স েিদনর ফদল িাছেস্তাদনর থেন্দ্রীয় সরোর ও থসনাবাছহনীর ি তা সাংেুছচত হওয়ার সম্ভাবনা থেখা থেয়। িছি
িাছেস্তাদন এই ইউছনি থভদে চারছি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠদনর োছব জনছপ্রয়তা লাভ েদর এবাং আইউব-ছবদরাধী গেআদদালন
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থেবল িূবি িাছেস্তাদন সী াবদ্ধ না থেদে িছি িাছেস্তাদনও বযািেতা লাভ েদর। এ তবস্থায় বস্বরাচাছর আইউব তার ি তা
জনগদের ছনধিাছরত প্রছতছনছধদের হাদত না ছেদয় ২৪ াচি ১৯৬৯ তৎোলীন িােদসনা প্রধান থজনাদরল থ াহােে ইয়াছহয়া
খানদে হস্তান্তর েদরন। ইয়াছহয়া খান ২৫ াচি থেদশ সা ছরে আইন জাছর েদরন। ফদল আইউদবর িতন ঘিদলও তাদেরই
স্বাদেি থেদশ ছিতীয়বাদরর দতা সা ছরে শাসন প্রবছতিত হয়।
১৯৭০-এর ছনবিাচন: ১৯৬৯ সাদলর ২৮ নদভম্বর ইয়াছহয়া খান থঘাষো েদরন থ , ১৯৭০ সাদলর ৫ অদটাবর থেদশ জাতীয়
িছরষদের এবাং ২২ অদটাবর প্রাদেছশে িছরষদের ছনবিাচন অনুছষ্ঠত হদব। ছতছন ১৯৭০ সাদলর ২৮ াচি জাছতর উদিদশয এে
ভাষদে ছনবিাচদনর ‘আইন োঠাদ া আদেশ’ এর ূলধারাগুদলা থঘাষো েদরন। আইনগত োঠাদ া আদেদশর ববছশযয ছিদলা
ছনম্নরূি:
১। িাছেস্তান জাতীয় িছরষে ৩১৩ জন সেসয স ন্বদয় গছঠত হদব। এর দধয ১৩ছি আসন ছহলাদের জনয সাংরছিত
োেদব, ছহলারা সাধারে আসদন ও ছনবিাচদনর জনয প্রছতিছিতা েরদত িারদবন। ১৯৬১ সাদলর আে শু াছরর
থলােসাংখযা অনু ায়ী প্রদেশস ূদহর দধয সেসযসাংখযা ছনম্নছলছখতভাদব বন্টন েরা হদব—
প্রদেদশর না
িূবি িাছেস্তান
িাোব
ছসন্ধু
থবলুছচস্তান
উত্তর িছি সী ান্ত প্রদেশ
থেন্দ্র শাছসত উিজাছত এলাো
থ াি

সাধারে
১৬২
৮২
২৭
৪
১৮
৭
৩০০

ছহলা
৭
৩
১
১
১
০
১৩

২। প্রদতযে প্রদেদশ এেছি েদর প্রাদেছশে িছরষে োেদব ার সেসযসাংখযা ছনম্নরূি:
প্রদেদশর না
িূবি িাছেস্তান
িাোব
ছসন্ধু
থবলুছচস্তান
উত্তর িছি সী ান্ত প্রদেশ
থ াি

