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িবেনাদন জগেত অেনেকই হঠাৎ তারকা বেন যান। িনর্িদষ্ট েকােনা গান
েগেয় বা নাটক-িসেনমার িনর্িদষ্ট েকােনা চিরত্ের অিভনয় কের
আেলাচনায় আসার ঘটনা নতুন িকছু না। শুধু িবেনাদন েকন, অন্য অেনক
ক্েষত্েরও এমন ‘হঠাৎ তারকা’ েদখা যায়। এসব ‘হঠাৎ তারকা’ আবার
হঠাৎ কেরই হািরেয় যান। কারণ তােদর িভত্িত দুর্বল থােক, অিভজ্ঞতা
কম থােক, সামগ্িরক মােনর ঘাটিত থােক, এবং সর্েবাপির কাজটার প্রিত
অঙ্গীকার থােক না। তােদর লক্ষ্য থােক েযনেতনভােব রাতারািত বড়
হওয়া। রাজনীিতেতও মােঝ মােঝ ‘হঠাৎ তারকা’র েদখা েমেল। দ্রুত
উত্থােনর মেতা তােদর পতনও দ্রুত হয়। এ মুহূর্েত বাংলােদেশর
রাজনীিতেত েতমনই এক ‘হঠাৎ তারকা’েক েদখা যাচ্েছ।

২৮ বছর পর ২০১৯ সােল যখন ডাকসুর িনর্বাচন েদওয়া হয় তখন সবাই আশা
কেরন, ঐিতহ্যবাহী এই সংগঠনিট ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্রছাত্রীেদর কল্যােণ আবারও ভূিমকা রাখেত শুরু করেব। সত্িযকার
গণতন্ত্র চর্চার উদাহরণ তুেল ধরেব েদেশর শীর্ষ এই িবদ্যাপীঠ।
ছাত্র রাজনীিতর েগৗরব িফিরেয় আনেত িকছুটা হেলও সাহায্য করেব
ডাকসু এবং আবািসক হল সংসদগুেলা। িকন্তু েসই প্রত্যাশা প্রথেমই
েহাচট খায় িনর্বাচন িনেয় নানা অিভেযােগর কারেণ। অতীেত যারা
ডাকসুর িভিপ ও িজএস িনর্বািচত হেয়েছন, তােদর প্রায় সবাই জাতীয়
েনতায় পিরণত হেয়েছন। প্রিতিট ডাকসুই ক্যাম্পােসর গণ্িড েপিরেয়
জাতীয় রাজনীিতেত ঐিতহািসক ভূিমকা েরেখেছ। ১৯৯০ সােল িনর্বািচত
ডাকসু এরশােদর স্ৈবরাচারী সরকােরর পতন ঘটায়। স্বাধীনতার আেগ ও
পের জাতীর প্রিতিট সংকেটই গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা েরেখেছ শত বছেরর
পুরােনা ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয়। েসজন্যই এই িশক্ষা প্রিতষ্ঠানিট
‘গণতন্ত্েরর সূিতকাগার’ িহসােব পিরিচত।

টানা ২৮ বছর ডাকসু ও হল সংসদ না থাকায় েসই ইিতহােস বড় ধরেনর েছদ
পেড়। এই ২৮ বছের যারা ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয় পড়ােশানা কেরেছন,
তােদর কােছ েসই ইিতহাস শুধুই ইিতহাস। িকন্তু ২০১৯ সােল যারা এই
িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষার্থী িছেলন, তােদর জন্য ডাকসু ও হল সংসেদর
জীবন্ত রূপ েদখার একটা সুেযাগ আেস। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীেদর
স্বার্থ রক্ষার পাশাপািশ ছাত্র রাজনীিতর সুফল েভাগ করার একটা
সম্ভাবনা
ৈতির
হয়।
একই
সােথ
জাতীয়
নানা
সংকেট
ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্র-ছাত্রীেদর িনর্বািচত প্রিতিনিধেদর ভূিমকা
রাখার সুেযাগও ৈতির হয় দীর্ঘ ২৮ বছর পের। ২০১৯ সােল বহু
কাঙ্ক্িষত ডাকসু িনর্বাচেন দলীয় রাজনীিতর েলজুরবৃত্িত করা
ছাত্রলীগ ও ছাত্রদেলর মেতা সংগঠনগুেলােক িপছেন েফেল িভিপ
িনর্বািচত হন, সাধারণ ছাত্র অিধকার সংরক্ষণ পিরষেদর েনতা নুরুল
হক নূর। েকাটািবেরাধী আন্েদালেনর মাধ্যেম নতুন এই সংগঠনিটর জন্ম।
এত বছর পর ডাকসু িনর্বাচেন িবপ্লব কের েফলেব েসটা িনশ্চয়ই েকউ
আশা কেরিন। িকন্তু পুনরুজ্জীিবত ডাকসু তার কাঙ্ক্িষত ভূিমকার
শুরুটা অন্তত করেব, এমন আশা িনশ্চয় অেনেকই কেরেছন। িকন্তু িজএস ও
এিজএসসহ ডাকসুর েবিশরভাগ পেদ িনর্বািচত ছাত্রলীগ েনতােদর সােথ
িভিপর প্রকাশ্য এবং সিহংস দ্বন্দ্ব চেল ডাকসুর এক বছর েময়ােদর
পুেরাটা জুেড়ই। নােম-েবনােম ছাত্রলীগ কর্মীরা িভিপ নূেরর ওপর
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হামলা
চালায়।
তােত
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প্রিত
িবশ্বিবদ্যালেয়র
িশক্ষার্থীসহ সারােদেশর মানুেষরই সহানুভূিত ৈতির হয়। মূলত তােদর
এমন িবেরােধর কারেণই ২৮ বছর পর পাওয়া ডাকসু সবেচেয় ব্যর্থ
ডাকসুেত পিরণত হয়। অন্যিদেক, িনেজর অরাজৈনিতক সংগঠেনর বলয় েথেক
েবিরেয়
আসেত
পােরনিন
িভিপ
নূর।
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ও
অসহেযািগতার কথা বেল িনেজর ব্যর্থতােকও আড়াল করার েচষ্টা কেরন
িতিন।

িভিপ িনর্বািচত হওয়ার পর নূর যখন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার সােথ
েদখা করেত যান, তখন িনেজেক এক সমেয়র ছাত্রলীগ কর্মীর পিরচয় িদেয়
বঙ্গবন্ধু ও েশখ হািসনার ভূয়সী প্রশংসা কেরন। িকন্তু দ্রুতই িতিন
রাজৈনিতক অবস্থান পাল্েট েফেলন। এক পর্যােয় ডাকসুর শীর্ষ েনতার
দািয়ত্ব পালেনর বদেল ছাত্রলীগ-িবেরাধী রাজনীিত শুরু কেরন িতিন।
সােথ েযাগ হয় তার সরকার-িবেরাধী রাজনীিত। যােদর জন্য এবং যােদর
দ্বারা িতিন িভিপ িনর্বািচত হন, তােদর কথা ভুেল িবেরাধী রাজৈনিতক
দেলর ভূিমকায় নােম নূেরর ছাত্র সংগঠন। ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়
ছাত্র-ছাত্রীেদর জন্য িকছু করেত না পারেলও জাতীয় নানা িবষেয়

নূেরর রাজৈনিতক তৎপরতা বাড়েত থােক। এরপর ডাকসুর েময়াদ েশেষ সােবক
হেয় যাওয়া িভিপ পুেরাদস্তুর জাতীয় রাজনীিতর চর্চা শুরু কেরন।
জাতীয় রাজনীিতেত তােদর প্রকাশ্য েকােনা অিভভাবক না থাকেলও,
িবএনিপ-জামায়াত েজােটর রাজনীিত িনেয় পুেরাদেম মােঠ নােম নূেরর
সংগঠন। ঢাকাসহ েদেশর িবিভন্ন জায়গায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব
িবষেয়ই িনেজেদর এবং অন্যেদর কর্মসূিচেত িনয়িমত অংশ িনেত থােকন
ডাকসুর সােবক িভিপ নূর। সামািজক মাধ্যেমও শুরু হয় তার িনয়িমত
উপস্িথিত। প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা ও তার সরকার এবং ভারেতর
িবরুদ্েধ শুরু হয় ছাত্রেনতা নূেরর িবেষাদ্গার।
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সরকারিবেরাধী িবিভন্ন দল ও ব্যক্িত নূেরর ওপর ভর করেত থােকন।
িনেজর সংগঠেনর পাশাপািশ িবিভন্ন ধর্মীয় সংগঠেনর অনুষ্ঠােন েযাগ
িদেয় সরকার ও ভারতিবেরাধী বক্তব্য রাখেত শুরু কেরন ডাকসুর সােবক
িভিপ নুরুল হক নূর। ধর্ম িনেয় যারা রাজনীিত কেরন এবং ধর্মেক যারা
রাজৈনিতক হািতয়ার িহসােব ব্যবহার কেরন, তােদর সােথ নূেরর সখ্যতা
গেড় ওেঠ। এই উপমহােদেশ বারবার ব্যর্থ ও প্রত্যাখ্যাত ধর্মাশ্রয়ী
রাজনীিত ও সস্তা ভারত-িবেরািধতায় সরব হেয়েছন িভিপ নূর। এই
রাজনীিতেত িবশ্বাসীরা তােক নানাভােব মদদ িদচ্েছন। তাছাড়া আওয়ামীিবেরাধীরা েতা আেছনই। ইউিটউবসহ নানা সামািজক মাধ্যেম যারা ধর্েমর
নােম উন্মাদনা ছড়ান, অসাম্প্রদািয়ক শক্িতেক যারা কথায় কথায়
আক্রমণ কেরন, তােদর কােছ নূর খুবই সমাদৃত হচ্েছন। বাদ যাচ্েছন না
িবএনিপ-জামায়াত েজােটর অনুসারীরাও। বাংলােদেশর মুসলমানরা ধার্িমক
হেলও ধর্মান্ধ নন, নূর হয়েতা এ কথা ভুেল েগেছন।

নূেরর এক সহকর্মীর িবরুদ্েধ তারই সংগঠেনর এক নারী কর্মীেক
ধর্ষেণর
অিভেযাগ
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নূর
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কুরুিচপূর্ণ বক্তব্য িদেয়েছন, েসটা জাতীয় েনতা হেত ইচ্ছুক কােরা
আচরণ হেতই পাের না। সাধারণ েকােনা মানুেষর ক্েষত্েরও এমন বক্তব্য
েমােটও গ্রহণেযাগ্য নয়। এখােনই েশষ নয়। এ িবষেয় ৭১ িটিভর সােথ
িতিন যা কেরেছন, েসটা আেরা জঘন্য। একটা জাতীয় সংবাদমাধ্যেমর
িবরুদ্েধ কর্মীেদর েলিলেয় েদওয়া েকােনা েনতার কাজ হেত পাের না।
িতিন েনতা হেত চান অথচ জবাবিদিহ করেত চান না। ৭১ িটিভর অনুষ্ঠােন
িতিন েযাগ িদেত নাও চাইেত পােরন। িকন্তু েসই িটিভর িবরুদ্েধ
িমথ্যাচার, িবেষাদগার, ঘৃণা ও িবদ্েবষ ছড়ােনা েকােনা সুস্থ ও

িবেবকবান মানুেষর কাজ হেত পাের না। নূর ও তার অনুসারীেদর
পাশাপািশ, সরকারিবেরাধী নানা শক্িতও একই তৎপরতা চালাচ্েছ সামািজক
মাধ্যেম, েযখােন সত্য-িমথ্যা, ভােলা-মন্দ এবং উিচত-অনুিচেতর
েকােনা বালাই েনই। ৭১ িটিভ বর্জেনর নূেরর আহ্বােনর পর একই কাজ
করেছ িবিভন্ন ধর্মান্ধ ও উগ্রবাদী শক্িতও। িডিবিস িনউজ ও সময়
িটিভর িবরুদ্েধও িবেষাদগার করেছ তারা। েকােনা সংবাদমাধ্যেমর
সম্পাদকীয় নীিত সবার পছন্দ হেব এমন েকােনা কথা েনই। তাই বেল
গণমাধ্যেমর িবরুদ্েধ আন্েদালন েকােনা সুস্থ রাজনীিত হেত পাের না।
বাংলােদেশর
গণতন্ত্র
বা
রাজনীিত
েযটুকু
িটেক
আেছ,
েসটা
গণমাধ্যেমর কল্যােণই। সংসদ ও িবেরাধী রাজনীিত েযখােন ব্যর্থ,
েসখােন গণমাধ্যমই এখেনা সরকারেক জবাবিদিহতার মধ্েয েরেখেছ। সরকার
ও সমােজর অন্যায়-অিবচার তুেল ধরেছ গণমাধ্যমই। গণমাধ্যেমর খবর
িনেয়ই রাজনীিত করেছন নূেরর মেতা সরকার-িবেরাধীরা। এমন বাস্তবতায়
গণমাধ্যমিবেরাধী রাজনীিত কের িভিপ নূর কার স্বার্থ রক্ষা করেছন?
নানান সমােলাচনা, দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতার পরও গণমাধ্যমই এখেনা
মানুেষর েশষ ভরসা। েসই ভরসাটা ধংস কের নূর কার উপকার করেত
চাইেছন? উগ্র ধর্মান্ধ শক্িত সক্িরয় হেল নূেরর রাজনীিত েকাথায়
যােব?

সরকােরর িবরাগভাজন হেল যখন িবএনিপর মেতা বড় দেলর েনতা-কর্মীরাও
েরহাই পান না, তখন নূর কীভােব বহাল তিবয়েত থােকন? নূেরর েচেয়
অেনক কম মাত্রায় সরকার ও ভারত-িবেরািধতা কেরও অেনেক গােয়ব হেয়
যান, নয়েতা কারাগাের যান। মামলার েবাঝা েতা থােকই। ধর্ষেণ
সহেযািগতা এবং সামািজক মাধ্যেম মানহািনর মেতা মামলা িনেয়ও
বীরদর্েপ
রাজনীিত
করেছন
নূর।
৭১
িটিভর
মেতা
প্রভাবশালী
গণমাধ্যেমর িবরুদ্েধ যুদ্ধ েঘাষণা কেরও িতিন িনরাপেদই আেছন। নূর
প্রায়ই বেল থােকন, েগােয়ন্দারা তােক নানাভােব েলাভ ও ভয় েদখান।
িকন্তু িতিন তােদর পাত্তা েদন না। প্রশ্ন আসেতই পাের নূেরর
শক্িতর উৎস কী? কারা নূরেক জাতীয় েনতা বানােনার েচষ্টা করেছন?
িবএনিপর িবপরীেত নতুন রাজৈনিতক শক্িত দাঁড় করােনার প্রকাশ্য ও
েগাপন তৎপরতা সম্পর্েক কমেবিশ সবাই জািন আমরা। েসসব েচষ্টায়
েদিশ-িবেদিশ শক্িতর জিড়ত থাকার কথাও জােনন সেচতন নাগিরকরা।

এরইমধ্েয রাজৈনিতক দল গঠেনর পিরকল্পনাও েঘাষণা কেরেছন
জাতীয় রাজনীিতর এই বন্ধ্যাত্েবর সমেয় নূেরর মেতা তরুণ

িতিন।
েনতার

রাজনীিতেত আসা িনশ্চয়ই ইিতবাচক। িকন্তু প্রশ্ন হচ্েছ, জাতীয়
পর্যােয় একিট রাজৈনিতক দেলর েনতৃত্ব েদওয়ার জন্য নূেরর কী
অিভজ্ঞতা আেছ? েকাটা পদ্ধিতর িবেরািধতা করার মেতা একিট জনপ্িরয়
িবষেয় ক্যাম্পােস আন্েদালন গেড় েতালা এবং েসই জনপ্িরয়তা িদেয়
ডাকসুর িভিপ িনর্বািচত হওয়া কােরা জাতীয় েনতা হওয়ার জন্য যেথষ্ট
িকনা। ডাকসুর িভিপ িহসােব ব্যর্থতা েকােনা েযাগ্যতা িকনা। তেব
এটাও িঠক, রাজনীিতেত েকােনা অিভজ্ঞতা ছাড়াও অেনেকই মন্ত্রী-এমিপ
হেয় েগেছন। িকন্তু নূেরর বাস্তবতাটা সম্পূর্ণ িভন্ন। বর্তমান
রাজৈনিতক বাস্তবতায় েযখােন িবএনিপর মেতা দেলর অস্িতত্বই েটর
পাওয়া যায় না, েসখােন নতুন দল গঠন কের সফল হওয়া কতটা সম্ভব? ড.
কামাল েহােসন, বঙ্গবীর কােদর িসদ্িদকী, ডা. এিকউএম বদরুদ্েদাজা
েচৗধুরী, কর্েনল (অব.) অিল আহমদ এবং মাহমুদুর রহমান মান্নার মেতা
জাদেরল রাজনীিদিবদরা েযখােন তৃতীয় ধারার রাজৈনিতক শক্িতর উত্থান
ঘটােত পােরনিন, েসখােন নূেরর মেতা রাজনীিতর ‘হঠাৎ তারকা’র পক্েষ
িক েসটা করা সম্ভব? যিদও রাজনীিতেত নবাগত নতুন েনতৃত্েবর সাফল্য
অেনক েদেশই আেছ। েস রকম িবরল সাফল্য পাওয়ার জন্য দরকার িবরল
ব্যক্িতত্ব ও েযাগ্যতা। নূেরর মােঝ েসসব গুণ কতটুকু আেছ?

নাজমুল আশরাফ: প্রধান সম্পাদক, িটিবএন২৪

পাবনার কৃিত সন্তান প্রখ্যাত
ছাত্র েনতা ও বাম রাজনীিতক শিফ
আহমদ
। আিমরুল ইসলাম রাঙা।
পঞ্চাশ এবং ষাট দশেক পাবনার ছাত্র রাজনীিতেত িকংবদন্িত ছাত্র
েনতা শিফ আহমদ। আমােদর েচােখ পাবনার বঙ্গবন্ধু। েশখ মুিজবুর

রহমােনর মত েচহারা, উনার মত উচ্চতা, উনার মত বক্তৃতা, সর্বপির
বঙ্গবন্ধুর সােথ শিফ আহমেদর অেনক িমল িছল। উনারা িবপরীত মুখী
রাজনীিত করেলও বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান এবং পাবনার শিফ
আহমেদর মধ্েয ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক িছল। ১৯৬২ সােলর িশক্ষা কিমশন
িবেরাধী আন্েদালন, ১৯৬৪ সােল পািকস্তােনর প্েরিসেডন্ট িনর্বাচেন
ফােতমা িজন্নাহর পক্েষ বঙ্গবন্ধুর সােথ িনর্বাচনী প্রচারনা, ১৯৬৬
সােল ৬ দফা ১১ দফার পক্ষ সমর্থন করা, ১৯৬৮-৬৯ সােল গণআন্েদালেন
বিলষ্ঠ ভূিমকা রাখা সহ মুক্িতযুদ্েধ অন্যতম সংগঠক িহেসেব কাজ
করা, এসবই িছল বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দল আওয়ামী লীেগর সােথ শরীক
থাকা। স্বাধীনতার আেগ ও পের বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর সােথ
বহু স্মৃিত িবজিড়ত আেছ।

আিমরুল ইসলাম রাঙা

শিফ আহমেদর সােথ স্মৃিত
আহমদ িছেলন পাবনার ছাত্র
রাজনীিতেত এেস পাবনার
হেয়েছন। তেব শিফ আহমদ

আেছ আমার। স্মৃিত আেছ পাবনাবাসীর। শিফ
রাজনীিতর এক প্রবাদ পূরুষ। তাঁর হাত ধের
রাজনীিত এমনিক জাতীয় রাজনীিতেতও েনতা
জাতীয় েনতা না হেলও জাতীয় ছাত্রেনতা

হেয়িছেলন। একসময় পাবনা সহ েগাটা পূর্ব পািকস্তান জুেড় িছল তাঁর
পিরিচিত। আমােদর স্মৃিতেত উজ্জ্বল ও অম্লান শিফ আহমদেক আজেকর
প্রজন্ম কয়জন িচেনন? েযনারা শিফ আহমদেক িচনেতন তাঁেদর স্মৃিত
েথেক হয়েতা আজ িবস্মৃিত হেয় েগেছন।

শিফ আহমদ িছেলন পাবনা েজলা ছাত্র ইউিনয়েনর সাধারন সম্পাদক। ১৯৬১৬২ সােল পাবনা এডওয়ার্ড কেলজ ছাত্র-সংসেদর িজ,এস। পাবনার ছাত্র

রাজনীিতর এই প্রবাদ পূরুষ ১৯৬৬-৬৭ সােল ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় ছাত্র
সংসদ ডাকসু’র িজ,এস হেয়িছেলন । পাবনা েথেক ঢাকা এবং ঢাকা েথেক
েগাটা েদশব্যাপী িছল তাঁর পিরিচিত। এমন ছাত্রেনতা পাবনায় আর
দ্িবতীয় জন হেত পােরন নাই। এমন পিরচেয়র শিফ আহমদেক আজ আমরা কয়জন
িচিন? কয়জন তাঁেক স্মরণ কির?

