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ভাষা আন্দালন্ে জারিি রিিা বঙ্গবনু্ধ শশখ মুরজবুি িহমান্েি ভূরমকা 

মফিং তবকয চমিবয দবক যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয তায ‘বযতায িংকট’ প্রফবে মরবেমছবরন, ‘আজ  আা কবয আমছ মযত্রাণ কততা আবফ বযতায দদফফাণী মনবে, চযভ আশ্বাসয কথা 

সানাবফ ূফত মদগন্ত সথবকই।’ ফাঙামরয বাগযাকাব সই ত্রাণকততা বে আমফবূতত বেমছবরন াজায ফছবযয সেষ্ঠ ফাঙামর জামতয জনক ফঙ্গফেু সে ভুমজফুয যভান। ১৯৪৭ াবর ামকস্তান 

যাষ্ট্র ৃমিয য মিভা াকবগাষ্ঠী বচতনবাবফ ফাঙামরয কাছ সথবক বালায অমধকায যণ কযবত সচবেমছর। তাযা সচবেমছর িংেযারঘ ুজনগবণয বালা উর্দতবক যাষ্ট্রবালা মববফ চামবে 

মদবত। মকন্তু তাবদয সই অতৎযতায মফরুবে গবজত উবঠমছবরন ফাঙামরয ত্রাণকততা ফঙ্গফে ুসে ভুমজফ। আজীফন ভাতৃবালাবপ্রভী এই ভান সনতা ১৯৪৭ াবর বালা আবদারবনয ূচনা 

বফত,১৯৪৮ াবর যাজবথ আবদারন  কাযাফযণ, বয আইনবায দয মববফ যাষ্ট্রবালায িংগ্রাভ  ভমতাদা প্রমতষ্ঠাে অতুরনীে বূমভকা যাবেন। স্বাধীন ফািংরাবদবয যাষ্ট্রমত 

মববফ মতমন ফািংরা বালাবক তুবর ধবযবছন মফশ্বফাীয কাবছ। এক কথাে যাষ্ট্রবালা ফািংরায আবদারন  ভমতাদা প্রমতষ্ঠাে ফঙ্গফেযু মিে অিংগ্রণ ইমতাবয অননয দিৃান্ত। 

১৯৪৭ াবর সদ মফবাবগয য সভাাম্মদ আরী মজন্না ামকস্তাবনয একচ্ছত্র অমধমত বরন। এ ভে নফগমঠত র্দমট প্রবদবয ভবধয ূফতফািংরায প্রমত তৎকারীন াকবগাষ্ঠী বালা 

অনযানয সক্ষবত্র দফলভযভূরক আচযণ শুরু কবয। পবর শুরু ে যাষ্ট্রবালা আবদারন। ১৯৪৭ াবর ামকস্তাবনয জবেয যয করকাতায মযাজউবদৌরা সাবটবর ূফত ামকস্তাবনয যফততী 

কততফয মনধতাযবণ ভবফত বেমছবরন মকছুিংেযক যাজননমতক কভতী। সোবন ামকস্তাবন একমট অাম্প্রদামেক যাজননমতক আবদারন  িংগঠন কযায ফযাাবয মোন্ত গৃীত ে। স 

প্রমিোয বঙ্গ ম্পকৃ্ত মছবরন সে ভুমজফুয যভান। ১৯৪৭ াবরয ৬  ৭ সবেম্বয ঢাকাে অনমুষ্ঠত ূফত ামকস্তাবনয কভতী বম্মরবন গণতামিক মুফরীগ গমঠত ে। ই বম্মরবন 

বালামফলেক মকছু প্রস্তাফ গৃীত ে। এ প্রবঙ্গ গাজীউর ক ‘বালা আবদারবন ফঙ্গফেযু বূমভকা’ গ্রবে উবিে কবযন,‘বম্মরবনয কমভমটবত গৃীত প্রস্তাফগুবরা াঠ কযবরন সমদবনয 

