পাবনা
সদর
উপেজলা
মুক্িতেযাদ্ধা
যাচাই-বাছাই
কিমিটর
িনকট
সিবনেয়
আকুল
আেবদন-৪
মহাত্মন,
সম্মািনত বীর মুক্িতেযাদ্ধা ও পাবনা সদর উপেজলা িনর্বাহী
কর্মকর্তা আমার শশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করেবন। আজ আিম ১৯৭১ সােলর
মহান মুক্িতযুদ্ধকািলন সমেয়র বীজেয়র
ক্রান্িতলগ্েন পাবনা সদর
উপেজলার দাপুিনয়া ইউিনয়েনর শ্রীকৃষ্টপুর গ্রােম ভারতীয় এবং
স্থানীয় প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত মুক্িতেযাদ্ধােদর পূর্বপিরকল্িপত
িসদ্ধান্ত অনুযায়ী িনরীহ মানুেষর জান-মাল রক্ষার্েথ পূর্ব বাংলার
কিমউিনস্ট পার্িটর বাম হটকাির রাজৈনিতক দল (নকশাল) বািহনীর
িবরুদ্েধ জীবন-মরেণর ঝুঁিক িনেয় বীর মুক্িতেযাদ্ধােদর েকৗশলগত
অিভযান পিরচালনার বীরত্বপূর্ণ লড়াইেয়র চমকপদ কািহনী িনেয়।
এছাড়াও
এ
পর্েব
থাকেছ
পাবনা
সদর
উপেজলার
িহমােয়তপুর
ইউিনয়েনর নািজরপুর গ্রােম গনহত্যার েলামহর্ষক েবদনা দায়ক ঘটনার
িববরণ। বীর মুক্িতেযাদ্ধারা নকশাল বািহনীর িবরুদ্েধ অিভযােনর
মাত্রা বািড়েয় িদেল অেনক নকশাল বািহনীর সদস্য মারা যায়।
আিম এর আেগ িতন পর্ব িনেয় িলেখিছ।
মুক্িতেযাদ্ধােদর আক্রমন েথেক প্রাণ বাঁচােত পূর্ব বাংলার
কিমউিনস্ট পার্িটর েনতা ঈশ্বরর্দীর আলাউদ্িদেনর েনতৃত্েব আত্রাই
এর
রানীগ্রাম,
পাবনার
েবড়া
অঞ্চলসহ
িবিভন্ন
এলাকার
নকশালরা একসােথ সমেবত হেত থােক। তারা পাবনা সদর উপেজলার দাপুিনয়া
ইউিনয়েনর শ্রীকৃষ্টপুর গ্রােম মািটর িনেচ বাংকার ৈতির কের
অত্যাধুিনক অস্ত্রশস্ত্র িনেয় অবস্থান গ্রহণ কের।
শ্রীকৃষ্টপুর
গ্রােম
ওই
বাংকাের
িনরাপেদ
অবস্থান
িনেয়
তারা দাপুিনয়া ইউিনয়েনর েজাতাদম, তবলপুর এবং মািলগাছা ইউিনয়েনর
নতুন
বাংগাবািড়য়া,
পুরাতন
বাংগাবািড়য়া,
নওদাপাড়া,
রুপপুর,
ঘরনাগড়া হেয় শহরতলী েটবুিনয়া পর্যন্ত তােদর অবস্থান েজারদার করেত

থােক।
এ সমস্ত গ্রােমর নারী পুরুেষরা নকশালেদর আক্রমন েথেক প্রাণ
বাঁচােত িনজ িনজ গ্রাম েছেড় অন্যত্র িনরাপদ আশ্রেয় চেল যান।
িবিভন্ন গ্রােম শুরু হেলা অস্ত্রধারী নকশালেদর মহড়া।
এসময় পাবনার পশ্িচমাঞ্চেল
িভিত আতংক িবরাজ করিছল।

