
 

সব্াধীনতা o মুিজব বািহনী 
কািশত: 19 - eি ল, 312৯ 23:11 e. eম. 

 েমা াফা জবব্ার 

॥ দুi ॥ 

মুিজব বািহনী িবষয়ক িনব িটর শুরুেত থম পেব র্ আমরা মুিজব বািহনীর গঠন স েক র্ খুবi সংি  আেলাচনা কেরিছ। তেব মুিজব 
বািহনী গঠন করার েযসব কারণগুেলা আমরা uে খ কেরিছ তার বাiেরo আরo িকছু িবষয় িছল যার জ  মুিজব বািহনী গঠন করার 
েয়াজনীয়তা েদখা েদয়। 

মুিজব বািহনীর িশ ক o কমা ার েমজর েজনােরল (aব) eস eস oবান তার বiেত eকিট a ায় রচনা কেরেছন যার িশেরানাম 
হে  মুি  বািহনী o মুিজব বািহনী। িতিন মুিজব বািহনী গেড় েতালার uে া ােদর মুিজব বািহনী গঠন করার িবষেয় যুি গুেলা তার 
বiেত eভােব তুেল ধেরন, ‘যুবেনতারা বাংলােদেশর েভতের তােদর িব ত সংগঠেনর বেদৗলেত জানেত েপেরিছেলন েয- িকছু 
মুি বািহনী iuিনট িকছু বদaভয্াস র  কেরেছ, যােদর মে  কতেক সাধারণ জনগেণর oপর লুটতরাজ কেরেছ eবং তােদর oপর 
ভয়াবহ aতয্াচার চািলেয়েছ, aে রা ি গত শ েদর িবরুে  িতেশাধ হণ কেরেছ। ...যিদo eকিট েফাস র্ িহেসেব মুি বািহনী 
চমৎকার কাজ কেরিছল, তবু মুি বািহনীর মে  েকu েকu িছল িন নীয় eবং তারা েগাটা েফােস র্র দুন র্াম সৃি  কেরিছল।...তােদর 
আেরকিট যুি  িছল েয, বাংলােদেশ মুিজববািহনী নামটার হণেযাগয্তা হেব aপিরসীম eবং eটা শুধু তােদর সংগঠন েথেকi 
সহায়তা বেয় আনেব না বরং সাধারণ মানুেষর কাছ েথেকo সহায়তা বেয় আনেব।’ (oবােনর বiেয়র বাংলা aনুবাদ েথেক-পৃ া 51) 

েজনােরল oবােনর ব ে  মুি বািহনীর েকান েকান সদে র িবরুে  েয ধরেনর aিভেযােগর কথা বলা হেয়েছ তার পিরমাণ খুব 
েবিশ িছল না। আমার জানা মেত, িকছু িকছু মুি েযা া েযমন িতেশাধ িনেত যুে  িগেয়িছল, েতমিন রাজাকার বািহনীেতo েকu 
েকu িগেয়িছল ি গত-পািরবািরক েকা ল বা দলাদিলর জ । েসi সমেয় aেনেকর পে  eিট িবশব্াস করা কিঠন িছল েয 
পািক ান নামক রা টা েভে  েযেত পাের। a িদেক পািক ােনর জে র পর েথেক শুরু করা জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর 
রহমােনর ধারাবািহক, দূরদশ  o সমিনব্ত আে ালেনর ফেল বাংলােদেশর মুি যুে  েযাগদানকারী মানুেষর ে াত সামলােনা কিঠন 
িছল। ei িবপুল িবশাল বািহনীর বড় aংশi সাধারণ মানুষ িছল। ফেল রাজৈনিতক দৃি ভি েত েদখেল eেদর কারo কারo মােঝ 
আদশ র্চুয্িত বা ি সব্াথ র্ u ােরর েচ ার বণতা থাকেতi পাের। িক  মুি বািহনীর িকছু সংখয্ক সদে র বৃ চুয্িতর জ i মুিজব 
বািহনী গঠন করা হেয়িছল ei যুি িট সিঠক নয়। েজনােরল oবােনর কােছ eিট eকিট কারণ মেন হেলo আমার কােছ মেন হেয়েছ 
মুিজব বািহনী গঠেনর েপছেন সবেচেয় বড় কারণ িছল রাজৈনিতক। eকা েরর যুে র সময় eকিট রাজৈনিতকভােব সমৃ  o সেচতন 
সশ  েগিরলা বািহনী যারা রাজৈনিতক সেচতনতা িনেয় সশ  লড়াi করেব তােদর েয়াজনীয়তা aব i িছল। মুি বািহনী সাধারণ 
মানুেষর বািহনী িছল বেল eর রাজৈনিতক চির  িনণ র্য় করাo কিঠন িছল। ষােটর দশেকর িনuি য়ােসর কথা আেলাচনায় না আনেলo 
eিট  কের বলা যায় েয, 7৯-81-82 সােল বাংলােদেশর সব্াধীনতােক সশ  সং ােমর পেথ িনেয় যাবার েপছেন সব্াধীনতাকামী 
যুব েনতৃতব্ সবেচেয় বড় ভূিমকা পালন কেরেছ। 2৯59 সােলর 5 মাচ র্ ছা লীগ িত া করা েথেক শুরু কের ভাষা আে ালন, িশ া 
কিমশন আে ালন, ছয় দফা আে ালন, uনস েরর আে ালন, ’81 eর িনব র্াচনসহ eকা েরর যুে  ছা লীগ েকবল েনতৃতব্ েদয়িন 
ব ত ে ােতর িবপে  তারু েক সংগিঠত কেরেছ। েকu েযন ভুেল না যান েয, eকা েরর মােচ র্র আেগ বাংলােদেশর eকিট ছা  
সংগঠনi সশ  লড়াiেয়র মা েম বাংলােদশ সব্াধীন করার লড়াiটা কেরেছ। ছা লীেগর কাছাকািছ জনি য় সংগঠন দুিনয়ার মজদুর 
eক হo ে াগান েতা িদতi, eমনিক মুি যু েক বুেজর্ায়ােদর কামড়া-কামিড় বেলo আখয্ািয়ত কেরেছ। ছা  iuিনয়েনর 
(িপিকংপ ী) eকিট aংশ েতা সব্াধীনতার িবপে  aব ান িনেয়িছল। আমরা তােদর িপিকংপ ী বেল িচি ত করতাম। a িদেক 
জািতর িপতােক ব ব  uপািধ েদয়া, জয় বাংলা ে াগােনর জ  েদয়া, জাতীয় পতাকা ƣতির, জাতীয় স ীত বাছাi, সব্াধীন 
সমাজতাি ক বাংলােদশ গেড় েতালার াব পাস, পতাকা uে ালন, সব্াধীনতার iশেতহার েঘাষণা, জয় বাংলা বািহনী গঠন, সশ  



