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জয়াউর রহমান বীর উ ম। াধীনতার
ঘাষণা ও াধীনতা যুে স খ
ু সমের সশ
নতৃ
িদেয় িযিন আমােদর াধীনতা
অজেনর ইিতহােসর অিবে দ অংেশ পিরণত হন। িতিন আবার এই দশেক িব সভায়
স ািনত করার জন াণপণ কাজ কেরেছন, সফল হেয়েছন। বহদলীয় গণত
িত া,
বাক ব
সংবাদপে র ও িবচার িবভােগর াধীনতা িন ত কের এবং নতন
যুেগাপেযাগী রাজনীিতর সূচনা কেরন। তার বিতত জাতীয় ঐেক র রাজনীিত সমেয়র
পথ পির মায় যুেগা ীণকােলা ীণ বেল ীকৃিত লাভ কেরেছ। তাঁর ৩৫তম শাহাদাৎ
বািষকী উপলে
তাঁর রাজনীিতর একজন অনুসারী িহেসেব আমার সকল স ার
উৎসমূল থেক তাঁেক
ার সােথ রণ করিছ। জয়াউর রহমান াধীনতা যুে
যমিন
ইিতহােসর অেমাঘ েয়াজেন নতৃ
দন, তমিন দেশর উ য়ন, উৎপাদেন, সমৃ
আনয়েন কাজ কেরেছন অসীম সাহসীকতার সােথ, বল দশ
েমর টােন। কােনা
বাধাই তাঁর কােছ অনিত মন বেল মেন হয়িন। তলািবহীন ঝু িড় িহেসেব পিরিচত
অথনীিতর দশ বাংলােদেশর মানুষ নতন কের শুধু বাঁচার নয়, স ােনর সােথ বাঁচার ে
উ ীিবত কেরন জয়াউর রহমান। ৭১ সােলর াধীনতা যু
ঘাষণার মেতাই অসীম
সাহিসকতায় ৭৫’ রর ৭ই নেভ েরর পরবত েত জীবনবাজী রেখ দেশ শৃ লা িফিরেয়
আেনন। উৎপাদন ও উ য়েনর
ে নতন যুেগর সূচনা ঘেট। িব
বাংলােদশ
পুনগঠেন িভখারীর হাত হেয় ওেঠ কম র হািতয়ার। পাে
যেত থােক দেশর চহারা ও
দৃশ পট। িব বাসী দখেলা এক নতন কমযে র বাংলােদশ, উ য়েনর িদেক ত
ু
ধাবমান। ’৭৪এর দুিভে িব
বাংলােদেশ যখােন ল ল মানুষ অনাহাের জীবন
িদেয়েছ, কাপড় না পেয় কলাপাতায় মানুেষর দাফন হেয়েছ, ডা িবেন খাবার সং েহ
মানুষপশুেত