িনিরহ

সাধারন

মানুষেদর

মধ্েয

নকশাল

এমনই যখন অবস্থা তখন বীর মুক্িতেযাদ্ধারা নকশালেদর প্রিতহত করেত
গ্রহণ করেলন নুতন রণেকৗশল । ওই রণেকৗশল বাস্তবায়েনর জন্য বীর
মুক্িতেযাদ্ধােদর িনেয় একািধক গ্রুপ গঠন করা হেলা। অর্িপত
দািয়ত্ব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্টপুর গ্রােমর বীর মুক্িতেযাদ্ধা আবদুল
আিজজ মন্ডল, বাদাল পাড়া গ্রােমর বীর মুক্িতেযাদ্ধা আফছার েমাল্লা
এবং িটকরী গ্রােমর ইয়ািছন সরদারেক বানােনা হেলা রাজাকার।
রাজাকার েসেজ ওই ৩ জন বীর মুক্িতেযাদ্ধা জীবন-মরেনর ঝুঁিক িনেয়
পাজামা-পাঞ্জাবী পিরধান কের মাথায় টুিপ িদেয় উপস্িথত হেলন,
পািকস্তানী শত্রু েসনােদর সহায়তাকাির পাবনা শহেরর আটুয়া মহল্লার
মগেবর মুন্িসর বাড়ীেত।
তারা

সাক্ষাৎ

করেলন

মগেবর

মুন্িসর

েছেল

কালুর

সংেগ।

পূর্বপিরকল্পনা অনুযায়ী কালুেক জানােনা হেলা, দাপুিনয়া ইউিনয়েনর
শ্রীকৃষ্টপুর গ্রােম মুক্িতেযাদ্ধারা ঘািট কের আমােদর মেতা িনরীহ
মানুেষর উপর অত্যাচার চালাচ্েছ।
পািকস্তানী শত্রু েসনােদর সহায়তাকাির কালু ৩জনেক সােথ িনেয় হািজর
হেলন পাবনা শহেরর রাধানগেরর ডাক বাংলায় অবস্িথত পািকস্তানী েসনা
ক্যাম্েপ।
মুখভর্িত দািড় টুিপ জুব্বা পরা েদেখ পািকস্তানী শত্রু েসনারা ৩
জন বীর মুক্িতেযাদ্ধার কথা শুেন িবশ্বাস কের রােতর েবলা
শ্রীকৃষ্টপুর অপােরশেন আসেত সম্মিত প্রকাশ কের।
বীর মুক্িতেযাদ্ধােদর পাতােনা েখলা েমাতােবক ১৯৭১ সােলর ১০
নেভম্বর আিজজুল মন্ডল ও আফছার েমাল্লা পািকস্তানী শত্রু েসনােদর
সােথ েথেক যান।
ইয়ািছন সরদারেক পাঠােনা হয় মুক্িতেযাদ্ধােদর সংবাদিট জানােনার
জন্য।
এ
সংবাদিট
পাওয়ার
পর
মুক্িতযুদ্ধকালীন
সমেয়

পাবনার
পশ্িচমাঞ্চেলর
মুিজব
বািহনীর
িপিস
কমান্েডা
বীর
মুক্িতেযাদ্ধা আবুল কালাম আজাদ, বীর মুক্িতেযাদ্ধা ইসরাইল েহােসন
েমেছর, বীর মুক্িতেযাদ্ধা েতাফাজ্জল েহােসন তক্েকল, তিরকুল ইসলাম
িনলু, িসরাজুল হক েমাল্লা, আমার ক্লাশ ফ্েরন্ড ইয়াকুব আলী
ডুগু এবং নািজরপুর গ্রােমর িছদ্িদকুর রহমােনর েনতৃত্েব ২০০ জন
বীর মুক্িতেযাদ্ধা রােতর অন্ধকাের শ্রীকৃষ্টপুর গ্রােমর বাংকাের
অবস্থানকারী নকশালেদর দক্িষণ িদক েথেক অবস্থান িনেয় িঘের েফলা
হেলা।
বীর মুক্িতেযাদ্ধারা শ্রীকৃষ্টপুর গ্রােমর দক্িষণ পােশ বাংেগার
নদীর পূর্ব পােশ বাংগাবািড়য়া গ্রাম এবং শ্রীকৃষ্টপুর গ্রােমর
পাকা ধােনর মাঠ। পাবনা ঈশ্বরর্দী পাকা সড়ক িদেয় েয রাস্তািট
রুপপুর গ্রাম হেয় শ্রীকৃষ্টপুর গ্রােম েপৗেছেছ েস রাস্তািট ফাকা
রাখা হেলা পািকস্তানী শত্রু েসনােদর শ্রীকৃষ্টপুের অবস্থান কাির
নকশালেদর আস্তানার িনকট যাওয়ার জন্য।
েভার