িশ ণ দান iতয্ািদর সবটা ছা লীগi কেরেছ। oরাi যখন মুি যুে  aংশ িনেত েগেছ তখন যুে র a েসনানীর জায়গািটেত 
তােদরেক গেড় েতালাটাi eকিট aপিরহায র্ িবষয় িছল। 

সমােলাচকরা বেলন, মুিজব বািহনী গঠেনর াপাের বাসী বাংলােদশ সরকােরর আ হ িছল না। তখনকার ধানম ী তাজu ীন 
আহেমদ eমন eকিট বািহনী গেড় uঠুক েতমনিট চানিন বেল েখাদ েমজর েজনােরল oবান তার বiেত uে খ কেরেছন। 
মুিজববািহনীর েনতারা তাজu ীন আহেমদ েশখ মুিজেবর িবপে  কাজ করেছন েতমন aিভেযাগo নািক কেরেছন। িক  তাজu ীন 
আহেমেদর জীবন িদেয় মাণ কের েগেছন েয, তার মেতা িবশব্  মুিজবভ  আর eকিটo িছল না। a িদেক আoয়ামী লীেগর 
রাজৈনিতক ধারা যােদর জানা তােত তাজu ীন মুিজব বািহনীর মেতা eকিট রাজৈনিতক বািহনী গঠেন িভ মত েপাষণ করেবন 
েতমনটা আমার মেন হয় না। oবান তার বiেত মুিজববািহনী িনেয় ভারত সরকার eবং ভারতীয় েসনাবািহনীর সােথo নানাভােব 
স টাপ  হেয়েছন বেল uে খ কেরেছন। oবােনর বiেত মুিজববািহনীর কৃিততব্ িহেসেব তার চ াম aপােরশ  েযমন uি িখত 
হেয়েছ েতমিন uি িখত হেয়েছ মুিজব বািহনীর শি -সাহস, া, েমধা o েদশে েমর িবষয়িট। 

মুিজব বািহনী স েক র্ uiিকিপিডয়ােত বলা আেছ, Mujib Bahini was a special force created by the Awami 
League and composed of 60,000 young supporters of the liberation movement.[2] It was 
organised with the active assistance of Major General Oban[3] of the Indian Army. Student 
League leaders Serajul Alam Khan and Sheikh Faylul Haque Mani;[3] Tofael Ahmed;[4] and 
Abdur Rayyaq, MP were the organi“ers of this special force. It is alleged that this force was 
formed during the concluding part of Liberation War according to the policy of Awami League 
and the ally, India, aimed against the leftist freedom fighters to bar them from taking the lead in 
the War. 

aনয্িদেক বাংলািপিডয়ােত বলা হেয়েছ, Mujib Bahini was formed during the WAR OF 
LIBERATION. It was mainly composed of activists drawn from the AWAMI LEAGUE and its 
student front Chhatra League. It had enlisted about 5000 members who were posted out to four 
sectors with a 19-member central command. Initially, the sector commanders operated from 
Barrackpur, Shiliguri, Agartala and Meghalaya of India. Tofail Ahmed, Sirajul Alam Khan, 
Abdur Rayyak and SHEIKH FAZLUL HAQ MANI were the central commanders with Moni 
acting as the commander-in-chief. This force was trained under the direct supervision of Major 
General Uban of India at Deradun hills.  