শিফ আহমদ ১৯৩৯ সােল পাবনায় জন্মগ্রহণ কেরন। শহেরর ৈপলানপুর
পাওয়ার হাউস সংলগ্ন সােবর মঞ্িজল হেলা ৈপত্িরক বাড়ী। িপতা
আলহাজ্ব সােবর আলী, মাতা েমাছাঃ রােবয়া খাতুন। শিফ আহমদ বাবা
মােয়র পঞ্চম সন্তান। বাবা তৎকালীন পুিলশ সুপার অিফেসর েহড
ক্লার্ক িছেলন। ১৯৫৪ সােল হজ্জ পালন করেত িগেয় মক্কানগরীেত
ইন্েতকাল কেরন। তাঁেদর পাবনা শহের অত্যন্ত পিরিচত এবং সম্ভ্রান্ত
িহেসেব গন্য করা হয়। তাঁেদর বাড়ীেত লিজং েথেক অেনক খ্যািতমান
মানুষ এডওয়ার্ড কেলেজ েলখাপড়া কেরেছন। বড় ভাই এডেভােকট সােলহ
আহমদ, েছাট ভাই পাবনা েজলা গণতন্ত্রী পার্িটর সাধারন সম্পাদক
সুলতান আহমদ বুেড়া। েছাট ভাই িসরাজ আহমদ আনসার িভিডিপর
কর্মকর্তা। তাঁরা দুই ভাই েগেজটভুক্ত মুক্িতেযাদ্ধা।

শিফ

আহমদ

১৯৫৭

সােল

পাবনা

িজলা

স্কুল

েথেক

কৃিতত্েবর

সােথ

ম্যাট্িরক পাশ কের এডওয়ার্ড কেলেজ ভর্িত হন। কেলেজ ভর্িত হওয়ার
পর ছাত্র ইউিনয়েন েযাগ েদন। এরপের অল্পিদেনর মধ্েয তাঁর
েযাগ্যতার স্বীকৃিত পান। পাবনা েজলা ছাত্র ইউিনয়েনর সাধারন
সম্পাদক িনর্বািচত হন। ১৯৬১-৬২ সােল এডওয়ার্ড কেলজ ছাত্র সংসেদর
িনর্বাচেন িজ,এস পেদ িবপুল েভােট জয়লাভ কেরন। পাবনা এডওয়ার্ড
কেলজ তখন উত্তরাঞ্চেল বৃহৎ িশক্ষা প্রিতষ্ঠান। ছাত্র রাজনীিতর
সূিতকাগার িহেসেব পিরিচত িছল। অল্পিদেন শিফ আহমেদর পিরিচিত
চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। ১৯৬২ সােল িশক্ষা কিমশন িবেরাধী আন্েদালেন
পাবনায় শিফ আহমদ বিলষ্ঠ েনতৃত্ব প্রদান কেরন। এরপর পাবনা
এডওয়ার্ড কেলজ েথেক িব,এ পাশ কের ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত হন।
তখন ছাত্র ইউিনয়ন সারােদেশ শক্িতশালী ছাত্র সংগঠন িহেসেব পিরিচত
িছল। অিবভক্ত ছাত্র ইউিনয়েন তখন েকন্দ্রীয় সভাপিত িছেলন রােশদ
খান েমনন এবং সাধারন সম্পাদক িছেলন মিতয়া েচৗধুরী। িঠক েসই সমেয়
ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় ছাত্র সংসদ ডাকসু’র ১৯৬৬-৬৭ িনর্বাচেন শিফ
আহমদ িজ,এস পেদ মেনানয়ন পান এবং িবপুল েভােট িবজয়ী হন। েসবার
ডাকসুর িভিপ িনর্বািচত হন, ছাত্রলীেগর েকন্দ্রীয় সভাপিত েফরেদৗস

আহেমদ েকােরশী।

শিফ আহমদ ১৯৬৮-৬৯ এর গণ-আন্েদালেন বিলষ্ঠ ভূিমকা রােখন। ১৯৭০
সােলর িনর্বাচেন ন্যাপ প্রার্থীেদর পক্েষ প্রচারণায় অংশ েনন।
১৯৭১ সােল মার্চ মােসর শুরুেত অসহেযাগ আন্েদালন এবং ৭ মার্চ
বঙ্গবন্ধুর ঐিতহািসক ভাষেনর পর মুক্িতযুদ্েধর জন্য ভূিমকা রােখন
এবং সংগঠক িহেসেব কাজ কেরন। স্বাধীনতার পের ১৯৭২ সােল পাবনা েজলা
ন্যােপর সাংগঠিনক সম্পাদক িনর্বািচত হন। িতিন ১৯৭৩ সােল পাবনা
েপৗরসভা িনর্বাচন কেরন। িতিন আিশর দশেক ঢাকা স্টক এক্সেচঞ্েজ
সদস্য হন। ঢাকায় স্থায়ীভােব বসবাস শুরু কেরন। রাজনীিতেত ন্যােপর
ভাঙ্গন পরবর্তীেত একতা পার্িট হেয় সর্বেশষ গনতন্ত্রী পার্িটর
েকন্দ্রীয় কিমিটর সােথ জিড়ত হন।

শিফ আহমদ ১৯৯১ সােল ২৫ অক্েটাবর হৃদেরােগ আক্রান্ত হেয় ঢাকায়
মৃত্যুবরণ কেরন। মৃত্যুকােল তাঁর স্ত্রী েরেখ যান। তাঁর েকান
েছেল-েমেয় িছল না। তাঁর স্ত্রী ঢাকা েতজগাঁও মিহলা কেলেজর
অধ্যক্ষ প্রয়াত শিফনাজ েবগম। মৃত্যুর আেগ শিফ আহমদ গনতন্ত্রী
পার্িটর েকন্দ্রীয় কিমিটর সদস্য িছেলন। পাবনা প্েরসক্লােবর সদস্য
িছেলন। িতিন স্বাধীনতার পের বাংলােদশ – আফগািনস্তান ৈমত্রী
সিমিতর সাধারণ সম্পাদক িছেলন। এছাড়া বাংলােদশ – ভারত ৈমত্রী
সিমিত, বঙ্গবন্ধু পিরষদ, মুক্িতেযাদ্ধা সংহিত পিরষেদর সােথ জিড়ত
িছেলন। অকুেতাভয় বীর আমােদর মাঝ েথেক িচরিবদায় িনেলও তাঁর স্বজন
প্িরয়জনেদর হৃদেয় িচরকাল েবঁেচ থাকেবন।

(েশষ)
েলখক পিরিচিত –
আিমরুল ইসলাম রাঙা
রাধানগর মজুমদার পাড়া
পাবনা।
২৫ অক্েটাবর ২০২০

পাবনায় মুক্িতযুদ্ধকালীন এফ.এফ
কমান্ডার
বীর
মুক্িতেযাদ্ধা
মকবুল েহােসন সন্টু
। আিমরুল ইসলাম রাঙা।
পাবনায় মুক্িতযুদ্েধর ইিতহােস এক উজ্জ্বল নাম বীর মুক্িতেযাদ্ধা
মকবুল েহােসন সন্টু। জীবেনর ঝুঁিক িনেয় ৈবরী পিরস্িথিতর মধ্েয
মুক্িতযুদ্েধ অংশ িনেয়িছেলন। ছাত্রজীবেন ভাসানীপন্থী ছাত্র
ইউিনয়েন ( েমনন) জিড়ত েথেক মুক্িতযুদ্েধ অংশ িনেয়িছেলন। ১৯৭১
সােল ২৮ ও ২৯ মার্চ পাবনায় প্রথম প্রিতেরাধ যুদ্েধ অংশ েনন। ১০
এপ্িরল পর্যন্ত নগরবাড়ী ঘােট অবস্থান কের প্রিতেরাধ যুদ্ধ কেরন।
এরপর ভারেত প্রিশক্ষণ গ্রহন কের ৭ নং েসক্টেরর অধীেন যুক্ত হন।
সীমান্ত এলাকায় একািধক যুদ্েধ অংশগ্রহন েশেষ পাবনার এফ.এফ
কমান্ডার িনযুক্ত হন। পাবনায় ঐিতহািসক শািনর িদয়াড় যুদ্ধ,
সুজানগর থানা আক্রমণ সহ অেনকগুিল যুদ্েধ অংশগ্রহণ কেরন। িতিন
মহান মুক্িতযুদ্েধ অসীম সাহসীকতার সােথ যুদ্ধ কের বীরত্ব গাঁথা
ইিতহাস রচনা কেরন।

আিমরুল ইসলাম রাঙা

বীর মুক্িতেযাদ্ধা মকবুল েহােসন সন্টু পাবনার এক সম্ভ্রান্ত
পিরবােরর সন্তান। বাবা এ,েক,এম মনসুর আলী ম্যািজষ্ট্েরট িছেলন।
দাদা িছেলন পুিলশ কর্মকর্তা। িপতা ও িপতামেহর আিদ িভটা সুজানগর
উপেজলার মািনকহাট ইউিনয়েনর মাজপাড়া গ্রাম। পরবর্তীেত পাবনা শহেরর
থানা পাড়ায় বসবাস। তাঁরা ৫ ভাই এবং ৫ েবান। ভাইেদর মধ্েয চতুর্থ
হেলন, মকবুল েহােসন সন্টু। বড় ভাই ফজলুল কিরম বাংলােদেশর সােবক
রাষ্ট্রপিত েজনােরল এরশােদর ভায়রা। েমজ ভাই হািসবুল হাসান হাবুল,
তৃতীয় ভাই েতাসাদ্েদক েহােসন েবনু এবং েছাট ভাই েমাশারফ েহােসন
বাবলু। তাঁরা পাবনা শহের অত্যন্ত পিরিচত।

বীর মুক্িতেযাদ্ধা মকবুল েহােসন সন্টু ১৯৪৩ সােলর ৬ জুন বাবার
কর্মস্থল জামালপুর েজলা শহের জন্মগ্রহণ কেরন। তাঁর মাতার নাম
েমাছাঃ েহেলন রশীদা। িতিন প্রাথিমক িশক্ষা সম্পন্ন কের পাবনা
িজলা স্কুল েথেক ম্যাট্িরক পাশ কেরন। এরপর পাবনা এডওয়ার্ড কেলেজ
আইএ ভর্িত হন। েসখােন িতিন ছাত্র ইউিনয়ন েমনন গ্রুেপর সােথ জিড়ত
হন। ১৯৭১ সােল িবএ পরীক্ষার আেগ মুক্িতযুদ্েধ জিড়ত হন। ১৯৭১
সােলর
কেরন।

২৬ মার্চ পািকস্তান ৈসন্যরা পাবনা শহের অবস্থান গ্রহণ
ঐিদনই পািকস্তানী ৈসন্যরা শহর েথেক আওয়ামী লীেগর নব-

িনর্বািচত এমিপএ এডেভােকট আিমন উদ্িদন, ন্যােপর েজলা সভাপিত ডাঃ
অমেলন্দু দাক্ষী, রাধানগর তৃপ্িত িনলয় েহােটেলর মািলক ও মটর
ব্যবসায়ী সাঈদ উদ্িদন তালুকদার সহ অসংখ্য ব্যক্িতেক আটক কের। ২৭
মার্চ গভীর রাত েথেক পাবনা েটিলেফান এক্সেচঞ্েজ অবস্থানরত
পািকস্তানী ৈসন্যেদর িবরুদ্েধ সর্বস্তেরর জনতা প্রিতেরাধ যুদ্ধ
শুরু কের। পেররিদন ২৮ মার্চ দুপুের আেগ েটিলেফান এক্সেচঞ্েজ
অবস্থানরত সমস্ত ৈসন্যেক হত্যা করা হয়। একই িদন পাবনার লস্করপুের
(বর্তমান বাসটার্িমনাল) অবস্থানরত ৈসন্যেদর েসখােন হত্যা করা হয়।
েসখােন প্রথম শহীদ হন মুক্িতেযাদ্ধা শামসুল আলম বুলবুল ( যার
নােম শহীদ বুলবুল কেলজ) সহ ৪ জন মুক্িতেযাদ্ধা। পেরর িদন পাবনা
িশল্প এলাকায় ( িবিসক) অবস্থানরত পািকস্তান ৈসন্যরা েসখান েথেক
পলায়ন করেল প্রায় ১৭ িট স্থােন খন্ড খন্ড যুদ্েধ সমস্ত ৈসন্যরা
িনহত হয়। ২৯ মার্চ েথেক ১০ এপ্িরল পর্যন্ত পাবনা শহর মুক্ত িছল।
পািকস্তানী ৈসন্যরা নগরবাড়ী ঘাট হেয় দ্িবতীয় দফায় পাবনা প্রেবেশর
েচষ্টা করেল েসখােনও প্রিতেরাধ যুদ্ধ হয়।
পাবনায় প্রথম প্রিতেরাধ যুদ্েধ বীর মুক্িতেযাদ্ধা মকবুল েহােসন
সন্টু সক্িরয়ভােব অংশ েনন। উক্ত যুদ্েধ তাঁর েমজ ভাই হািসবুল
হাসান হাবুল অস্ত্র হােত পািকস্তানী ৈসন্যেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ

কেরন। ১০ এপ্িরল পািকস্তানী ৈসন্যরা দ্িবতীয় দফায় পাবনা প্রেবশ
করেল মকবুল েহােসন সন্টু এবং তার পিরবার সুজানগর উপেজলার
মািনকহাট ইউিনয়েনর মাজপাড়া গ্রােম আশ্রয় েনয়। এপ্িরল মােস
পািকস্তানীরা ৈসন্য এবং তােদর েদাসররা ব্যাপক হাের গনহত্যা,
লুটপাট ও অগ্িনসংেযাগ শুরু কের। এপ্িরল মােসর েশষিদেক মকবুল
েহােসন সন্টু তাঁর আপন েছাট ভাই েমাশারফ েহােসন বাবলু এবং আপন
চাচােতা ভাই তােলবুল ইসলাম রাজুেক িনেয় ভারেতর উদ্েদশ্েয রওয়ানা
েদন। কেয়কিদন ধের েহঁেট তারা কুষ্িটয়া হেয় সীমান্ত অিতক্রম কেরন।
পিথমধ্েয পাবনা-কুষ্িটয়ার মধ্যবর্তী িডগ্রীচের ডাকাতেদর কবেল পেড়
সর্বস্ব হারান। িজিনসপত্র হারােলও তােদর জীবন িফের পান। ডাকাতরা
তােদর হত্যা করার েচষ্টা কেরিছল। ডাকাতেদর কােছ জীবন েফরত পাওয়া
আর েছাট ভাইেয়র কােছ লুিকেয় রাখা এক’শ টাকা থাকায় তােদর মধ্েয
আবার শক্িত সঞ্চয় হয়। এরপর সীমান্ত অিতক্রম কের ভারেত প্রেবশ
কেরন। প্রথম দফায় ডাকাতেদর হাত েথেক জীবন বাঁচােত পারেলও দ্িবতীয়
দফায় জীবন বাঁচােনা িছল আেরা অস্বাভািবক।

ভারেত প্রেবশ করার পর শরনার্থীেদর দুরবস্থা েদেখ তাঁরা কলকাতা
চেল যান। েসখান েথেক তার দুই ভাইেক আসােম পাঠান। আসােম তােদর এক
চাচা বসবাস কেরন। দুই ভাইেক আসােম পািঠেয় মকবুল েহােসন সন্টু
মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব ট্েরিনং েনওয়ার জন্য পাবনার জন্য িনর্ধািরত
ট্রানিজট ক্যাম্প নদীয়া েজলার েকচুয়াডাঙ্গা আেসন। েসখােন আসার পর
প্রথম েদখা হয় পাবনা েজলা ছাত্রলীেগর তৎকালীন সভাপিত আব্দুস
সাত্তার লালু’র সােথ। িতিন মকবুল েহােসন সন্টুেক েদেখ দ্রুত
েসখান েথেক পািলেয় যাবার কথা বেলন। িতিন বেলন ক্যাম্েপ অবস্থানরত
েনতৃবৃন্দ তােক েদখেল নক্সাল িহেসেব তার িনর্ঘাত মৃত্যু হেব।
েসখােন এমন অিভেযােগ অেনকেক হত্যা করা হেয়েছ। যাইেহাক েসখান েথেক
ছাত্রলীগ েনতা আব্দুস সাত্তার লালু েকৗশেল িপছন িদক িদেয় মকবুল
েহােসন সন্টুেক পািলেয় েযেত সহায়তা কেরন। পের তাঁর কথা জানাজািন
হেল েগাটা ক্যাম্প তন্ন তন্ন কের েখাঁজ করা হেয়িছল। েসিদন তাঁেক
পাওয়া েগেল িনর্ঘাত মৃত্যু হেতা।

এরপর েসখান েথেক পািলেয় কিরমপুর এলাকায় যান। েসখােন ঈশ্বরদীর এক
পিরচতজেনর সহেযািগতায় কিরমপুর ট্রানিজট ক্যাম্েপ আশ্রয় পান।
েসখােন কেয়কিদন থাকার পর েমেহরপুর মহকুমার তৎকালীন এসিডও (
বর্তমান জ্বালানী ও খিনজ উপেদষ্টা) েতৗিফক এলািহ েচৗধুরী আেসন

মুক্িতেযাদ্ধা িরক্রুট করেত। সবাইেক দাঁড় কিরেয় উিন িজজ্ঞাসা
কেরন, এখােন িবশ্বিবদ্যালেয় পড়া বা িডগ্ির পাশ েকউ আেছন িকনা?
েসখােন এমন েকউ না থাকায় প্রায় শতািধক েছেলেক বাছাই করা হয়।
এরমধ্েয মকবুল েহােসন সন্টু িছল িব,এ পরীক্ষার্থী বাকীরা
ম্যাট্িরক বা আেরা নীেচর। প্রথেমই মকবুল েহােসন সন্টুেক পছন্দ
কেরন। িতিন িছেলন দেলর মধ্েয উচ্চ িশক্িষত এবং সুদর্শন। এরপর
বাছাইকৃতেদর কিরমপুর েথেক কলকাতা সংলগ্ন কল্যানীেত আনা হয়। েসখান
েথেক ব্যারাকপুর আনা হয়। তারপর ভারতীয় েসনাবািহনীর ট্রােক তুেল
িবহার প্রেদেশর চাকুিলয়ায় েনওয়া হয়। পেররিদন েথেক শুরু হয় উচ্চতর
প্রিশক্ষণ। েসখােন একমাস ধের ট্েরিনং প্রদােনর পর তাঁেদর ৭ নং
সাব-েসক্টর েহডেকায়ার্টাের আনা হয়।

মুর্িশদাবাদ েজলার লালেগালায় ৭ নং সাব-েসক্টর েহডেকায়ার্টাের
ক্যাপ্েটন িগয়ােসর অধীেন রাজশাহী এবং চাঁপাই নবাবগঞ্েজর সীমান্ত
এলাকায় তাঁরা অেনক যুদ্েধ অংশ েনন। এছাড়া বাংলােদেশর অভ্যন্তের
প্রেবশ কের েছাট বড় অেনকগুিল অপােরশন কেরন। উল্েলখেযাগ্য অপােরশন
িছল, রাজশাহী-চাঁপাই প্রধান সড়েক শীতলাই ব্রীজ উিড়েয় েদওয়া,
চাঁপাই নবাবগঞ্েজর অভায়া ব্রীজ ও রাজশাহীর কাটাখািল ব্রীজ
অপােরশন কেরন। এছাড়া নেভম্বর মােস প্রথম সপ্তােহ সারদা পুিলশ
একােডিম আক্রমণ করা হয়। এরপর নেভম্বর মােসর দ্িবতীয় সপ্তােহ সাবেসক্টর েহডেকায়ার্টার িসদ্ধান্ত েনন, পাবনার েজলার অভ্যন্তের
এফ.এফ বািহনীর একিট বড় দলেক পাঠােনা হেব। উল্েলখ্য তখন পর্যন্ত
পাবনায় েছাট েছাট
দািয়ত্েব িছেলন।

দেল

িবভক্ত

মুিজববািহনীর

েগিরলা

েযাদ্ধারা

নেভম্বর মােসর তৃতীয় সপ্তােহ সাব-েসক্টর েহডেকায়ার্টার েথেক
ক্যাপ্েটন িগয়াসউদ্িদন এর িনর্েদেশ বীর মুক্িতেযাদ্ধা মকবুল
েহােসন
সন্টুেক
কমান্ডার
িনযুক্ত
কের
প্রায়
শতািধক
মুক্িতেযাদ্ধার একিট দল ভারী অস্ত্রশস্ত্ের সজ্িজত কের পাবনায়
প্রেবশ করার িনর্েদশ েদন। এরপর তাঁরা পদ্মা নদী পার হেয় ঈশ্বরদী
এবং পাবনার চরাঞ্চেল এেস উপস্িথত হন। তাঁরা পাবনা প্রেবেশর
পেররিদন ২৭ নেভম্বর বীর মুক্িতেযাদ্ধা রিফকুল ইসলাম বকুেলর
েনতৃত্েব সংঘিটত শািনর িদয়াড় যুদ্েধ অংশ েনন। শািনর িদয়াড় যুদ্ধ
েশেষ িতিন এবং তাঁর দল সুজানগর উপেজলা এলাকায় অবস্থান েনন। তখন
সুজানগর উপেজলায় মুিজববািহনীর প্রধান েমাহাম্মদ ইকবাল এবং

উপপ্রধান জহুরুল ইসলাম িবশু সহ িবপুল সংখ্যক মুক্িতেযাদ্ধা
অবস্থান করিছেলন। তাঁরা সম্িমিলত ভােব সুজানগর এবং পাবনা সদর
উপেজলার একিট বড় অঞ্চল জুেড় তৎপরতা চালােত থােক। ১১ িডেসম্বর
েথেক ১৪ িডেসম্বর পর্যন্ত সুজানগর যুদ্ধ েশষ কের তারা পাবনা
অিভমুেখ রওয়ানা হন। ১৪ িডেসম্বর সুজানগর থানা মুক্ত করার পর ১৫
িডেসম্বর
পাবনা
মুক্ত
হয়।
১৬
িডেসম্বর
আনুষ্ঠািনক
ভােব
বাংলােদেশর িবজয় অর্জন হয়। স্বাধীনতার পের মুক্িতেযাদ্ধারা
অস্ত্র সমর্পেনর পুর্ব পর্যন্ত েজলা প্রশাসন ও পুিলশ প্রশাসন
পিরচালনা করেতন। েসই িহেসেব বীর মুক্িতেযাদ্ধা মকবুল েহােসন
সন্টু পাবনা সদর থানার অিফসার ইন চার্জ িহেসেব দািয়ত্ব পালন
করেতন। এরপর মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব আনুষ্ঠািনক অস্ত্র সমর্পন কের
িতিন সংসার জীবেন মেনািনেবশ কেরন।