৪

টার

িদেক

শ্রীকৃষ্টপুর

গ্রােম

এেস

পািকস্তানী

শত্রু

মুক্িতেযাদ্ধারা

তােদর

েসনারা ফায়ার শুরু কের।
ফায়ােরর

শব্দ

শুেন

নকশালরা

মেন

করেলা

েসল্টার িঘের েফেলেছ।
এ

সময়

নকশালরাও

ফায়ার

শুরু

কের।

দু’পক্েষর

মধ্েয

প্রচন্ড

গুিলিবিনময় হয়। েভােরর অন্ধকার েকেট ফর্শা হেল নকশালরা বুঝেত
পারেলা পািকস্তানী েসনাবািহনীর সদস্যরা তােদর আক্রমন কেরেছ।
এ
সময়
নকশালরা
পূর্ব
েথেক
অবস্থােনর িদেক প্রাণ বাঁচােত
পাতােনা ফাঁেদ ধরা পেড়।

মুক্িতেযাদ্ধােদর
পেজশন
েনয়া
পালােনার সময় মুক্িতেযাদ্ধােদর

ততক্ষেণ পািকস্তানী ৈসন্যারা নকশালেদর বাংকােরর মধ্েয প্রেবশ কের
বাংকাের অবস্থানকাির অিধকাংশ নকশালেক গুিল কের হত্যা কের।
পািকস্তানী শত্রু েসনারা জমেসদ সহ ৭-৮জন েক ধের িনেয় যায় পাবনাঈশ্বরর্দী সড়ক সংলগ্ন মািলগাছা বাসস্ট্যান্েড এবং এখােন গুিল কের
হত্যা
কের
পূর্ব
বাংলার
কিমউিনস্ট
পার্িটর
েনতা
ঈশ্বরর্দীর আওতাপাড়া এলাকার নকশাল েনতা আশরাফেক।
পািকস্তানী

েসনারা

জমেসদসহ

৭

নকশালেক

পাবনা-ঈশ্বরর্দী

সড়েকর

মািলগাছা গ্রােমর েমাসেলম প্রাং এর বাড়ীর পােশ পাকা সড়েকর ধাের
গুিল কের হত্যা কের।
নকশালেদর মধ্েয এিদন যারা প্রাণ বাঁচােত পাকা ধােনর মােঠর মধ্েয
িগেয়িছল তােদর সকলেকই মুক্িতেযাদ্ধা ও নকশালেদর হােত িনর্যািতত
মুক্িতকামী মানুষ কুিপেয় হত্যা কের।
মািলগাছা পাকা সড়েকর ধাের যােদর হত্যা করা হেয়িছল তােদর মৃত েদহ
েজাতকলসা গ্রােমর বােছর দফাদােরর েছেল তিছম উদ্িদন নূর বকেশা
ব্যাপারীর বাশ বাগােনর কােছ মািটর মধ্েয গর্ত কের পুেত রােখ।
এিদন
শ্রীকৃষ্টপুর
গ্রােম
েয
সমস্ত
পাওয়া িগেয়িছল তােদর মধ্েয অেনেকই অপিরিচত।