The MUJIBNAGAR GOVERNMENT was not said to have been informed about the formation 
and training programmes of Mujib Bahini. Besides, the Bahini never made formal declaration of 
allegiance to the Mujibnagar government. So, controversies were created within and outside the 
Bangladesh government-in-exile regarding the formation of Mujib Bahini. For resolving this 
dispute, some senior civil and military officials of India like DP Dhar and General Manek Shwa 
mediated between the Bangladesh government and the Mujib Bahini leaders. The government of 
India provided the Bahini with one C-4, one N-12 and an old Dakota along with trucks and jeeps. 

Maû believe that Mujib Bahini was formed to face the emergence of aû alternative leadership in 
the event the liberation war was prolonged. Others think that the leaders of Mujib Bahini created 
this force because they were not satisfied with the working of Mujibnagar government and were 
suspicious about the activities of the rightist faction of the Awami League. 

In the battlefield, the Mujib Bahini fought shoulder to shoulder with other freedom fighters. It 
carried out daring raids into the Pakistani occupation army's positions in the south, the south-



west and some areas around Dhaka. It was especially trained in guerrilla warfare and was 
equipped with comparatively better weapons.  

The concept of Mujib Bahini appears to have been developed in the middle of 1960s. It remained 
as an academic theme for a long time within the confines of Dhaka University and among some 
nationalist intellectuals. It is the core members of the Mujib Bahini who forged the Sarbadali“a 
Chhatra Sangram Parishad and who enunciated eleven-point programme in 1969. They also led 
the mass uprising of 1969. It is this group which led the nationalist struggle for independence 
from 1 March 1971, declared independence on 3 March at Paltan Maidan and organised 
subsequent preparations for an eventual War of Liberation. [Helal Uddin Ahmed] 

মুি যু িট েশষ হবার সুবণ র্ জয় ীর দব্ার াে  eেস মুিজব বািহনী বািহনী স েক র্ পয র্া  ত  পাoয়া যায় না। ভিব েত হয়েতা 
আরo কম ত  পাoয়া যােব। eরi মােঝ মুিজব বািহনীর দু’জন সংগঠক েশখ ফজলুল হক মিণ o আ র রা াক মারা েগেছন। 
মুিজব বািহনীর সে  গভীরভােব যু  কািজ আেরফo আর েনi। েনi আফম মাহবুবুল হক o ড. আফতাব আহমদসহ আরo aেনক 
সদ  o েনতা। বািকরা জীিবত থাকেলo তারা eসব িবষেয় েতমন েকান কথা বেলন না।  

সব্াধীনতার চার যুগ পর আমােদর ei িবষেয় আ হ থাকা uিচত েয, আমােদর মুি যুে র সকল েরর কম র্কা-ে◌র iিতহাসi 
আমােদর জানা uিচত। যিদ েকবল oপের ভাসমান aংশিটেতi আমােদর নজর আটেক থােক তেব তলািনেত বা গভীরতায় িক আেছ 
েসিট আমােদর জানা হেব না। eখন আর েসi সময় েনi েয সব্াধীনতার েকান aংশেক লুিকেয় রাখেত হেব বা আেলাচনা করা যােব 
না। বরং eকিদেক আমােদর বাঙালীর হাজার বছেরর iিতহাস সিঠকভােব জানেত হেব a িদেক 58 সােল ি িটশরা ভারতবষ র্ েছেড় 
িদেয় দুিট সা দািয়ক রা  গেড় েদবার পর েথেক বাংলােদশ রা  িত া, সব্াধীনতা u র ব ব র শাসনকাল eবং িজয়া eরশােদর 
সামিরক শাসনসহ েবগম িজয়া o েশখ হািসনার িবষয়গুেলা ভােব আেলািচত হoয়া uিচত। 

ঢাকা, 37 মাচ র্ 2৯, আপেডট 6 eি ল 2৯ 

েলখক : ত যুি িবদ, কলািম , েদেশর থম িডিজটাল িনuজ সািভ র্স আবাস-eর েচয়ার ান- সাংবািদক, িবজয় কীেবাড র্ o 
সফটo ার eবং িডিজটাল বাংলােদশ-eর েণতা ॥  
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