স্বাধীনতার পের উিন ঢাকা বসবাস শুরু কেরন। প্রথেম ব্যবসা বািনজ্য
শুরু করেলও পরবর্তীেত িবেদশ চেল যান। সংসার জীবেন পাবনার শহীদ
বীর মুক্িতেযাদ্ধা েগালাম সােরায়ার খান সাধন এর খালা শাহানা
পারিভেনর সােথ িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ হন। বীর মুক্িতেযাদ্ধা মকবুল
েহােসন সন্টু’র ২ েছেল ২ েমেয়। েছেল েতৗিহদ েহােসন রিন এবং
েতৗিফক েহােসন বিন। বীর মুক্িতেযাদ্ধা মকবুল েহােসন সন্টু
নব্বইেয়র দশেক রাজনীিতেত েযাগ েদন। ১৯৮৬ এবং ৮৮ সােল অনুষ্িঠত
জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন জাতীয় পার্িটর প্রার্থী িহেসেব পাবনা -২ (
সুজানগর -েবড়া) েথেক দুইবার এমিপ িনর্বািচত হন। ১৯৮৮ সােল পাবনা
েজলা
পিরষেদর
েচয়ারম্যান
মেনানীত
হন।
তাঁর
জীবনকােল
যুক্তরাষ্ট্র, েমক্িসেকা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটািল, জার্মানী,
সুইজারল্যান্ড, ইরান, িমশর, ইরাক, কুেয়ত, জর্ডান, েলবালন, ভারত,
েনপাল, মালেয়িশয়া, থাইল্যান্ড, হংকং সহ িবিভন্ন েদশ ভ্রমন
কেরেছন। এছাড়া িতিন েসৗিদ আরেব গমন কের হজ্জ পালন কেরেছন। এই
ক্ষণজন্মা বীর মুক্িতেযাদ্ধা স্ত্রী, পুত্র ও পিরজনসহ পাবনা
শহেরর থানা পাড়ায় িনজ বাসভবেন বসবাস করেছন।
পিরেশেষ বীর মুক্িতেযাদ্ধা মকবুল েহােসন সন্টু’র জন্য প্রত্যাশা
মহান মুক্িতযুদ্েধ অবদােনর স্বীকৃিত সরূপ তাঁর জীবদ্দশায় পাবনার
েকান স্থাপনা বা সড়ক নামকরণ কের এই বীেরর স্মৃিত সংরক্ষণ করা
েহাক।

(সমাপ্ত)

েলখক পিরিচিত –
আিমরুল ইসলাম রাঙা
রাধানগর মজুমদার পাড়া
পাবনা।

সাংবািদকতার সােড় িতন যুগ
।। এবাদত আলী।।
(িতন)
(পূর্ব-প্রকােশর পর)
আেগই উল্েলখ কেরিছ, আমার বািড় পাবনা শহর েথেক দুের অবস্িথত হওয়ায়
আিম
বাহাদুরপুর
েগাপালপুের
জায়িগর
থাকতাম।
আমার
বািড়
বাঙ্গাবািড়য়া-বাদলপাড়া েথেক েগাপালপুর যাবার পথ-ঘােটর বর্ণনা
েদওয়াই সুকিঠন। কারণ আমার বািড়র পালােন নামেলই জিমর আইল পথ। সড়ক
বা রাস্তা বলেত যা বুঝায় তার িকছুই িছেলানা। গাঁও-েগরােমর মধ্য
িদেয় হালট বা ডহর নােম েয সরকাির রাস্তা তার েকানটাই িঠক
িছেলানা। েসই রাস্তায় েকবল গরু-মিহেষর গািড় চলাচেলর কারেণ তােক
গািড়র িনিরখ বলা হেতা। যােক বেল খানা-খন্দক। বািড় েথেক েবর হবার
পর জিমর আইল পথ ধের চলেত হেতা। েকা েকান জিমর মধ্যখান িদেয় পথ।
জনগেণর চলাচেলর সুিবধার জন্য আইেলর েঘারা পেথর বদেল এই পথ। েকান
েকান জিমর মািলক আবার এটা পছন্দ করেতানা, তাই েসই পেথ েখজুর,
বাবলা, েডফল িকংবা আগুন জ্বলা গােছর কাঁটা িবিছেয় রাখেতা। ওই পেথ
চলেত িগেয় স্পঞ্েজর িফতা িছঁেড় েযেতা। তাই েমাটর গািড়র টায়ােরর
েসন্েডল যার নাম িছেলা অক্ষয় েকম্পািনর চিট, তাই পােয় িদেয় চলেত
হেতা। েকউ েকউ আবার খড়ম পােয় িদেয় পথ চলেতা। তেব অিধকাংশই খািল
পােয় চলােফরা করেত ভােলা বাসেতা।

একবার আিম জায়িগর বািড় যাবার পেথ রূপপুর ও ঘরনাগড়া গ্রােমর
েলাকেদর িনকট জানেত পাির েয, এলাকার আখ ক্েষেতর আখ েশয়ােল
কামিড়েয় রস চুেষ িনেয় দারুন ক্ষিত করেছ। এলাকার কৃষকেদর প্রধান

ফসল হেলা আখ। পিরপক্ক আখ কেল মাড়াই কের তা েথেক প্রথেম রস এবং
েসই রস েথেক গুড় ৈতির কের িবক্রেয়র মাধ্যেম সংসােরর খরচ-পািত
চালায়। তাই অেনেক িশয়ােলর হাত েথেক আখ রক্ষার জন্য রাত েজেগ
পাহারা েদয়।

এই ঘটনা আমার মেন েবশ দাগ কােট। মেন মেন ভািব এলাকার কৃষকেদর
সার্থ রক্ষায় এটােতা একটা খবর হয়। তাই দীর্ঘ সময় ধের সািজেয়গুিছেয় একিট খবর িলেখ েফিল। প্রথেম কাঠ েপন্িসল িদেয় িলিখ। তারপর
তা কাটা-কুটা কের ফ্েরস কের ফাউন্েটন েপন বা ঝরণা কলাম দ্বারা
িলেখ আমার েদশ পত্িরকার সম্পাদক আব্দুল হািমদ িটেক স্যােরর িনকট
িনেয় যাই। হািমদ স্যার খবরিট মেনােযাগসহকাের পেড় একটু মৃদু েহেস
আমার েলখা খবর শুধের িদেলন।

অর্থাৎ আিম িলেখিছলাম, ‘পাবনা সদর মহকুমার মািলগাছা ইউিনয়েনর
রূপপুর ও ঘরনাগড়া গ্রােমর হাজার হাজার িবঘা জিমর আখ িশয়ােল খাইয়া
েফিলেতেছ। িশয়াল কর্তৃক আখ খাইয়া েফলায় কৃষেকরা িদশাহারা হইয়া
পিড়েতেছ। তাহারা িক কিরেব তাহা িকছুই ভািবয়া ঠাহর কিরেত
পািরেতেছনা। এলাকার িশয়ালগণ দল বাঁিধয়া একেজাট হইয়া আখ ক্েষেতর
মধ্েয প্রেবশ কিরয়া আখ কামড়াইয়া কামড়াইয়া রস চুিষয়া লওয়ায় আেখর
গাছ শুকাইয়া মিরয়া যাইেতেছ ইত্যািদ ইত্যািদ। িতিন আমার সামেনই
খবরিট শুধিরেয় িদেল আিম তখন বুঝেত পাির েয, আমার েলখায় বহু
সংখ্যক ভুল রেয়েছ। আিম বুঝেত পাির েয, িশয়াল আখ েখেয় েফলেত
পােরনা। শুধু রস চুেষ েনয়। এছাড়া যখন েলখা হেয়েছ দল েবঁেধ তখন আর
একেজাট হেয় েলখার েকান প্রেয়াজন িছেলানা। আবার হাজার হাজার িবঘা
জিমর পিরবর্েত এলাকার অিধকাংশ আেখর জিম েলখা উিচত িছেলা। এমিন
ভুেলর জন্য আিম িনেজ িনেজ লজ্জা পাই এবং েসিদেনর িরেপার্টিটর কথা
মেন হেল এখেনা আমার হািস পায়।

এ প্রসঙ্েগ একিট ঘটনার কথা মেন পেড় েগেলা। েকান এক উদীয়মান কিব
কেয়ক লাইন কিবতা িলেখ একজন প্রিতষ্িঠত কিবর িনকট িনেয় িগেয় একটু
সংেশাধন কের িদেত বেলন। কিবতািটর প্রথম লাইন িছেলা: কপাল িভিজয়া
েগেলা/ দু নয়েনর জেল।’ এর পেরর লাইন িমলােত পােরনিন। তখন
প্রিতষ্িঠত কিব তার উৎসাহ যােত নষ্ট না হয় তাই িতিন আেরক লাইন
িলেখ িদেলন, যা দাঁড়ায় ‘‘ কপাল িভিজয়া েগেলা /দু নয়েনর জেল।

কিবেক উব্দা কের ঝুলাও আম্র গােছর ডােল।’’ অর্থাৎ কপােলর স্থেল
কেপাল িলখেলই েকবল েচােখর জল গন্ড েবেয় পড়েতা।’’ আমার দশাও েযন
তাই।

যাক েসকথা। ১৯৬৯ সােল পাবনা এডওয়ার্ড কেলেজ সর্বপ্রথম বাংলা
অনার্স িবভাগ চালু হয়। আিম বাংলা অনার্েস ভর্িত হই। েমাট ১২ জন
ছাত্র-ছাত্রী িনেয় ক্লাশ শুরু হয়। িকন্তু েবিশ িদন আর কেলেজ পড়া
সম্ভব হয়না। হঠাৎ কেরই পাবনা কােলক্টেরেটর অধীেন রাজস্ব িবভােগ
চাকির হওয়ায় আিম এবছর ২২ এপ্িরল সরকাির চাকিরেত েযাগদান কির। ফেল
েলখা-েলিখর অধ্যায় চালু থাকেলও সাংবািদকতা করার সখ এেকবােরই উেব
যায়।

এরই মােঝ একিট অযািচত ঘটনা ঘেট যায়। পািকস্তান সরকার আমােদর ৬শ
জনেক চাকির েথেক িবনা কারেণ ছাঁটাই কের, এবং ১৯৭১ সােলর ২৮
েফব্রুয়ািরর মধ্েয সরকাির দপ্তেরর সকল চার্জ বুেঝ িদবার জন্য
েটিলগ্রােম আেদশ েদয়। েটিলগ্রাম পাবার পর িনর্ধািরত তািরেখ
অিফেসর চার্জ বুেঝ িদেয় দারুণ মেনাকষ্ট িনেয় বািড় চেল আিস। েক
জােন এটাই আমার জন্য সােপ বর হেব।

আিম পাবনা এডওয়ার্ড কেলেজ অধ্যয়েণর সময় ১৯৬৮ সােল ছাত্রলীেগর
প্যােনেল এডওয়ার্ড কেলজ ছাত্র সংসেদর িনর্বাচেন বার্িষকী
সম্পাদেকর পেদ প্রিতদন্িবতা কির। েসসময় েমাহাম্মদ নািসম, ফজলুর
রহমান পটল, েসাহরাব উদ্িদন েসাবা, আব্দুস সাত্তার লালু, রিফকুল
ইসলাম বকুলসহ ছাত্র লীেগর েনতােদর সঙ্েগ আমার সখ্যতা িছেলা।

আর এসময় হাজার বছেরর শ্েরষ্ঠ বাঙািল বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমােনর আহবােন ১ মার্চ হেত সারা েদশ তখন আন্েদালেন উত্তাল। আিমও
তখন েসই আন্েদালেন েযাগ েদই। ১৯৭১ সােলর ২৫ মার্চ বাংলােদেশর
স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হেল আিম একজন মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব েদশ
মাতৃকার মুক্িতর জন্য মহান মুক্িত যুদ্েধ সক্িরয়ভােব অংশগ্রহণ
কির।

দীর্ঘ নয় মাস একটানা যুদ্ধ েশেষ ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেসম্বর বাংলােদশ
স্বাধীনতা লাভ কের। তখন মুিজব নগর সরকােরর প্রধানমন্ত্রী তাজ
উদ্িদন আহমদ েঘাষণা কেরন েয, েযসকল সরকাির চাকুের মুক্িত যুদ্েধ
অংশগ্রহণ কেরিছেলন তারা েয েযখােন অর্থাৎ েয থানায় অবস্থান করেছন
তারা েসখােনই েযাগদান পত্র দািখল করেবন। আামেদর মুক্িতেযাদ্ধার
দলসহ অন্যান্য মুক্িতেযাদ্ধাগণ িমেল ১৫ িডেসম্বর শাহজাদপুর থানার
বাঘাবািড়েত পািকস্তািন হানাদারেদর পরািজত কের এলাকা শত্রু মুক্ত
কের।

পরিদন আমরা শাহজাদপুেরর িবিভন্ন স্কুল কেলজ এবং শাহজাদপুর ঠাকুর
বাবুর কাচাির বািড়েত (িবশ্ব কিব রবীন্দ্র নাথ ঠাকুেরর কাচাির
বািড়) ক্যাম্প স্থাপন কের িসিভল প্রশাসেনর কর্মকান্ড পিরচালনা
করেত থােকন। কমান্ডার আব্দুল মিতন েমাহেনর েনতৃত্েব তার গ্রুেপর
টুআইিস িহেসেব আিম শাহজাদপুর কেলজ ক্যাম্েপ অবস্থান করেত থািক
এবং প্রধানমন্ত্রীর িনর্েদেশ শাহজাদপুর সার্েকল অিফসার েরিভিনউ
এর অিফেস েযাগদান পত্র দািখল কির। িসও রাজস্ব েগালাম িকবিরয়া
আমার চাকিরর অতীত িবষয়ািদ না েজেনই আমার েযগদান পত্র গ্রহণ কেরন
এবং িডেসম্বর মােসর েবতন ও ঈেদর অগ্িরম েবানাস প্রদান কেরন।

িকছুিদন পর পাবনা েজলা প্রশাসেকর িনকট আেবদন করায় িতিন তা গ্রহণ
কেরন এবং আমােক চাকুিরেত পুনর্বহাল কেরন। েসই সঙ্েগ পুর্েবর
চাকিরও সািভস বুেক েযাগ করার অনুমিত প্রদান কেরন, যা পরবর্তীেত
২য় শ্েরিণর পদমর্যাদায় পেদান্নিত েপেত আমােক েকান েবগ েপেত হয়িন।

েস
যাক।
শাহজাদপুর
মুক্িতেযাদ্ধা
ক্যাম্েপ
অবস্থান
কােল
শাহজাদপুর পারেকালা গ্রােমর যুবক সাইফুদ্িদন আহমদ ( রাজশাহী
িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষক ও রাজশাহী বেরন্দ্র গেবষণা জাদুঘেরর
সােবক পিরচালক ড. সাইফুদ্িদন আহমদ) ১৯৭২ সােলর জানুয়াির মােস
“গণবাংলা’’ নােম একিট পত্িরকা প্রকাশ কেরন এবং আমােক উক্ত
পত্িরকার প্রধান উপেদষ্টা কেরন।

প্রিতষ্ঠাতা ও পিরচালক িছেলন মুক্িতেযাদ্ধা কমান্ডার শাহজাদপুর
েপাতািজয়ার আব্দুল মিতন েমাহন এবং প্রধান পৃষ্ঠেপাষক িছেলন

শাহজাদপুেরর এম িস এ আব্দুর রহমান। পত্িরকািট শাহজাদপুর
দ্বািরয়াপুর বাজােরর আজাদ প্েরস হেত মুদ্িরত হেয় মিনরামপুর বাজার
েথেক প্রকািশত হেতা। (চলেব) (েলখক: সাংবািদক ও কলািমস্ট)।

অর্থনীিতেত স্বস্িত ॥ কেরানার
মধ্েযই ঘুের দাঁিড়েয়েছ অিধকাংশ
সূচক
রিহম েশখ ॥ িবশ্বজুেড় কেরানা মহামারীর মধ্েযই বাংলােদেশর
সামষ্িটক
অর্থনীিতর
অিধকাংশ
সূচক
ঘুের
দাঁিড়েয়েছ।
এই
মহামারীকােলই প্রবাসীেদর পাঠােনা েরিমট্যান্স েরকর্েডর পর েরকর্ড
গড়েছ। গত সােড় িতন মােসই প্রায় ৮ িবিলয়ন ডলার েরিমট্যান্স
পািঠেয়েছন প্রবাসীরা। িবেদশী মুদ্রার সঞ্চয়ন বা

িরজার্ভ ৪০ িবিলয়ন ডলােরর মাইলফলক অিতক্রম কেরেছ। চলিত অর্থবছেরর
মাত্র িতন মােসই ১০ িবিলয়ন ডলার ছািড়েয়েছ রফতািন আয়। ৈবেদিশক
েলনেদেনর চলিত িহসাব ভারসাম্েয (ব্যােলন্স অব েপেমন্ট) বড়
উদ্বৃত্ত ধের েরেখেছ বাংলােদশ। েবসরকারী খােত ঋণপ্রবােহর গিতও
বাড়েছ। মানুেষর আয়-উপার্জন কেম েগেলও সঞ্চয়পত্র িবক্ির বাড়েছ
লািফেয় লািফেয়। দীর্ঘিদেনর মন্দা পুঁিজবাজাের প্রাণ িফের আসেত
শুরু কেরেছ। তেব কেরানা মহামারীর ধাক্কায় ‘স্বস্িত’র অর্থনীিতেত
আমদািন িনেয় শঙ্কা েদখা িদেয়েছ। মহামারীর আেগ প্রিতমােস পণ্য
আমদািনেত পাঁচ িবিলয়ন ডলােরর েবিশ খরচ হেলও এখন তা িতন িবিলয়ন
ডলাের েনেম এেসেছ। অর্থনীিতিবদরা বলেছন, েরিমট্যান্স, িরজার্ভ,
রফতািন আয় বাড়ায় অর্থনীিতেত এক ধরেনর ‘স্বস্িত’ িবরাজ করেছ।
িকন্তু এসব সূচেকর সঙ্েগ পাল্লা িদেয় আমদািন বাড়েছ না, উল্েটা
অেনক কমেছ। েকননা, আমদািনর সঙ্েগ িবিনেয়াগ ও কর্মসংস্থান জিড়ত।
সরকারেক এখন িবিনেয়াগ বাড়ােনার িদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

ইউেরােপ কেরানার প্রেকাপ আবার বাড়েছ। তাই অর্থনীিত বাঁচােত
লকডাউন এিড়েয়ই ভাইরােসর সংক্রমণ েঠকােত আবারও কড়াকিড় আেরাপ করেছ
কেয়কিট েদেশর সরকার। কেরানা মহামারী সামলােত আয়ারল্যান্ড ও
ব্িরেটেনর ওেয়লেস নতুন কের লকডাউন কার্যকর কেরেছ। সংক্রমণ েবেড়
যাওয়ায় ইেতামধ্েয জার্মািনর বােভিরয়া রাজ্েযর একিট েজলায় লকডাউন
কার্যকর করা হেয়েছ। েবলিজয়াম গত েসামবার েথেক এক মােসর জন্য বার
ও েরস্তরাঁ বন্ধ কের িদেয়েছ। ইতািলও একই পদক্েষপ িনেয় মানুষেক
যতটা সম্ভব ঘের থাকার পরামর্শ িদচ্েছ। েপাল্যান্েডর প্রায় অর্েধক
অংশ ‘েরড েজান’ েঘাষণা করা হেয়েছ। সুইজারল্যান্েড বদ্ধ জায়গায়
মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হচ্েছ। গত সপ্তাহ েথেক প্যািরসসহ
ফ্রান্েসর নয়িট শহের রাতব্যাপী কার্ফু জাির করা হেয়েছ। ফ্রান্েসর
স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ চার সপ্তােহর জন্য প্যািরস এবং আরও আট শহের
রােতরেবলা কার্ফু জািরর েঘাষণা িদেয়েছ। স্েপেন হঠাৎ কের আবারও
েবেড়েছ কেরানা সংক্রমণ। সংক্রমণ কমােত েদশিটর মন্ত্িরসভা ১৫
িদেনর জরুরী অবস্থা জািরর িনর্েদশ িদেয়েছ। স্েলাভািকয়ায় গত ১৩
অক্েটাবর েথেক ছয় জেনর েবিশ জমােয়ত হওয়ার ওপর িনেষধাজ্ঞা জাির
করা হেয়েছ। েচক প্রজাতন্ত্র িতন সপ্তােহর আংিশক লকডাউেন যাচ্েছ।
েকািভড-১৯ মহামারীর কারেণ িবশ্ব অর্থনীিতেত েয ক্ষিত হেব, তার
আর্িথক েজর ১২ ট্িরিলয়ন ডলাের (এক ট্িরিলয়ন=এক লাখ েকািট) িগেয়
দাঁড়ােব বেল আভাস িদেয়েছ আন্তর্জািতক মুদ্রা তহিবল (আইএমএফ)।
২০২০ সােলর প্রবৃদ্িধর িবষেয় গত জুেন এ পূর্বাভাস িদেয়েছ তারা।
এর আেগ এপ্িরেল সংস্থািট বেলিছল, ২০২০ সােল িবশ্ব অর্থনীিত ৩
শতাংশ সংকুিচত হেব। এখন তারা তা সংেশাধন কের বলেছ, মহামারীেত এই
অঙ্ক আরও েবেড় ৪ দশিমক ৯ শতাংশ হেব। আইএমএফ বেলেছ, িবশ্েবর ২০১৯
সােলর অর্থৈনিতক অবস্থায় িফের আসেত আরও দুই বছর সময় লাগেব।
িবশ্েবর েকান বৃহৎ অর্থনীিতই মহামারী েথেক রক্ষা পাচ্েছ না।
সর্ববৃহৎ অর্থনীিতর েদশ যুক্তরাষ্ট্েরর অর্থনীিতও চলিত বছর ৮
শতাংশ সংকুিচত হেব বেল আভাস েদয়া হচ্েছ। এ ছাড়া শুধু ইউেরা
ব্যবহার কের, এমন েদশগুেলার সংেকাচন হেব ১০ শতাংেশর েবিশ।
যুক্তরাজ্েযর অর্থনীিত সংকুিচত হেব ১০ দশিমক ২ শতাংশ। জাপােনর
উৎপাদন ৫ দশিমক ৮ শতাংশ কম হেব। চীেনর অর্থনীিত ১ শতাংশ
প্রবৃদ্িধ েদখেত পাের। আইএমএফ বলেছ, আগামী বছর (২০২১) িবশ্ব
প্রবৃদ্িধ ৫ দশিমক ৪ শতাংশ হেত পাের, যা এপ্িরেল ৫ দশিমক ৮ শতাংশ
হেব বেল পূর্বাভাস েদয়া হেয়িছল। তেব এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এিডিব)
বেলেছ, কেরানাভাইরাস মহামারীর ধাক্কা সামেল বাংলােদেশর অর্থৈনিতক
কর্মকাণ্ড ঘুের দাঁড়ােত শুরু কেরেছ। আর এ কারেণই চলিত অর্থবছের
বাংলােদেশর েমাট েদশজ উৎপাদন (িজিডিপ) ৬ দশিমক ৮ শতাংশ বাড়েত

