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করা হেয়েছ এবং প襀�ম সংেশাধনী অৈবধ Ȁঘাষণা কের Ȁসই সমেয়র সব িবিধিবধান
অৈবধ বলা হেয়েছ। সু�ীম ȀকাটȀ প襀�ম সংেশাধনী, স̀ম সংেশাধনী ও 晀�েয়াদশ
সংেশাধনী বািতল কের Ȁয রায়গুেলা িদেয়েছ তােত সাংিবধািনক সংকট সৃ� হেয়েছ। তা
বাংলােদেশর রাজৈনিতক পিরি̀িতেক অিন摀�য়তার িদেক িনেয় যােȀ। নত嫀� ন কের
রাজৈনিতক অি̀িতশীলতা শু �ףּহওয়ার আশπ�া Ȁদখা িদেয়েছ। Ȁজয়াউর রহমান
বাংলােদেশর মানুেষর সামেন আেসন এক ঐিতহািসক মুহ嫀�েতȀ। রাজৈনিতক Ȁনতৃႀ� যখন
িসȀাᖀ� িনেত ব̀থ Ȁ হেয়িছল, তৎকালীন Ȁনতা Ȁশখ মুȀজবুর রহমান যখন পািক毀�ান
Ȁসনাবািহনীর কােছ আက�সমপনȀ কেরিছেলন, যখন সম悀� জািত এক ভয়াবহ অিনȀ摀�ত
ভিবষ̀েতর আশπ�ায় আতȀπ�ত, যখন ২৫ মাচȀ রাত Ȁথেক পািক毀�ািন Ȁসনাবািহনী
বাংলােদেশর অ�毀�嫀�ত অসহায় িনরȀ মানুেষর উপর ঝাঁিপেয় পেড়িছল তখন Ȁমজর
Ȁজয়াউর রহমানই চȀ悀�ােমর কালুরঘাট Ȁবতার Ȁক着� Ȁথেক ̀াধীনতার Ȁঘাষণা িদেয়
সম悀�জািতেক ̀াধীনতা যুেȀ Ȁযাগ িদেত অনুে�রণা জুিগেয়িছেলন এবং ̀াধীনতা যুেȀ
Ȁনতৃႀ� িদেয়িছেলন। দীঘ Ȁ নয় মাস Ȁী, সᖀ�ানেদর িনরাপȀার কথা না Ȁভেব, Ȁদেশর
̀াধীনতার জন̀ জীবন বাজী Ȁরেখ লড়াই কেরেছন। Ȁসই মানুষট স��েকȀ শাসকেগা栀�র
ম皀�ী এবং Ȁনতারা কট嫀� মᖀ�ব̀ কেরেছন। পািক毀�ােনর চর বেল আখ̀ািয়ত কেরেছন। তারা
মুȀȀযুেȀর ইিতহাস িবকৃত কের অসত̀েক �িত栀�ত করেত চান। ̀াধীনতার পরবতȀ
সমেয় আওয়ামী লীগ �মতায় আসার পর Ȁদশ পিরচালনায় চরম ব̀থতার
Ȁ
পিরচয় Ȁদয়।
তােদর দু:শাসন ও �শাসিনক ব̀থতায়
Ȁ
Ȁদেশ চরম অরাজকতা Ȁদখা Ȁদয়। লাগামহীন
দুনȀিত, স皀�াস, লুটপাট বাংলােদেশর জনজীবনেক দুিবসহ
Ȁ
কের Ȁতােল। �শাসিনক
ব̀থতা
Ȁ ও আওয়ামী সরকােরর দুনȀিতর কারেণ ভয়াবহ দুিভȀ� Ȁদখা Ȁদয়। লাখ লাখ মানুষ
না Ȁখেয় মারা যায়। Ȁসই সময় Ȁদিশিবেদিশ প晀�পȀ晀�কায় আওয়ামী লীগ সরকােরর
ব̀থতা
Ȁ ও দু:শাসেনর িচ晀� িব昀�ময় �চািরত হয়।
িবখ̀াত The Guardian পȀ晀�কায় ১৯৭৩ সােলর ১৮ Ȁফ�য়
ু ারী �কািশত হয়, ‘This is not

িবখ̀াত The Guardian পȀ晀�কায় ১৯৭৩ সােলর ১৮ Ȁফ�য়
ু ারী �কািশত হয়, ‘This is not
an act of God, It’s an act of government. It’s a man made disaster'.