সাধারে
৩০০
১৮০
৬০
২০
৪০
৬০০

ছহলা
১০
৬
২
১
২
২১

৩। জাতীয় িছরষদের ছনবিাছচত সেসযগে স্ব-স্ব প্রদেদশর সাংরছিত ছহলা আসদনর প্রােিীগেদে ছনবিাছচত েরদবন।
প্রাদেছশে িছরষদের ছনবিাছচত সেসযগে থসই প্রদেদশর জনয সাংরছিত ছহলা আসদনর প্রােিীগেদে ছনবিাছচত
েরদবন।
৪। জাতীয় িছরষদের থোদনা আসন শূনয হদল ছতন সপ্তাদহর দধয উক্ত শূনয আসন ছনবিাচদনর াধযদ িূরে েরদত
হদব।
৫। ২৫ বির বয়স্ক থ থোদনা িাছেস্তানী নাগছরে ার না থভািার তাছলোয় ছলছিবদ্ধ আদি ছতছন ছনবিাচদন প্রােিী হদত
িারদবন। তদব আোলত েতৃিে থঘাছষত ছবেৃত ছস্তস্ক থোদনা বযছক্ত, ছোংবা আোলত েতৃিে দুই বিদরর থবছশ
স দয়র সাজাপ্রাপ্ত থোদনা বযছক্ত সাজা থভাদগর ির িাাঁচ বির স য় অছতবাছহত না হদয় োেদল ছতছন ছনবিাচদন
প্রােিী হদত িারদবন না।
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৬। থোদনা বযছক্ত এেই সদে জাতীয় ও প্রাদেছশে িছরষদের প্রােিী হদত িারদবন না। ছে থেউ হন তদব তাদে
ছনবিাচদনর সরোছর ফলাফল থঘাষোর দধয এেছি আসন থরদখ বাছেগুদলা থিদড় ছেদত হদব। ছনছেিয স দয়র দধয
থিদড় ছেদত বযেি হদল তার ছনবিাছচত সবগুছল আসন শূনয বদল ছবদবছচত হদব।
৭। থোদনা সাাংসে ছস্পোর বরাবর স্বহদস্ত ছলছখত ছচছঠর াধযদ িেতযাগ েরদত িারদবন। সাংসে সেসয ছস্পোদরর
ছনেি থেদে িুছি না ছনদয় এোছেিদ িদনদরাছি ো িছেবস অনুিছস্থত োেদল তার সেসযিে শূনয হদয় াদব।
থোদনা সেসয ছনবিাছচত হওয়ার ির সাংসদের প্রে অছধদবশদনর সাতছেদনর দধয শিে গ্রহে েরদত বযেি হদল
তার সেসযিে শূনয বদল গেয হদব।
৮। জাতীয় িছরষদের ছনবিাচন অনুছষ্ঠত হওয়ার ির সাংছবধান প্রেয়দনর উদিদশয থপ্রছসদিন্ট তার িিদ দতা ছেন, স য়
ও স্থাদন জাতীয় িছরষদের সভা েরদবন। ছতছন জাতীয় িছরষদের অছধদবশদন ভাষে ছেদত িারদবন।
৯। জাতীয় িছরষদের সেসযগে তাদের ছনদজদের দধয থেদে এেজন ছস্পোর ও এেজন থিিুছি ছস্পোর ছনবিাছচত
েরদবন। িে শূনয হদল জাতীয় িছরষদের সেসযগে অনয আদরেজন সেসযদে ছস্পোর বা থিিুছি ছস্পোর িদে
ছনবিাছচত েরদবন। ছস্পোর বা থিিুছি ছস্পোর ছনবিাছচত না হওয়া ি িন্ত ছনবিাচন েছ শনার জাতীয় িছরষদের
অছধদবশদন সভািছতত্ব েরদবন। ছস্পোর বা থিিুছি ছস্পোর িছরষদের সেসযিে হারাদল, িেতযাগ েরদল বা ২/৩
অাংশ িছরষে-সেসযদের আস্থা হারাদল তার িে শূনয হদয় াদব।
১০। জাতীয় িছরষদের থোদনা অছধদবশদন ১০০ জদনর ে সেসয উিছস্থত োেদল অেিাৎ থোরা িূেি না হওয়া ি িন্ত
ছস্পোর অছধদবশন স্থছগত রাখদবন।
১১। সেসযরা িছরষদে বাাংলা, উদুি ছোংবা ইাংদরছজদত বক্তৃতা থেদবন। িছরষদের ো িছববরেী সরোরী থরেিি উদুি, বাাংলা
এবাং ইাংদরছজদত রছিত হদব।
১২। শাসনতদন্ত্র অন্তভুিক্ত েরার জনয আইনোঠাদ া আদেশ েতগুদলা ূলনীছত উদিখ েদর থেওয়া হয়। থ ন—
 জনসাংখযা এবাং প্রাপ্তবয়স্ক থভািাছধোদরর ছভছত্তদত ছনছেিয থ য়াে ির ির থফিাদরল ও প্রাদেছশে
িছরষেস ূদহর অবাধ প্রতযি ছনবিাচন অনুষ্ঠাদনর াধযদ গেতদন্ত্রর ূলনীছতস ূহ অনুসরদের ছনিয়তা ছবধান
েরদত হদব।
 নাগছরেদের থ ৌছলে অছধোর ছবছধবদ্ধ এবাং থভাদগর ছনিয়তা ছবধান েরা হদব।
 া লা-থ ােি ার ছবচার এবাং থ ৌছলে অছধোর রিার বযািাদর ছবচার ছবভাগদে স্বাধীনতা থেয়া হয়।
 আইন বতরী সাংিান্ত, প্রশাসছনে এবাং আছেিে ি তাসহ সবরে ি তাই থফিাদরল সরোর এবাং
প্রদেশগুদলার দধয এ নভাদব ভাগ েরা হদব থ , প্রদেশগুদলা সবিাছধে স্বায়ত্তশাসন লাভ েদর।
 ছনিয়তা ছবধান েরদত হদব থ ন িাছেস্তাদনর সব এলাোর জনগে সবরে জাতীয় প্রদচযায় িুদরািুছর
অাংশগ্রহে েরদত সি হয় এবাং এেছি ছনছেিয স দয়র দধয আইন েদর এবাং অনযানয বযবস্থার াধযদ
ছবছভন্ন প্রদেদশর দধয ও প্রদেদশর অন্তভুিক্ত ছবছভন্ন এলাোর দধয অেিননছতে এবাং অনয সবরে ববষ য েূর
েরা হয়।
 শাসনতদন্ত্রর উিি ছেোয় এই দ ি থঘাষো োেদত হদব থ , িাছেস্তাদনর ুসল ানরা বযছক্তগত ও স ছযগত
ি িাদয় িছবে থোরান ও সুন্নাহ থ াতাদবে ইসলাদ র ছশিা অনুসাদর তাদের জীবন গদড় তুলদত িাদরন এবাং
সাংখযালঘুরা অবাদধ তাদের ধ িিালন ও সবরে অছধোর, সুদ াগ-সুছবধা এবাং ছনরািত্তা থভাগ েরদত
িাদরন।
১৩। ইয়াছহয়া খান থঘাছষত “আইন োঠাদ া আদেশ” এর উিি ছেোয় উদিখ েরা হয় থ , এই আদেদশর সদে
সাংগছত থরদখ িাছেস্তাদনর শাসনতন্ত্র বতছর েরদত হদব। জাতীয় িছরষে তার প্রে অছধদবশদনর স য় থেদে ১২০
ছেদনর দধয ‘শাসনতন্ত্র ছবল’ না ে এেছি ছবদলর আোদর শাসনতন্ত্র প্রেয়ন েরদবন এবাং তা েরদত বযেি হদল
িছরষে বাছতল হদয় াদব। উক্ত ছবল থপ্রছসদিদন্টর অনুদ ােন লাদভ বযেি হদল জাতীয় িছরষে ছবলুপ্ত হদয় াদব।
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িাছেস্তাদনর প্রায় এগাদরাছি রাজননছতে েল এই ছনবিাচদন অাংশগ্রহে েদর। এগুদলার দধয আওয়া ী লীগ নযাি
(ওয়ালী), িাছেস্তান ুসছল লীগ (োইয়ু ), িাছেস্তান ুসছল লীগ (েনদভনশন), িাছেস্তান ুসছল লীগ (োউছেল),
িাছেস্তান থিদ াদিছিে িাছিি, জা াত-ই-ইসলাছ উদিখদ াগয। ১৯৭০ সাদলর ১ জানুয়াছর সেল রাজননছতে ে ে
ি াদণ্ডর
ওির থেদে ছনদষধাজ্ঞা প্রতযাহার েরা হয়। ফদল থসছেন থেদেই ছনবিাচনী প্রচারাছভ ান শুরু হয়।
১৯৭০ এর ছনবিাচদন জাতীয় িছরষদে জনসাংখযা ছিদলা সাধারে ৩০০ এবাং ছহলাদের জনয ১৩ছি। এর দধয
িাছেস্তাদনর জনয ছনধিাছরত হদয়ছিদলা সাধারে ১৬২ এবাং ছহলা ৭ছি। ১৬২ ছি আসদনর জনয েরছভছত্তে প্রােিীসাংখযা ছিদলা
ছনম্নরূি:
েল
আওয়া ী লীগ
ুসছল লীগ (েনদভনশন)
ুসছল লীগ (োউয়ু )
ুসছল লীগ (োউছেল)
জা াদত ইসলা ী
জছ য়াতুল উদল া ও থনজাদ ইসলা ী
জছ য়াদত ওলা াদয় ইসলা
শছষিনার িীদরর ইসলাছ ে গেতাছন্ত্রে েল
িাছেস্তান েরেী সাংঘ
েৃষে-েছ ে িাছিি
নযাি (ভাসানী)
নযাি (দ াজাফফর)
িাছেস্তান নযাশনাল লীগ
থবছলছচস্তান ুক্তফ্রনন্ট
ছিছিছি
জাতীয় গে ুছক্ত েল (সাংখযালঘু)
জাতীয় োংদগ্রস (সাংখযালঘু)
স্বতন্ত্র প্রােিী
থ াি

ছনবিাচনী প্রতীে
থনৌো
সাইদেল
বাঘ
হাছরদেন
োাঁছড়িিা
বই
থখজুর গাি
গাভী
গরুর গাড়ী
হুাঁো
ধাদনর শীষ
েুাঁদড়ঘর
লােল
থচয়ার
িাতা
থ া বাছত
েল