পাের। কেরানাভাইরাস মহামারীর দ্িবতীয় সংক্রমেণর তীব্রতায় িবশ্েবর
বড় অর্থনীিতগুেলার পাশাপািশ ভারেতর মেতা েদেশর অর্থনীিতও মুখ
থুবেড় পেড়েছ। েমাট েদশজ উদেনর (িজিডিপ) প্রায় চার ভােগর একভাগ
হািরেয়েছ প্রিতেবশী েদশিট। েকািভড-১৯ ধাক্কায় মাথািপছু িজিডিপেত
ভারেতর নতুন প্রিতদ্বন্দ্বী িহেসেব এেসেছ বাংলােদেশর নাম।
আন্তর্জািতক মুদ্রা তহিবল (আইএমএফ) বলেছ, ২০২০ সােল বাংলােদেশর
মাথািপছু িজিডিপ হেব এক হাজার ৮৮৮ ডলার, একই সমেয় ভারেতর
মাথািপছু িজিডিপ হেব এক হাজার ৮৭৭ ডলার।

চলিত অর্থবছেরর প্রথম প্রান্িতক (জুলাই-েসপ্েটম্বর) এই িতন মােস
অর্থনীিতর গিতপ্রকৃিত িবশ্েলষণ কের েদখা যায়, মহামারীর েছাবেল গত
২০১৯-২০ অর্থবছেরর েশষ প্রান্িতেক (এপ্িরল-জুন) বাংলােদেশর
অর্থনীিত েয ক্ষতিবক্ষত হেয়িছল, তা অেনকটাই েকেট েগেছ। েকান েকান
ক্েষত্ের িবস্ময়কর ঘটনাও ঘটেত েদখা যাচ্েছ। আমদািন ছাড়া
বাংলােদেশর অর্থনীিতেত মহামারীর আঁচ এখন আর খুব েবিশ েদখা যাচ্েছ
না। মহামারীেত আটেকপড়া প্রবাসী এই কর্মীরা েফর িফের যাচ্েছন
েসৗিদ
চাইেল

আরেব, তােদর পাঠােনা অর্থ সচল রােখ অর্থনীিতেক। জানেত
গেবষণা সংস্থা পিলিস িরসার্চ ইনস্িটিটউেটর (িপআরআই)

িনর্বাহী পিরচালক আহসান এইচ মনসুর জনকণ্ঠেক বেলন, েরিমট্যান্স,
িরজার্ভ, রফতািন আয় বাড়ায় অর্থনীিতেত এক ধরেনর ‘স্বস্িত’ িবরাজ
করেছ। িকন্তু এসব সূচেকর সঙ্েগ পাল্লা িদেয় আমদািন বাড়েছ না;
উল্েটা অেনক কমেছ। েস কারেণই সতর্কতার সঙ্েগ চলেত হেব এখন
সরকারেক। অপ্রেয়াজনী খরচ যথাসম্ভব কিমেয় আনেত হেব। সরকারেক এখন
িবিনেয়াগ বাড়ােনার িদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

সােড় িতন মােস প্রায় ৮ িবিলয়ন ডলার েরিমট্যান্স এেসেছ েদেশ ॥
কেরানাভাইরাস মহামারীর মধ্েয েরিমট্যান্স কমেব বেল ধারণা করা
হেলও তা উল্েটা বাড়েছই। চলিত অর্থবছেরর সােড় িতন মােস ৭৯৪ েকািট
১০ লাখ ডলােরর েরিমট্যান্স েদেশ পািঠেয়েছন প্রবাসীরা, যা গত
অর্থবছেরর পুেরা সমেয় আসা েরিমেটন্েসর প্রায় অর্েধক। বাংলােদশ
ব্যাংেকর এক প্রিতেবদেন েদখা যায়, চলিত অক্েটাবর মােসর প্রথম ১৫
িদেন ১২২ েকািট ৭৮ লাখ ডলার পািঠেয়েছন প্রবাসীরা। ২০১৯ সােলর
অক্েটাবের ১৫ িদেন ৮০ েকািট ডলার পািঠেয়িছেলন তারা। আর পুেরা
অক্েটাবর মােস এেসিছল ১৬৪ েকািট ১৬ লাখ ডলার। সব িমিলেয় চলিত
২০২০-২১ অর্থবছেরর সােড় িতন মােস (১ জুলাই েথেক ১৫ অক্েটাবর) ৭৯৪

েকািট ১০ লাখ ডলােরর েরিমট্যান্স েদেশ এেসেছ। এই অর্থ গত ২০১৯-২০
অর্থবছেরর পুেরা সমেয়র ৪৩ দশিমক ৬২ শতাংশ। গত অর্থবছের েমাট এক
হাজার ৮২০ েকািট ৩০ লাখ ডলােরর েরিমট্যান্স পািঠেয়িছেলন িবিভন্ন
েদেশ অবস্থানকারী প্রবাসীরা। আর একযুগ আেগ ২০০৭-০৮ অর্থবছের ৭৯০
েকািট ডলােরর েরিমট্যান্স েদেশ এেসিছল; এবার সােড় িতন মােসই েসই
অঙ্ক ছািড়েয় েগেছ। প্রিতেবদেন েদখা যায়, গত েসপ্েটম্বর মােস ২১৫
েকািট ১০ লাখ ডলার েরিমট্যান্স পািঠেয়েছন প্রবাসীরা। এর আেগ এই
মহামারীর মধ্েযই গত জুলাই মােস ২৬০ েকািট ডলার েরিমট্যান্স
এেসিছল েদেশ। যা এ যাবতকােলর সর্েবাচ্চ। কেরানাভাইরাস মহামারীর
আঁচ িবশ্েবর অর্থনীিতেত লাগার পর গত এপ্িরল মােস েরিমট্যান্স
কেমিছল। এরপর েথেক েরিমট্যান্স বাড়েছ। ধারণা করা হচ্িছল, প্রবাসী
বাংলােদশীরা কষ্েটর মধ্েযও ঈেদর সময় স্বজনেদর কােছ েবিশ অর্থ
পাঠাচ্েছন, আর অেনেক কাজ হািরেয় েদেশ েফরার পিরকল্পনা করেছন বেল
জমােনা অর্থ আেগই পািঠেয় িদচ্েছন বেল েরিমট্যান্স বাড়েছ। িকন্তু
আগস্েটর শুরুেত েকারবািনর ঈেদর পরও েরিমট্যান্েসর গিত থােমিন।

িরজার্ভ ছািড়েয়েছ ৪০ িবিলয়ন ডলার ॥ বাংলােদশ ব্যাংেকর ৈবেদিশক
মুদ্রার িরজার্ভ েরকর্ড েভঙ্েগ চার হাজার েকািট (৪০ িবিলয়ন)
মার্িকন ডলার ছািড়েয়েছ। েদেশর ইিতহােস এিট সর্েবাচ্চ িরজার্ভ। গত
পাঁচ মােস সাতবার েরকর্ড কেরেছ িরজার্ভ। প্রিতমােস ৪ িবিলয়ন ডলার
আমদািন ব্যয় িহসােব এই িরজার্ভ িদেয় ১০ মােসর আমদািন ব্যয়
েমটােনা সম্ভব। আন্তর্জািতক মানদণ্ড অনুযায়ী, একিট েদেশর কােছ
অন্তত িতন মােসর আমদািন ব্যয় েমটােনার সমপিরমাণ িবেদশী মুদ্রার
মজুদ থাকেত হয়। বাংলােদশ ব্যাংেকর বর্তমান িরজার্ভ সার্কভুক্ত
েদেশর মধ্েয দ্িবতীয় সর্েবাচ্চ। িরজার্েভর িদক িদেয় প্রিতেবশী
েদশগুেলার মধ্েয ভারেতর পেরই বাংলােদেশর অবস্থান। যা পািকস্তােনর
তুলনায় দ্িবগুেণরও েবিশ।

ঘুের দাঁিড়েয়েছ পুঁিজবাজার ॥ দীর্ঘিদন পর বাংলােদেশর পুঁিজবাজার
চলেছ ফুরফুের েমজােজ। মূল্যসূচেকর পাশাপািশ েলনেদেনও চাঙাভাব
লক্ষ্য করা যাচ্েছ। ২০১০ সােলর ধেসর পর নানা উদ্েযাগ েনয়ার পরও
বাংলােদেশর পুঁিজবাজার ঘুের দাঁড়ায়িন। মােঝমধ্েয এক/দুই মােসর
জন্য বাজাের িকছুটা ইিতবাচক ধারা লক্ষ্য করা েগেলও পের আর েসটা
স্থায়ী হয়িন। ২০২০ সােলর জানুয়ািরেত আরও একিট বড় ধেসর মুেখ পেড়
পুঁিজবাজার। েবিশরভাগ েশয়ােরর দর তলািনেত েনেম আেস। মার্েচ েদেশ

কেরানাভাইরােসর প্রাদুর্ভাব েদখা িদেল লকডাউেনর মধ্েয দুই মােসর
েবিশ সময় বন্ধ থােক েলনেদন। ৩১ েম েথেক েদেশর পুঁিজবাজাের েফর
েলনেদন শুরু হয়। মহামারী শুরুর পর গত জুেন িডএসইর প্রধান সূচক
িডএসইএক্স
েযখােন
৪
হাজার
পেয়ন্েটর
িনেচ
েনেম
িগেয়িছল,
বৃহস্পিতবার েসই সূচক িছল ৫ হাজার পেয়ন্ট। েলনেদন হেয়েছ ৯০০
েকািট টাকার মেতা। এর আেগ েসপ্েটম্বেরর মাঝামািঝেত িডএসইএক্স ৫
হাজার ১০০ পেয়ন্ট ছািড়েয় িগেয়িছল। েলনেদন উেঠিছল প্রায় েদড় হাজার
েকািট টাকায়। জানেত চাইেল ঢাকা স্টক একেচঞ্েজর (িডএসই) পিরচালক
শািকল িরজভী বেলন, সত্িয কথা বলেত িক, আমােদর কােছও অবাক লাগেছ।
এই মহামারীর মধ্েয পুঁিজবাজােরর ইিতবাচক ধারায় েফরা খুব একটা
প্রত্যািশত িছল না। আমার িবেবচনায় এখােন দুিট িবষয় কাজ কেরেছ।
প্রথমত, বাজার অেনক পেড় যাওয়ায় েশয়ােরর দামও অেনক কেম িগেয়িছল।
বাজাের আসার জন্য এটা িছল ভাল সময়। েসই সুেযাগটাই িবিনেয়াগকারীরা
িনেয়েছন। দ্িবতীয়ত, িনয়ন্ত্রক সংস্থা সক্িরয় হওয়ায় সমন্বয়হীনতা
কেমেছ, তার সুফল পাচ্েছ বাজার। ব্যাংেক সুেদর হার কেম আসায় নতুন
িবিনেয়াগ পাচ্েছ পুঁিজবাজার।’

ৈবেদিশক েলনেদেন বড় উদ্বৃত্ত ধের েরেখেছ বাংলােদশ ॥ মহামারীর
মধ্েযও অর্থনীিতর অন্যতম প্রধান সূচক ৈবেদিশক েলনেদেনর চলিত
িহসাব ভারসাম্েয (ব্যােলন্স অব েপেমন্ট) বড় উদ্বৃত্ত ধের েরেখেছ
বাংলােদশ। চলিত ২০২০-২১ অর্থবছেরর প্রথম দুই মােস (জুলাই-আগস্ট)
এই উদ্বৃত্েতর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ৩৩০ েকািট ডলার। গত অর্থবছেরর
একই সমেয় এই উদ্বৃত্ত িছল মাত্র ২০ েকািট ৪০ লাখ ডলার। আর ২০১৯২০ অর্থবছর েশষ হেয়িছল ৪৮৪ েকািট ৯০ লাখ (প্রায় ৫ িবিলয়ন) ডলােরর
বড় ঘাটিত িনেয়। তার আেগ ২০১৮-১৯ অর্থবছের এই ঘাটিত িছল আরও েবিশ,
৫১০ েকািট ২০ লাখ ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছের ঘাটিত িছল ৯৫৬ েকািট ৭০
লাখ ডলার।

িতন মােস রফতািন আয় ১০ িবিলয়ন ডলার ॥ মহামারীেত তলািনেত েনেম
যাওয়া রফতািন আয় ঘুের দাঁিড়েয়েছ। রফতািন উন্নয়ন ব্যুেরা (ইিপিব)
রফতািন আেয়র হালনাগাদ েয তথ্য প্রকাশ কেরেছ, তােত েদখা যায়, চলিত
২০২০-২১ অর্থবছেরর প্রথম প্রান্িতেক (জুলাই-েসপ্েটম্বর) িবিভন্ন
পণ্য রফতািন কের বাংলােদশ ৯৮৯ েকািট ৬৪ লাখ ৪০ হাজার ডলার আয়
কেরেছ। এই িতন মােস লক্ষ্যমাত্রা ধরা িছল ৯৬৬ েকািট (৯.৬৬
িবিলয়ন) ডলার। গত ২০১৯-২০ অর্থবছেরর একই সমেয় এই আেয়র পিরমাণ িছল

৯৬৪ েকািট ৭৯ লাখ ৯০ হাজার (৯.৬৪ িবিলয়ন) ডলার। এ িহসােবই জুলাইআগস্ট সমেয় গত বছেরর একই সমেয়র েচেয় রফতািন আয় েবেড়েছ ২ দশিমক ৫৮
শতাংশ। লক্ষ্েযর েচেয় আয় েবেড়েছ ২ দশিমক ৪৫ শতাংশ। কেরানাভাইরাস
মহামারীেত িবশ্েবর অর্থনীিত স্থিবর হেয় পড়ায় গত এপ্িরেল
বাংলােদেশর রফতািন আয় তলািনেত েঠেকিছল। িবিধিনেষধ িশিথেল কারখানা
েখালার পর েম মােস রফতািন আয় িকছুটা বােড়, জুেন তার েচেয় অেনক
বােড়।

দুই মােসই লক্ষ্যমাত্রার ৩৭ শতাংশ সঞ্চয়পত্র িবক্ির ॥ চলিত ২০২০২১ অর্থবছেরর প্রথম দুই মােস (জুলাই-আগস্ট) ৭ হাজার ৪৫৫ েকািট ৫
লাখ টাকার িনট সঞ্চয়পত্র িবক্ির হেয়েছ। এই অঙ্ক গত ২০১৯-২০
অর্থবছেরর একই সমেয়র দ্িবগুেণরও েবিশ। গত অর্থবছেরর জুলাই-আগস্ট
সমেয় ৩ হাজার ৭১২ েকািট ৩৬ লাখ টাকার িনট সঞ্চয়পত্র িবক্ির
হেয়িছল। অর্থবছেরর প্রথম মাস জুলাইেয় ৩ হাজার ৫৪৪ েকািট ৭৬ লাখ
টাকার িনট সঞ্চয়পত্র িবক্ির হয়। আর আগস্েট িনট িবক্িরর পিরমাণ
িছল ৩ হাজার ৭৪৬ েকািট ৮১ লাখ টাকা, যা এক মােসর িহসােব গত েদড়
বছেরর মধ্েয সর্েবাচ্চ। এর আেগ ২০১৯ সােলর মার্েচ ৪ হাজার ১৩০
েকািট ৭১ লাখ টাকার িনট সঞ্চয়পত্র িবক্ির হেয়িছল। আর গত বছেরর
আগস্েট এই িবক্িরর পিরমাণ িছল ১ হাজার ৪৯৯ েকািট ৮৯ লাখ টাকা। এ
িহসােব েদখা যাচ্েছ, গত বছেরর আগস্েটর েচেয় এবার আগস্েট িনট
সঞ্চয়পত্র িবক্ির েবেড়েছ ১৫০ শতাংশ।

প্রেণাদনায় েবসরকারী খােতর ঋণ বাড়েছ ॥ তলািনেত েনেম আসার পর ঘুের
দাঁড়ােত শুরু কেরেছ েদেশর িবিনেয়াগ বৃদ্িধর অন্যতম প্রধান িনয়ামক
েবসরকারী খােত ঋণপ্রবােহর প্রবৃদ্িধ। গত আগস্ট মাস েশেষ েবসরকারী
খােত ব্যাংকগুেলার িবতরণ করা েমাট ঋেণর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ১১ লাখ
১ হাজার ৬৭৫ েকািট ৭০ লাখ টাকা, যা গত বছেরর আগস্েটর েচেয় ৯
দশিমক ৩৬ শতাংশ েবিশ। অর্থবছেরর প্রথম মাস জুলাইেয় েবসরকারী খােত
ঋণপ্রবােহর প্রবৃদ্িধ িছল ৯ দশিমক ২০ শতাংশ। গত ২০১৯-২০
অর্থবছেরর েশষ মাস জুেন েবসরকারী খােত ঋণপ্রবােহর প্রবৃদ্িধ ৮
দশিমক ৬১ শতাংেশ েনেম এেসিছল। ২০১৭-১৮ অর্থবছের েবসরকারী খােত
ঋণপ্রবােহ ১৬ দশিমক ৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্িধ হেয়িছল। আর ২০১৮-১৯
অর্থবছের প্রবৃদ্িধ িছল ১১ দশিমক ৩২ শতাংশ। চলিত ২০২০-২১
অর্থবছেরর
মুদ্রানীিতেত
েবসরকারী
খােতর
ঋণ
প্রবৃদ্িধর
লক্ষ্যমাত্রা ধরা হেয়েছ ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ। গত অর্থবছেরর

মুদ্রানীিতেতও এই একই লক্ষ্য ধরা িছল, িবপরীেত ঋণ েবেড়িছল ৮
দশিমক ৬১ শতাংশ। েকািভড-১৯ মহামারী েমাকােবলায় সরকার েসায়া লাখ
েকািট টাকার েয প্রেণাদনা প্যােকজ েঘাষণা কেরিছল, েসগুেলার
বাস্তবায়েন গিত আসায় েবসরকারী খােত ঋণপ্রবাহ বাড়েছ বেল মেন করেছন
অর্থনীিতিবদ ও ব্যাংকাররা।

গিত িফেরিন আমদািনেত ॥ অন্য সব ক্েষত্েরর মেতা গিত আেসিন
আমদািনেত। চলিত অর্থবছেরর জুলাই-আগস্ট সমেয় ৭৪৩ েকািট ২০ লাখ
ডলােরর িবিভন্ন ধরেনর পণ্য আমদািন কেরেছ বাংলােদশ। এই অঙ্ক গত
বছেরর একই সমেয়র েচেয় প্রায় ১৪ শতাংশ কম। মহামারীর আেগ প্রিতমােস
পণ্য আমদািনেত পাঁচ িবিলয়ন ডলােরর েবিশ খরচ হেলও এখন তা িতন
িবিলয়ন ডলাের েনেম এেসেছ। আর তােত িবিনেয়ােগ িবপর্যেয়র ইঙ্িগত
েদখেছন অর্থনীিতিবদ ও ব্যবসায়ী েনতারা; যার ফল হেব কর্মসংস্থান
কেম
যাওয়া।
বাংলােদশ
ব্যাংেকর
আমদািন
সংক্রান্ত
সর্বেশষ
প্রিতেবদেন েদখা যায়, চলিত ২০২০-২১ অর্থবছেরর প্রথম দুই মােস
(জুলাই-আগস্ট) িবিভন্ন পণ্য আমদািনর জন্য ৭৩৬ েকািট ডলােরর এলিস
(ঋণপত্র) েখালা হেয়েছ। গত ২০১৯-২০ অর্থবছেরর ওই দুই মােস ৯৫০
েকািট ডলােরর এলিস েখালা হেয়িছল। এ িহসােব দুই মােস এলিস েখালার
পিরমাণ কেমেছ ১৬ দশিমক ২৫ শতাংশ। উদ্েবেগর িবষয় হচ্েছ, খাদ্যপণ্য
ছাড়া অন্য সব পণ্েযর এলিস েখালার পিরমাণই কেমেছ। িশল্প স্থাপেনর
জন্য সবেচেয় প্রেয়াজনীয় মূলধনী যন্ত্রপািত (ক্যািপটাল েমিশনাির)
আমদািনর এলিস েখালার পিরমাণ কেমেছ ২৫ শতাংশ। গত বছেরর জুলাইআগস্ট সমেয় মূলধনী যন্ত্রপািত আমদািনর জন্য ৯৯ েকািট ২৮ লাখ
ডলােরর এলিস েখালা হেয়িছল। এই বছেরর জুলাই-আগস্ট সমেয় তা ৭৪
েকািট ৫২ লাখ ডলাের েনেম এেসেছ। িশল্েপর কাঁচামাল আমদািনর জন্য
গত বছর ওই দুই মােস ৩২০ েকািট ৫৩ লাখ ডলােরর এলিস েখালা হেয়িছল।
এবার েখালা হেয়েছ ২৮৬ েকািট ৬৫ লাখ ডলােরর। শতকরা িহসােব আমদািন
কেমেছ ১০ দশিমক ৫৭ শতাংশ। একইভােব িশল্প খােতর মধ্যবর্তী পণ্য
আমদািনর এলিস েখালার পিরমাণ কেমেছ ১৯ দশিমক ৩৮ শতাংশ। জ্বালািন
েতল আমদািনর এলিস কেমেছ ৫৩ দশিমক ১৩ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য
পণ্েযর কেমেছ ১৩ দশিমক ২৫ শতাংশ। েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর তথ্েয েদখা
যায়, জুলাই-আগস্ট সমেয় এলিস িনষ্পত্িত কেমেছ ১৮ শতাংশ। গত বছেরর
এই দুই মােস েযখােন ৮৯৭ েকািট ৪০ লাখ ডলােরর এলিস িনষ্পত্িত
হেয়িছল, এবছর একই সমেয় িনষ্পত্িত হেয়েছ ৭৩৬ েকািট ডলােরর এলিস।
গেবষণা প্রিতষ্ঠান পিলিস িরসার্চ ইনস্িটিটউেটর (িপআরআই) িনর্বাহী
পিরচালক আহসান এইচ মনসুর বেলন, েবশ িকছুিদন ধের িবিনেয়ােগ