The Economist: পȀ晀�কায় ১৯৭৪ সােলর ৩১ আগ歀� �কািশত হয় ‘Under its
supervision, so much world aid meant for the poor of Bangladesh has been
smuggled across the border to India that the world is well aware that the Awami
League will do it again at the expense of this year’s flood victims. আওয়ামী লীগ
সরকার পিরি̀িত সামাল িদেত না Ȁপের �থেম জ�ףּির অব̀া জাির কের। তা ব̀থ Ȁ হেল
একদলীয় শাসন ব̀ব̀া বাকশাল কােয়ম কের। Ȁমৗিলক ও গণতাি皀�ক অিধকার হরণ করা
হয়। সংবাদপে晀�র ̀াধীনতা Ȁকেড় িনেয় মা晀� চারট পȀ晀�কা সরকাির িনয়皀�েণ চালু রােখ।
বাক̀াধীনতা, সংগঠেনর ̀াধীনতা হরণ করা হয়। িবেরাধী রাজৈনিতক ȀনতাকমȀেদর
হত̀া, Ȁ悀�ফতার, িনযাতন
Ȁ
চরম পযােয়
Ȁ ȀপৗȀেছ। র�ীবািহনী, লালবািহনী, মুȀজব বািহনীর
অত̀াচার িনযাতেন
Ȁ
Ȁদেশর মানুষ অিত栀� হেয় ওেঠ। দলট গণত皀� হত̀া কের। Ȁশখ
মুȀজবুর রহমান িনেজ গণতাি皀�ক ব̀ব̀া Ȁংস কের একদলীয় শাসন ব̀ব̀া কােয়ম
কেরন। ব̀ȀȀ শাসন মুখ̀ হেয় দাঁড়ায়। ‘মুȀজববাদ’ হেয় দাঁড়ায় অিলিখত রাȀয় দশন
Ȁ
যার Ȁকান তাȀ猀�ক িভিȀ িছল না। জনগণ এই পিরবতȀন Ȁমেন Ȁনয়িন। তাই যখন
িবেয়াগাက�ক পেথ Ȁশখ মুȀজব সপিরবাের িনহত হেলন। Ȁসনাবািহনীর কেয়ক কমকতȀ
Ȁ া
এই অভ嫀�̀Ȁােন Ȁনতৃႀ�েদন। আওয়ামী লীগ Ȁনতা ও Ȁশখ মুȀজেবর মি皀�সভার সদস̀
Ȁখাᙀ�কার Ȁমাশতাক রাȀপিত পেদ অিধ栀�ত হন এবং সামিরক শাসন জাির কেরন।
Ȁসিদন Ȁজয়া িছেলন উপȀসনা�ধান। Ȁমজর Ȁজনােরল সিফউ̀াহ িছেলন Ȁসনা �ধান।
এয়ার ভাইস মাশাল
Ȁ এ Ȁক খᙀ�াকার িছেলন িবমানবািহনীর �ধান। Ȁমজর Ȁজনােরল
সিফউ̀াহ এখন আওয়ামী লীেগর Ȁনতা ও সােবক সংসদ সদস̀ এবং এয়ার ভাইস
মাশাল
Ȁ এ Ȁক খᙀ�কার এখন Ȁশখ হািসনার মি皀�সভার পিরক̀নাম皀�ী িছেলন, তারা তখন
Ȁখাᙀ�কার Ȁমাশতােকর সরকােরর �িত আনুগত̀ �কাশ কেরন। আওয়ামী লীেগর অন̀
সদস̀েদর সে蓀� Ȁখাᙀ�াকার Ȁমাশতাক মি皀�সভা গঠন কেরন। ৩ নেভ̀র ১৯৭৫ সােল
ি�েগিডয়ার খােলদ Ȁমাশারেফর Ȁনতৃেႀ� একট অভ嫀�̀Ȁােনর মাধ̀েম Ȁখাᙀ�কার Ȁমাশতাক
অপসািরত হন। �ধান িবচারপিত সােয়মেক রাȀপিত পেদ অিধ栀�ত এবং Ȁজনােরল