প্রােিী সাংখযা
১৬২
৯৩
৬৫
৫০
৬৯
৪৫
১৩
৫
১
৩
১৫
৩৬
১৩
১
৮১
৪
৪
৪
৭৬৯

উিদরর িছরসাংখযান থেদে লিয েরা ায়, আওয়া ী লীগ িাড়া আর থোদনা েলই িূবি িাছেস্তাদন সব েয়ছি আসদন
প্রােিী োাঁড় েরাদত িাদরছন।
১৯৭০ সাদলর ৫ অদটাবর জাতীয় িছরষদের ছনবিাচন অনুছষ্ঠত হওয়ার েো ছিদলা। ছেন্তু থসদেম্বর াদস িূবি িাছেস্তাদন
প্রবল বনযার ফদল ছনবিাচদনর তাছরখ ছনধিাছরত হয় ৭ ও ১৭ ছিদসম্বর। অনযছেদে ১২ নদভম্বর েছিে বাাংলায় এে ভয়াবহ
ঘূছেিঝদড় দুই লি থলাে ারা ায়।
এই ঘূছেিঝদড় বাঙাছলদের প্রছত িাছেস্তানী শাসেদগাষ্ঠীর অবদহলা ও উদিিার দনাভাব নতুন েদর প্র াে েদর। এস য়
ছবছভন্ন েল ছনবিাচন ছিছিদয় থেবার োছব জানাদলও বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান তার েৃঢ় প্রছতবাে েদরন এবাং দুগিতদের প্রছত
িাছেস্তানী সরোদরর অবজ্ঞা প্রেশিদনর েদঠার স াদলাচনা েদরন। অবদশদষ িূবি থঘাছষত স য় অনুসাদরই ছনবিাচন অনুছষ্ঠত
হয়। জাতীয় সাংসদের ছনবিাচন অনুছষ্ঠত হয় ১৯৭০ সাদলর ৭ ছিদসম্বর। িাছেস্তান জাতীয় িছরষদের ছনবিাচদনর ফলাফদল দুছি
রাজননছতে েল প্রধান হদয় থেখা থেয়। ছনবিাচদন িূবি িাছেস্তাদন আওয়া ী লীগ ছনরিুশ সাংখযাগছরষ্ঠতা অজিন েদর। িূবি
িাছেস্তাদনর জনয ছনধিাছরত ১৬৯ছি আসদনর দধয ১৬৭ছি আসন আওয়া ী লীগ লাভ েদর। বাছে ২ছি আসদনর ১ছি িায়
ছিছিছি থনতা নুরুল আছ ন, অিরছি এেজন স্বতন্ত্র সেসয। ১০ ছেন ির অনুছষ্ঠত িূবি িাছেস্তান প্রাদেছশে িছরষে ছনবিাচদন
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আওয়া ী লীগ ৩০০ছি আসদনর দধয ২৮৮ছি আসন লাভ েদর। অিরিদি জাতীয় িছরষে ছনবিাচদন িাছেস্তান ছিিলস িাছিি
িছি িাছেস্তাদন ১৪৪ছি আসদনর দধয ৮৮ছি আসন লাভ েদর। সাংগঠদনর ছেে থেদে আওয়া ী লীগ ও ছিছিছি উভদয়ই
ছিদলা আঞ্চছলে। আওয়া ী লীদগর প্রছতছনছধরা সেদলই িূবি িাছেস্তানী এবাং ছিছিছি’র সেদলই িছি িাছেস্তানী। িূবি
িাছেস্তাদন আওয়া ী লীগ জাতীয় ও প্রাদেছশে িছরষদের প্রায় সবগুদলা আসন লাভ েরদলও িছি িাছেস্তাদন জুলছফোর
আলী ভুদটার ছিছিছি িূবি িাছেস্তাদন থোদনা প্রােিী দনানয়ন ছেদত না িারদলও িছি িাছেস্তাদন ছনরিুশ সাংখযাগছরষ্ঠতা
অজিন েদর।
িূবি িাছেস্তাদন আওয়া ী লীদগর প্রছত এই ছবিুল রায় ছিদলা প্রোরান্তদর ৬-েফা ে স
ি ূছচর প্রছত গেরায়। এই গেরায়
ছিদলা িূবি বাাংলার স্বায়ত্তশাসদনর জনয িূবি বাাংলাবাসীর যাদণ্ডিস্বরূি। দুই প্রদেদশর দুছি েল প্রাধানয লাভ েরায় িাছেস্তাদন
ছনবিাচদত্তার অবস্থা জছিল হদয় িদড়। ছনবিাচনী ফলাফল থঘাষো হওয়া াে বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান থঘাষো েদরন: I
warmly thank the people for having given a historic verdict in favour of our six-point programme.
We pledge to implement this verdict. There can be no constitutions except one which is based on the
six-point programme.

িাছেস্তান সরোর ি তা হস্তান্তর ছনদয় নানা িালবাহানা শুরু েদর। ইয়াছহয়া খান ১ াচি ১৯৭১ এে থঘাষো জাছরর
াধযদ ৩ াচি অনুছষ্ঠতবয জাতীয় সাংসদের অছধদবশন স্থছগত থঘাষো েদরন। এর প্রছতবাদে ২ ও ৩ াচি হরতাল িালদনর
ফদল সেল সরোছর ে ে
ি াণ্ড অচল হদয় িদড়। থোদনা থোদনা িাে ও েছ ে সাংগঠন স্বাধীনতা থঘাষোর োছব েদরন। ‘িূবি
িাছেস্তান িােলীগ’ ৩ াচি ১৯৭১ ঢাোর িল্টন য়োদন এে জনসভায় স্বাধীন বাাংলাদেশ প্রছতষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহে েদরন।
সভায় ‘স্বাধীন সাবিদভৌ বাাংলাদেদশর থঘাষো ও ে স
ি ূছচ’ শীষিে এেছি ইশদতহার প্রচার েরা হয়। এদত বলা হয়, ছতনছি
লি অজিন েরার জনয স্বাধীন সাবিদভৌ বাাংলাদেশ গঠন েরা হদব। লিযগুদলা হদলা:
১। স্বাধীন ও সাবিদভৌ ‘বাাংলাদেশ’ গঠন েদর িৃছেবীর বুদে এেছি বছলষ্ঠ জাছত সৃছয ও বাঙাছলর ভাষা সাছহতয, েৃছয ও
সাংস্কৃছতর িূেি ছবোদশর বযবস্থা েরদত হদব।
২। স্বাধীন ও সাবিদভৌ ‘বাাংলাদেশ’ গঠন েদর অঞ্চদল অঞ্চদল বযছক্তদত বযছক্তদত ববষ য ছনরসনেদল্প স াজতাছন্ত্রে
অেিনীছত চালু েদর েৃষে-েছ ে রাজয োদয় েরদত হদব।
৩। স্বাধীন-সাবিদভৌ ‘বাাংলাদেশ’ গঠন েদর বযছক্ত, বাে ও সাংবােিদের স্বাধীনতাসহ ছনদভিজাল গেতন্ত্র োদয় েরদত
হদব।
ইশদতহাদর ছনম্নছলছখত থিাগান উচ্চারদের আহ্বান জানাদনা হয়—
‘স্বাধীন সাবিদভৌ বাাংলাদেশ- েীঘিজীবী হউে; স্বাধীন ের স্বাধীন ের- বাাংলাদেশ স্বাধীন ের; স্বাধীন বাাংলার হান
থনতা-বেবন্ধু থশখ ুছজব; গ্রাদ গ্রাদ েূগি ের- ুছক্তবাছহনী গঠন ের; বীর বাঙাছল অস্ত্র ের- বাাংলাদেশ স্বাধীন ের; ুছক্ত
ছে থিদত চাও- বাোছলরা এে হও।’ ২ াদচির হরতাদলর স য় িুছলদশর গুছলদত দুইজন ছনহত এবাং েদয়েজন গুরুতর
আহত হদল থশখ ুছজব ঐছেন সন্ধযায় এে থপ্রস ছবজ্ঞছপ্তর াধযদ ছনদা প্রোশ েদরন এবাং ৭ াচি ি িন্ত আদদালদনর নতুন
ে স
ি ূছচ থঘাষো েদরন। ি তা হস্তান্তছরত না হওয়া ি িন্ত সেল ধরদনর িযাক্স প্রোন বন্ধ রাখার জনয ছতছন জনগেদে ছনদেিশ
থেন। অগতযা ইয়াছহয়া খান ১৯৭১ সাদলর ৬ াচি জাছতর উদিদশয থেওয়া ভাষদে ২৫ াচি ১৯৭১ জাতীয় িছরষদের
অছধদবশদনর আহ্বান েদরন। ৬ াচি ইয়াছহয়া এেছি গুরুত্বিূেি প্রশাসছনে িছরবতিন সাধন েদরন। ছতছন েদঠার প্রেৃছতর
সা ছরে অছফসার থজনাদরল ছিক্কা খানদে িূবি িাছেস্তাদনর গভনির ছনদয়াগ েদরন। আদলাচনার অন্তরাদল শাসেদগাষ্ঠী িূবি
িাছেস্তাদন সা ছরেশছক্ত বৃছদ্ধ েদর।
এ ছন থপ্রিািদি থশখ ুছজব ৭ াচি (১৯৭১) থরসদোসি য়োদন তাাঁর ঐছতহাছসে ভাষে থেন, া ‘বেবন্ধু সাতই াদচির
ভাষে’ নাদ িছরছচত। এই ভাষদের াধযদ দুদিা উদিশয ফুদি উদঠদি—
১। এবাদরর সাংগ্রা আ াদের ুছক্তর সাংগ্রা , এবাদরর সাংগ্রা স্বাধীনতার সাংগ্রা - এই থঘাষোর াধযদ ছতছন
িদরািভাদব স্বাধীনতার থঘাষো থেন।
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২। এই ভাষদের াধযদ ইয়াছহয়া েতৃিে থঘাছষত জাতীয় িছরষদের অছধদবশদন থ াগ থেয়ার প্রদনগু চারছি িূবিশতি
আদরাি েরা হয়:





অছবলদম্ব সা ছরে শাসন প্রতযাহার েরদত হদব;
সব বসনযবাছহনীদে বযারাদে ছফছরদয় ছনদত হদব;
প্রােহাছন সম্পদেি তেন্ত েরদত হদব;
জনগদের ছনবিাছচত প্রছতছনছধদের োদি অছবলদম্ব ি তা হস্তান্তর েরদত হদব।

িছব: থরসদোসি য়োদন বেবন্ধুর ঐছতহাছসে ৭ াদচির ভাষে
ছতছন এই োছবগুদলা উত্থািন েদর আদলাচনার িার উন্মুক্ত রাদখন।
২৫ াদচির োদলারাত ও স্বাধীনতা থঘাষো: ১৫ াচি েদয়েজন থজনাদরলসহ ইয়াছহয়া খান ঢাোয় আদসন। ১৬-১৭ াচি ি িন্ত
ুছজব ইয়াছহয়া ববঠে চদল। ২১ াচি ভুদটা ঢাো আদসন ও আদলাচনায় অাংশ থনন। আদলাচনায় ভুদটা ছেিুদতই িয়েফার
বাস্তবায়দন সেত ছিদলা না, থশখ ুছজবও িয়েফার প্রদনগু থোদনা িাড় ছেদত রাছজ ছিদলন না। ইছত দধয ঢাোয় ২৩ াচি
িাছেস্তান ছেবদস িাছেস্তানী িতাোর িছরবদতি বাাংলাদেদশর িতাো উদত্তালন েরা হয়। ভুদটা ও ইয়াছহয়া থশখ ুছজদবর
সদে আদলাচনার োলদিিে েদর অলদি িছি িাছেস্তান থেদে িূবি িাছেস্তাদন থসনাসেসয ও সা ছরে সরে াছে আনা
হয়। সেল প্রস্তুছত সম্পন্ন হদল ২৫ াচি রাদতর িাছেস্তানী বাছহনী ঢাোর ছনরস্ত্র জনগদের উির ঝাাঁছিদয় িদড়। ঢাোর ছনরস্ত্র
জনগদের ছবরুদদ্ধ িাে-থসনাবাছহনীর এই অদঘাছষত ুদদ্ধর প্রছতবাদে বাাংলাদেদশ স্বাধীনতা ুদ্ধ শুরু হয়। িাে-বাছহনী ২৫
াচি রাত ১িা ১০ ছ ছনদি (২৬ াদচি প্রে প্রহর) থশখ ুছজবদে বছদ েদর এবাং িদর থসখাদন তাাঁদে ছ য়াওয়ালী োরাগাদর
বছদ রাখা হয়। ছবদেশী িে-িছেোয় তার বছদ হওয়ার খবর প্রোছশত হয় ১ এছপ্রল।
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িছব: গেহতযা ১৯৭১
বেবন্ধু বছদ হওয়ার িূদবিই চটগ্রা স্থ আওয়া ী লীদগর সাধারে সম্পােে জনাব এ .এ. হান্নাদনর ছনেি স্বাধীনতার
থঘাষো বােী থপ্ররে েদর। বােীছি ছনম্নরূি:
“This may my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people
of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of
ocupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation
army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.”7

২৭ াচি োলুরঘাদি স্থাছিত স্বাধীন বাাংলা ছবপ্লবী থবতার থেন্দ্র িদর স্বাধীন বাাংলা থবতার থেন্দ্র থেদে থ জর ছজয়াউর
রহ ান থশখ ুছজবুর রহ াদনর িদি স্বাধীনতার থঘাষো িাঠ েদরন। িাে-থসনাবাছহনীর অদঘাছষত ুদদ্ধর প্রছতবাদে
বাাংলাদেদশ ১৯৭১ সাদলর ২৬ াচি থেদে থ স্বাধীনতার ুদ্ধ শুরু হয় তা চদল েীঘি নয় াস। অতোঃির ১৯৭১ সাদলর ১৬
ছিদসম্বর বাাংলাদেশ শত্রু ুক্ত হদয় ছবজয় অজিন েদর।
ছু ক্ত দু দ্ধর ভয়াবহ নয় াস: ২৫ াচি ছেবাগত রাদত িাছেস্তানী বাছহনী ঢাোর ছনরস্ত্র জনসাধারদের ওির থ গেহতযা শুরু
েদর তার প্রছতবাদে রুদখ োাঁড়ায় ইছিআর, থসনাবাছহনী, িুছলশ, ুজাছহে, আনসার ও থস্বোদসবে বাছহনীর সশস্ত্র জওয়ান ও
অছফসারবৃদ। থেদশর ছবছভন্ন অাংদশ থস স য় থ সেল সা ছরে অছফসার প্রছতদরাধ সাংগ্রা শুরু েদরছিদলন তাদের দধয
উদিখদ াগয ছিদলন:
থ
থ
থ
থ
থ
থ
থ