নকশালেদর

মৃতেদহ

আত্রাই এর রানীনগরসহ পাবনা েজলার িবিভন্ন অঞ্চল েথেক তারা এেস
শ্রীকৃষ্টপুর গ্রামিট িনরাপদ মেন কের অবস্থান িনেয়িছল।
এিদন মুক্িতেযাদ্ধােদর মধ্েয ব্যাংগাড়ী এলাকার েসেকন আলী নামক
একজন আহত হেয়িছেলন। মুক্িতযুদ্েধােদর মধ্েয এিদন েকউ েকােনারুপ
ক্ষিতর সম্মুিখন হনিন, এমনিক েকউ মারাও যানিন।
এিদেনর অিভযােন রনেকৗশেল েনতৃত্ব িদেয় গুরুত্বপূর্ণ লড়াইেয় িবজয়ী
হওয়ার েগৗরব অর্জন কেরিছেলন, স্থানীয় প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত বীর
মুক্িতেযাদ্ধারা।
এিদেনর

স্থানীয়

মুক্িতেযাদ্ধােদর

জীবন-মরণ

যুদ্েধর

কথা

েকােনা িদন ভুলবার নয়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সমেয় পূর্ব
বাংলার কিমউিনস্ট পার্িট (নকশাল) এর হটকারী রাজনীিত িছল ভুল।
তােদর মারাত্মক ভুেলর কারেন শুধুমাত্র েদেশর িনরীহ মানুষই
ক্ষিতগ্রস্থ
হনিন।
এ
বািহনীর
ভুল
রাজনীিতর
কারেন
নকশাল
বািহনী সদস্যেদর পিরবােরর িনরপরাধ অেনক মানুষেক এর জন্য চরম
মুল্য িদেত হেয়েছ।
েকান হঠকাির রাজনীিতই মানুেষর জন্য কল্যাণকর নয়। আমােদর েদেশ
রাজনীিতবীদরা অতীেতর অিভজ্ঞতা েথেক িশক্ষা িনেয় তােদর ভিবষ্যৎ
কর্মপন্থা গ্রহণ করেল েগাটা জাতীর জন্য েসটা শুখকর হেব।
১৯৭১ সেনর ১ িডেসম্বর। সমগ্র জািত ৯ মাস ধের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা
যুদ্ধ করার পর যখন মুক্িতযুদ্েধর িবজেয়র দ্বারপ্রান্েত এেস

েপৗেছেছ।
এিদন সেব মাত্র মসিজেদ েভােরর আযান েশষ হেয়েছ অেনক মুসুল্লী অজু
কের ফজেরর নামাজ আদায় করার জন্য প্রস্তুিত িনচ্িছেলন।
এসময়
পূর্ব
বাংলার
কিমউিনস্ট
পার্িটর
েবঁেচ
থাকা
নকশালরা পািকস্তানী শত্রু েসনােদর সংেগ িনেয় পশ্িচম িদক েথেক
নািজরপুর গ্রামিট িঘের েফেলিছল। অেনক মুসুল্লী পবীত্র নামাজ আদায়
করার জন্য মসিজেদ যাচ্িছেলন।
পিথমধ্েয থমেক দাঁড়ােলন তারা, সামেন রাস্তায় ওরা কারা? সকেলই
বুঝেত পারেলন পািকস্তানী শত্রুেসনারা পুেরা নািজরপুর গ্রামিট
িঘের েফেলেছ।
রােতর

অন্ধকার

েভঙ্েগ

েভার

হওয়ার

আেগই

শুরু

হেলা

নািজরপুর

গ্রােমর িনরস্ত্র মানুেষর ছুটাছুিট।
শুরু

হেলা

ফায়ার।

হঠাৎ

ঘুম

েভংেগ

িকছু

বুেঝ

উঠার

আেগই

পািকস্তানী শত্রুেসনােদর হােত ধরা পড়েলা অেনেকই। নকশাল বািহনীর
সহায়তায় পািকস্তানী শত্রুেসনারা গ্রােমর অেনকেকই এসময় ধের
েফলেলা।
এিদন