ছাত্রবনতা সে ভুমজফুয যভান।’ প্রস্তাফগুবরা মছর ‘ফািংরা বালাবক ূফত ামকস্তাবনয মরোয ফান  আইন আদারবতয বালা কযা উক। ভগ্র ামকস্তাবনয যাষ্ট্রবালা কী ইবফ তৎম্পবকত 

আরা-আবরাচনা  মোন্ত গ্রবণয বায জনাধাযবণয উয ছামিো সদো উক এফিং জনগবণয মোন্ত চিূান্ত ফমরো গৃীত উক।’ এবাবফই বালায দামফ ফঙ্গফেযু কবে প্রথভ 

উচ্চামযত বেমছর। ফঙ্গফেু সে ভুমজফুয যভান বাযত সথবক তৎকারীন ূফতফািংরাে প্রতযাফততন কযায য যাময বালা আবদারবন মযক ন। ১৯৪৭ াবরয মডবম্বয ভাব ভকারীন 

যাজনীমতমফদ ১৪ জন বালাফীয ফতপ্রথভ বালা আবদারন অনযানয দামফিংফমরত ২১ দপা দামফ মনবে একমট ইবতায প্রণেন কবযমছবরন। ই ইবতাবয ২১ দপা দামফয ভবধয 

মিতীে দামফমট মছর যাষ্ট্রবালা ফািংরা চাই। ঐমতামক এই ইবতাযমট একমট সছাট ুমস্তকা আকাবয প্রকামত বেমছর মায নাভ ‘যাষ্ট্রবালা-২১ দপা ইবতায-ঐমতামক দমরর।’ ই 

ুমস্তকামট বালা আবদারবনয ইমতাব একমট ঐমতামক প্রাভাণয দমরর মববফ স্বীকতৃ। এই ইবতায প্রণেবন সে ভুমজফুয যভাবনয অফদান মছর অনস্বীকামত এফিং মতমন মছবরন 

অনযতভ স্বাক্ষযদাতা। 

ঢাকায ১৫০ নম্বয সভাগরটুমরয ‘োকতাত কযাম্প’ মছর স ভবেয প্রগমতীর ছাত্র-মুফক  যাজননমতক কভতীবদয মভরনবকন্দ্র। বালা আবদারবনয বক্ষয কভতীফামনী এোবন মনেমভত 

জভাবেত বতা এফিং ফািংরাবক যাষ্ট্রবালা কযায নানা কভতমযকল্পনা এোবনই সনো বতা। সে ভুমজফ, কত আরী, কাভরুমদন আভদ প্রভুে সনতা মছবরন এই কযাবম্পয প্রাণমক্ত। 

১৯৪৭ াবরয ১৪ আগস্ট ামকস্তান প্রমতমষ্ঠত োয য ১৫০ সভাগরটুমর মফবযাধী যাজনীমতয ূমতকাগায মববফ দামেত্ব ারন কবয। করকাতা সথবক সে ভুমজফুয যভান, জমরুদীন, 

নঈভুমদবনয ভবতা সনতাযা প্রথবভ ১৫০ সভাগরটুমরবতই জভাবেত বতা। ১৯৪৮ াবরয ৪ জানেুাময তরুণ সনতা সে ভুমজফুয যভাবনয সনতৃবত্ব গমঠত ে ূফত ামকস্তান ভুমরভ ছাত্ররীগ। 

বালা আবদারবনয ইমতাব এই িংগঠনমটয বূমভকা েফুই স্মযণীে। ১৯৪৮ াবরয ৪ জানেুাময প্রমতমষ্ঠত ছাত্ররীবগয ১০ দপা দামফয ভবধয অনযতভ দামফ মছর যাষ্ট্রবালা ফািংরা, াভমযক 