জর ছজয়াউর রহ ান- চটগ্রা অঞ্চল
জর রছফেুল ইসলা - থনায়াখালী অঞ্চল
জর খাদলে থ াশাররফ- িাহ্মেবাছড়য়া, বভরববাজার, েুছ িা, থ ৌলভীবাজার, ছসদলি অঞ্চল
জর এদেএ সছফউিাহ- ঢাো, য় নছসাংহ ও িাোইল অঞ্চল
জর আবু ওস ান- েুছযয়া ও দশার অঞ্চল
জর ছগয়াস উছিন আহদ ে- রাজশাহী অঞ্চল
জর নাজ ুন ও থ জর নওয়াদজশ- বসয়েিুর ও রাংিুর অঞ্চল।

থেদশর সেল স্থাদন আওয়া ী লীদগর থনতৃবৃদর থনতৃদত্ব ২৬ াচি থেদেই প্রছতদরাধ সাংগ্রা শুরু হয়। ছবছভন্ন স্কুলেদলদজর াদঠ সশস্ত্র থিছনাং েযাম্প চালু হয়। বদড়া বদড়া গাি থেদি রাস্তায় বযাছরদেি সৃছয েরা হয়, ছিজ-োলভািি থভদে
থেয়া হয়। অদনে ুবে সী ান্ত অছতি েদর, অদনদে সী ান্ত এলাোয় ুব ছশছবর স্থািন েদর থ খান থেদে অদনেদে
ুছক্ত বাছহনীর জনয ছরিুি েরা হয়। প্রছতদরাধ সাংগ্রা চলাোলীন তাজউিীন আহ ে ও বযাছরিার আছ রুল ইসলা সী ান্ত
7। বােীছি স্বাধীনতার েছললিে তৃতীয় খদণ্ড ছলছিবদ্ধ আদি (িৃ-১)।
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অছতি েদর ভারদতর প্রধান ন্ত্রী ইছদরা গান্ধীর সদে ববঠে েদরন। ছ দসস গান্ধীর সদে ববঠদের ির তাজউিীন আহ ে
সরোর গঠন েদরন ার াধযদ ুছক্ত ুদদ্ধ ভারদতর সহদ াছগতা লাভ েরা ায়। আগরতলাদত ন্ত্রীদের দধয েপ্তর বন্টন
েরা হয়:
বেবন্ধু থশখ ুছজবুর রহ ান- থপ্রছসদিন্ট
বসয়ে নজরুল ইসলা - ভাইস থপ্রছসদিন্ট
তাজউিীন আহ ে- প্রধান ন্ত্রী, প্রছতরিা ন্ত্রোলয়
খদোর থ াশতাে আহদ ে- িররাে, আইন ও সাংসে
এ এইচ এ ো ারুজ্জা ান- অভযন্তরীে সরবরাহ, োে ও িুনবিাসন
েযাদেন নসুর আলী- অেি, বাছেজয ও ছশল্প
ন্ত্রীিছরষে ১২ এছপ্রল েলোতায় ছফদর ায়। ন্ত্রীিছরষদের সা দন দুছি োজ জরুছর হদয় িদড়। প্রে ত, স্বাধীনতার
সনে প্রেয়ন এবাং ছিতীয়ত, ুক্তাঞ্চদল শিে গ্রহে অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন েরা। ুক্তাঞ্চদল এবাং এেই সদে ছনরািে ও
েলোতার সদে সড়ে থ াগাদ াগ আদি এ ন এেছি স্থাদন শিেগ্রহে অনুষ্ঠান আদয়াজদনর লদিয তৎোলীন েুছযয়া থজলার
থ দহরিুর হেু ায় ববেযনাে তলায় আম্রোনন ছনবিাচন েরা হয়। ১৭ এছপ্রল তাছরদখ দুিুর ১১িায় ববেযনােতলায় ন্ত্রীসভার
অছভদষে অনুষ্ঠান হয়।

িছব: ছু জবনগর সরোর
অনুষ্ঠানছি িছরচালনা েদরন আব্দুল ান্নান। নতুন রাদের ঐছতহাছসে থঘাষোিে িাঠ েদরন আওয়া ী লীদগর ছচি হুইি
অধযািে ইউসুফ আলী। নবগছঠত স্বাধীন সাবিদভৌ বাাংলাদেদশর না হদলা ‘গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ’। সরোদরর প্রেৃত
ো িালয় প্রছতষ্ঠা েরা হয় েলোতায়। ববেযনাে তলায় এই সরোর ‘ ুছজবনগর সরোর’ নাদ ই িছরছচছত লাভ েদর ১৪
এছপ্রল (১৯৭১) ুছজবনগর সরোর েতৃিে েদেিল ওস ানীদে ‘ ুছক্তদফৌজ’– এর প্রধান থসনািছত ছন ুক্ত েরা হয়।
ুছক্ত ুদ্ধ চলাোলীন স দয় ছবদশষ রাজননছতে আেিশছভছত্তে এবাং বযাছক্তর না ছভছত্তে ছেিু বাছহনী গদড় উদঠছিদলা।
থ ন– ুছজব বাছহনী, িাোইদলর োদের বাছহনী, ছসরাজগদের লছতফ ছ জিার বাছহনী, ছঝনাইেদহর আেবর থহাদসন বাছহনী,
ফছরেিুদরর থহ াদয়ত বাছহনী, ছিদরাজিুদরর রছফে বাছহনী, বছরশাদলর েুিুস থ ািা ও ছশিে আব্দুল গফুর বাছহনী,
য় নছসাংদহর অবসরপ্রাপ্ত জুছনয়র েছ শন অছফসার আফসার বাছহনী, সুদবোর আফতাদবর বাছহনী উদিখদ াগয।
১৯৭১ সাদলর ২৬ াচি স্বাধীনতা ুদ্ধ শুরু হদল স্বাধীনতাো ী জনগদের সদে প্রবাসী সরাদের থ াগাদ াদগর প্রধান
াধয ছিদলা স্বাধীন বাাংলা থবতার থেন্দ্র। স্বাধীন বাাংলা থবতার থেন্দ্রর ূল লিয ছিদলা ুছক্ত ুদদ্ধ অাংশগ্রহেোরী এবাং
ুছক্ত ুদদ্ধর সহদ াগী ও স েিনোরী সেলদে উজ্জীছবত েরা এবাং উজ্জীছবত রাখা, সেলদে ঐেযবদ্ধ রাখা, ুছক্ত ুদদ্ধ ছবজয়
অজিদনর বযািাদর সেলদে আশাছন্বত েরা। এ লদিযই স্বাধীন বাাংলা থবতার থেদন্দ্রর সেল থপ্রাগ্রা প্রেয়ন েরা হয়। স্বাধীন
বাাংলা থবতার থেন্দ্র িাড়াও ুছক্ত ুদদ্ধর স য় গে াধয ছহদসদব ূলযবান অবোন থরদখদি ুছজবনগর এবাং ছবছভন্ন ুক্তঞ্চল,
ুক্তরাজয ও োনািা থেদে প্রোছশত িে–প্রছেো। ুছক্ত ুদদ্ধর প্রছতছি িদবি িাে-স াজ ও বুছদ্ধজীবীদের ভূছ ো ছিদলা
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থগৌরদবাজ্জল। জন ত গঠন, েূিননছতে তৎিড়তা চালাদনা, প্রচার াধয দে সচল রাখার লদিয িে-প্রছেো প্রোশ েরা,
থরছিওদত ছবছভন্ন জনছপ্রয় অনুষ্ঠান প্রচার েরা, প্রবাসী সরোর িছরচালনায় সহদ াছগতা েরা, সাাংস্কৃছতে ে ে
ি াণ্ড িছরচালনা
েরা ইতযাছে থিদে িাে ও বুছদ্ধজীবীদের ভূছ ো প্রশাংসনীয়। এিাড়া থ াদ্ধা ছহদসদব, ুছক্ত ুদদ্ধর অস্ত্র সাংরিে ও
সরবরাহোরী রূদি, ুছক্তদ াদ্ধাদের আেয় ছেদয়, খাবার রান্না, অনুদপ্ররো ুছগদয়, তেয সরবরাহ েদর, থসবাোন েদর নারীরা
ুছক্ত ুদদ্ধ গুরুত্বিূেি ভূছ ো িালন েদরদিন।