যারা

গ্রােমর

পূর্ব

িদেক

েহমােয়তপুর

গ্রােমর

িদেক

িগেয়িছেলন, তারা সবাই েবঁেচ িগেয়িছেলন।
এিদন পািকস্তানী শত্রুেসনারা মুক্িতেযাদ্ধাসহ ৬৬ জনেক িনষ্ঠুরতম
িনর্যাতন কের পাবনা- রুপপুর সড়েকর ডান পােশ নািজরপুর গ্রােমর
মকবুল মাস্টার এর বািড়র পােশ একিট গর্েতর মধ্েয গুিল কের হত্যা
কের।
এিদন মহান আল্লাহতা’আলার কৃপায় েকােনা মেত েবঁেচ িগেয়িছেলন আমার
েছাট মামা আবদুল হািমদ প্রাং।
এখােন উল্েলখ্য, ১৯৫৩ সােলর ২৬ অক্েটাবর নািজরপুর গ্রােমর নানা
বাড়ীেত আমার জন্ম। আমার নানার নাম িছল আেহদ আলী প্রাং। আমার
নানার ৪েমেয় এবং ২েছেল িছল। আমার আম্মা িছেলন ২ মামারই বড়।
নািজরপুর গ্রােমর বীর মুক্িতেযাদ্ধা নজরুল ইসলাম হাবু (সােবক
েচয়ারম্যান) যােক মহান স্বাধীনতা যুদ্েধর পর ১৯৭৪ সােলর ১৮
মার্চ েহমােয়তপুর েবার্ড ঘেরর সামেন নকশাল বািহনীর সদস্যরা
প্রকাশ্য িদবােলােক গুিল কের হত্যা কের।

নজরুল ইসলাম হাবুর সহধর্মীিন এবং আমার আম্মা িছেলন আপন মামােতা
ফুপােতা েবান। এ সুবােধ নজরুল ইসলাম হাবুেক আিম খালু বেল ডাকতাম।
শশস্ত্র মুক্িতযুদ্েধর েশেষ মাতৃভূিম বাংলােদশ যখন বীজেয়র
দ্বারপ্রান্েত তখন নািজরপুর গ্রােম ঘেট ইিতহােসর জঘন্যতম
গনহত্যা। আমরা ন্যাপ-কিমউিনস্ট পার্িট ও ছাত্র ইউিনয়েনর িবেশষ
েগিরলা বািহনীর সদস্য মুক্িতযুদ্ধারা েদেশর িবিভন্ন স্থান েথেক
ঈশ্বরর্দী, আটঘিরয়া, এবং পাবনা সদর উপেজলার িনেজেদর অবস্থান
এলাকায় িফের এেসিছ।
সংবাদ েপলাম আমার েছাট মামা আবদুল হািমদ প্রাং পািকস্তানী
শত্রুেসনােদর আক্রমন েথেক েকােনা মেত েবঁেচ এেস আমােদর মািলগাছা
এলাকায় অবস্থান িনেয়েছন।
আিম এিদন সন্ধ্যার পর েছাট মামার সংেগ সাক্ষাৎ করলাম।
েকােনা মেত মামােক িনেজেদর এলাকায় রাখেত পারলাম না।