স্থিবরতা চলিছল; িজিডিপর ৩১-৩২ শতাংেশ আটেক িছল। আমদািন কমা মােন
িবিনেয়াগ কেম যাওয়া। আর িবিনেয়াগ কমা মােন কর্মসংস্থান কেম
যাওয়া। েস কারেণই সতর্কতার সঙ্েগ চলেত হেব এখন সরকারেক।
অপ্রেয়াজনীয় খরচ যথাসম্ভব কিমেয় আনেত হেব। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য
এমন কথা ইেতামধ্েয বেলেছনও। সরকারেক এখন িবিনেয়াগ বাড়ােনার িদেকই
েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

ব্িরিটশ
িবেরাধী
আন্েদালেন
পাবনার িবপ্লবী বীর রােজন্দ্র
নাথ লািহড়ী
।। আিমরুল ইসলাম রাঙা।।

ব্িরিটশ শািসত অিবভক্ত ভারতবর্েষর স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার
অপরােধ ইংেরজরা পাবনার িবপ্লবী বীর রােজন্দ্র নাথ লািহড়ীেক ফাঁিস
িদেয় হত্যা কেরিছল। েযমন ফাঁিস িদেয় হত্যা কেরিছল ক্ষুিদরাম,
সুর্যেসন সহ শত শত ভারতবাসীেক। হাজার হাজার মানুষেক হত্যা কেরেছ।
হাজার হাজার মানুষেক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড িদেয় আন্দামান দ্বীেপ
পািঠেয়েছ।
প্রায়
দুইশত
বছর
ব্িরিটশ
শাসনকােল
ভারতবর্েষর
স্বাধীনতার জন্য িহন্দু, মুসিলম, েবৗদ্ধ, খ্রীষ্টান সহ সকল
ধর্েমর মানুষ লড়াই কেরেছ। লড়াই কেরেছ বাঙালী, েবলুচ, পাঠান, িশখ,
চাকমা, মারমা সহ সকল জািত।

আিমরুল ইসলাম রাঙা

১৭৫৭ েথেক ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংেরজেদর এেদশ িবতািড়ত করার জন্য সকল
শ্েরণীর মানুষ আন্েদালন কেরেছ। কখেনা প্রিতবাদ আবার কখেনা
প্রিতেরাধ গেড় তুেলেছন। কখেনা আন্েদালন হেয়েছ সিহংস আবার কখেনা
অিহংস। ব্িরিটশ িবেরাধী আন্েদালন করেত িগেয় প্রথম বাঙালী মুসিলম
তীতুমীর শহীদ হন। এই উপমহােদেশ ব্িরিটশ িবেরাধী আন্েদালেন বাঙালী
বা বর্তমান বাংলােদেশর অেনক কৃিত মানুেষরা েনতৃত্ব িদেয়েছন।
মাওলানা শিরয়তুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল হািমদ খান ভাসানী, হাজী
দােনশ, মাওলানা আজাদ, হািকম আজমল খাঁ, আব্দুল গাফফার খান, ফিকর
মজনু শাহ প্রমুখেদর কৃিতত্েবর কথা ইিতহােসর পাতায় েলখা আেছ।
ইংেরজেদর িবরুদ্েধ সমােলাচনা করেত িগেয় আমােদর জাতীয় কিব কাজী
নজরুল ইসলামেক েজল খাটেত হেয়েছ। এেদেশর হাজার হাজার তরুন এবং
যুবক েজল-জুলুম ও িনর্যাতেনর িশকার হেয়েছ।

েছাটেবলায় গ্রােম বসবােসর সময় মাইেক শুনতাম েসই কালজয়ী গান।
একবার িবদায় েদ মা ঘুের আিস। হািস হািস পরেবা ফাঁিস – েদখেব
ভারতবাসী। কেলর েবামা ৈতরী কের, দাঁিড়েয় িছেলম রাস্তার ধাের
মােগা – বড়লাট েক মারেত িগেয়, মারলাম আেরক ইংল্যান্ডবাসী। শিনবার
েবলা দশটার পের – জজেকার্েটেত েলাক না ধের মােগা, হেলা অিভরােমর
দ্বীেপ চালান – মা ক্ষুিদরােমর ফাঁিস। েছাট েবলায় এই আেবগঘন এই
গােনর মর্মকথা বুঝেত না পারেলও েসই মর্মান্িতক ঘটনার মর্মকথা
জানেত েবশীিদন লােগিন। ইংেরজ লাটেক েবামা েমের মারেত িগেয় ১৮ বছর
বয়সী ক্ষুিদরামেক ফাঁিস িদেয় হত্যা করা হেয়িছল। ক্ষুিদরােমর েসই
ফাঁিস
েনওয়ার
ইিতহাস
এখেনা
িবপ্লবীেদর
অনুপ্রািণত
কের।
মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আেগ িনেজর হােত গলায় দিড় েবঁেধিছেলন।
েকান অনুেশাচনা, অনুতপ্ত না হেয় িতিন হাসেত হাসেত ফাঁিসর মঞ্েচ

উেঠিছেলন।

েছাটেবলা েথেক ক্ষুিদরােমর নাম শুনতাম। একটু বড় হেয় জানলাম
মাষ্টারদা সুর্যেসন এর কথা। চট্টগ্রােমর এই বীেরর নাম েবশী কের
জানার সুেযাগ হয় – ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র েসই সুর্যেসন হেলর
নামকরণ হবার পর। পরবর্তীেত ইিতহাস েথেক জািন ইংেরজ শাসনকােল শত
শত মানুষেক ফাঁিস িদেয় হত্যা করার কথা। েবশ কেয়ক বছর আেগ িবপ্লবী
বীরেদর সংগ্রহশালা েথেক সংগ্রহ কির, ব্িরিটশ শাসনকােল ২৯ জন
বাঙালী িবপ্লবীর তািলকা। তােদর কত তািরেখ েকান েজেল ফাঁিস েদওয়া
হেয়িছল। েসখােনই েচাখ আটেক যায় তািলকার ১২ নং এ থাকা নাম।
িবপ্লবী বীর রােজন্দ্র নাথ লািহড়ী, বয়স – ২৬, েজলা – পাবনা,
ফাঁিস েদওয়ার স্থান – েগান্ডা েজলখানা, তািরখ – ১৭ িডেসম্বর ১৯২৭
সাল। েক এই িবপ্লবী বীর?

িবপ্লবী বীর রােজন্দ্র নাথ লািহড়ী, িপতার নাম – ক্িষতীশ েমাহন
লািহড়ী। পাবনার লািহড়ী েমাহনপুর গ্রােম বাড়ী। রােজন্দ্র নাথ
লািহড়ী ১৯০১ সােলর ২৩ জুন জন্মগ্রহণ কেরন। তাঁর িপতার কাছ েথেক
স্বেদশপ্েরেমর দীক্ষা পান। লািহড়ী েমাহনপুর িনজ এলাকায় প্রাথিমক
এবং মাধ্যিমক িশক্ষা সমাপ্ত কের ভারেতর েবনারস যান উচ্চ িশক্ষা
গ্রহেণর জন্য। েসখােন েবনারস িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত হন। েসখােন
িগেয় জিড়েয় পেড়ন িহন্দুস্থান িরপাবিলকান এেসািসেয়শেনর সােথ। যারা
ব্িরিটশেদর ভারত েথেক উৎখাত করার জন্য নানা ৈবপ্লিবক কর্মকান্ড
পিরচালনা কেরন।

১৯২৫ সােলর ৯ আগষ্ট লখেনৗ েথেক ১৪ মাইল দূের কােকাির ও আলমনগর
েরলস্েটশেনর মােঝ একিট প্যােসঞ্জার ট্েরনেক েচইন েটেন থািমেয়
তালা সহ িসন্দুক সরােনা হয়। এই ঘটনার সােথ জিড়ত রােজন্দ্র নাথ
লািহড়ী সহ ১৬ জন িবপ্লবীেক গ্েরপ্তার করা হয়। এরপর ১৯২৬ সােল
কােকারী মামলা নােম িবচার কাজ শুরু হয়। েবশ িকছুিদন ধের চলা এই
মামলার রায় েঘাষণা করা হয়। এই মামলার রােয় রােজন্দ্র নাথ লািহড়ী,
রামপ্রসাদ িবসিমল, আসফাকউল্লা খান ও ঠাকুর েরৗশন িসং এর ফাঁিসর
রায় েদওয়া হয়। বাকী ১২ জনেক িবিভন্ন েময়ােদ সাজা েদওয়া হয়। অতঃপর
১৯২৭ সােল ১৭ িডেসম্বর উত্তর প্রেদশ এর েগান্ডা েজলার েজলখানােত
িবপ্লবী বীর রােজন্দ্র নাথ লািহড়ীেক ফাঁিসেত ঝুিলেয় হত্যা করা

হয়।

১৯৪৭ সােল ভারত স্বাধীনতা লাভ করেল িবপ্লবী বীর রােজন্দ্র নাথ
লািহড়ীেক বীর মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব স্বীকৃিত েদওয়া হয়। েগান্ডা
েজলখানায় িবপ্লবী বীর রােজন্দ্র নাথ লািহড়ীর প্রিতকৃিত স্থাপন
করা হয়। েসখােন তাঁর মৃত্যু িদবস যথাযথ মর্যাদায় পািলত হয়।
তৎকালীন পািকস্তান িকংবা আজেকর বাংলােদেশ রােজন্দ্র নাথ লািহড়ীর
জন্মভূিমেত তাঁেক স্মরণ করার েকান উদ্েযাগ গত ৯৩ বছেরও েনওয়া
হয়িন। িবপ্লবী রােজন্দ্র নাথ লািহড়ীেদর মত বীেররা ইিতহােসর অতল
গহ্বের িনমজ্িজত হেয় আেছ।

(সমাপ্ত)
েলখক পিরিচিত –
আিমরুল ইসলাম রাঙা
রাধানগর মজুমদার পাড়া
পাবনা।

কেরানা কােলর জীবন ধারা
।। এবাদত আলী।।
(পূর্ব প্রকােশর পর ) (৭৮)
তাক দ্িরম দ্িরম তাক, েঢােলর বািড়। িকংবা ‘আয়ের ছুেট আয়, পুেজার
গন্ধ এেসেছ, ঢ্যাং কুরাকুর ঢ্যাং কুরাকুর বাদ্িয েবেজেছ।’ সঙ্েগ
জয় ঢাক, েখাল-করতাল, কাঁিশ এবং ফ্লুেয়ট বাঁিশসহ িবিভন্ন
বাদ্যযন্ত্ের পুজামন্ডেপ িবেশষ আবহ সৃষ্িট হেয় থােক। সনাতন
ধর্মাবলম্বী িহন্দু সমপ্রদােয়র সব েচেয় বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয়
দুর্গা পূজার সময় প্রিতিট মন্ডেপই কম েবিশ এসব বাদ্যযন্ত্র নানান
সুর েতােল। ধুপ-েধাঁয়ার সুবােস মন্িদেরর পুেরািহত িনিবষ্ট মেন
মন্ত্র পেড়ন এবং মালা জপ কেরন। নানা বয়েসর সকল শ্েরিণর

দর্শনার্থী পুজামন্ডেপ ভীড় কের থােক।

িকন্তু বর্তমােন অিতমাির কেরানাভাইরােসর প্রদুর্ভােবর কারেণ
আমােদর েদেশর িহন্দু সম্প্রদােয়র বৃহৎ এই ধর্মীয় উৎসব নীরেবই
পালন করেত হেব বেল সরকার তরফ হেত ২৬ দফা িনেদর্শনা জাির করা
হেয়েছ। সত্িয কথা বলেত িক মহামাির কেরানাভাইরাস পুজা-পার্বেনর
ওপর ও তার কর্তৃত্ব খািটেয় চেলেছ।

দুর্গা পুজার অতীত ইিতহাস হেত জানা যায়, দুর্গা পুজা শুরু
হেয়িছেলা েমাঘল শাসন আমল েথেকই। তখন েকবলমাত্র ধনী পিরবারগুেলাই
দুর্গা েদবীর পুজা-অর্চনা করেতা। ইিতহাস বলেছ েদবীর পুজা সম্ভবত
১৫০০ শতেকর েশষ িদেক প্রথম শুরু হয়। সম্ভবত িদনাজপুর-মালদার
জিমদার সপ্নােদেশর পর পািরবািরক দুর্গা পুজা শুরু কেরিছেলন। অন্য
সুত্রানুসাের তােহরপুেরর রাজা কংশ নারায়ন বা নদীয়ার ভবানন্দ
মজুমদার বাংলায় প্রথম শারদীয়া বা শরৎ দুর্গা পুজা সংঘিটত কেরন।
এরপর রাজশাহীর রাজা এবং িবিভন্ন গ্রােমর িহন্দু রাজারা প্রিত বছর
এই পুজা-অর্চনা কের থােকন।

বাংলােদেশ বর্তমােন প্রায় ১৮ েকািট জনসংখ্যানুপােত মুসলমানেদর
সংখ্যা শতকরা ৯০ দশিমক ৪ ভাগ। িহন্দু ৮ দশিমক ৫ ভাগ। েবৗদ্ধ
ধর্মাবলম্বীেদর সংখ্যা শুন্য দশিমক ৬ ভাগ। খ্িরষ্টানেদর সংখ্যা
শুন্য দশিমক ৪ ভাগ এবং আিদবাসীেদর সংখ্যা শুন্য দশিমক ১০ ভাগ।
বাংলােদশ ধর্ম িনরেপক্ষ রাষ্ট্র হওয়ায় এখােন অবােধ েয যার ধর্ম
স্বাধীনভােব পালন করেত পাের। িকন্তু এবাের মহামািরর কারেণ শারদীয়
দুর্গা পুজা সল্প পিরসের পালন করেত হচ্েছ।

বাংলােদেশর মািটেত সকল ধর্েমর মানুষ অবােধ তােদর ধর্মীয় আচার
অনুষ্ঠান পালন কের চেলেছন। িকন্তু সােবক পুর্ব-পািকস্তান আমেল
তৎকািলন পািকস্তান সরকার িহন্দু সম্প্রদােয়র সঙ্েগ িবমাতা সুলভ
আচরণ করেতা। ১৯৬৫ সােল ভারত-পািকস্তান যুদ্েধর পর অেনক িহন্দু
তােদর সহায়-সম্পত্িত, ঘর-বািড় েফেল ভারেতর চেল েযেত বাধ্য হয়।
তােদর েফেল যাওয় সম্পত্িত পািকস্তান সরকার শত্রু সম্পত্িত িহেসেব
গন্য কের সরকােরর িনয়ন্ত্রেণ েনয়। ১৯৭১ সােল মহান স্বাধীনতা

যুদ্েধর সময় বাংলােদেশ বসবাসরত িহন্দুেদর প্রিত পািকস্তািনেদর
েবিশ আক্রমণ পিরলক্িষত হয়। এেদশীয় এক শ্েরিণর ধর্মান্ধ ব্যক্িত
িহন্দুেদর প্রিত ঈর্শাপরায়ন িছেলা যা তারা এই যুদ্েধর সময় কােজ
লাগায়। তারা পািকস্তািন ৈসন্যেদরেক পথ-ঘাট েদিখেয় বািড়েত বািড়েত
িনেয় িগেয় লুট-তরাজ করেতা, অগ্িনসংেযাগ করেতা। তারা ধর্ষণ কােজ
সহায়তা কের মা-েবানেদরেক পািকস্তািন ৈসন্যেদর হােত তুেল িদেতা।
তারা সবেচেয় েবিশ ক্িষপ্ত িছেলা িহন্দু সম্প্রদােয়র ওপর। েসসময়
বন্ধুপ্রিতম েদশ ভারত বাংলােদেশর প্রায় ১ েকািট শরনার্থীেক আশ্রয়
েদয়। মুক্িতযুদ্েধ প্রিশক্ষেনর জন্য বাংলােদেশর যুবকেদরেক েগিরলা
প্রিশক্ষেণর ব্যবস্থা কের। শুধু তাই নয় ভারেতর প্রধানমন্ত্রী
িমেসস ইন্িদরা গান্িধ িডেসম্বেরর প্রথম সপ্তােহ বাংলােদশেক
স্বীকৃিত প্রদানসহ িনজ েদেশর ৈসন্যেদরেক িদেয় মুক্িতযুদ্েধ
সহায়তা কেরন।

পািকস্তািন ৈসন্যেদর এেদশীয় েদাসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস
বািহনীর সহায়তায় পািকস্তািন ৈসন্যরা িহন্দুেদরেক বলেতা ‘মালাউন’।
েসসময় েযেকান মানুষেক তােদর নাগােলর মধ্েয েপেলই বলেতা েতাম
মুসলমান েহা ইয়া মালাউন? উত্তর িদেত েদির হেলই বলেতা েতাম কাপরা
উতাউ (উঠাও)। তারা পরেনর কাপড় তুলেত েলাকজনেক বাধ্য করেতা। তারা
মুসলমানেদরেক বলেতা েতাম মুসলমান আওর হামিভ মুসলমান হায়, ছব
মুসলমান ভাই ভাই হায়। উ িহন্দু হায় উ মালাউন হায় উ িভ কােফর হায়।
উছেকা ছাত কিভ দুস্িত েনিহ েহাতা হায়। িকন্তু পািকস্তািন ৈসন্যরা
এতই বর্বর েয িক িহন্দু, িক মুসলমান, তারা কাউেকই ছাড়েতানা।

মহান মুক্িতযুদ্েধর মাধ্যেম বাংলােদশ স্বাধীনতা লােভর পর
সর্বকােলর সর্ব শ্েরষ্ঠ বাঙািল, স্বাধীন বাংলােদেশর স্থপিত জািতর
িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুজবুর রহমান পািকস্তােনর কারাগার হেত
মুক্িতলােভর পর ১৯৭২ সােলর ১০ জানুয়াির স্বাধীন বাংলার মািটেত
প্রত্যাবর্তন কেরন। িতিন সরকার প্রধান িহেসেব েদশ েসবায় ব্রিত
হন। ১৯৬৫ সােল পািকস্তান-ভারত- যুদ্েধর পর ‘িডেফন্স অব পািকস্তান
রুলস, ১৯৬৫’ শত্রু সম্পত্িত নাম পিরবর্তন পুর্বক সংেশাধন কের
বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৪ সােল িহন্দু সম্প্রদােয়র সম্পত্িতর নাম
শত্রু সম্পত্িতর পিরবর্েত ‘‘অর্িপত সম্পত্িত’’ িহেসেব আখ্যািয়ত
কেরন।
পরবর্তীকােল বঙ্গবন্ধু কন্যা েশখ হািসনার সরকার ২০১১ সােলর ১১

িডেসম্বর তািরেখ ‘অর্িপত সম্পত্িত প্রত্যর্পণ (সংেশাধন) আইন,
২০১১ বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদ পাশ কের। এরপর নানা জিটলতা েদখা
েদওয়ায় ২০১৩ সােল ‘অর্িপত সম্পত্িত প্রত্যর্পণ আইন (২য় সংেশাধন )
উপস্থাপন ও পাশ করা হয়।

এতক্ষণ এ আেলাচনার মূল উদ্েদশ্য হেলা বাংলােদশ সরকার িহন্দু
সম্প্রদােয়র স্বার্থ শংশ্িলষ্ট িবষেয় অিধক আন্তিরক। িকন্তু চলিত
শারদীয় দুর্গা উৎসেব িহন্দুেদর পুজা-অর্চনার ওপর েবশ িকছু িবিধ
িনেষধ আেরাপ কেরেছ। আর এটা করা হেয়েছ শুধুমাত্র কেরানাভাইরােসর
কারেণ। মহামাির কেরানার কারেণ এবছর সনাতন ধর্মাবলম্বীেদর
সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পুজা ২৬ দফা িনেদর্শনা েমেন
উদযাপন করার িনর্েদশনা জাির করা হেয়েছ।

িনেদর্শনায় বলা হেয়েছ, স্বাস্থ্যিবিধ েমেন ২২-২৬ অক্েটাবর-২০২০
শারদীয় দুর্গাপুজা অনুষ্িঠত হেব। এ ছাড়া এবছর প্রিতমা িবসর্জেন
েশাভাযাত্রা করা যােবনা। ৈবশ্িবক কেরানা পিরস্িথতির কারেণ
বাংলােদশ সরকােরর স্বাস্থ্য সুরক্ষা েমেন দুর্গাপুজা যােত
সুষ্ঠ’ভােব অনুষ্িঠত হয়, েস িবষেয় বাংলােদশ পুজা উদযাপন পিরষেদর
পক্ষ
েথেক
এ
িনর্েদশনা
েদওয়া
হেয়েছ।
এছাড়া
অনুষ্ঠােন
স্বাস্থ্যিবিধ েমেন সীিমত আকাের করেত হেব। মন্িদর বা পুজা মন্ডেপ
আগত দর্শনার্থীেদর জীবাণুমুক্ত করার প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা গহণ
করেত হেব। দর্শনার্থী, ভক্ত ও পেরািহত –সবাইেক বাধ্যতামূলকভােব
মাস্ক ব্যবহার িনশ্িচত এবং সকল দর্শনার্থীেক কমপক্েষ িতন ফুট
শারীিরক দুরত্ব বজায় রাখেত বলা হেয়েছ। (চলেব) (েলখক: সাংবািদক ও
কলািমস্ট)।

সাংবািদকতার সােড় িতন যুগ
।।এবাদত আলী।।

(দুই)