িছব: ছু ক্ত দু দ্ধর ছবজয়ী ছু ক্তদসনা
বাাংলাদেদশর ুছক্ত ুদদ্ধর সদে ভারদতর না ওতদপ্রাতভাদব জছড়ত। প্রায় এে থোছি শরোেিী ভারদত আেয় লাভ েদর।
েীঘি নয় াস ভারত তাদের ভরে-থিাষে েদর। থেবল শরোেিীদের জনয থসদেম্বর ি িন্ত ভারতদে বযয় েরদত হদয়দি ২৬০
থোছি িাো। থ ুছক্তবাছহনী বাাংলাদেশদে স্বাধীন েদরছিদলা তার জন্ম হয় ভারদতর াছিদত। ুছজবনগর সরোর গছঠত
হদয়দি ভারতীয় াছিদত। অবস্থান েদরদি েলোতায় এবাং নয় াস সরোদরর সেল ে ে
ি াণ্ড িছরচাছলত হদয়দি েলোতা
থেদে। এজনয সেল অবোঠাদ াগত সাহা য প্রোন েদরদি ভারতীয় েতৃিিি। ভারতীয় সরোর, ছবছভন্ন রাজননছতে েল,
বুছদ্ধজীবী থেছে, িে–িছেো প্রভৃছত থেবল ুছক্ত ুদদ্ধর স েিন ছেদয়ই োছয়ত্ব থশষ েদরছন, ছবশ্বজন ত গঠন েরা, আন্তজিাছতে
েূিননছতে থ াগাদ াগ সৃছয েদর বাাংলাদেদশর ুছক্ত ুদদ্ধ ছবছভন্ন থেদশর স েিন আোয় েরা ইতযাছে োজ ভারত েদরদি।
ুছক্ত ুদদ্ধর স েিদন ভারত-থসাছভদয়ত ব েী চুছক্ত স্বাির হয়। ভারতীয় বাছহনী ও বাাংলাদেদশর ুছক্তবাছহনী ছনদয় থ ৌে বাছহনী
গঠন েরা হয়। ৬ ছিদসম্বর ভারত বাাংলাদেশদে স্বীেৃছত থেয়। ভারত-বাাংলাদেশ থ ৌে বাছহনীর োদিই ১৬ ছিদসম্বর িাছেস্তান
বাছহনী আত্মস িিন েদর। এভাদব থেখা ায়, বাাংলাদেদশর ুছক্ত ুদদ্ধ শুরু থেদে থশষ ি িন্ত ভারদতর ভুছ ো ছিদলা প্রতযি,
গভীর এবাং ঘছনষ্ঠ।
বাাংলাদেদশর স্বাধীনতা আদদালন ও তার অন্তছনছহত তাৎি :ি িাছেস্তান রাদের জদন্মর িরিরই রােভাষার বাাংলা ভাষার প্রছত
রােীয়ভাদব থ অবজ্ঞা প্রেশিন েরা হয়, তাদত িূবি বাাংলা প্রদেদশর জনদগাছষ্ঠর দধয এ ন ধারো জন্ম লাভ েদর থ
তাদেরদে েখদনাই রােীয় স ানাছধোর থেওয়া হদব না প্রেদ ভাষার প্রদনগু বাঙাছলরা অছধোর সদচতন হয়। ি ান্বদয়
প্রশাসছনে, অেিননছতে, সা াছজে থিদে ি বধি ান ববষ যগুছল তাদেরদে িুদ্ধ েদর। এে ি িাদয় স্বাছধোর আদদালন শুরু
হয়, া ১৯৭১ সাদল স্বাধীনতা আদদালদন ি িবাছসত হয়।
প্রশাসছনে থিদে ববষ য: িাছেস্তান ছিছিশদের োি থেদে উত্তরাছধোর সূদে এে সুশৃঙ্খল আ লাদগাষ্ঠী লাভ েদর। থেদশ
শাছন্ত-শৃঙ্খলা প্রছতষ্ঠা থেদে শুরু েদর সেল উন্নয়ন ে ে
ি াদণ্ডর োছয়ত্বপ্রাপ্ত ছিদলা আ লাদগাষ্ঠী। িাছেস্তান সৃছযর ির
আ লাদেছে প্রেৃত ি তার অছধোরী হয়। ছেন্তু এই আ লা থগাছষ্ঠদত িূবি বাাংলার প্রছতছনছধত্ব ছিদলা নগেয ১৯৪৭ সাদল
ুসল ান আই.ছস.এস. আছফসারদের এে তৃতীয়াাংশ ছিদলন িাোছব, অবছশযরা ভারদতর ছবছভন্ন প্রদেশ থেদে আগত ও
অবাঙাছল ছরফুছজ ুসল ান। এদেরদে ছনদয় গছঠত হয় িাছেস্তান ছসছভল সাছভিস। তারা িাছেস্তান প্রশাসদনর উচ্চত
িেগুদলা েখল েদরন। স্বভাবতই স্বাধীনতার সূচনালদেই িাছেস্তান প্রশাসদন অবাঙাছল ুসল ানদের এেদচছিয়া আছধিতয
োদয় হয়। ১৯৫৫ এবাং ১৯৬৮ সাদল থেন্দ্রীয় সছচবালদয় িূবি ও িছি িাছেস্থাদনর প্রছতছনছধত্ব ি িাদলাচনা েরদল
প্রশাসদনর গুরুত্বিূেি উচ্চিেস ূদহর িছি িাছেস্তাদনর এেদচছিয়া আছধিতয লিয েরা ায়।
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সরেী-১: ১৯৫৫ এবাং ১৯৬৮ সাদল িাছেস্তাদনর থেন্দ্রীয়ী সছচবালদয় িূবি ও িছি িাছেস্তাদনর প্রছতছনছধত্ব:
িে
থ াি সাংখযা

১৯৫৫ সাল
িছি িাছেস্তানী

িূবি িাছেস্তানী

১৯
৪১

১৯
৩৮

১৩৩

থসদিিারী
জদয়ন্ট
থসদিিারী
থিিুছি
থসদিিারী
আন্ডার
থসদিিারী
অনযানয
থ াি

৩

১৯৫৫ সাদল িছি
িাছেস্তানীদের
শতেরা হার
০.০
৭.৩

১৯৫৫ সাদল িূবি
িাছেস্তানীদের
শতেরা হার
১৪.০
৬.০

১২৩

১০

৭.৫

১৮.০

৫৪৮

৫১০

৩৮

৭.০

২০.০

৭৪১

৬৯০

৫১

৬.৯

?