ফামনীবত ফাঙামরবদয মনবোগ এফিং ফাধযতাভূরক াভমযক মক্ষা। 

১৯৪৮ াবরয ২৬ সপব্রুোময তভুমদন ভজমরবয আহ্বাবন মক্ষা প্রমতষ্ঠাবন ধভতঘট ামরত ে। ঢাকা মফশ্বমফদযারে প্রাঙ্গবণ তভুমদন ভজমরপ্রধান অধযাক আফুর কাববভয বামতবত্ব 

এক ভাবফ অনমুষ্ঠত ে। ঢাকা সভমডকযার কবরজ, ইমিমনোমযিং কবরজ  ইমিমনোমযিং সু্কবরয ছাত্রযা ক্লা ফজতন কবয দবর দবর এ ভাবফব সমাগদান কবয। এ ধভতঘবট ফঙ্গফেু সে 

ভুমজফুয যভান াী বূমভকা যাবেন। ইমদন মভমছবরয ভগ্র ফযফস্থানা  মযচারনায দামেবত্ব মছবরন ফঙ্গফেু। ১৯৪৮ াবরয ২ ভাচত পজরুর ক ভুমরভ বর তভুমদন ভজমর  

ভুমরভ ছাত্ররীবগয সমৌথ বাে যাষ্ট্রবালা িংগ্রাভ মযলদ ুনগতঠন কযা ে। এই বাে মাযা উমস্থত মছবরন তাবদয ভবধয সে ভুমজফুয যভান, াভুর ক, অমর আাদ, ভুাম্মদ 

সতাোা, আফুর কাবভ, যবণ দাগুপ্ত, অমজত গু প্রভুবেয নাভ উবিেবমাগয। বাে গণমযলবদয মোন্ত  ভুমরভ রীবগয ফািংরা বালামফবযাধী কামতকরাবয মফরুবে মিে আবদারন 

গবি সতারায মোন্ত ে। এবত গণআজাদী রীগ, গণতামিক মুফরীগ, ূফত ামকস্তান ভুমরভ ছাত্ররীগ, তভুমদন ভজমর, ছাত্রাফাগুবরায িংদ প্রবৃমত ছাত্র  মুফ প্রমতষ্ঠাবনয র্দজন কবয 

প্রমতমনমধ অিংগ্রণ কবয। যাষ্ট্রবালা িংগ্রাভ মযলবদয আহ্বােক ভবনানীত ন াভুর ক। এই মযলদ গঠবন সে ভুমজফ মফবলবাবফ মিে মছবরন। 

১৯৪৮ াবরয ১১ ভাচত বালা আবদারসনয ইমতাব এক অননয অমফস্মযণীে মদন। এই মদবন যাষ্ট্রবালা ফািংরায দামফবত ফতাত্মক যতার ামরত ে। এটাই মছর বালা আবদারবনয 

ইমতাব তথা ামকস্তান প্রমতষ্ঠায য এ সদব প্রথভ পর যতার। এই যতাবর তরুণ সে ভুমজফ সনতৃত্ব প্রদান কবযন এফিং ুমরম মনমতাতবনয মকায বে সগ্রপ্তায ন। বালানমনক 

অমর আাদ তায ‘জাতীে যাজনীমত ১৯৪৫ সথবক ১৯৭৫’ গ্রবে মরবেবছন, ‘আবদারবন অিংগ্রণ কযায মনমভবে সে ভুমজফুয যভান সগাারগি বত ১০ ভাচত ঢাকাে আবন। বযয মদন 

যতার কভতূমচবত মুফক সে ভুমজফ এতটাই উৎামত বেমছবরন সম, এ যতার তায জীফসনয গমতধাযা নতুনবাবফ প্রফামত কবয।’ সভানাবেভ যকায ম্পামদত ফািংরা একাবডমভ কতৃতক 