Ȁজয়ােক বȀᙀ� করা হয়। খােলদ Ȁমাশারফ Ȁসনা �ধান পেদ িনেজেক িনেজ অিধ栀�ত
কেরন। জনগণ ও Ȁসনাবািহনীর মাঠ পযােয়র
Ȁ
সদস̀রা এ পিরবতȀন Ȁমেন Ȁনয়িন।
এরকম অভ嫀�̀Ȁান, পা̀া অভ嫀�̀Ȁােনর মােঝ চরম অিন摀�য়তার Ȁদখা Ȁদয়। একিদেক
রাজনীিত ও গণত皀� িবপ雀�, অন̀িদেক সশȀ বািহনীর মেধ̀ চরম িবশৃр�লা, Ȁদেশর
̀াধিনতা, সাবেভৗমႀ�
Ȁ
হ嫀�মকীর মুেখ, এরকম পিরি̀িতেত সকল Ȁশ̀ণী, Ȁপশার মানুষ
Ȁজেগ উেঠ। এরকম পিরি̀িতেত ৭ নেভ̀র ১৯৭৫ 岀�সিনক ও জনগেণর জাগরেণ সৃ�
হয় িসপাহী জনতার িবব। খােলদ Ȁমাশারফ িনহত হন, ......... এবং Ȁজনােরল Ȁজয়ােক
মুȀ কের Ȁসনা �ধান পেদ অিধ栀�ত করা হয়। তৎকালীন সামিরক সরকােরর
ধািরবািহকতায় তােক �থেম উপ�ধান সামিরক আইন �শাসক এবং পের �ধান
সামিরক পেদ অিধ栀�ত করা হয়। Ȁজনােরল Ȁজয়া তার অসাধারণ জনি�য়তা ও বুȀȀমȀা
িদেয় অিত�ুত পিরি̀িত িনয়皀�েণ আেনন, িফিরেয় আেনন শৃр�লা এবং Ȁদেশ আইেনর
শাসন পুন:�িত栀�া কেরন। গণত皀� Ȁংস কেরিছেলন Ȁশখ মুȀজবুর রহমান একদলীয়
শাসন কােয়ম কের এবং সামিরক শাসন জাির কেরিছেলন আওয়ামী লীগ Ȁনতা খᙀ�কার
Ȁমাশতাক।
Ȁসই গণত皀�েক িফিরেয় আনার জন̀ Ȁজয়া বহ嫀�দলীয় গণত皀� পুন:�বতȀন কেরন।
বাংলােদেশর Ȁবিশর ভাগ মানুেষর ধমȀয় অনুভূিত ও িব昀�াসেক মযাদা
Ȁ Ȁদয়ার জন̀
সংিবধােন িবসিম̀াহ এবং আ̀াহর ওপর অিবচল আ̀া ও িব昀�াস ̀াপন কেরন। একই
সােথ সকল ধেমরȀ মযাদা
Ȁ সমু雀�ত রাখেত িনȀ摀�ত কের ধমȀয় ̀াধীনতা ও মূল̀েবাধ। সব
জািত, বণ,Ȁ Ȁগাে晀�র ̀াধীনতা ও অিধকার র�ার জন̀ বাংলােদিশ জাতীয়তাবােদর সূচনা
কেরন িতিন। গণেভােটর আেয়াজন কেরন এবং সামিরক শাসন �ত̀াহার কেরন। Ȁজয়া
রাȀপিত িনবাচেনর
Ȁ
আেয়াজন কেরন, Ȁয িনবাচেন
Ȁ
আওয়ামী লীগসহ সব রাজৈনিতক
দল অংশ Ȁনয়। আওয়ামী লীগ Ȁজয়ার জনি�য়তায় ভীত হেয় রাȀপিত িনবাচেন
Ȁ

দল অংশ Ȁনয়। আওয়ামী লীগ Ȁজয়ার জনি�য়তায় ভীত হেয় রাȀপিত িনবাচেন
Ȁ
িনেজেদর দলীয় �াথȀ িদেত ব̀থ Ȁ হয়। Ȁজনােরল ওসমানী Ȁসই িনবাচেন
Ȁ
আওয়ামী
লীগসহ সȀ开�িলত িবেরাধী দেলর �াথȀ িছেলন। তােদর উেȀশ̀ িছল, ̀াধীনতার Ȁঘাষক