উৎস: Safur, A. Akanda, ‘East Pakistan and Politics of Regionalism’, unpublished Ph. D. Thesis,
University of Denver, 1970. (বাাংলাদেদশর ইছতহাস ১৯৪৭-৭১: ি. থ া াহবুবর রহ ান)।
থেবল ছসছভল সাছভিদসই নয় ফদরন সাছভিস ছবছভন্ন স্বায়ত্তশাছসত ও আধাস্বায়ত্বশাছসত প্রছতষ্ঠাদনর চােুরীদত িূবি ও িছি
িাছেস্তাদনর দধয ববষ য ছবরাজ ান ছিদলা।
সারনী-২:ফদরন সাছভিস ও থিিবযাাংদের চােুছরদিদে ববষ য
চােুরীর থিে
ফদরন সাছভিস
েযািার
থিিবযাাংে অব
িাছেস্তান

সাল
১৯৫৩
১৯৬২
১৯৫০
১৯৬৩

থ াি সাংখযা
১১৯
২৪০
২০৬
৭৫১

িূবি িাছেস্তান
৩৬
৫০
৪১
২৩৬

িছি িাছেস্তান
৮৩
১৯০
১৬৫
৫১৫

িূবি িাছেস্তাদনর শতেরা হার
৩১
২০.৮
১৯.৯
৩১.৪

উৎস: Safur, A. Akanda, ‘East Pakistan and Politics of Regionalism’, unpublished Ph. D. thesis, pp.
141–142.

সারেী- ৩: ১৯৫৬ সাদল প্রছতরিা সাছভিদসর ছবছভন্ন িদে িূবি ও িছি িাছেস্তানী অছফসারদের সাংখযা ও হার
িেছব
থল. থজনাদরল
থ জর থজনাদরল
ছিদগছিয়ার
েদনিল
থল. েদনিল
থ জর
থসনাবাছহনীদত থ াি
থনছভদত থ াি
ছব ানবাছহনীদত থ াি
Volume-II, Issue-VI

িছি িাছেস্তানী
অছফসাদরর সাংখযা
৩
২০
৩৪
৪৯
১৯৮
৫৯০
৮৯৪
৫৯৩
৬৪০

িূবি িাছেস্তানী অছফসাদরর
সাংখযা
০
০
১
১
২
১০
১৪
৭
৬০
May 2016

িূবি িাছেস্তানীদের শতেরা
হার
০.০০
০.০০
২.৮৫
২.০০
১.৩৩
১.৬৬
১.৫৬
১.১৬
৮.৫৭
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উৎস: Verrinder Grover (ed.) Encyclopedia of SAARC Nations (New Delhi: Deep & Deep
Publication, 1997), pp. 20-21

িরবতিী বিরগুদলাদত এই ববষ য আদরা বৃছদ্ধ িায়। ১৯৬৮ সাদল িূবি ও িছি িাছেস্তানীদের দধয আনুিাত ছিদলা
থজায়ানদের থিদে ১:২৫ এবাং অছফসারদের থিদে ১:৯০।
ছশিাদিদে ববষ য: ১৯৪৭ সাদল প্রাই াছর থেদে েদলজ ি িায় ি িন্ত প্রছতষ্ঠান ও িােিােীদের সাংখযা িছি িাছেস্তাদনর
তুলনায় িূবি িাছেস্তাদন থবছশ ছিদলা। ছেন্তু িরবতিী ২০ বিদর িূবি িাছেস্তান িছি িাছেস্তাদনর তুলনায় ছশিাদিদে অদনে
ছিছিদয় িদড়। ১৯৪৭ থেদে ১৯৬৮ ি িন্ত স দয় িূবি িাছেস্তাদন স্কুলগাছ থিদলদ দয়দের সাংখযা বাড়দলও প্রাই াছর স্কুদলর
সাংখযা েদ দি। অেচ এেই স দয় িছি িাছেস্তাদন প্রাই াছর স্কুদলর সাংখযা প্রায় চারগুে বৃছদ্ধ থিদয়দি।
সারেী-৪: ১৯৪৭-৪৮ থেদে স য়োদল িূবি ও িছশ িাছেস্তাদনর ছশিার অগ্রগছত
প্রছতষ্ঠান

িছি িাছেস্তান
১৯৬৮-৬৯
৩৯,৪১৮

বৃছদ্ধ
+৩৬৯%

১৯৪৭-৪৮
২৯,৬৬৩

িূবি িাছেস্তান
১৯৬৮-৬৯
বৃছদ্ধ
২৮,৩০৮
জনসাংখযার হার বৃছদ্ধ
সদেও ১৪৫৫ছি
েদ দি (-৪.৬%)
৩,৯৬৪
+১১.৪%

প্রাই াছর স্কুল

১৯৪৭-৪৮
৮,৪১৩

থসদেণ্ডারী স্কুল

২,৫৯৮

৪,৪৭২

+১৭৬%

৩,৪৮১

ছবছভন্ন থেছনর
েদলজ
থ ছিদেল,
ইছেছনয়াছরাং,
ও েৃছষ েদলজ
ছবশ্বছবেযালয়

৪০

২৭১

+৬৭৫%

৫০

১৬২

+৩২০%

৪

১৭

+৪২৫%

৩

৯

+৩০০%

২ (৬৫৪ জন
ছশিােিী)

৬ (১৮৭০৮
জন ছশিােিী)

১ (১৬২০
৪ (৮৮২১
জন ছশিােিী) জন ছশিােিী

উৎস: Bangladesh Documents, p.19.
এিাড়া Colombo Plan, Ford Foundation, Commonwealth Aid প্রভৃছত থপ্রাগ্রাদ র আওতায় থ সব ববদেছশে
বৃছত্ত থেওয়া হয়, তার সুদ াগ-সুছবধা িছি িাছেস্তানীরা থভাগ েদর, িূবি িাছেস্তাদনর থ াগয প্রােিীরা অদনে স য় এসব
বৃছত্তর সন্ধানই থিদতা না। এভাদব ছশিাদিদে ছিছিদয় িদড় িূবি িাছেস্তানীরা িদরািেভাদব ছবছভন্ন প্রশাসছনে িদের
ছনদয়াদগর সুদ াগ থেদে বছঞ্চত হদত োদে।
অেিননছতে ববষ য: িূবি িাছেস্তানীদের সবদচদয় বড় অছভদ াগ ছিল থেন্দ্রীয় সরোর েতৃিে িূবি িাছেস্তাদনর অেিননছতে
থশাষে েরা। িাছেস্তাদনর আ দল ছিদিন আদ ছরোর অদনে ছনরদিি অেিনীছতছবে বদলদিন থ , ‘The economy
development of East Pakistan was sadly neglected and the something ought to be done about it’। িূবি
ও িছি িাছেস্তাদনর জনগদের াোছিিু আয় এবাং বযদয়র থিদে ববষ য ১৯৫১-৫২ সাদলই স্পয হয় এবাং তা িরবতিী
বিরগুদলাদত ি ান্বদয় বাড়দত োদে। এই ববষ য সৃছযর ূল োরেগুদলা ছিদলা:
১। িছি িাছেস্তাদন সরোছর ও থবসরোছর ি িাদয় আছেিে ছবছনদয়াগ;
২। িাছেস্তাদনর রাজধানী ও প্রছতরিা সাছভিদসর সেল সেরেপ্তর িছি িাছেস্তাদন প্রছতষ্ঠা েরা;
৩। িূবি িাছেস্তান থেদে অছজিত ববদেছশে ুিা িছি িাছেস্তাদনর;
৪। বযাাংছোং এবাং ঋেোন প্রছতষ্ঠানস ূদহর সেরেপ্তর িছি িাছেস্তাদন প্রছতষ্ঠা েরা প্রভৃছত।
১৯৪৭-৫৫ স য়োদল িাছেস্তাদনর থেন্দ্রীয় সরোর থ অেি বযয় েদরন তার প্রায় ৯০% বযয় েরা হয় িছি িাছেস্তাদন।
িূবি িাছেস্তান থেদে রাজস্ব আয় হয় ১৬৮১ ছ ছলয়ন িাো। ছেন্তু এই অদেির াে ৪২৭ ছ ছলয়ন িাো থসখাদন বযয় েরা হয়।
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সারেী-৫: ১৯৪৭-স য়োদল িাছেস্তান থেন্দ্রীয় সরোদরর প্রদেশছভছত্ত বযছক্তর বযয় িছর াে
বযদয়র খাত
আছেিে সাহা য
ূলধন বযয়
অনুোন
ছশিাখাত
ববদেছশে সাহা য বরাি
প্রছতরিা খাদত বযয়
থ াি