প্রকামত ‘ফঙ্গফেু সে ভুমজফুয যভান : জীফন  যাজনীমত’ ীলতক গ্রবে ফরা বেবছ, ‘স্বাধীন ামকস্তাবনয যাজনীমতবত এমটই তায প্রথভ সগ্রপ্তায।’ ১৯৪৮ াবরয ১৫ ভাচত যাষ্ট্রবালা 

িংগ্রাভ মযলবদয বঙ্গ তদানীন্তন ূফতফািংরায ভুেযভিী োজা নামজভুমদবনয বঙ্গ আট দপা চমুক্ত স্বাক্ষমযত বেমছর। চমুক্ত স্বাক্ষবযয আবগ সজরোনাে আটক বালা আবদারবনয কভতী 

যাজফমদবদয চমুক্তত্রমট সদোবনা ে এফিং অনবুভাদন সনো ে। কাযাফমদ অনযবদয বঙ্গ সে ভুমজফ চমুক্তয তত সদবেন এফিং অনবুভাদন প্রদান কবযন। এই ঐমতামক চমুক্তয পবর 

ফতপ্রথভ ফািংরা বালা মক্ষায ভাধযভ মববফ স্বীকৃমত রাব কবযমছর এফিং চমুক্তয তত সভাতাবফক সে ভুমজফ অনয বালানমনকযা কাযাভুক্ত ন। ১৯৪৮ াবরয ১৬ ভাচত ঢাকা 

মফশ্বমফদযারবেয ফটতরাে বালা আবদারনবক সফগফান কযায রবক্ষয এক াধাযণ ছাত্রবা অনমুষ্ঠত ে। ই বাে বামতত্ব কবযন দয কাযাভুক্ত সনতা সে ভুমজফুয যভান। ১৯৪৮ 

াবরয ১৭ ভাচত ঢাকা মফশ্বমফদযারবেয ফটতরাে ূফত ামকস্তান ভুমরভ ছাত্ররীবগয আহ্বাবন নঈভুমদন আভবদয বামতবত্ব এক বা অনমুষ্ঠত ে। স বাে সে ভুমজফ অিংগ্রণ 

কবযন। ইমদন সদফযাী মক্ষা প্রমতষ্ঠাবন ধভতঘট ামরত ে। সে ভুমজফ, তাজউদীন আভদ, সভাাম্মদ সতাোা, নঈভুমদন আভদ, কত আরী, আফর্দর ভমতন, াভুর ক প্রভুে 

মুফবনতায কবঠায াধনায পবর ফািংরা বালায আবদারন ভগ্র ূফতফািংরাে একমট গণআবদারন মববফ ছমিবে বি। জনবা, মভমছর আয সলাগাবন ভগ্র ফািংরাবদ সমন সকেঁব সকেঁব 

উঠবত রাগর। যাস্তাে, সদোবর-সদোবর সাস্টায ‘যাষ্ট্রবালা ফািংরা চাই।’ ১৯৪৯ াবর বালা আবদারবনয মফমবন্ন কভতূমচবত অিং মনবে ফঙ্গফেু র্দফায সগ্রপ্তায বেমছবরন। 



১৯৫২ াবর বালা আবদারবনয মফবফাযণ বফত ফঙ্গফেু সে ভুমজফুয যভান কাযাগাবয মছবরন। ফযমক্তগতবাবফ যাজননমতক কভতূমচবত অনুমস্থত থাকবর সজবর ফব মনেমভত 

আবদারনকাযীবদয বঙ্গ সমাগাবমাগ যােবতন এফিং প্রবোজনীে মনবদত প্রদান কযবতন। এ প্রবঙ্গ বালানমনক গাজীউর ক তায স্মমৃতকথাে মরসেবছন ‘১৯৪৯ াবরয অবটাফয ভাব 

সগ্রপ্তায োয য সে ভুমজফুয যভান ১৯৫২ াবরয সপব্রুোময মতন্ত মফমবন্ন সজবর আটক মছবরন। পবর স্বাবামফক কাযবণই ‘৫২ াবর বালা আবদারবন মিেবাবফ অিংগ্রণ কযা 