(পূর্ব প্রকােশর পর)
এর আেগও অনুপ্েররণা েপেয়িছলাম ১৯৬৬ সােল। তখন রাধানগর মজুমদার
একােডিম (আরএম একােডিম) হেত সেবমাত্র এসএসিস পাশ কের পাবনা
এডওয়ার্ড কেলেজ প্রথম বর্েষ ভর্িত হেয়িছ। আমার সহপািঠ বন্ধু
আটঘিরয়ার নজরুল ইসলাম রিব, (বর্তমােন অবসর প্রাপ্ত েমজর েজনােরল,
িড িজ এফ আই এর সােবক িডিজ), নােটােরর েকএম েমানােয়ম (স্বাধীনতা
যুদ্েধ শহীদ), শিরফ উদ্িদন শিরফ (ইশ্বরদীর চরকামালপুর হাই
স্কুেলর সােবক প্রধান িশক্ষক, (মৃত), নুরুল ইসলাম নুরু (বাংলােদশ
মুক্িতেযাদ্ধা সংসদ পাবনা সদর থানার প্রথম থানা কমান্ডার, (মৃত),
েগালাম সরওয়ার খান সাধন (স্বাধীনতা যুদ্েধ শহীদ), আব্দুর রিশদ
িবশ্বাস (সােবক প্রধান িশক্ষক েদেবাত্তর কিব বন্েদ আলী িময়া উচ্চ
িবদ্যালয়),সহ অন্যান্যরা িমেল ‘রাধানগর ধ্রুবতারা সংঘ’ নােম একিট
সংঘ গেড় তুিল। আমােক সাধারণ সম্পাদেকর দািয়ত্ব েদয়া হয়।

রাধানগর

ধ্রুবতারা

সংেঘর

পক্ষ

েথেক

পাবনা

বনমালী

ইনস্িটিটউেট

প্রসাদ িবশ্বাস রিচত ‘জবাবিদিহ’ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। ১৯৬৬ সােলর
২৯ েসপ্েটম্বর তািরেখ মঞ্চস্থ হওয়া উক্ত নাটেক আিম হাস্যরস
চিরত্র ‘িপতাম্বেরর’ ভূিমকায় অিভনয় কির। ওই নাটক মঞ্চায়েনর খবর
িচত্রাকাশ পত্িরকার পাবনাস্থ প্রিতিনিধ িটআইএম িরয়াজুল কিরম
িহেরাক তা উক্ত পত্িরকায় প্রকাশ কেরন। প্রকািশত খবরিট িছেলা
িনম্নরূপ:- গত ২৯ েসপ্েটম্বর স্থানীয় বনমালী রঙ্গমঞ্েচ রাধানগর
ধ্রুবতারা সংেঘর প্রেযাজনায় তােদর প্রথম নাট্য অবদান প্রসাদ
িবশ্বাস রিচত সামািজক নাটক জবাবিদিহ মঞ্চস্থ হয় রাত্রী ৮.৩০
িমিনেট। নাটকিট পিরচালনা কেরন শরীফ আহমদ। অনুষ্ঠােন প্রধান
অিতিথর আসন অলংকৃত কেরন পাবনা এডওয়ার্ড কেলেজর অধ্যক্ষ আিমনুল
হক।

জবাব িদিহ ধ্রুবতারা সংেঘর প্রথম অবদান, তাছাড়া প্রায় সমস্ত
িশল্পীরই প্রথম মঞ্চবতারণ, তাই এ নাটেকর ভুলত্রুিটর সমােলাচনা
করেত চাইনা অিত দুেরর দৃষ্িটেকাণ েথেক। তাই িনঃসন্েদেহ তােদর এ
প্রেচষ্টােক সার্থক বলা েযেত পাের। তেব এই নাটেকর অিভনয় ছাড়া
অন্য েয সমস্ত ত্রুিট অিভজ্ঞ েলাকেদর হাত িদেয় ঘেটেছ তা ক্ষমাহীন

ভােবই তুেল ধরিছ। পাবনার সেব ধন নীলমিণ রূপ সজ্জাকর জনাব আেয়ন
উদ্িদন রূপ সজ্জায় আগােগাড়াই ব্যর্থতার পিরচয় বহন কের আসেছন।
িশল্প িনর্েদশনা ও মঞ্চসজ্জায় েয েলাকগুেলা িছেলা তােদর ভূিমকা
িঠক বুঝেত পারলামনা। তারা েকবল নাম প্রচােরর ইচ্ছা ত্যাগ কের
যথাযথ দািয়ত্ব পালন করেল নাটকিট েয আেরা প্রাণবন্ত হেত পারেতা তা
িনঃসন্েদেহ বলা চেল। আেলাক সজ্জােত তপন কুমার েকান নতুনত্ব
েদখােত পােরনিন। সঙ্গীত পিরচালক েবতার িশল্পী হাসানুজ্জামান
তালুকদার অনুষ্ঠােন সারাক্ষণ অনুপস্িথত থাকা সত্েতও তাঁর নাম
িবিভন্ন ভােব েঘাষণা করার েকান অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেত পারলামনা।
কণ্ঠ সঙ্গীেত েগালাম সরওয়ার খান সাধন অপূর্ব কৃিতত্ব েদিখেয়েছন।
নাটকিটর িবিভন্ন চিরত্ের অংশ েনন অমেলন্দু কুমার, নুরুল ইসলাম
নুরু, নজরুল ইসলাম রিব, এবাদত আলী, আব্দুস সাত্তার, ইকরামূল হক,
েমানােয়ম, শওকত েহােসন স্বপন, মঙ্গল কুমার, শরীফ উদ্িদন, আবুল
কােসম প্রমুখ িশল্পীগণ। পিরচালনা সার্থকতার দািবদার। আগামীেত
ধ্রুবতারা সংেঘর কাছ েথেক আেরা সার্থক নাটক আশা কির।

িচত্রাকাশ পত্িরকায় প্রকািশত েসই নাট্য সমােলাচনাও িছেলা আমার
জন্য প্েররণার উৎস। এছাড়া পাবনা এডয়ার্ড কেলেজ অধ্যয়ন কােল আিম
বার্িষক সািহত্য-সাংস্কৃিতক প্রিতেযাগীতা ও হাস্য-েকৗতুেক অংশ
িনেয় প্রায়ই প্রথম িকংবা দ্িবতীয় হতাম। একবার এই খবর পাবনা
প্েরসক্লােবর সাংবািদক রিবউল ইসলাম রিব ‘ৈদিনক সংবােদ’ প্রকাশ
করেল অর্থাৎ উক্ত খবের আমার নাম ছাপা হওয়ায় আিম ওই পত্িরকা খািন
উপযাচক হেয় অেনেকেকই েদিখেয়িছলাম এবং সযতেন েরেখ িদেয়িছলাম।

খবেরর কাগেজ সাংবািদকতা করা িকংবা তােত েলখােলিখ করার সেখর
আেরকিট কারণ িছেলা, তাহেলা আিম বাল্যকাল েথেকই গল্প-কিবতা
িলখতাম। আর যখন পাবনা রাধানগর মজুমদার একােডিমেত (আর এম একােডমী)
দশম শ্েরিণেত পিড় তখন একােডিমর নীচ তলায় পূর্ব পােশর হল রুেম
৬ষ্ঠ হেত দশম শ্েরিণর সকল ছাত্রেদর িনেয় প্রধান িশক্ষক আিজজুল
হেকর সভাপিতত্েব (বািড় শাহজাদপুেরর েপাতািজয়া বর্তমােন মৃত) একিট
সমােবশ অনুষ্িঠত হয়। ওই সমােবেশ আমােক ছাত্র সংসেদর েজনােরল
েসক্েরটাির বা িজএস িনর্বািচত করা হয়। শুধু তাই নয়, আমােক
বার্িষকী সম্পাদেকর ও দািয়ত্ব েদওয়া হয়।

আরএম একােডিমর আিমই প্রথম িজএস এবং প্রথম বার্িষকী সম্পাদক
িনর্বািচত হওয়ার েগৗরব অর্জন কির। আমার সম্পাদনায় আর এম একােডমী
হেত সর্বপ্রথম স্কুল বার্িষকী েবর হয়। আরএম একােডমীর ইংেরিজ
িশক্ষক জহুরুল হেকর তত্বাবধােন ১৯৬৭ সােল এই বার্িষকী প্রকাশ
পায়। বার্িষকীেত আমার েলখা রম্য রচনা “হায়না” তখন পাঠক মহেল
দারুন উপেভাগ্য হয়, ফেল আমার পিরিচিত অেনকাংেশই বৃদ্িধ পায়। যার
ফলশ্রুিতেত আমার সহপািঠ বন্ধু আব্দুস সাত্তার (ভাঙ্গুড়া হাজী
জামাল উদ্িদন কেলেজর সােবক অধ্যাপক (মৃত) সহ আবুল কােসম মৃধা
(আিরফপুর ফািজল মাদরাসার সােবক প্রভাষক (মৃত)), এিব িসদ্িদক
েহােসন (মৃত) এবং আেরা অেনেক িমেল পাবনা েথেক “িদগন্িতকা” নােম
একিট পত্িরকা প্রকােশ সেচষ্ট হই। গঠন করা হয় িদগন্িতকা সম্পাদনা
পিরষদ। এই পিরষেদর সভাপিত হন রাজশাহী ইন্টারিমিডেয়ট কেলেজর
অধ্যাপক মুহম্মদ হািব বুন্ন নবী। সহ-সভাপিত এডওয়ার্ড কেলেজর
ছাত্র আব্দুল হাই িবজু, প্রধান উপেদষ্টা িছেলন কেলেজর অধ্যাপক
মুহম্মদ ইদিরস আলী। পত্িরকার সম্পাদেকর দািয়ত্ব পালন কেরন
মুহম্মদ আব্দুস সাত্তার এবং আমােক সহ-সম্পাদেকর দািয়ত্ব েদয়া হয়।

িদগন্িতকা পত্িরকায় যাঁরা িলখেতন তাঁরা হেলন, অধ্যািপকা িফেরাজা
েবগম, অধ্যাপক কামরুজ্জামান, অধ্যাপক এেকএম হাসানুজ্জামান,
অধ্যাপক হািব বুন্নবী, অধ্যাপক ইদিরস আলী, অধ্যাপক আব্দুল হািমদ
িটেক, আেরা যাঁরা িলখেতন তাঁরা হেলন, মেনায়ার েহােসন জােহদী ,
সামসুর রহমান, েসারহাব েহােসন খান, ৈসয়দ আব্দুল হাই, এিব
িসদ্িদক, এবাদত আলী, আবু দাউদ, ফিরদা েবগম, ৈসয়দ ফয়জুল হাসান,
কুদ্দুস হাসান ফজেল, আখতারুজ্জামান, আবুল কােসম মৃধা প্রমুখ।
িদগন্িতকা পত্িরকার প্রথম সংখ্যায় িশশুেতাষ কিব বন্েদ আলী িময়া
আর্শীবাণী িলেখিছেলন, িতিন িলেখিছেলন, ‘‘নতুন পেথর নবীন পিথক/
েতামার িদগন্িতকা/ খ্যািতর মাল্য কন্েঠ পরােব/ ভােল েদেব
জয়িটকা।’’

এসময় পাবনা েথেক “আমার েদশ” নােম একিট সাপ্তািহক পত্িরকা প্রকাশ
হেতা। পত্িরকািটর সম্পাদক ও প্রকাশক এডওয়ার্ড কেলেজর অধ্যাপক
‘‘চলন িবেলর ইিত কথা’’র েলখক আব্দুল হািমদ িটেক। আমার েদশ একই
সময় পশ্িচম পািকস্তােনর করািচ েথেক উর্দু ভাষায় “হামারা ওয়াতন”
এবং লন্ডন েথেক ইংেরিজ ভাষায় “ আওয়ার েহাম” নােম প্রকািশত হেতা।
হািমদ স্যােরর সােথ সাক্ষাৎ কের আিম ওই পত্িরকায় েলখা ছাপােনার

জন্য অনুেরাধ করেল িতিন শুধু েলখাই নয় েসই সােথ গুরুত্বপূর্ণ
খবরাখবরও পাঠােত বেলন। স্যােরর কথায় খবর েলখার অনুপ্েররণা লাভ
কির। িকন্তু পত্িরকায় খবর েলখার কলােকৗশল সম্পর্েক তখন আমার
নুন্যতম ধারণাটুকুর ও জন্ম হয়িন। তাই একািক ভাবেত থািক িকভােব
খবর েলখা যায়। (চলেব)

এবাদত আলী
সাংবািদক ও কলািমস্ট
সদস্য পাবনা প্েরসক্লাব।

েদেশর সাফল্য- বাইের েশারেগাল,
েভতের িনরব
।।অজয় দাশগুপ্ত।।
ভারেতর আনন্দবাজার পত্িরকা ১৭ অক্েটাবর প্রকািশত এক প্রিতেবদেনর
িশেরানাম িদেয়েছ- ‘চীন েতা অেনক দূর, ক্ষুধা সূচেক পািকস্তানবাংলােদেশর েথেকও িপিছেয় ভারত’। িবশ্ব ক্ষুধা সূচেক পািকস্তান ও
ভারত উভয় েদেশর েচেয় যেথষ্ট ভােলা অবস্থােন বাংলােদশ। এটাও
লক্ষণীয় েয লাল-সবুেজর েদশ আমােদর প্িরয় বাংলােদশ েবশ ভােলা
ব্যবধােনই পািকস্তানেক েপছেন েফেল িদেয়েছ। েযমন িদেয়েছ ৈবেদিশক
মুদ্রার িরজার্ভ, িজিডিপ, িশক্ষার হারসহ অেনক সূচেক। িকন্তু
আনন্দবাজার পত্িরকা বাংলােদেশর আেগ ক্ষুধা সূচেক পািকস্তােনর নাম
েরেখেছ ‘শত্রুতার’ কারেণ।

বাংলােদশ স্বাধীনতা পরবর্তী সমেয় বাস্েকট েকস িকংবা বটমেলস
বাস্েকট িহেসেব উপহােসর িশকার হেয়েছ। ‘তলািবহীন ঝুিড়’ িকছু
েলােকর কােছ েবশ উপেভাগ্য শব্দ িছল। পািকস্তান, শ্রীলংকা ও
ভারেতর েচেয় আর্থ-সামািজক নানা সূচেক আমরা িপিছেয় িছলাম। িকন্তু

আমরা িনেজেদর েচষ্টায় ভােলা
অর্জন। এর স্বীকৃিতও িমলেছ।

অবস্থােন

েযেত

েপেরিছ।

এ

েয

বড়

‘ভারত, পূর্ব িদেক তাকাও: বাংলােদশ ভারতেক অর্থৈনিতকভােব েপছেন
েফেল িদচ্েছ। আমােদর (ভারেতর) জন্যও িশক্ষণীয়’- এটা িছল ভারেতর
প্রভাবশালী ৈদিনক টাইমস অব ইন্িডয়ার ১৫ অক্েটাবেরর সম্পাদকীয়
িনবন্েধর িশেরানাম। আেগর িদন (১৪ অক্েটাবর) আনন্দবাজার পত্িরকার
িশেরানাম িছল- ‘পড়েছ ভারত! মাথা িপছু উৎপাদেন ‘‘অচ্েছ িদন’’
যাচ্েছ বাংলােদেশ’।

িবশ্বব্যাংেকর সােবক প্রধান অর্থনীিতিবদ ড. েকৗিশক বসু বেলেছন‘এমার্িজং ইেকানিমর েয েকােনা েদেশর এিগেয় যাওয়া ভােলা সংবাদ।
বাংলােদশ ২০২১ সােল মাথা িপছু িজিডিপেত এিগেয় যােব। িকন্তু মেন
রাখেত হেব ৫ বছর আেগ িজিডিপেত ভারত বাংলােদেশর েচেয় ২৫ শতাংশ
এিগেয় িছল।

িদ প্িরন্ট-এর প্রধান সম্পাদক খ্যািতমান সাংবািদক েশখর গুপ্ত ১৫
অক্েটাবর এক অনুষ্ঠােন বেলেছন- আন্তর্জািতক মুদ্রা তহিবেলর
(আইএমএফ) ‘ওয়ার্ল্ড ইেকানিমক আউটলুক’-এর চলিত অর্থ বছেরর
প্রিতেবদন ভারেতর অর্থনীিতর অ্যািকিলস িহল বা সবেচেয় দুর্বল
স্থান িচহ্িনত
িনষ্ঠুর!

কের

িদেয়েছ।

এ

সংস্থার

আয়না

ভারেতর

জন্য

বড়ই

ভারেতর জাতীয় কংগ্েরস েনতা রাহুল গান্ধী টুইট বার্তায় বেলেছন‘গত ৬ বছের িবেজিপর িবদ্েবষমূলক জাতীয়তাবাদী সংস্কৃিতর দুর্দান্ত
সাফল্য হেলা- বাংলােদশ ভারতেক ছািপেয় েযেত চেলেছ’।

আইএমএফ বেলেছ- ভারেতর মাথা িপছু জাতীয় উৎপাদন বা িজিডিপ দাঁড়ােব
১ হাজার ৮৭৭ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকার িকছু
েবিশ)। অন্যিদেক, বাংলােদেশর মাথা িপছু উৎপাদন হেব ১ হাজার ৮৮৮
ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা)।

বাংলােদেশর কােছ এমন হার ভারেতর ক্ষমতাসীনেদর জন্য দুঃস্বপ্ন
ৈবিক। এটাও লক্ষণীয় েয ভারেতর গণমাধ্যেম বাংলােদেশর অর্জনেক
ইিতবাচক মূল্যায়ন করা হেয়েছ। েশখ হািসনার সরকারেক েদওয়া হেয়েছ
সাধুবাদ। একইসঙ্েগ বাংলােদেশর প্রদর্িশত পথ েথেক িশক্ষা গ্রহেণরও
আহ্বান জানােনা হেয়েছ। িকন্তু অদ্ভূত ব্যাপার বাংলােদেশর
গণমাধ্যেম এর েতমন প্রিতফলন েনই। েকাথাও েতমন আেলাচনাও আমরা
েদখেত পাচ্িছ না।

কেরানা হানা েদওয়ার পর েথেক বাংলােদেশর কেয়কিট গেবষণা প্রিতষ্ঠান
এবং অর্থৈনিতক কর্মকাণ্েড যুক্ত সংস্থা ও ব্যক্িতরা বরং েনিতবাচক
িদকগুেলােকই েবিশ েবিশ সামেন এেনেছ। উদাহরণ িহেসেব বলেত পাির,
এপ্িরল
মােসর
প্রথম
সপ্তােহ
িবিবিসর
আকবর
েহােসেনর
এক
প্রিতেবদেনর কথা। িতিন প্রশ্ন েতােলন- ‘বাংলােদেশর গার্েমন্টস
িশল্প িটেক থাকেত পারেব?’ রফতািন আেয়র ৮৩ শতাংশ আেস এ খাত েথেক।
বছের রফতািনর পিরমাণ ৩ হাজার েকািট ডলােরর েবিশ। িকন্তু সামেন
েকবলই দুঃসময়।

িবিজএমইএ সভাপিত রুবানা হক ওই সমেয়ই িবিবিসসহ িবিভন্ন গণমাধ্যমেক
বেলেছন- ‘েকােনা ক্েরতাই এখন প্যান্ট-শার্ট িকনেব না, িকনেব
খাবার ও ওষুধ’। প্রিতিদন েটিলিভশন ও সংবাদপত্ের তার উদ্ধৃিত িদেয়
খবর থাকত- শত শত েকািট ডলােরর রফতািন আেদশ বািতল হেয় েগেছ। আরও
বািতল হচ্েছ।

১ এপ্িরল িবিডিনউজ েটােয়ন্িটেফার ডটকম খবর প্রকাশ কের- েপাল্ট্ির
িশল্েপ ক্ষিত ১৬০০ েকািট টাকা ছাড়ােব। ৫ এপ্িরল ইত্েতফােকর একিট
খবেরর িশেরানাম- ‘জাহাজিনর্মাণ িশল্প ১০ হাজার েকািট টাকার
ক্ষিতর মুেখ’। আেরকিট ৈদিনেক খবর প্রকাশ হয়- পিরবহন খােতর ৮০ লাখ
শ্রিমেকর সহায়তায় েকউ এিগেয় আেস নাই।

েসন্টার ফর পিলিস ডায়লগ বা িসিপিড বেলেছ- ২০১৯-২০ অর্থ বছের
জাতীয় উৎপাদন বা িজিডিপর প্রবৃদ্িধর হার ২.৫ শতাংেশ েনেম যােব,
যা ৩০ বছের সবেচেয় কম। েবকােরর সািরেত নতুন কত েকািট নারী-পুরুষ
নাম েলখােব- গণমাধ্যেম এমন খবর প্রকািশত হেয়েছ িনয়িমত। স্বাস্থ্য

খােতর দুর্নীিত ও অব্যবস্থাপনাও িছল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। িছল
‘িরিলফ েচার’েদর ফায়দা েলাটার তৎপরতা। িকন্তু সবার অলক্ষ্েয
অর্থনীিতর চাকা েয ঘুের দাঁড়ােত শুরু কেরেছ েস িবষয়িট অেনকটা
আড়ােলই েথেক যায়।

আইএমএফ-এর প্রিতেবদন ভারতেক বড় ধরেনর ঝাঁকুিন িদেয়েছ, সন্েদহ
েনই। িকন্তু বাংলােদশ েয ঝঞ্ঝা-ঝড়-দুর্িবপােকও মাথা েনায়াবার নয়েসটা িক সকেল উপলব্িধ কের?