লড়াই

হেয়েছ,

রা

য়

পৃ েপাষকতায়

লুটপােটর

ফেল

অসংখ

মানুষপশুেত লড়াই হেয়েছ, রা য় পৃ েপাষকতায় লুটপােটর ফেল অসংখ
কলকারখানা ব হেয় িগেয়িছল, সেদেশর মানুেষর মেধ উ য়েনর ে গণজাগরণ
তির করা কত বড় দূ হ কাজ িছল, হয় তা সমাজতাি করা িবে ষণ করেল িব েয়
অবাক হেবন। িক গণজাগরেণর মাধ েম জয়াউর রহমান মানুেষর মেধ হতাশার েল
উৎপাদন ও উ য়েনর উ ীপনার জায়ার সৃ করেত স ম হেয়িছেলন। তার বহমা ক
কমকা হয়েতাবা
পিরসের বণনা স ব নয় তথািপ উে খেযাগ িবষয় তেল ধরার
চ া করব।
বাংলােদেশর সানািল আঁশ বেল খ াত তৎকালীন সমেয় সবািধক বেদিশক মু া
অজনকারী পাট িশ খাত ংস হেয় যায়। এেকর পর এক পােটর গুদােম আগুন িদেয়
আর পাটকল ব কের অন দেশর জন িব বাজার দখেলর পথ কের দওয়া হয়।
জয়াউর রহমান শ হােত এসব আ ঘািত ষড়য
মাকােবলা কের পাটিশ খাতেক
নতন জীবন দান কেরন। পাটকলগুেলা িতন িশফেট কাজ কের িব
বাজাের
বাংলােদেশর অব ান িফিরেয় আেনন। থম বােরর মেতা পাট িমকরা লভ াংশ থেক
ইনেসি ভ বানাস পান, যা বাংলােদেশ পাটিশ খােত এক িবরল ঘটনা। সরকাির
অথায়েন ১০ ট নতন িবেশষািয়ত ট টাইল িমল, সার কারখানা ও িচিনকল িত ার
উেদ াগ নন। এ যন িশ উ য়েনর ইিতহােস িছল ে র সানািল সকােলর মত।
বসরকাির খােত িবিনেয়ােগর উ সীমা বৃ কের িশ
িত ানেক সহজ শেত িশ ঋণ
দয়ার ব ব া করা হয়। বতমােন সবেচেয় আেলািচত তির পাষাক িশ েক র ানীমুখী
িশ িহসােব িত ত করার িছল তাঁরই উ াবনী িচ ার ফসল। গােম স িশ
িত ার
ে িশ পিতেদর উৎসািহত কেরন। কমকতা কমচারীেদর দ তা বৃ র জন দশ
িবেদেশ িশ েণ সহায়তা কের ও সরকাির সহায়তা িদেয় গােম সেক িশে র মযাদায়
উ ীত কেরন। দেশর অথনীিতর নতন এক স াবনার ার উে ািচত হয়। বাংলােদেশর
তির পাশাক িশ আজ য িব বাজাের াধান িব াের স ম হেয়েছ এটা ব ত
তারই দূরদৃ র ফসল।
জয়াউর রহমােনর ীয় উেদ ােগ ১৯৭৬ সােধ মধ
ােচ র ৬ ট দেশ মা ৮৫০০
জেনর থম কমসং ােনর মধ িদেয় িবেদেশ মশ
র ািনর যা া শু হয়। বতমােন
িবেদেশ কমরত ল ল বাংলােদশীেদর িরত িযািমট া
দেশর অথনীিতর ধানতম
িনয়ামক শ ।
তাঁর সমেয় থম যুবম ণালয় এবং মিহলািবষয়ক ম ণালয় গ ঠত হয়। মিহলা সমবায় ও
যুব সমবায় সিমিত তির কের মিহলা ও যুবসমাজেক কমমুখী করার উেদ াগ নয়া হয়।
দেশর জনসংখ ার অেধক নারী এবং সবেচেয় উেদ াগী যুব সমাজেক দেশর উ য়ন
কমকাে স ৃ করার এই উেদ ােগর সুদর
সারী ইিতবাচক ফলাফল আজ আমরা
ূ
ভাগ করিছ। নারীর মতায়েনর সটাই িছল থম কাযকর উেদ াগ।
ামীণ ও শহর আ েলর িন আেয়র ও িনঃ মানুেষর জন িবনা জামানেত সরকাির
ঋণ াি ব ব া কেরন জয়াউর রহমান। এমনিক ামীণ িনঃ মিহলােদর ঢঁ িক ঋণ
পয
দয়া হেতা। ব ত তারই ধারাবািহকতায় বসরকাির সং াসমূহ ু ঋণ ক
িনেয় এিগেয় আেস। দাির ও ু ধার িব ে
ু ঋেণর সফলতা তীক িহেসেব ড.
ইউনূস নােবল াইজ পেয় বাংলােদেশর জন িবরল স ান বেয় এেনেছন। ামা েল
কৃষকেদর শাষেণর হাত থেক র ার জন িতিন িব.এ.িড.িস’র মাধ েম াি ক কৃষক
বগাচািষেদর িবনা জামানেত কৃিষঋণ দােনর ব ব া চালু কেরন। যা িছল মহাজনী
শাষেণর িব ে এবং দির জনেগা েক াবল ী করার লে
জয়াউর রহমােনর
উেদ াগ যুগা রকারী রা য় পদে প।
ামা েল কৃিষ উ য়েনর
মূেল সচব ব া বতেনর জন জয়াউর রহমান
েত
খামাের িবদু ৎতায়েনর পদে প নন। একফসিল জিম হেয় ওেঠ দুই ফসলিতন
ফসেলর। ফেল কৃিষ
ে এক ব িবক উ য়ন সািধত হয়। তার উেদ ােগ গ ঠত প ী
িবদু ৎতায়ন বাড
াম বাংলার িচরব ত জনগণ িবেশষ কের কৃষেকর জন
িবদু ৎতায়েনর মাধ েম যুগা কারী সুফল বেয় আেন।
জয়াউর রহমান কৃিষ