ফঙ্গফেু সে ভুমজফুয যভাবনয বক্ষ ম্ভফ মছর না। তবফ সজবর সথবকই মতমন আবদারনকাযী সনতাবদয বঙ্গ সমাগাবমাগ যক্ষা কযবতন।’ যাষ্ট্রবালা আবদারবন মাযা সনতৃবত্ব মছবরন সমভন 

আফর্দ াভাদ আজাদ, মজিযু যভান, কাভারুজ্জাভান, আফর্দর ভমভন তাযা ফাই এক ফাবকয স্বীকায কবযবছন, ফঙ্গফেু সজরোনা সথবক এফিং বয াাতাবর থাকাকারীন আবদারন 

ম্পসকত মচযকুবটয ভাধযবভ মনবদত াঠাবতন। প্রেযাত ািংফামদক আফর্দর গাফ্পায সচৌধযুী ‘একুবক মনবে মকছু স্মমৃত, মকছু কথা’ প্রফবে মরবেবছন, ‘সে ভুমজফ ১৯৫২ াবরয সপব্রুোময 

ভাবয ১৬ তামযে পমযদুয সজবর মাোয আবগ  বয ছাত্ররীবগয একামধক সনতায কাবছ মচযকটু ামঠবে আবদারবনয প্রবোজনীে মনবদতনা মদবেবছন।’ 

জাতীে সনতা সাবন ীদ সাযাোদতী ১৯৫২ াবরয বালা আবদারবনয মফবক্ষ অফস্থান মনবেমছবরন। মতমন উর্দতবক যাষ্ট্রবালা কযায বক্ষ মফফৃমত সদন। সাযাোদতী এই অফস্থাবন দঢ়ৃ 

থাকবর বালা আবদারন অবনক ক্ষমতয মু্মেীন বত াযত। এই ধাযণা সথবক সে ভুমজফুয যভান সাযাোদতীয ভত মযফততবন মফবল বূমভকা ারন কবযন এফিং ফািংরাবক যাষ্ট্রবালা 

কযায বক্ষ তায ভথতন আদাে কবযন। এ প্রবঙ্গ ফঙ্গফেু মনবজই ফবরন, ‘স ভে ীদ সাযাোদতীয বালা িংিান্ত মফফৃমত প্রকামত োয য আভযা সফ অুমফধাে বিমছ। তাই 

ই ফছয জুন ভাব আমভ তায বঙ্গ সদো কযায জনয কযামচ মাই এফিং তায কাবছ মযমস্থমত ফযােযা কবয ফািংরা বালায দামফয ভথতবন তাবক একমট মফফৃমত মদবত ফমর। পবর ীদ 

সাযাোদতী সল মতন্ত ামকস্তাবনয অনযতভ যাষ্ট্রবালা মববফ ফািংরাবক ভথতন কবয মফফৃমত সদন।’ ই মফফৃমতমট ১৯৫২ াবরয ২৯ জুন াপ্তামক ইবেপাক মত্রকাে প্রকামত ে। 

১৯৫২ াবর দদমনক ইবেপাক মত্রকাে ভরানা বাানীয একমট মফফৃমত প্রকামত ে। মফফৃমতবত মতমন ফবরন, ‘ফািংরা বালায বক্ষ ীদ সাযাোদতীয ভত মযফততবন সে ভুমজফ ক্ষভ 

না বর শুধ ুবালা আবদারন নে আোভী রীবগয বমফলযৎ অমনমিত বে িত।’ ২৭ এমপ্রর ১৯৫২ তামযবে ফতদরীে যাষ্ট্রবালা িংগ্রাভ মযলবদয সজরা  ভকুভা প্রমতমনমধ বম্মরন 

অনমুষ্ঠত ে। আতাউয যভান োন ই বাে বামতত্ব কযায ভে অুস্থতাফত এক মতাবে িংজ্ঞাীন বে বিন। এ মতাবে বামতয মরমেত বালণ াঠ কবযন কাভরুমদন 