েশখর গুপ্ত আইএমএফ-এর ঝাঁকুিন েদওয়া প্রিতেবদন িনেয় আেলাচনার সময়
গত ১৪ েফব্রুয়াির ইন্িডয়ান এক্সপ্েরেস প্রকািশত স্বাতী নারায়েনর
এক প্রিতেবদেনর কথা স্মরণ কিরেয় িদেয়েছন। ওই সমেয় নেরন্দ্র েমািদ
সরকােরর এক মন্ত্রী িবদ্েবষপ্রসূতভােব বেলিছেলন- ‘নাগিরকত্ব
প্রদান করা হেল বাংলােদেশর অর্েধক েলাক ভারেত চেল আসেব’। স্বাতী
নারায়ন প্রশ্ন তুেলিছেলন- েকন আসেব? িশক্ষা, স্বাস্থ্য, বািড়েত
টয়েলট, মা ও িশশু মৃত্যুর হার কিমেয় আনা, স্কুল-কেলেজ ছাত্রী
ভর্িত, নারী কর্মী, সাক্ষরতার হার- এ সব অেনক সূচেক বাংলােদশ
এিগেয়। তারা িবনামূল্েয প্রিত বছর চার েকািটর েবিশ ছাত্রছাত্রীেক
পাঠ্যবই িদচ্েছ। বাংলােদশ েকবল মাথা িজিডিপেতই ভারেতর েথেক
সামান্য িপিছেয়। েশখর গুপ্ত বেলেছন- এখন িজিডিপেতও ভারতেক েপছেন
েফেল এিগেয় েগল বাংলােদশ।

শুধু এ বছর নয়, সামেনর জন্য েয ভিবষ্যদ্বাণী আইএমএফ কেরেছ, েসটাও
নেরন্দ্র েমািদ সরকােরর জন্য সুখকর হয়িন। সংস্থািট বলেছ- আগামী
বছর ভারেতর িজিডিপ মাথা িপছু হেব ২০৩০ ডলার, বাংলােদেশর ১৯৮৯
ডলার। বাংলােদশেক েপছেন েফলার আনন্দ স্থায়ী হেব না। কারণ ২০২৪
সােল দুই েদেশর িজিডিপ সমান হেয় যােব, বাংলােদশ এিগেয় থাকেব
পেয়ন্েটর ব্যবধােন। আর পেরর বছর, ২০২৫ সােল বাংলােদেশর মাথািপছু
িজিডিপ দাঁড়ােব ২৭৫৬ ডলার, ভারেতর ২৭২৯ ডলার।

এটা পূর্বাভাস, িঠকঠাক হেবই- এমন কথা েনই। গড় িজিডিপেত ১০-১৫
হাজার েকািট টাকার মািলক আর হতদিরদ্রেক সমান কের েদখােনা হয়,
এটাও ভুলেল চলেব না। শ্রীলংকার মাথািপছু িজিডিপ ২০২০ সােলই ৩৭০০

ডলার, চীেনর প্রায় ১১ হাজার ডলার। এ তথ্েযর পাশাপািশ আমােদর মেন
রাখেত হেব- বাংলােদেশর অভ্যন্তের নানা সমস্যা আেছ। দুর্নীিতঅিনয়ম িবস্তর। ধর্মান্ধ অপশক্িত বার বার মাথাচাড়া িদেয় উঠেছ।

আইএমএফ-এর পূর্বভাস প্রকােশর পর ভারেতর অেনেকই নতুন প্েরক্ষাপেট
‘বাংলােদশ পিলিস’ িনর্ধারেণর অনুেরাধ কেরেছন। তুচ্ছ-তাচ্িছল্য ও
েহয় করার অবস্থান েথেক সরেত বেলেছন। ‘ম্যালাইন’ েকােনাভােবই নয়িবেশষভােব এটা তারা বেলেছন। েশখর গুপ্ত আরও বেলেছন- পািকস্তানেক
িঘেরই েয এ অঞ্চেলর িবেদশ নীিত নয়ািদল্িলর, তার পিরবর্তন জরুির।
বাংলােদশেক চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউেরাপীয় ইউিনয়ন যতটা গুরুত্ব
িদচ্েছ, ভারত ততটা িদচ্েছ না- এটাও িকন্তু অিভেযাগ এবং তা অমূলক
বলা যােব না।

আইএমএফ-এর ঝাঁকুিনর পর ইন্টারন্যাশনাল ফুড পিলিস িরসার্েচর
‘িবশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২০’ প্রিতেবদনও ভারেতর ক্ষমতাসীনেদর জন্য
দুশ্িচন্তার কারণ হেত পাের। তারা বেলেছ, গত বছর ১০৭িট েদেশর
মধ্েয বাংলােদেশর অবস্থান িছল ৮৮, এবাের ৭৫-এ উেঠ এেসেছ। আেগর
িতন বছের বাংলােদেশর অবস্থান িছল যথাক্রেম ৮৬, ৮৮ ও ৯০। অপুষ্িটর
হারসহ চারিট মানদণ্ড তারা িবেচনায় েনয়। প্রিতেবদন অনুযায়ী ভারেতর
অবস্থান ৯৪তম, পািকস্তােনর ৮৮ ও আফগািনস্তােনর ৯৯। ভারত েকবল এই
েভেব সান্ত্বনা েপেত পাের- পািকস্তান েতা হারােত পােরিন!

অজয় দাশগুপ্ত: উপ সম্পাদক, সমকাল

পাবনায়

ভাষা

সংগ্রামী

ও

মুক্িতযুদ্েধর
ৈমত্র

সংগঠক

রেণশ

।আিমরুল ইসলাম রাঙা।
পাবনার রাজৈনিতক অঙ্গেন এক আেলািকত নাম রেণশ ৈমত্র। ভাষা
সংগ্রামী ও মুক্িতযুদ্েধর সংগঠক। েলখক, সাংবািদক ও কলািমস্ট।
অসাম্প্রদািয়ক েচতনায় িবশ্বাসী এক সংগ্রামী মানুষ। িনর্েলাভ,
িনরহংকারী একজন সাদা মেনর মানুষ। আপাদমস্তক রাজনীিতক চিরত্েরর এই
গুণী মানুষিট অগাধ জ্ঞােনর অিধকারী। বহুমাত্িরক প্রিতভার অিধকারী
এই গুণী মানুষিটেক বলা হয় পাবনার জীবন্ত ইিতহাস।

আিমরুল ইসলাম রাঙা

রেণশ ৈমত্র ১৯৩৩ সােল ৪ অক্েটাবর রাজশাহীর নওহাটায় তাঁর নানা
বাড়ীেত জন্মগ্রহণ কেরন। বাবা রেমশ চন্দ্র ৈমত্র িছেলন স্কুল
িশক্ষক এবং মাতা ননীবালা ৈমত্র িছেলন গৃিহণী। ৈপত্িরক িনবাস
পাবনা েজলার অন্তর্গত সাঁিথয়া উপেজলার ভুলবাড়ীয়া। বাবা িছেলন
ভুলবাড়ীয়া প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষক। রেণশ ৈমত্র প্রাথিমক
িশক্ষা গ্রােম গ্রহন কেরন। এরপর পাবনা শহেরর েগাপালচন্দ্র
ইিনস্িটউট ( িজিসআই) ভর্িত হন। েসখান েথেক ১৯৫০ সােল কৃিতত্েবর
সােথ ম্যাট্িরক পাশ কের পাবনা এডওয়ার্ড কেলেজ ভর্িত হন। িতিন
১৯৫৫ সােল এডওয়ার্ড কেলজ েথেক আইএ এবং ১৯৫৯ সােল িবএ পাশ কেরন।
পরবর্তীেত আইন িবষেয় িডগ্রী লাভ কেরন।

রেণশ ৈমত্র ১৯৪৮ সােল িজিসআই স্কুেল পড়ার সময় ভাষা আন্েদালেন
জিড়ত হন। একই সমেয় ছাত্র ইউিনয়েনর সদস্যপদ গ্রহণ কেরন। ১৯৫২ সােল
এডওয়ার্ড কেলেজ পড়াশুনার সময় েজলা ছাত্র ইউিনয়েনর সাংগঠিনক
সম্পাদক িনর্বািচত হন। ১৯৫৩ সােল এডওয়ার্ড কেলজ ছাত্র সংসেদর
সাংস্কৃিতক
সম্পাদক
িনর্বািচত
হন।
েসই
সমেয়
প্রগিতশীল
ছাত্রেনতােদর িনেয় সাংস্কৃিতক সংগঠন িশখা সংঘ গঠন কেরন। যার
েনতৃত্েব িছেলন আবদুল মিতন (লাল িময়া), কামাল েলাহানী, জয়নুল
আেবদীন খান, আেনায়ারুল হক প্রমুখ। ১৯৫২ সােল পাবনায় ভাষা
আন্েদালেনর সময় ছাত্র সংগ্রাম পিরষেদর আহবায়ক িছেলন ছাত্রলীেগর
েনতা আব্দুল েমািমন তালুকদার। তােদর সােথ েযৗথভােব ভাষা আন্েদালন
কেরন। ১৯৫৩ সােল আওয়ামী লীেগর সভাপিত মাওলানা আব্দুল হািমদ খান
ভাসানী এবং েশখ মুিজবুর রহমান পাবনা সফের আসেল রেণশ ৈমত্র সহ
তৎকালীন ছাত্র ইউিনয়ন েনতােদর সােথ ৈবঠক কেরন।

ভাষা সংগ্রামী রেণশ ৈমত্র তাঁর রাজৈনিতক জীবেন মাওলানা আব্দুল
হািমদ খান ভাসানী, েহােসন শহীদ সরওয়ার্দী, েশখ মুিজবুর রহমান,
েশের বাংলা ফজলুল হক সহ প্রমুখ েনতৃবৃন্েদর সংষ্পর্েষ যাবার
সুেযাগ পান। ভাষা আন্েদালেনর পের ১৯৫৪ সােল যুক্তফ্রন্ট
িনর্বাচেনর সময় মাওলানা আব্দুল হািমদ খান ভাসানী এবং েশখ মুিজবুর
রহমান সােথ ছাত্রেনতা িহেসেব রেণশ ৈমত্র একািধক িনর্বাচনী সভায়
বক্তব্য েদওয়ার সুেযাগ পান। যুক্তফ্রন্ট িনর্বাচেন জয়লাভ করার পর
সরকার গঠন এবং পরবর্তীেত সরকার েভঙ্েগ েগেল অেনক েনতার সােথ ভাষা
সংগ্রামী রেণশ ৈমত্র গ্েরপ্তার হন। ১৯৫৫ সােল রেণশ ৈমত্র কারাগার
েথেক মুক্িতলােভর পর আওয়ামী লীেগ েযাগ েদন। ১৯৫৭ সােল আওয়ামী লীগ
েথেক মাওলানা আব্দুল হািমদ খান ভাসানী ন্যাপ গঠন করেল রেণশ ৈমত্র
ন্যােপ েযাগ েদন। ১৯৬৭ সােল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট (ন্যাপ)
িবভক্ত হেল অধ্যাপক েমাজাফফর আহমেদর েনতৃত্বধীন ন্যােপ রেণশ
ৈমত্র েযাগ েদন। দীর্ঘ রাজৈনিতক জীবেন েজায়ার-ভাটার মত ও পেথর
পিরবর্তন হেয়েছ। ১৯৭৫ সােল বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর
েনতৃত্েব একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকল্েপ বাকশাল গঠন করেল ন্যাপ
িবলুপ্ত কের বাকশােল েযাগ েদন। ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর
মর্মান্িতক মৃত্যু বরেনর পর ১৯৭৮ সােল আবার ন্যাপ পুনর্গঠন হেল
রেণশ ৈমত্র ন্যােপ িফের যান। ১৯৭৮ সাল েথেক ১৯৯২ সাল পর্যন্ত
ন্যাপ কেয়ক দফা ভাঙ্গন হেল ১৯৯৩ সােল ড. কামাল েহােসেনর সােথ
গনেফারােম েযাগ েদন। রেণশ ৈমত্র ২০১৩ সাল পর্যন্ত গনেফারাম
েকন্দ্রীয় প্েরিসিডয়াম সদস্য এবং পাবনা েজলা কিমিটর সভাপিত

িছেলন। ২০১৩ সােল গনেফারাম েভঙ্েগ েগেল দেলর সাধারণ সম্পাদক
পঙ্কজ ভট্টাচার্েযর সােথ ঐক্য ন্যাপ গঠন কেরন। বর্তমান সময়কাল
পর্যন্ত রেণশ ৈমত্র ঐক্য ন্যােপর প্েরিসিডয়াম সদস্য এবং পাবনা
েজলা কিমিটর সভাপিত িহেসেব দািয়ত্ব পালন করেছন।

ভাষা সংগ্রামী রেণশ ৈমত্েরর জীবেন িবফলতা েথেক সফলতা েবশী। ৈশশব
েথেক আর্িথক অসচ্ছলতা িছল েবশী সময়। েসটাও তাঁর স্বভাবগত কারেন।
িনেজর সংসার জীবেনর িচন্তা না কের েসই স্কুেল পড়ার সময় েথেক
গরীব-দুখী মানুেষর িচন্তা েবশী কেরেছ। সকল সমেয় তাঁর িনেজর
জীবনেক তুচ্ছ েভেব মানুেষর জন্য রাজনীিত কেরেছ। আর েসই রাজনীিত
করেত িগেয় জীবনকােল প্রায় ১৫ বার গ্েরপ্তার হেয়েছন। জীবেনর প্রায়
১০ বছর েজেল কািটেয়েছন। তেব এই েজলজীবেনর গল্প আজ জীবেনর ইিতহাস
িহেসেব স্থান কের িনেয়েছ। ষােটর দশেকর মাঝামািঝ সমেয় রাজশাহী
েকন্দ্রীয় কারাগাের বন্দী থাকাবস্থায় আইন িবষেয় ফাইনাল পরীক্ষা
িদেত হয় ঢাকা েকন্দ্রীয় কারাগাের বেস। েসই সমেয় রাজশাহী েজলখানা
েথেক ঢাকা েজলখানায় েনওয়া হেল তাঁেক রাখা হয় বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমােনর েসল এর সােথ আেরকিট েসেল। েসখােন বঙ্গবন্ধুর
সােথ পুনর্বার েদখা হয়। পরীক্ষা চলাকালীন সমেয় বঙ্গবন্ধুর সােথ
ঘিনষ্ঠতার মাত্রা েবেড় যায়। বঙ্গবন্ধু রিচত কারাগােরর েরাজনামচা
গ্রন্েথ বঙ্গবন্ধু অন্তত ছয় জায়গায় রেণশ ৈমত্েরর কথা উল্েলখ কের
িলেখেছন। ঐ সমেয় রেণশ ৈমত্েরর সােথ েজলেগেট েবগম মুিজব এবং আজেকর
প্রধানমন্ত্রী
েশখ
হািসনা’র
সােথ
বঙ্গবন্ধু
পিরচয়
কিরেয়
িদেয়িছেলন। যা আজ ইিতহােসর অংশ
েরাজনামচা বইেয় িলিপবদ্ধ হেয় আেছ।

হেয়

বঙ্গবন্ধুর

কারাগােরর

ভাষা
সংগ্রামী
রেণশ
ৈমত্েরর
জীবেনর
আেরকিট
অর্জন
মহান
মুক্িতযুদ্েধ পাবনার অন্যতম সংগঠক িহেসেব কাজ করা। ১৯৭১ সােলর ৭
মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐিতহািসক ভাষেনর পর পাবনায় মুক্িতযুদ্েধর পক্েষ
কাজ শুরু কেরন। পাবনায় মুক্িতযুদ্েধর শুরুেত আওয়ামী লীগ,
কিমউিনস্ট পার্িট, ন্যাপ, ছাত্রলীগ, েজলা প্রশাসন ও পুিলশ
প্রশাসেনর সমন্বেয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পিরষদ গিঠত হয়। ন্যাপ েনতা
িহেসেব ঐ পিরষেদ আিমনুল ইসলাম বাদশা এবং রেণশ ৈমত্র সদস্য িহেসেব
অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৭১ সােলর ২৬ মার্চ পািকস্তান ৈসন্যরা পাবনা
শহর দখল করেল ২৭ মার্চ রাত েথেক সর্বস্তেরর জনতা প্রিতেরাধ যুদ্ধ
শুরু কের। ২৯ মার্চ সমস্ত পািকস্তানী ৈসন্যেদর হত্যা কের পাবনােক

মুক্ত করা হয়। ২৯ মার্চ েথেক ১০ এপ্িরল পর্যন্ত পাবনা েজলা
হানাদার মুক্ত িছল। ২৯ মার্চ পাবনা মুক্ত হওয়ার পর স্থানীয়
সংগ্রাম পিরষেদর িসদ্ধান্েত রেণশ ৈমত্র, এডেভােকট আমজাদ েহােসন
এবং কুষ্িটয়ার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অিভযুক্ত আলী েরজােক ভারত
সরকােরর সােথ েযাগােযাগ কের সহেযািগতা পাওয়ার আশায় ভারত পাঠােনা
হয়। িতন সদস্েযর প্রিতিনিধদল কুষ্িটয়া হেয় ভারেত প্রেবশ কেরন।
তাঁরা কলকাতায় িগেয় নােচােলর নারীেনত্রী তৎকালীন ভারেতর সংসদ
সদস্য ইলা িমত্েরর সােথ সাক্ষাৎ কের ভারত সরকােরর সহেযািগতা
কামনা কেরন।

পরবর্তীেত ভারেতর মািটেত বেস মুিজবনগর সরকার গঠন করা হেল এবং ১৭
এপ্িরল েমেহরপুর মহকুমার ৈবদ্যনাথতলায় মুিজবনগর সরকার শপথ গ্রহন
কের। এরপর শুরু হয় সশস্ত্র লড়াই। মুক্িতযুদ্েধর সময় মুিজবনগর
সরকােরর সহেযািগতায় ন্যাপ – কিমউিনস্ট পার্িট ও ছাত্র ইউিনয়ন
আলাদা ক্যাম্প স্থাপন কের। পাবনা অঞ্চেলর জন্য নদীয়া েজলার
কিরমপুর নামক স্থােন ক্যাম্প কের মুক্িতযুদ্েধ ট্েরিনং গ্রহণ ও
যুদ্ধ শুরু কের। মুক্িতযুদ্েধর নয়মােস ন্যাপ, কিমউিনস্ট পার্িট ও
ছাত্র ইউিনয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের। তাঁেদর এই ক্যাম্প
পিরচালনায় আিমনুল ইসলাম বাদশা, রেণশ ৈমত্র এবং প্রসাদ রায়
েনতৃত্ব েদন। মুক্িতযুদ্েধ সংগঠক িহেসেব দািয়ত্ব পালন করার জন্য
রেণশ ৈমত্র
হেয়েছন।

এবং

তাঁর

স্ত্রী

মুক্িতেযাদ্ধা

িহেসেব

েগেজটভুক্ত

ভাষা সংগ্রামী ও মুক্িতযুদ্েধর সংগঠক রেণশ ৈমত্েরর জীবেন আেরকিট
িবষয় জিড়েয় আেছ, তাহেলা সংবাদপত্র এবং সাংবািদকতা। ১৯৫১ সাল েথেক
শুরু কের আজ অবিধ সংবাদপত্র জগেত েলখক, সাংবািদক ও কলািমস্ট
িহেসেব িবরিতহীন ভােব জিড়ত। সংবাদপত্র জগেত রেণশ ৈমত্েরর নাম
জােনন না এমন মানুেষর সংখ্যা কম। ১৯৫১ সােল িসেলট শহর েথেক
প্রকািশত সাপ্তািহক নও েবলাল পত্িরকা িদেয় সাংবািদকতার শুরু।
এরপর কলকাতা েথেক প্রকািশত ৈদিনক সত্যযুগ এরপর ১৯৫৫ েথেক ৈদিনক
সংবাদ। ১৯৬১ সােল েডইলী মর্িনং িনউজ েথেক ১৯৯২ সাল পর্যন্ত েডইলী
অবজারভােরর পাবনা েজলা প্রিতিনিধ িহেসেব কাজ কেরন। ১৯৯২ সােল
িকছুিদন িদ িনউ েনশন এর মফঃস্বল সম্পাদক িছেলন। এরপর ১৯৯৩ েথেক
২০০০ সাল পর্যন্ত িদ েডইলী স্টােরর পাবনা েজলা প্রিতিনিধ িহেসেব
কাজ কেরন। এরপর গত িবশ বছর ফ্িরল্যান্স িহেসেব কাজ করেছন।

সংবাদপত্র জগেত কাজ করেত এেস সাংবািদক িহেসেব দুিট অন্যন্য
েরকর্ড স্থাপন কেরেছন যা হাজার বছেরর মধ্েয েকউ ভাঙ্গেত পারেবন
না। এক ১৯৬১ সােল স্থািপত পাবনা প্েরসক্লােবর িতিন প্রিতষ্ঠাতা
সাধারণ সম্পাদক এবং একই বছের মফঃস্বল সাংবািদকেদর বৃহৎ সংগঠন
সাংবািদক সিমিতর িতিন প্রিতষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ৬৯ বছেরর
সাংবািদকতা জীবেন এখনও িনয়িমত একািধক পত্িরকা পেড়ন এবং একািধক
পত্িরকায় েলেখন। আেরকিট িবরল ৈবিশষ্ট্য হেলা বর্তমােন ৮৭ বছেরর
জীবেন প্রায় িনয়িমত প্েরসক্লােব আেসন এবং বেসন।

এই মহান মানুষিট রাজনীিত এবং সাংবািদক জীবেন যতটুকু মেনােযাগ
িদেয় কাজ কেরেছন ততটুকু অমেনােযাগী িছেলন সংসার এবং কর্মজীবেন।
সংসার জীবন শুরু কেরিছেলন ১৯৫৯ সােল নােটার েজলায় এক সম্ভ্রান্ত
পিরবাের িবেয় কেরন । স্ত্রী পূরবী ৈমত্র প্রথেম গৃিহণী িহেসেব
সংসাের প্রেবশ করেলও পরবর্তীেত িশক্ষকতা েপশা গ্রহণ করেত হয়। আর
রেণশ ৈমত্র বাবার েপশা িহেসেব িশক্ষকতা শুরু করেলও েকাথাও
স্থায়ীভােব কর্ম করেত পােরন নাই। প্রথম জীবেন পাকশী চন্দ্রাপ্রভা
স্কুেলর
িশক্ষক,
পরবর্তীেত
পাবনার
বৃহৎ
ঔষধ
েকাম্পানীর
সুপািরন্েটন্েডন্ট। না েসসব চাকির েবশীিদন করেত পােরনিন। অবেশেষ
১৯৬৯ সােল পাবনা জজেকার্েট আইনজীবী িহেসেব েযাগ েদন। েসখানকার
উন্নিত বলেত ১৯৭৫ সােল পাবনা বাের সম্পাদক িহেসেব িনর্বািচত
হেয়েছন। তারপর উকালিত েপশা বাদ িদেয়েছন আর নােমর সােথ এডেভােকট
পিরচয় ত্যাগ কেরেছন।