িছি িাছেস্তাদন
(ছ ছলয়ন িাো)
১০,০০০
২,১০০
৫৪০
১,৫৩০
৭৩০
৪,৬৫০
১৯,৫৫০

িূবি িাছেস্তাদন বযয়
(ছ ছলয়ন িাো)
১,২৬০
৬২০
১৮০
২৪০
১৫০
১০০
২,৫৫০

িূবি িাছেস্তাদনর বযাদয়র
শতেরা হার
১১.২
২২.৮
২৫.০
১৩.৩
১৭.০
২.১
১০.২

উৎস: Safer, A. Akanda, op. cit., p.167
িাছেস্তাদনর প্রে , ছিতীয় ও তৃতীয় িঞ্চবাছষিেী িছরেল্পনায় এই ববষয ছিদলা বযিে। িাছেস্তাদনর রাজধানী এবাং সেল
সা ছরে ও থবসা ছরে ছবভাগস ূদহর থহি অছফস িছি িাছেস্তাদন অবছস্থত হওয়ায় থসগুদলার ভবন ছন িাে, আসবাবিে
িয়, িাফদের বাসাবাছড় ছন িাে প্রভৃছতদত থ ছবিুল অেি ছবছনদয়াগ েরা হয় এবাং ছবছভন্ন ছন িাে ও সরবরাহ োদজ থ
ে দি িে সৃছয হয় তার এেদচছিয়া সুদ াগ লাভ েদর িছি িাছেস্তানীরা। থসনা, থনৌ এবাং ছব ান বাছহনীর সেরেপ্তর িছি
িাছেস্তাদন অবছস্থত হওয়ায় প্রছতরিা খাদত থ বযয় বরাি তা প্রায় িুদরািাই বযয় হয় িছি িাছেস্তাদন। িূবি িাছেস্তাদন এ
খাদত থোদনা বরাি ছিদলা না।
িাছেস্তাদনর দুই অাংদশর ববদেছশে বাছেযদজর িছরসাংখযান ছবদিষে েরদল থেখা ায়, ১৯৪৭ থেদে ১৯৬৬ ি িন্ত
স য়োদল থ খাদন িূবি িাছেস্তাদনর বাছেজয–উিৃত্ত ছিদলা ৪৯২৪.১ ছ ছলয়ন িাো, থসখাদন িছি িাছেস্তাদন ঘািছত ছিদলা
১৬,৬৩৪.৬ ছ ছলয়ন িাো। স্বভাবতই িূবি িাছেস্তাদন উিৃত্ত ছেদয় িছি িাছেস্তাদনর বাছেজয ঘািছত িূরে েরা হয়। িাি
রপ্তাছন েদর থ ববদেছশে ুিা অজিন েরা হয় তা বযয় হয় িছি িাছেস্তাদনর স্বাদেি। আবার দুই অঞ্চদলর দধয থ
আন্ত:প্রাদেছশে বাছেজয হয় তাদতও িূবি িাছেস্তান িছতগ্রস্ত হয়। বযাাংছোং থসদটদরও িূবি িাছেস্তান অবদহছলত োদে। ১৯৬৩
সাদল তিছসছল বযাাংদের সাংখযা ছিদলা ৩৬, ার থ াি ১১৩০ ছি শাখার দধয িূবি িাছেস্তাদন ছিদলা থ াি ৬২ ছি (৩২%)।
স্বভাবতই বযাাংছোং খাদতর থসবা িছি িাছেস্তানীরাই থবশী লাভ েদর। বযাাংছোং থসটদরর াধযযদ থ ছবছনদয়াগ েরা হয় তার
৯০ ভাগ িায় িছি িাছেস্তান।
উিসাংহার:
উিদরর আদলাচনা থেদে এেো সুস্পয বলা ায় থ , িাছেস্তাদনর প্রশাসছনে বযবস্থায় সা ছরে থিদে উন্নয়ন প্রেদল্পর বযয়
বরাদি, ববদেছশে সাহা য বণ্টদন ইতযাছে সেল ছবষদয় িূবি িাছেস্তাদন ঔিছনদবছশে শাসন িুদরা াোয় চালু ছিদলা। তািাড়া
বাঙাছলদেরদে িাছেস্তাদনর রােীয় ি তা থেদেও বছঞ্চত রাখা হয়। এ নছে বাঙাছলরা ছনজ প্রদেদশও স্বশাসদনর সুদ াগ
িায়ছন। থসখাদন গুরুত্বিূেি প্রশাসছনে িেগুদলা েখল েদর থরদখছিদলা থেন্দ্রীয় শাসেচদির অনুগত িছি িাছেস্তানীরা।
ফদল বাঙাছলদের েীঘিছেদনর স্বায়ত্বশাসদনর আদদালন ধীদর ধীদর স্বাধীনতার আদদালদন িছরেত হদত োদে। েীঘি থতইশ
বিদরর থশাষে, বঞ্চনা ও অতযাচার সহয েরার ির বাঙাছলরা ১৯৭০-এর ছনবিাচবদন ছনরিুশ সাংখযাগছরষ্ঠতা অজিন সদেও
ি তা লাভ েরদত বযেি হদল তারা বাধয হদয় স্বাধীনতার ছচন্তা েদর ার ফলশ্রুছতদত ১৯৭১ সাদলর ২৫ াচি রাদে ছনরস্ত্র
বাঙাছলর উির সা ছরে বাছহনীদে থলছলদয় থেওয়ার াধযদ িছি িাছেস্তানী শাসেদগাষ্ঠীই বাঙালীদের বাধয েদর
স্বাধীনতার ুদ্ধ শুরু েরদত। ছেও িাছেস্তান সৃছয হদয়ছিদলা োংদগ্রস, ুসছল লীগ ও ছিছিশ েতৃিিদির দধয আলািআদলাচনা ও স দঝাতার ছভছত্তদত, ছেন্তু বাঙাছলর স্বায়ত্বশাসন আদদালন িছরেত হয় স্বাধীনতা আদদালদন এবাং তা অজিন
েরদত হয় সশস্ত্র ুদদ্ধর াধযদ ।
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