Ȁজয়ার িবপরীেত মুȀȀযুেȀর সবািধনায়ক
Ȁ
Ȁজনােরল ওসমানীেক �াথȀ করেল তারা জয়
লাভ করেত পারেব। িকᖀ�嫀� Ȁজয়ার িবশাল জনি�য়তার কােছ Ȁজনােরল ওসমানী ধরাশায়ী
হন। Ȁজয়া বাংলােদেশর �থম িনবািচত
Ȁ
রাȀপিত হন। এরপর জাতীয় সংসদ িনবাচন
Ȁ
অনু栀�ত হয়। Ȁসই িনবাচেন
Ȁ
আওয়ামী লীগসহ সব রাজৈনিতক দল অংশ Ȁনয়। Ȁজয়া
Ȁদেশর �গিতশীল, জাতীয়তাবাদী, গণতাি皀�ক ও Ȁদশে�িমক সকল শȀȀেক িনেয় নত嫀� ন
রাজৈনিতক দল বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দলিবএনিপ গঠন কেরন। এই সংসেদ
আওয়ামী লীগ, ন̀াপ, মুসিলম লীগ, কিমউিন歀� পাটȀ সহ অেনক রাজৈনিতক দেলর
জাতীয় Ȁনতারা িনবািচত
Ȁ
হেয় আেসন। সবজনাব
Ȁ
আতাউর রহমান খান, খান এ সবুর,
�েফসর Ȁমাজাফফর আহেমদ, সুরȀȀত Ȁসনগু̀, রােশদ খান Ȁমনন, Ȁমাহা开�দ
Ȁতায়াসহ অেনক বেরণ̀ রাজৈনিতক Ȁনতা িনবািচত
Ȁ
হেয় আেসন। বাংলােদেশ গণতে皀�র
নত嫀� ন যা晀�া শু �ףּহয়। Ȁজয়ার সরকার একিদেক গণত皀�েক সুসংহত করা, অন̀িদেক
আওয়ামী আমেল Ȁংস�া̀ অথনীিতেক
Ȁ
নত嫀� ন জীবন Ȁদয়ার কাজ শু �ףּকেরন।
সংিবধােন প襀�ম সংেশাধনীর মাধ̀েম Ȁজয়া গণত皀�েক নত嫀� ন জীবন Ȁদন। িতিনই
বহ嫀�দলীয় গণত皀� চালু কেরন। সংবাদপে晀�র ̀াধীনতা িনȀ摀�ত কেরন। নাগিরকেদর
Ȁমৗিলক অিধকার িফিরেয় Ȁদন। শু �ףּহয় Ȁদশ পূনগঠেনর
Ȁ
কাজ । পােয় Ȁগেট 悀�াম
বাংলার হাজার হাজার মাইল অিতȀম কের মানুষেক জািগেয় Ȁতােলন। খাল খনেনর
মাধ̀েম Ȁসচ সুিবধা Ȁদন কৃষকেদর এবং কৃিষেত িবেবর সূচনা হয়। কলকারখানা
চালােত দুই িশফেট কাজ শু �ףּহয়। িশ̀ায়েন যুȀ হয় নত嫀� ন মা晀�া। গণিশ�া অিভযান
শু �ףּকেরন যার আওতায় ৪২লাখ মানুষেক সা�রতা Ȁান Ȁদয়া হয়। জনসংখ̀া িনয়皀�েণ
পিরক̀না িনেয় কাজ শু �ףּহয়।
悀�াম সরকার গঠন কের ̀ানীয় সরকােরর নত嫀� ন �াণ স襀�ার কেরন Ȁজয়া। মিহলা ও িশশু
ম皀�ণালয় �িত栀�া এবং যুব ম皀�নালয় গঠন কের বাংলােদেশ এক নবযুেগর সূচনা কেরন।
নারীর �মতায়েনর Ȁ�ে晀� Ȁমেয়েদর চাকিরর িন摀�য়তা, আনসারিভিডিপেত Ȁমেয়েদর
িনেয়াগ, পুিলেশ িনেয়াগনারীেদর িবিভ雀� বৃিȀেত �িশ�ণ, স开�ানজনক িবিভ雀� কােজ