ভাষা সংগ্রামী ও মুক্িতযুদ্েধর সংগঠক রেণশ ৈমত্েরর সারাজীবন
ত্যােগর িবিনমেয় অর্জন েসটাও কম নয়। একজন আদর্শ সহধর্িমণী
েপেয়েছন। েপেয়েছন সুিশক্িষত সন্তান। তাঁর দুই েছেল িতন েমেয়।
বড়েছেল প্রবীর ৈমত্র ওরেফ বাবলা গত ২৫ বছর যাবত অষ্ট্েরিলয়ার
িসডনীেত স্থায়ীভােব বসবাস কেরন। স্বাধীনতার পের বুলেগিরয়া েথেক
ইঞ্িজিনয়ািরং পাশ কেরেছন। এরপর আেমিরকা েথেক িপএইচিড কেরেছন।
অষ্ট্েরিলয়ায় উচ্চ পেদ চাকুরী কেরন। েসখােন বাঙালী কিমউিনিটর
েনতা এবং েসখােন িসিট করেপােরশেনর কাউন্িসলার িনর্বািচত হন।
েমঝেছেল প্রলয় ৈমত্র ওরেফ বাদল। ঢাকায় একিট েবসরকাির প্রিতষ্ঠােন
কর্মরত। বড়েমেয় মধুিমতা ৈমত্র ওরেফ কাজল বর্তমােন তাঁর স্বামীর
সােথ আেমিরকা করেছন। জামাতা ওয়ার্ল্ড ব্যাংেক কর্মরত। দ্বীিতয়
েমেয় মানিবকা ৈমত্র কুমকুম পরেলাকগমন কেরেছ। েছাটেমেয় েমৗসুমী

ৈমত্র কিচ। রেণশ ৈমত্েরর চার ভাই এক েবান। িতিন বাবা মােয়র বড়
সন্তান। েমঝ ভাই বীেরশ ৈমত্র পাবনা েপৗরসভার েচয়ারম্যান িছেলন।
তৃতীয় ভাই ব্রেজশ ৈমত্র পাবনা তথ্য অিফেস চাকুরী করেতন। েছাট ভাই
পেরশ ৈমত্র েছাটেবলা েথেক কলকাতায় বসবাস কেরন। একমাত্র েবান
েবঁেচ আেছন এবং পাবনা শহের থােকন।

রেণশ ৈমত্র অষ্ট্েরিলয়া, েসািভেয়ত ইউিনয়ন, বুলেগিরয়া, িকরিঘিজয়া,
ভারত, মালেয়িশয়া এবং িসঙ্গাপুর সহ অেনক েদশ ভ্রমণ কেরেছন। অবসের
পড়াশুনা এবং েলখােলিখ কেরন। তাঁর িনেজর েলখা বই রূদ্র ৈচতন্েয
িবপন্ন বাংলােদশ প্রকািশত হেয়েছ।
ভাষা সংগ্রামী ও মুক্িতযুদ্েধর সংগঠক রেণশ ৈমত্রেক ২০১৮ সােল
একুেশ পদক েদওয়া হয়। তাঁেক স্মরণীয় করেত পাবনার েকান স্থাপনা এবং
সড়ক নামকরণ করা েহাক।

(সমাপ্ত)
েলখক পিরিচিত –
আিমরুল ইসলাম রাঙা
রাধানগর মজুমদার পাড়া
পাবনা।
১৮ অক্েটাবর ২০২০

কেরানা কােলর জীবন ধারা
।। এবাদত আলী।।
(পূর্ব প্রকােশর পর ) (৭৭)
‘ধর্ষণ’ এক ধরেণর েযৗন আক্রমণ। সাধারণত, একজন ব্যক্িতর অনুমিত
ব্যািতেরেক তার সঙ্েগ েযৗনসঙ্গম বা অন্য েকান ধরেণর েযৗন
অনুপ্রেবশ ঘটােনােক ধর্ষণ বলা হয়। ধর্ষণ শারীিরক বলপ্রেয়াগ,
অন্যভােব চাপ প্রদান িকংবা কর্তৃত্েবর অপব্যবহােরর মাধ্যেম

সংঘিটত হেত পাের। ভয়াবহ মহামাির, আন্তর্জািতক সংঘাত বা যুদ্েধর
সময় িনয়মতান্ত্িরকভােবও ব্যাপক হাের ধর্ষণ (যুদ্ধকালীন সিহংসতা ও
েযৗন দাসত্ব) ঘটেত পাের।

আমােদর বাংলােদেশর মািটেত েযমনিট ঘেটিছেলা ১৯৭১ সােল। যখন
পািকস্তািন ৈসন্যরা অতর্িকেত বাংলােদেশর নীিরহ- িনরপরাধ মানুেষর
ওপর জুলুম অত্যাচার শুরু কের। তারা িনর্িবচাের মানুষ হত্যা, লুঠতরাজ, অগ্িনসংেযাগ করেত থােক, তখন এেদশীয় িকছু ধর্মান্ধ ব্যক্িত
ইসলাম ধর্ম রক্ষার েদাহাই িদেয় পািকস্তািন ৈসন্যেদর েদাসর িহেসেব
কাজ কের। তােদর মাধ্যেম তখন এেদেশর মা েবােনর ইজ্জেতর ওপর আঘাত
হানা হয়। যা িছেলা অবর্ননীয় ধর্ষণ লীলা। এধরেণর ঘটনােক মানবতার
িবরুদ্েধ অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ িহেসেব িচহ্িনত করা হয় এবং
পরবর্তীকােল আওয়ামী লীগ সরকার আমেল পািকস্তািনেদর েসইসব েদাসর
রাজাকার, আলবদর, আলশামসেদর িবচারও করা হয়। েবশ কেয়কজনেক
মৃত্যুদন্ডসহ
হেয়েছ।

আমৃত্যু

কারাদন্েড

দন্িডত

কের

তা

কার্যকর

করা

েলখক: এবাদত আলী

িকন্তু বর্তমােন স্বাধীন বাংলােদেশ েকান হানাহািন েনই, েনই
সিহংসতা। স্বাধীনতার মহান স্থপিত জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজেবর সুেযাগ্য কন্যা েশখ হািসনা দীর্ঘ িদন ধের সুষ্ঠুভােব েদশ
পিরচালনা করেছন। িকন্তু অিতমাির কেরানাভাইরােসর কারেণ মানুেষর
মানিবক গুনাবলীেত িকছুটা হেলও িচড় ধেরেছ। তা না হেল সৃষ্িট কুেলর
সর্ব শ্েরষ্ঠ প্রািণর দ্বারা পশুর মত জঘন্য আচরণ িকভােব প্রকাশ

পাচ্েছ তা ভাবেতও অবাক লােগ।

প্রিতটা ধর্ষেণর পর সমােজর মানুষ িভন্ন িভন্ন মেতর ব্যখা িদেয়
থােকন। একদল নারীর েপাষাক-আশাক ও চলা-েফরার প্রিত েদাষােরাপ
কেরন। েকউ েকউ আবার নরীেক েতঁতুেলর সঙ্েগ তুলনা কের িজহবায় জল
আসার কথাও বেলন। অন্য দল ধর্ষেকর িবকৃত মানিসকতার প্রিত
েদাষােরাপ কেরন। তাহেল এ প্রশ্ন মেন উদয় হেতই পাের যিদ নারীর
েপাষাক-আশাক ও চলােফরাই ধর্ষেনর কারণ হয় তাহেল িতন বছেরর িশশু,
ছয় বছেরর বািলকা েকন ধর্ষেণর িশকার হয়। ধর্ষণকারীেদর িবকৃত
মানিসকতা না হেল িশশু-িকেশার বয়েসর বালেকরা েকন বলাৎকােরর িশকার
হয়।

হঠাৎ কের ব্যাপক হাের ধর্ষণ েবেড় যাওয়ার কারেণ উৎকন্ঠা ৈতির
হেয়েছ নাগিরক সমােজ। সমাজ ও মেনািবজ্ঞানীরা বলেছন,
মারণব্যািধ কেরানাভাইরােসর প্রদুর্ভােবর সময় েবপেরায়া

অিতমাির
ধর্ষেণর

কারণ হচ্েছ, সামািজক ও ৈনিতক অবক্ষয়। দুষ্টচক্েরর রাহুগ্রাস
সর্ব্েবাচ্য েবেড় যাওয়ার কারেণ অপরাধীরা েবপেরায়া অবস্থান
িনেয়েছ। অিত সম্প্রিত ব্যাপক হাের ধর্ষেণর ঘটনাগুেলার কারণ
িবশ্েলষণ করেল েদখা যায়, ধর্ষণকারীেদর মধ্েয িবন্দুমাত্র
অপরাধেবাধ না থাকায় িনর্দ্িধধায় তারা ধর্ষণ করেত উদ্েযাগী হচ্েছ।
প্রযুক্িতর অপব্যাবহােরর ফেল েদেশ ধর্ষণ েবেড় চেলেছ বেল অেনেকই
মতামত ব্যক্ত কেরেছন। কেরানাকােল আমােদর সমােজ পািরবািরক বন্ধন
কেম যাওয়া, সন্তানেদর প্রিত িপতা-মাতার দািয়ত্বেবােধর অভাব এবং
খারাপ
সঙ্গ,
ধর্ষেণর
মত
সামািজক
অপরাধ
বািড়েয়
িদেয়েছ।
সাম্প্রিতককােল প্রযুক্িতর সহজ লভ্যতা ও অপব্যবহােরর কারেণ
েফসবুক, ইউিটউেব অবােধ পর্ণগ্রাফী েদেখ অেনক পুরুষ ধর্ষেণ
উৎসািহত েবাধ করেছ। সমাজ িবজ্ঞানীেদর মেত েদেশ পর্েণাগ্রািফসংক্রান্ত আইন ৈতির হেলও েকাড অব কন্ডাক্ট, ইন্টারেনট কারা
ব্যবহার করেব এবং এর নজরদািরর িবষয়গুেলা সিঠকভােব মানা হচ্েছনা।

পুিলেশর ক্রাইম ইনেভস্িটেগশন িডপার্টেমন্ট (িসআইড) এব্যাপাের
ভােলা িকছু কাজ করেলও এ সংস্থােক ধর্ষণ ও সামিজক অপরাধ
প্রিতেরােধ আরও কাজ করেত হেব। এছাড়া এধরেণর অপরাধ িনয়ন্ত্রেণ
অপরাধীেক দ্রুত কেঠার শাস্িতর আওতায় আনেত হেব বেল িবেশষজ্ঞ মহল

মতামত ব্যক্ত কের চেলেছন।

েনায়াখালী েবগমগঞ্েজ ঘেরর িভতের ঢুেক িববস্ত্র কের এক নারীেক
িনর্যাতন ও ধর্ষণ েচষ্টার ৩২ িদন পর এই ঘটনার একিট িভিডও সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যেম ছিড়েয় পড়া এবং এর আেগ িসেলেটর এমিস কেলেজ এক
গৃহবধুেক তার স্বামীর সামেন সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করার পর সারা েদেশ এ
িনেয় েতালপাড় সৃষ্িট হয়। শুরু হয় আন্েদালন। পুিলশ অপরাধীেদর
গ্েরপ্তােরর পর ফাঁিসর দািবেত রাজধানী ঢাকাসহ সারা েদেশর েজলা,
উপেজলায় তীব্র আন্েদালন গড় তুেলেছ িবিভন্ন রাজৈনিতক ও সামািজক
সংগঠন।

এই আন্েদালন চলার মধ্েয েবগমগঞ্েজর ঘটনার ধারাবািহকতায় গত কেয়ক
িদেন েদেশর িবিভন্ন এলাকায় েযৗন িনপীড়ন, ধর্ষণ, নারী িনর্যাতন ও
িশশু বলাৎকােরর ঘটনা েবেড় যাওয়ার খবর প্রায় প্রিতিদনই পত্রপত্িরকা ও িবিভন্ন প্রচার মাধ্যেম ব্যাপকহাের প্রকাশ পাচ্েছ।
ৈদিনক প্রথম আেলা গত ৭ অক্েটাবর-২০২০ এর খবের জানা যায়, সারা
েদেশ এখন নারীেদর ওপর এত িনর্যাতেনর ঘটনায় সরকার পর্যন্ত িবব্রত
বেল মন্তব্য কেরেছন েদেশর প্রধান িবচারপিত ৈসয়দ মাহমুদ েহােসন।
িতিন বেলেছন, ‘সরকােরর মন্ত্রী পর্যন্ত বেলেছন আমরা ক্ষমতায়,
আমরা এর দায় এড়ােত পািরনা। আমরা জুিডিশয়ািরেত আিছ, আমরাও চাই
উপযুক্ত িবচার েহাক।’ সদ্য প্রয়াত অ্যাটর্িন েজনােরল মাহবুেব
আলেমর স্মরেণ আেয়ািজত েশাক সভায় িতিন একথা বেলন।’

বাংলােদেশ অব্যাহত ধর্ষেণর ঘটনায় উদ্েবগ জািনেয় নারীর প্রিত
সিহংসতার মামলাগুেলা দ্রুত িবচাের আইন সংস্কােরর আহবান জািনেয়েছ
জািতসংঘ। িসেলট ও েনায়াখালীেত দুই নারীেক ধর্ষেণর প্রিতবােদ েদেশ
ক্েষাভ-িবক্েষােভর মধ্েয ঢাকায় জািতসংেঘর আবািসক সমন্বয়ক িময়া
েসপ্েপা এক িববৃিতেত এই আহবান জানান। (িবিড িনউজ টুেয়ন্িটেফার ডট
কম, ৭ অক্েটাবর-২০২০)।

আশার কথা এই েয, বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী ধর্ষেণর শাস্িত
যাবজ্জীবেনর পিরবর্েত মৃত্যুদন্েডর জন্য সংশ্িলষ্ট আইেন সংেশাধনী
আনার উদ্েযাগী ভুিমকা িনেয় আইন সংেশাধন কের ধর্ষেকর শাস্িত

যাবজ্জীবেনর পিরবর্েত মৃত্যুদন্েডর িবধান কেরেছন। এব্যাপাের একিট
অধ্যােদশ জাির করা হেয়েছ। নতুন এই অধ্যােদশ জািরর পর টাংগাইেল
মাদরাসা ছাত্রী ধর্ষেণর অপরােধ গত ১৫ অক্েটাবর-২০২০ নারী ও িশশু
িনর্যাতন দমন ট্রাইব্যুনােল ৫ জনেক মৃত্যুদন্েডর আেদশ েদওয়া
হেয়েছ।

িবশ্েবর িবিভন্ন েদেশ ধর্ষেণর সর্ব্েবাচ্য শাস্িত েদওয়া হয়
দ্রুততম সমেয়। িবিভন্ন েদেশর িকছু আইন িনম্েন তুেল ধরা হেলা। আরব
আিমরােত ৭ িদেনর মধ্েয মৃত্যুদন্ড। েসৗিদ আরেব প্রকাশ্েয
মৃত্যুদন্ড। উত্তর েকািরয়ায় ফায়ািরং েসকায়ােড গুিল। আফগািনস্তােন
৪ িদেনর মধ্েয গুিল বা ফাঁিস। িমসের ফাঁিস। ইরােন প্রকাশ্েয পাথর
িনক্েষেপ
মৃত্যুদন্ড
অথবা
ফাঁিস।
যুক্তরাষ্ট্ের
সর্েবাচ্চ
আমৃত্যু কারাদন্ড। ভারেত ১০-১৪ রছর কারাদন্ড, িবেশষ ক্েষত্ের
মৃত্যুদন্ড। মঙ্েগািলয়া- ধর্িষতার পিরবােরর হাত িদেয় ধর্ষকেক
মৃত্যুদন্ড এবং গ্িরেস ধর্ষেণর শাস্িত হেলা আগুেন পুিড়েয় মারা।
ধর্ষকেদর িবরুদ্েধ কেঠার আইন পাশ কেরেছ নাইেজিরয়ার কাদুনা রাজ্য।
েসখােন েকান ব্যক্িত ধর্ষণ করেল তােক অস্ত্েরাপচােরর মাধ্যেম
েখাজা কের েদওয়া হয়। (চলেব) (েলখক: সাংবািদক ও কলািমস্ট)।

িবচার
েকন?

চাইেল

নারী

দুশ্চিরত্র

।।লীনা পারভীন।।
েগাটা েদশ এখন উত্তাল ধর্ষণ ও িশশু িনর্যাতেনর িবরুদ্েধ।
প্রিতিদন গেড় দুিট-িতনিট কের সংবাদ আেস নারী ও িশশু ধর্ষণ ও
হত্যার। পিরসংখ্যান বেল, এর মাত্রা িদেন িদেন েবেড়ই চলেছ। আমরা
সবাই যখন েসাচ্চার ধর্ষেণর সর্েবাচ্চ শাস্িত মৃত্যুদণ্ড িনশ্িচত
করেত হেব, িভক্িটম ব্েলইিমং চলেব না, আদালেত েজরার নােম
িভক্িটমেক হয়রািন করা যােব না- িঠক েসই সমেয়ই ডাকসুর সােবক িভিপ

নুরুল হক নুরু এক িভিডওবার্তার মাধ্যেম ধর্ষেণর িবচার দািবেত
অনশনরত এক ছাত্রীেক ‘দুশ্চিরত্রা’ বেল বক্তব্য িদেয়েছন।

েকন
এই
অপবাদ?
কী
েদাষ
েসই
ছাত্রীর?
২১
আগস্ট
ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র এক ছাত্রী নুরসহ সাধারণ ছাত্র অিধকার সংরক্ষণ
পিরষেদর ছয় েনতার িবরুদ্েধ ধর্ষণ ও ধর্ষেণ সহায়তাকারী িহেসেব
মামলা কেরেছন। জানা েগেছ, ছাত্রীিটও একই সংগঠেনর একজন সদস্য।
অর্থাৎ, িতিন তারই দলীয় েলাকেদর দ্বারা ধর্ষেণর িশকার হেয়েছন বেল
অিভেযাগ কেরেছন। এই অিভেযােগর িনষ্পত্িতর জন্য িতিন অনশেনর মেতা
কিঠন কর্মসূিচেতও িগেয়েছন। আমরা েকউই জািন না েয, এই অিভেযাগ
সত্য না িমথ্যা। িকন্তু একিট অিভেযাগ এেসেছ যার প্রক্িরয়ায় পুিলশ
ইিতমধ্েয দুই জনেক গ্েরফতারও কেরেছ।

আমরা জািন নুর একজন প্রিতিনিধ িযিন সংখ্যাগিরষ্েঠর েভােট
িনর্বািচত হেয়িছেলন এই একই ব্যানার েথেক। জাতীয় পর্যােয়র নানা
ইস্যুেতও
িতিন
বক্তব্য
িদেয়
থােকন।
চলমান
ধর্ষণিবেরাধী
আন্েদালেনও িতিন সরব আেছন রাস্তায়। তাহেল িতিন েকন একজন
িভক্িটেমর চিরত্র িনেয় কথা বলেছন? িনেজর িবরুদ্েধ অিভেযাগ উেঠেছ
েসজন্য? েসই ছাত্রীিট যিদ িমথা অিভেযাগও কের থােক তাহেলও িকন্তু
নুর েকন, েকউই তােক প্রকাশ্েয ‘দুশ্চিরত্র’ বলেত পাের না।
আেরকজেনর ব্যক্িতগত জীবন িনেয় মন্তব্য করার অিধকার কােরাই েনই।
কথা বলেত চাইেল আপিন অিভেযাগ িনেয় কথা বলেবন। আত্মপক্ষ সমর্থেনর
জন্য আপনােক অবশ্যই েযৗক্িতকভােব আসেত হেব।

আমরা এটাও জািন েয অিভেযাগকারী এর আেগ বেলিছেলন েয নুর তােক
ব্যক্িতগতভােব েহয় করেব বেল হুমিক িদেয়িছল। আজেক নুেরর এই
বক্তব্য িক েসিটেকই সমর্থন করেছ না? আইন তার িনেজর গিতেত চলেব।
েসখােন প্রভাব খাটােত েগেল আপনােক ভুল পেথই েযেত হেব।

নুেরর এই বক্তব্য আসেল আমােদর সমােজর িপিছেয় পড়া কুপুমুণ্ডুক
জনেগাষ্ঠীরই বক্তব্য, যারা নারীেক েকবল দুর্বলই ভােব না, সুেযাগ
েপেলই নারীর চিরত্র িনেয় মনগড়া কািহনী গড়েত িপছ পা হয় না। নুেরর
বক্তব্য একজন নারীর প্রিত মারাত্মক অবমাননাকর ও আপত্িতজনক।

স্বাধীন বাংলােদেশর আইেনর আশ্রয় েনয়ার অিধকার সবারই আেছ। সুতরাং
আিম মেন কির, নুেরর এই বক্তব্েযর মাধ্যেম িতিন আেরকজেনর অিধকারেক
ক্ষুণ্ন করেত েচেয়েছন। সামািজকভােব েহয় কেরেছন একজন নারীেক।
িতিনও সমােজর প্রচিলত ধারােতই চলেত েচেয়েছন, েযখােন যুক্িতেত না
পারেল পুরুষতান্ত্িরক েপিশ শক্িতেকই কােয়ম করেত চায়।

আমরা আশা কির, সােবক িভিপ নুর তার বক্তব্েযর জন্য প্রকাশ্েয
ক্ষমা চাইেবন এবং িভক্িটমেক তার অিভেযাগ প্রমােণ সকল ধরেনর
সহায়তা িদেবন। ধর্ষেণর সর্েবাচ্চ শাস্িত মৃত্যুদণ্ড চাইেবন, আবার
আপিন িনেজই ধর্ষেকর আশ্রয়দাতা িহেসেব িনেজেক প্রমাণ িদেবন- এটা
কােরাই কাম্য নয়।

নুরসহ

সকল

অিভযুক্েতর

িবরুদ্েধ

ধর্ষণ

মামলার

তদন্ত

প্রিতেবদন

দািখেলর প্রক্িরয়া চলেছ। এমন একিট মুহূর্েত নুেরর এমন বক্তব্য
আসেল ‘ঠাকুর ঘের েক ের আিম কলা খাই না’ টাইপ হেয় েগল।

লীনা পারভীন- কলাম েলখক