আভদ। ই প্রমতমনমধ বম্মরবন আোভী রীবগয প্রমতমনমধ মববফ ফক্তফয যাবেন দবরয বাযপ্রাপ্ত াধাযণ ম্পাদক সে ভুমজফুয যভান। 

১৯৫২ াবরয য ফঙ্গফেু ফািংরা বালাবক সছবি মানমন। বালা আবদারবনয পরতায বফত তায অফদান অনস্বীকামত। ফািংরাসক যাষ্ট্রবালায ভমতাদাদান, ফতস্তবয ফািংরা বালা প্রচরন, 

িংবদয দদনমদন কামতাফরী ফািংরাে চারু প্রবঙ্গ মতমন আইনবাে বূমভকা ারন কবযন। ১৯৫৩ াবর একবুয প্রথভ ফামলতকী ারবন ফঙ্গফেযু মবথি বূমভকা মছর। সমদন ফ 

আবদারন, মভমছর এফিং সনতৃবত্বয ুবযাবাবগ মছবরন ফঙ্গফেু সে ভুমজফুয যভান। আযভামনবটারা ভেদাবন অনমুষ্ঠত জনবাে মতমন সমদন একবু সপব্রুোমযবক ীদ মদফ মববফ 

সঘালণা সদোয আহ্বান জানান এফিং অমফরবম্ব ফািংরাবক যাষ্ট্রবালা কযায দামফ জানান। ১৯৫২ াবরয বালা আবদারবনয সচতনাবক কাবজ রামগবে ১৯৫৩ াবরয ৪ মডবম্বয মুক্তফ্রন্ট 

গমঠত ে। মুক্তফ্রন্ট প্রণীত ২১ দপায প্রথভ দপা মছর ‘যাষ্ট্রবালা ফািংরা চাই’ ।১৯৫৪ াবর মুক্তফ্রন্ট যকাবযয কমৃল, িী উন্নেন  ভফােভিী মববফ সে ভুমজফুয যভান ভকারীন 

যাজনীমত এফিং ফািংরা বালায উন্নেবন অফদান যাবেন। ১৯৫৬ াবরয ১৭ জানেুামযবত অনমুষ্ঠত আইন মযলবদয অমধবফবন ফঙ্গফেু িংবদয দদনমদন কামতূমচ ফািংরা বালাে ভুদ্রণ কযায 

দামফ জানান। ৭ সপব্রুোমযয অমধবফবন মতমন েিা ানতবিয অন্তগতত জাতীে বালািংিান্ত প্রবে মতমন ফবরমছবরন, ‘ূফতফবঙ্গ আভযা যকাময বালা ফরবত যাষ্ট্রীে বালা ফুমঝ না। কাসজই 

েিা ানতবি যাবষ্ট্রয বালা ম্পবকত সমফ ব্দ ফযফহৃত বেবছ তা কুভতরবফ কযা বেবছ। ামকস্তাবনয জনগবণয তকযা ৫৬ বাগ সরাকই ফািংরা বালাে কথা ফবর, এ কথা স্মযণ 

কমযবে মদবে ফবরন, যাষ্ট্রীে বালায প্রবে সকাবনা সধােঁকাফামজ কযা মাবফ না। ূফতফবঙ্গয জনগবণয দামফ এই সম, ফািংরা যাষ্ট্রবালা সাক।১৬ সপব্রুোময তামযবে আইনবায অমধবফবন মতমন 

ফািংরাবক যাষ্ট্রবালা কযায দামফ জানান।’ এযই মযবপ্রমক্ষবত ১৯৫৬ াবরয ২৩ ভাচত ামকস্তান যকায কতৃতক গৃীত প্রথভ িংমফধাবন ফািংরা বালাবক ামকস্তাবনয অনযতভ যাষ্ট্রবালা মববফ 