তােদর অংশ Ȁনয়া বাংলােদেশর সামাȀজক আেᙀ�ালেন নত嫀� ন মা晀�া Ȁযাগ কের। একট
আধুিনক উদার গণতাি皀�ক রাȀগঠেন Ȁজয়ার Ȁনতৃႀ� অনন̀ ভূ িমকা রােখ। তলািবহীন
ঝু িড় Ȁথেক একট স̀বনাময় উদীয়মান রাȀ িহেসেব বাংলােদেশর নবজᝀ� হয়। অথচ
বতȀমান শাসক Ȁগা栀�র ম皀�ী, Ȁনতােদর অথবা আদালেত রােয় যখন তােক গণতে皀�র
হত̀াকারী িহেসেব িচি̀ত করা হয় তখন এই সরকার এবং িবচার িবভােগর �িত
জনগেণর আ̀া কতট嫀�কু �েয় যায় তা সহেজই অনুেময়। একট কথা �চিলত আেছ,
দশচেȀ ভগবান ভূ ত। Ȁজয়ােক আজ Ȁসই ভূ েত �ףּপাᖀ�িরত করার অপেচ�া করেছ
শাসক Ȁগা栀�। এই অপেচ�া সফল হেব না। কারণ িকছ嫀� িদেনর জন̀ মানুষেক িবȀাᖀ�
করা যায়, িচরকােলর জন̀ নয়। ইিতহাস িবকৃত কের সত̀েক Ȁঢেক রাখা যােব না। সত̀
উዀ�ািসত হেব তার আপন শȀȀেত। Ȁজয়া গণমানুেষর Ȁনতা। বাংলােদেশর ̀াধীনতার
Ȁঘাষক। বহ嫀�দলীয় গণতে皀�র পুন:�বতȀক। আধুিনক, উদার, গণতাি皀�ক বাংলােদেশর
̀পিত। Ȁজয়ার নাম িবমানবᙀ�র Ȁথেক, ভবন Ȁথেক, সড়ক Ȁথেক হয়েতা মুেছ Ȁফলা
যায়। িকᖀ�嫀� এ Ȁদেশর Ȁকাট মানুেষর ༀদয় Ȁথেক মুেছ Ȁফলা যােবনা। ༀদেয় Ȁ�ািথত
Ȁজয়ার নাম। যারা মুেছ Ȁফলেত চায় তােদর মেন কিরেয় িদেত চাই, িফেদল ক̀াে简�ার
Ȁসই িবখ̀াত উȀȀ, Condemn me. Does not matter. History will absolve me.
(আমােক িনᙀ�া ক�ףּন। তােত িকছ嫀� আেস যায়না। ইিতহাস আমােক মুȀȀ Ȁদেব।) ইিতহাস
ইিতমেধ̀ Ȁজয়ােক ধারণ কেরেছ। ১৫ জুন ১৯৮১ সােল �খ̀াত ইংেরজী সা̀ািহক
িনউজউইক পȀ晀�কায় সাংবািদক ȀȀড �িু নং এবং Ȁজমস পৃংেলর 'After the
Assassination' িশেরানােম একট �িতেবদন �কািশত হেয়িছল। এই �িতেবদেনর
একট অংেশর উȀৃিত, Black bordered pictures of the slain man were pinned to

rickshaws. Peasants fasted to express their grief. And nearly 2 million mourners
jammed the streets of Dacca to mourn Ziaur Rahman, Secnd President of
Bangladesh and symbol of the impoverished nation’s struggle for self respect for
many, Rahman’s assassination by army dissidents dashed hopes for the future.