ে

ব িবক উ য়েনর ল

িনধারণ কের

িত ট ইউিনয়েনর

জয়াউর রহমান কৃিষ
ে
ব িবক উ য়েনর ল
িনধারণ কের িত ট ইউিনয়েনর
কৃষকেদর সহায়ক পরামশ দান, কৃিষ ব ব া ত াবধােনর জন ইউিনয়ন পযােয় ক
সুপারভাইজার, থানা পযােয় কৃিষ কায েমর ব াপক িব ার এবং িব.এ.িড.িস’র মাধ েম
পািন, সচ এবং সার িবতরেণর ব ব া কের খাদ উৎপাদেন বাংলােদশ এক নতন যুেগ
েবশ কের। সম পৃিথবী অবাক িব েয় তািকেয় দেখ দুিভে র দশ বাংলােদশ খাদ
র ািন করেত স মতা অজন করেছ। ামীণ জনপদ কৃিষ অথনীিতর পুনজাগরেণ
নতন জীবন িফের পায়। জনগেণর সাৎসাহ ও স য় অংশ হেণ নদী, খাল খনন,
পুনখনন এে ে এক নতন ইিতবাচক ও যুগা কারী ভূ িমকা পালন কের।
সামুি ক মৎস স দ আহরণ কের র ািনর মাধ েম সম উপকূলীয় অ েলর মানুেষর
জীবন নতন অথনীিতর ছাঁয়া পায়। জয়াউর রহমানই থম সরকাির আিথক সহায়তায়
লার িকেন সমুে মাছ ধরার এবং তা িবেদেশ র ানী করার ব ব া কেরন যা আজ
বেদিশক মু া অজন ও কমসং ােনর উে খেযাগ
তির কেরেছ। অ চিলত পণ
র ািনর য উেদ াগ িতিন িনেয়িছেলন তার মাধ েম আজ হ বুনন, কা পণ িশে
পা িরত হেয়েছ। ল
ল
ামীণ মানুেষর কমসং ান হেয়েছ। দেশর কা পণ
দশিবেদেশ সমাদৃত হে ।
খুন, দখল, সশন জট, ছা ী লা নার ঘটনায় িশ া ণ ভীিতর রােজ পিরণত হেয়িছল।
িতিন ঢাকা িব িবদ ালয়সহ সম
দেশর িশ া িত ােন িশ ার পিরেবশ িফিরেয়
আেনন। অে র অভায়রণ িব িবদ ালয়গুেলা আবােরা িশ াথ েদর ান চচার পাদপীেঠ
পিরণত হয়। স াস ও ব ালটব িছনতাইেয়র যুেগর অবসান হয়। ডাকসু’সহ ছা
সংসদগুেলার িনবাচন সু ভােব স
হেত থােক। দেশ মধা ও মু বু
চচা এবং
িবকােশর নতন যুেগর সূচনা ঘেট।
আইনশৃ লার অবনিত এমন একপযােয় পৗ েছিছল যখন ঈেদও জামােত পয
জন িতিনিধ িনহত হওয়ার ঘটনায় লাইেস ছাড়া জন িতিনিধেদর অ রাখার অনুমিত
দয়া হয়। চির, ডাকািত, লু ন রাহাজািন, খুন িছল িনত িদেনর ঘটনা। স সময় মানুেষর
দািব হেয় উেঠিছল াভািবক মৃত র গ ারাি চাই। আওয়ামী লীগ সৃ দুঃসহ পিরি িত
থেক জয়াউর রহমান দেশ শৃ লা িফিরেয় আেনন। জনজীবেন শাি িফের আেস।
দলীয় সরকার র ায় গ ঠত অত াচারী র ী বািহনীেক সামিরক বািহনীেত আ ীকরণ
কের দশ র ায় িনেয়া জত কেরন। আনসার ও াম িতর া বািহনী গঠন কের তােদর
আইনশৃ লা র ার কােজর পাশাপািশ উ য়ন কমকাে স ৃ করার উেদ াগ নন।
৩০ ল
মিহলাসহ এর সদস সংখ া এক কা টেত উ ীত করার পিরক না হণ
কেরিছেলন িতিন। সবে ে ব ত সশ বািহনীেক আধুিনক, উ ত ও মযাদাশীল
িত ােন পিরণত করার ব ব াও িতিনই হণ কেরিছেলন।
াধীনতাউ রকােল তলািবহীন ঝু ঁ িড়র মত িব প ভাবমূিত অজনকারী বাংলােদশ
জয়াউর রহমােনর রা নায়ক সুলভ আচরেণর কারেণ জাপানেক ভােট পরা জত কের
জািতসংঘ িনরাপ া পিরষেদর সদস িনবািচত হয়। মুসিলম িবে র অিবসংবািদত নতা
িহেসেব িতিন ইরাকইরান যু অবসােন গ ঠত িতন সদস িবিশ আলকুদ্স্ কিম টর
সদস িনবািচত হেয় মুসিলম িবে বাংলােদশেক মযাদার আসেন িত ত কেরন।
দি ণ এিশয়ার রা সমূেহর মেধ সমেঝাতা সৃ এবং উ য়েন যৗথ য়াস হেণর বাহন
িহেসেব সাক গঠেনর উেদ া া িছেলন শহীদ
িসেড
জয়াউর রহমান। তাঁর এই
রা নায়েকািচত উেদ াগ িব ব াপী সমাদৃত হেয়েছ।
শহীদ জয়া বিতত উৎপাদন ও উ য়েনর রাজনীিতর মূল শ
মজীবী জনগণেক
স ানীত করার লে
িতিন িনেজেক িমক বেল ঘাষণা কের পিরণত হেয়িছেলন
সবককােলর
তম বাংলােদশী িমক। মজীবী মানুেষর ায়ী ও মৗিলক উ য়েনর
লে
িতিন তােদর িশ ণ, কল াণ, ন ায মুজর
ু ী িনধারণ, সামা জক িনরাপ া,
গণতাি ক অিধকার ও মযাদা বৃ র জন
চিলত আইেনর সংেশাধন কেরেছন,
িনেদশনা জারী কেরেছন এবং আই.এল.ও কনেভনশন ১৪৪ অনুসমথন ও বা বায়ন
কেরেছন।
রে