স্বীকৃমত প্রদান কযা ে। 

ফঙ্গফেু সে ভুমজফুয যভান আভৃতুয ফািংরা বালায একমনষ্ঠ সফক মববফ ফািংরা বালায উন্নেন  ফতস্তবয ফািংরা বালা প্রচরবনয রবক্ষয কাজ কবয সগবছন। স্বাধীন ফািংরাবদব ১৯৭২ 

াবরয ১৬ মডবম্বয িংমফধান প্রণীত ে। এমট মছর ৃমথফীয ইমতাব প্রথভ ফািংরা বালাে প্রণীত িংমফধান। সম িংমফধাবন মতমন ফািংরাবক যাষ্ট্রবালা মববফ গ্রণ কবযন। ১৯৭৪ াবরয 

২৫ সবেম্বয জামতিংবঘ ফািংরাে বালণ মদবে সম ঐমতামক বূমভকা মতমন ারন কবযবছন, তা ইমতাবয াতাে মচযমদন স্বণতাক্ষবয সরো থাকবফ। ১৯৭৫ াবরয ১২ ভাচত যাষ্ট্রমত 

থাকাকারীন ফঙ্গফে ু সল ভুমজফুয যভান অমপবয কাবজ ফািংরা বালা প্রচরবন যকাময প্রজ্ঞান জাময কবযন। যাষ্ট্রমত সে ভুমজফুয যভান কতৃতক জামযকতৃ এক আবদব ফরা ে, 

‘গণপ্রজাতিী ফািংরাবদ যকাবযয যাষ্ট্রবালা ফািংরা। ফািংরা আভাবদয জাতীে বালা। তফু অতযন্ত র্দুঃবেয বঙ্গ রক্ষ কযমছ সম, স্বাধীনতায মতন ফছয য অমধকািং অমপ আদারবত 

ভাতৃবালায মযফবতত মফজাতীে ইিংবযমজ বালাে নমথত্র সরো বচ্ছ। ভাতৃবালায প্রমত মায বাবরাফাা সনই, সদবয প্রমত সম তায বাবরাফাা আবছ এ কথা মফশ্বা কযবত কি ে।’ 

ফািংরা বালা আজ সদবয ীভানা অমতিভ কবয ছমিবে বিবছ মফশ্বভে। ১৯৯৯ াবরয ১৭ নববম্বয UNE S CO  ২১ সপব্রুোমযবক আন্তজতামতক ভাতৃবালা মদফ সঘালণা কবযবছ। 

আজ ৃমথফীয ফ যাষ্ট্র শুধু মদফমট ারন কযবছ তা নে, মফনম্র েোে স্মযণ কযবছ ১৯৪৭ সথবক ১৯৫২ ার মতন্ত ভাতৃবালায জনয ফাঙামরয ঐমতামক আত্মতযাগবক। ফঙ্গফেযু াী 

সনতৃবত্ব ভাতৃবালায জনয সমদন সম িংগ্রাবভয ূচনা বেমছর, স সচতনাে ধামফত বে আভযা অজতন কবযমছ স্বাধীন-াফতববৌভ ফািংরাবদ। ফঙ্গফেু আজ আভাবদয ভাবঝ সনই, মকন্তু বালা 

আবদারবনয ইমতা মতকার সরো বফ, িা বফ, ফরা বফ, ততকার ফঙ্গফেু আভাবদয ভাবঝ ফাযফায মপবয মপবয আবফ। ভান একবুয ৬৯তভ ফামলতকীবত ফঙ্গফেযু প্রমত মফনম্র েো 

 বাবরাফাা মনযন্তয। 

 

তথযুত্র : 

১.”অভাপ্ত আত্মজীফনী” ৃষ্ঠা ৯১-৯৯। 

২. অনযানয সরেকবদয মরেনী। 

প্রবপয ভুাম্মাদ ইউনু 

     সচোযভযান 
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