Now progtess will stop, the country will go down, said Tajul Islam, 50, a railway
clerk. There are no more good aeaders. Though Rahman ran the government
with an iron hand, the 45 years old president was a respected father figure to his
people. He regular crisscrossed the country by helicopter urging prasants to work
harder, study more, have fewer babies. Often he trudged over miles of rough
terrain to reach a farmer’s hut, all the time beating the winded bureaucras, who
trailed behind dacca’s political functionaries, were frequently corrupt and
enmeshed in schandal. But Rahman had an unsullied reputation for honesty and
a passion for the simple life, some who knew him say his bank balance never
exceeded ≠2,000. এর অথ Ȁ দাঁড়ায়‘কােলা বডȀাের িনহত ব̀ȀȀটর ছিব িরকশাগুেলােত
আটকােনা িছল। কৃষকরা তােদর Ȁশাক �কােশর জন̀ Ȁরাজা Ȁরেখিছল। �ায় ২০ লাখ
মানুষ তােদর রাȀপিত Ȁজয়াউর রহমান, িযিন এই ̀̀ উ雀�ত জািতর আက�মযাদা
Ȁ �িত栀�ায়
সং悀�ােমর �তীত িছেলন, তার জানাজায় শিরক হেয়িছল তােদর Ȁশাক �কােশর জন̀।
অেনেকরই ধারণা, Ȁজয়াউর রহমােনর এই হত̀াকা镀� Ȁদেশ ভিবষ̀েতর সব আশা িবচূ ণ Ȁ
কের িদেয়েছ। এখন উ雀�য়ন ব隀� হেয় যােব, Ȁদশ িনেচর িদেক যােব। কারণ আর Ȁকােনা
ভােলা Ȁনতা Ȁনই’ বলেলর ৫০ বছর বয়̀ Ȁরলওেয় Ȁকরািন তাজুল। Ȁজয়াউর রহমান
শȀহােত Ȁদশ পিরচালনা কেরেছন। ৪৫ বছর বয়সী রাȀপিত জনগেণর কােছ তােদর
িপতার মেতা িছেলা। িতিন িনয়িমত Ȁহিলকퟀ�াের Ȁদেশর �ত̀ᖀ� অ襀�েল জনগেণর কােছ
Ȁযেতন এবং তােদর আেরা Ȁবশী পির櫀�ম করেত বলেতন। িশশু জᝀ� কমােত বলেতন,
ছা晀�েদর Ȁবশী কের পড়ােশানা করেত বলেতন িতিন �ায়ই 悀�ােমর এবেড়ােথবেড়া পেথ
কৃষকেদর কােছ Ȁপৗছােনার জন̀ মাইেলর পর মাইল Ȁহঁ েট চলেতন এবং তার সে蓀�র
আমলারা সবাই Ȁপছেন পেড় Ȁযেতন। ঢাকার রাজৈনিতক ব̀ȀȀႀ�রা �ায়ই দুনȀিত
পরায়ণ ও কলπ�যুȀ িছেলন। িকᖀ�嫀� রহমান একজন িন̀লπ�, সৎ ও সরল
জীবনযাপনকারী মানুষ িহেসেব পিরিচত িছেলন। যারা তাঁেক জানেতন তাঁরা বলেতন,
তার ব̀াংক ব̀ালা鞀� ২০০০ ডলােরর ওপর কখেনা যায়িন। এটা ১৯৮১ সােলর কথা।
Ȁদেশর মানুেষর কােছ িবেদিশেদর Ȁচােখ এটাই িছেলন Ȁজয়াউর রহমান। একজন
িনেলাভ,
Ȁ সৎ পির櫀�মী, অকুেতাভয় দূরদৃ� স��雀� Ȁনতা। ১৯৭১ সােল যখন পািক毀�ানী
বািহনী ঝাঁিপেয় পড়েলা বাংলােদেশর অসহায় িনরȀ মানুেষর ওপর, যখন রাজৈনিতক