াধীন মাতৃভূ িমর ধম বণ গা

ভাষা িনিবেশেষ সম

জনেগা েক ‘বাংলােদিশ’

রে
াধীন মাতৃভূ িমর ধম বণ গা ভাষা িনিবেশেষ সম জনেগা েক ‘বাংলােদিশ’
পিরচেয় ঐক ব এবং িব সভায় ত ও সু
পিরচেয় িত ত কেরেছন মহান
রা নায়ক জয়াউর রহমান। সিত কােরর গণত
িত ার লে
িতিন সব মত ও পেথর
সমথকেদর রাজনীিত করার, িনবাচেন অংশ নয়ার সুেযাগ কের িদেয়েছন এবং অবাধ
িনবাচেন সকেলর সে
িত
তা কেরই িতিন রা পিত িনবািচত হেয়েছন এবং জাতীয়
সংসদ িনবাচেন তার িত ত দল িবএনিপ িবজয়ী হেয়েছ।
ল ল মানুেষর আ দােন অসীম ত ােগর িবিনমেয় অ জত াধীনতার
গণত ,
বাকব
ও সংবাদপে র াধীনতা আওয়ামী দুঃশাসেন ধূিলসাৎ হেয় িগেয়িছল, সকল
আশা হতাশায় পযবিসত হেয়িছল। জয়াউর রহমান াধীনতার চতনায় গণমানুেষর
মেধ নবজাগরণ সৃ কেরন। রাে র মািলকানা জনগেণর এবং উ য়েনর অংশীদারীে
তােদর ভূ িমকা অিনবায এই িব াস আ া সৃ র মাধ েম জনসম েক জনশ েত
পা র কেরন। হতাশা
মানুেষর িনজ ব হাত হেয় ওেঠ উ য়েনর হািতয়ার। এখােনই
জয়াউর রহমােনর সাফল ।
পৃিথবীর িবিভ
দেশর অেনক সফল জাতীয়তাবাদী মহানায়কেদর িব ে
যমিন
জাতীয় ও আ জািতক ষড়য হয়, সফল রা নায়ক জয়াউর রহমােনর
ে তার
ব িত ম ঘেটিন। অথৈনিতকভােব সমৃ এবং রাজৈনিতকভােব ি িতশীল বাংলােদশ
যারা দখেত চায় না সই সব দিশ িবেদিশ ষড়য কারীেদর হােত শাহাদত বরণ কেরন
মহান াধীনতার ঘাষক সমৃ
বাংলােদেশর পকার, বহদলীয় গণত , উ য়ন ও
উৎপাদেনর রাজনীিত তথা জাতীয় ঐেক র রাজনীিতর নতন ধারার বতক জয়াউর
রহমান। জয়াউর রহমান গণমানুেষর দেয় কতটা ঠাঁই কের িনেয়িছেলন, তােদর কােছ
কতটা ি য় িছেলন, সই ীকৃিতর মাণ িমেলেছ তাঁর শাহাদেতর পর জানাজায় ল
ল মানুেষর উপি িতর মাধ েম। এত মানুেষর উপি িত আজ পয িবে র কাথাও
কান নতার
ে পিরলি ত হয়িন। অ িু স
ভােলাবাসায় মানুষ তােদর ি য়
নতােক িবদায় জানােলও দেয়র গভীের ধারণ কের রেখেছ। িতিন আমােদর চােখর
সামেন আজ উপি ত নই িক তাঁর দশে ম, কেমাদ ম, দূরদৃ ও িনরলস কেমর
মিহমায় সমু
ল হেয় এেদেশর মানুেষর দেয় বঁেচ থাকেবন িচরকাল।
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সােবক সভাপিত নজ�ףּল ইসলাম খান
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