এিদন

তাই বাধ্য হই মামােক সংেগ িনেয় অস্ত্র হােত মািলগাছা ইউিনয়েনর
ঘরনাগড়া গ্রােমর পাশ িদেয় েহমােয়তপুর ইউিনয়েনর চকিচরট হেয়
নািজরপুর গ্রােমর িবলপাড়া মােঠর মধ্েয িদেয় অিত সতর্ক অবস্থায়
েপৗছালাম নািজরপুর গ্রােমর মামা বাড়ীেত।
মামা
প্রথেম
েযখােন
উলুর
জিমর
মধ্েয
তার
লাইেসন্সকৃত
বন্দুকিট েরেখিছেলন েসখােন েগেলন। েয সাহেস মামা নািজরপুর গ্রােম
েগেলন তার েস সাহস আর থাকেলা না।
উলুক্েষেতর জিমেত রক্িষত বন্দুকিট পাওয়া েগল না। মামা বাড়ীেত
একিট
ঘেরর
মধ্েয
েদখলাম
অেনক
িডেমর
েখাসা
পেড়
আেছ।
পািকস্তানী শত্রুেসনা ও নকশালরা এ ঘেরর মধ্েয িডম রান্না কের ভাত
েখেয়িছল।
েদখলাম পুেরা গ্রাম িনরব িনস্তব্ধ মামা তার অিত ঘিনষ্ট কেয়কজেনর
বাড়ী েগেলন, তােদর নাম ধের ডাকেলন। েকান সাড়া শব্দ েনই।
মামার ডাক শুেন বাড়ীর মধ্য েথেক মিহলারা েবর হেয় সামেন দাঁড়ােলন।
এ বাড়ীগুেলার অেনেকই েসিদন গনহত্যার স্বীকার হেয়িছেলন।
তবু কােরার েচােখ েকান পািন েনই। গ্রােম েকান বয়স্ক পুরুষ মানুষ
েনই। পরবর্তী রােত পুনারায় পািকস্তানী শত্রুেসনা ও শশস্ত্র
নকশালেদর আক্রমন হেত পাের এরকম অজানা আতংেক গ্রােমর সবাই ভীত

সন্ত্রস্ত্র।
স্বচক্েষ েদখলাম গ্রােমর অেনক বাড়ীঘর আগুন িদেয় পুিড়েয় েদওয়া
হেয়েছ। শত্রুেসনারা এিদন কেয়কজন মিহলার সম্ভম হািন কের।
এ গ্রােম থাকা িনরাপদ নয় েভেব মামা আমােক নািজরপুর িবলপাড়া মােঠর
মধ্েয েরেখ আমােক বাড়ী চেল েযেত বলেলন। েজাৎস্না রাত অস্ত্র হােত
আিম যখন বাড়ী িফরিছলাম েদখলাম েখসারী মােঠর মধ্েয িবিভন্ন স্থােন
অবস্থােন ভীত সন্ত্রস্ত্র গ্রামবাসী সতর্ক অবস্থােন রেয়েছন
গ্রােমর অসংখ্যা মানুষ।
েকউ ভেয় আতংেক দাঁিড়েয় এিদক ওিদক েদখেছন, আবার েকউ েকউ েখসারী
ক্েষেতর জিমর মধ্েয লুিকেয় পড়েছন। বাড়ী িফের েদখলাম দুই মামানী
এবং সকল মামােতা ভাই েবান িগেয় উপস্িথত হেয়েছন আমােদর বাড়ীেত।
এেদর সংেগ িকছু সময় কথা বেল বাড়ী েছের িনরাপত্তা জিনত কারেণ িনজ
েসল্টাের চেল েগলাম।
পরবর্তীেত প্রকািশত হেবঃ পাবনা সদর উপেজলা মুক্িতেযাদ্ধা যাচাইবাছাই কিমিটর িনকট সিবনেয় আকুল আেবদন। পর্ব -৫
িবনীত িনেবদক
আবদুল জব্বার
পাবনার ঐিতহািসক মািলগাছা রণাঙ্গেনর সহেযাদ্ধা
সাধারণ

সম্পাদক,

মািলগাছা

ইউিনয়ন

মুক্িতযুদ্ধ

পিরষদ, পাবনা সদর, পাবনা।
মুক্িতযুদ্ধ িবষয়ক মন্ত্রনালেয়র সনদ নং-ম ১৯৭০০৩।

স্মৃিত

সংরক্ষণ