Ȁনতৃႀ� ব̀থ Ȁ হেলা িদক িনেদȀ শনা িদেত, মুȀȀযুেȀর আহবান জানােত এবং যুেȀ Ȁনতৃႀ�
িদেত তখন এই মানুষট এিগেয় এেলন। জািতেক পথ Ȁদখােলন এবং Ȁনতৃႀ� িদেলন
যুেȀ। ১৯৭৫ সােলর Ȁােজিডর পের জািত যখন িদেশহারা তখন িসপাহীজনতার
িবেবর মধ̀ িদেয় Ȁনতৃႀ� অিপতȀ হেলা Ȁজয়াউর রহমােনর ওপর। িতিন Ȁসনাবািহনীেত
শৃр�লা িফিরেয় আনেলন, জািতেক আবােরা ঐক̀বȀ করেলন, নত嫀� ন কের বাঁচার ̀壀�
Ȁদখােলন। Ȁয গণত皀� িনহত হেয়িছল একদলীয় শাসনব̀ব̀া বাকশাল �িত栀�ার মাধ̀েম,
Ȁসই বহ嫀�দলীয় গণত皀�েক িফিরেয় িনেয় এেসিছেলন িতিন। Ȁয বাক̀াধীনতা, সংবাদপে晀�র
̀াধীনতা, িবচার িবভােগর ̀াধীনতা, সংগঠেনর ̀াধীনতােক িফিরেয় িদেয়িছেলন িতিন।
বাংলােদেশর সব ধম,Ȁ বণ,Ȁ Ȁগাে晀�র অিধকারেক ̀ীকৃিত িদেয়িছেলন। বাংলােদশী
জাতীয়তাবােদর দশন
Ȁ রাজনীিতেত একট নত嫀� ন ধারার জᝀ� িদেয়িছল। অিত অ̀ সমেয়
মানুেষর িব昀�াস ও আ̀া অজȀন কেরিছেলন এই �ণজᝀ�া Ȁনতা। জািতেক ঐক̀বȀকের
উৎপাদন আর উ雀�য়েনর কমকাে镀�
Ȁ
Ȁযাগ িদেত অনু�ািণত কেরিছেলন এই িববী Ȁনতা।
িকিসȀােরর 'তলািবহীন ঝু িড়'Ȁক বদেল িদেয় ̀িনভȀর বাংলােদেশর অপার স̀াবনার
আধাের পিরণত কেরিছেলন এই ব̀িতȀমী Ȁনতা। নারী ও িশশু ম皀�ণালয়, যুব ম皀�ণালয়,
িশ̀য়েনর জন̀ নয়া Ȁকৗশল, কৃিষেত নবতর �যুȀȀর উዀ�াবন ও �েয়াগ, ̀া�রতা ও
িশ�ার জন̀ ব̀াপক কমসূȀ িচ, অথনীিতেক
Ȁ
উদারীকরণ, সঠক পররাȀ নীিতর কারেণ

িশ�ার জন̀ ব̀াপক কমসূȀ িচ, অথনীিতেক
Ȁ
উদারীকরণ, সঠক পররাȀ নীিতর কারেণ
আᖀ�জȀািতক অ蓀�েন বাংলােদেশর মযাদা
Ȁ বৃȀȀ, বাংলােদেশর সামেন এক নত嫀� ন িদগᖀ�
উেᝀ�াচন কের Ȁদয়। বাংলােদশ Ȁয একট ̀ত皀�, ̀াধীন, সাবেভৗম
Ȁ
রাȀ Ȁসই �থম
বাংলােদেশর �িতট মানুষ তা উপলি尀� করেত শু �ףּকের। আধুিনক গণতাি皀�ক বাংলােদশ
িনমােণর
Ȁ
িভিȀট িতিনই গেড় িদেয়িছেলন। Ȁজয়াউর রহমান চেল যাওয়া বাংলােদেশর
জন̀ অপূরণীয় �িত। Ȁজয়াউর রহমােনর বাংলােদশেক গড়েত হেল আজ �েয়াজন
বাংলােদেশর সব Ȁদশে�িমক শȀȀ ও ব̀ȀȀর ঐক̀। সাȀাজ̀বাদ, আিধপত̀বাদ ও
ফ̀ািসবােদর হাত Ȁথেক Ȁবিরেয় আসেত আজ Ȁসই ঐক̀বȀ শȀȀেক �ףּেখ দাঁড়ােত
হেব। সং悀�াম করেত হেব। িবজয় অজȀন করেত হেব। এই Ȁহাক আমােদর �িতȀা।
িমজȀা ফখ�ףּল ইসলাম আলমগীর
মহাসিচব, িবএনিপ

বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল  িবএনিপ
�ধান কাযালয়
Ȁ
২৮ িভআইিপ Ȁরাড, নয়া প̀ন
ঢাকা ১০০০, বাংলােদশ
Ȁচয়ারপারসন কাযালয়
Ȁ
হাউজ ন̀র: ৬, Ȁরাড: ৮৬,
গুলশান২, ঢাকা ১২১২
বাংলােদশ

