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ছয় দফা ॥ শহীেদর রে  েলখা 
 েতাফােয়ল আহেমদ 

বাংলােদেশর রাজৈনিতক iিতহােস ছয় দফা o সাতi জুন a া ীভােব জিড়েয় আেছ। েয কারেণ িতবছর সাতi জুন আমরা ‘ছয় 
দফা িদবস’ িহেসেব পালন কির। আমােদর জাতীয় মুি  সং ােমর iিতহােস ছয় দফা o সাতi জুেনর গুরুতব্ aপিরসীম। 2৯77-eর 
ei িদেন মনু িময়া, মুিজবু াহসহ aসংখয্ শহীেদর রে  রি ত হেয়িছল ঐিতহািসক ছয় দফা। পরবত  সমেয় ’7৯-eর 
গণআে ালেনর সূচনালে  ei ছয় দফা দািড়-কমা-েসিমেকালনসেমত eগােরা দফায় ধািবত হেয়, ’81-eর ঐিতহািসক িনব র্াচেন 
জনগেণর াে ট িনেয় eক সাগর রে র িবিনমেয় আমরা eক দফা তথা সব্াধীনতা aজর্ন কেরিছ। জািতর জনক ব ব  েশখ 
মুিজবুর রহমান িবচ ণ o দূরদশ  েনতা িছেলন। তাঁর হৃদেয়র গভীের সততi বাহমান িছল বাংলােদেশর সব্াধীনতা। ি য় মাতৃভূিমর 
সব্াধীনতার বাiের a  েকােনা িচ া তাঁর িছল না। েজল-জুলম-aতয্াচার-িনয র্াতন স  কের পরাধীনতার নাগপাশ েথেক 
বাংলােদশেক িতিন সব্াধীন কেরেছন। ব ব  িছেলন গণতাি ক-aসা দািয়ক রাজনীিতর ব া। আoয়ামী মুসিলম লীগ েথেক 
‘মুসিলম’ শ িট বাদ িদেয় সব র্ধেম র্র, সব র্বেণ র্র মানুেষর জ  িতিন আoয়ামী লীেগর দেরাজা u ু  কেরিছেলন। িতিন েচেয়িছেলন 
বাংলােদশ হেব বাঙালী জাতীয়তাবােদর িভি েত aসা দািয়ক, গণতাি ক রা । যার যার ধম র্ েসi েসi পালন করেব। কােরা ধম র্ 
পালেন েকu হ ে প করেত পারেব না। জাতীয় আ িনয় ণ aিধকােরর aিভ ায় েথেকi িতিন জািতর uে েশ ছয় দফা কম র্সূচী 
দান কেরিছেলন। 

বাংলার গণমানুষ ’77-eর সাতi জুন সব্ািধকার o ব ব  েশখ মুিজবসহ সকল রাজব ীর মুি র দািবেত আoয়ামী লীেগর েনতৃেতব্ 
পািক ান শাসকেগা ীর িবরুে  সব র্ াপী হরতাল পালন কেরিছল। ƣসব্রশাসক আi ব খান eেদেশর গণতাি ক শি েক িনি  কের 
সংখয্াগুরু বাঙালী জািতেক েগালািমর শৃ েল িচর ায়ীভােব শৃ িলত করার জ  ষড়য  কেরিছল। eর িবপরীেত বাংলার াণি য় 
েনতা ব ব  েশখ মুিজব ’77-eর 6 েফ য়াির লােহাের সি িলত িবেরাধী দলসমূেহর eক কনেভনশেন বাংলার গণমানুেষর 
আ িনয় ণ aিধকােরর দািব সংবিলত বাঙালীর ‘ াগনাকাট র্া’ খয্াত ঐিতহািসক ‘ছয় দফা দািব’ u াপন কের তা িবষয়সূচীেত 
a ভুর্  করার াব কেরন। িক  সভার সভাপিত েচৗধুরী েমাহা দ আলী ‘ছয় দফা দািব’ িনেয় িব ািরত আেলাচনায় aসব্ীকৃিত 
াপন করেল েফ য়ািরর 22 তািরখ ব ব  েদেশ িফের ঢাকা িবমানব ের সংবাদ সে লেন e িবষেয় িব ািরত তুেল ধেরন o 31 

েফ য়াির আoয়ামী লীেগর oয়ািক র্ং কিমিটর ƣবঠেক ‘ছয় দফা’ দলীয় কম র্সূচী িহেসেব হণ করা হয়। বাংলার মানুেষর মুি সনদ 
‘ছয় দফা’ েঘাষণার পর জনমত সংগিঠত করেত ব ব  তাঁর সফর স ীসহ ’77-eর 36 েফ য়াির চ ােমর লালদীিঘ ময়দােনর 
জনসভায় ‘ছয় দফা’েক ‘নূতন িদগে র নূতন মুি সনদ’ িহেসেব uে খ কের চ ামবাসীর uে েশ বেলন, ‘eকিদন সম  পাক-
ভারেতর মে  ি িটশ সরকােরর জবরদ  শাসন ব ােক uেপ া কের ei চ ােমর জালালাবাদ পাহােড়i বীর চ েলর বীর 
স ােনরা সব্াধীনতার পতাকা u ীন কেরিছেলন। আিম চাi েয, পূব র্ পািক ােনর বি ত মানুেষর জ  দািব আদােয় সং ামী 
পতাকাo চ ামবাসীরা চ ােমi থম u ীন করুন।’ চ ােমর জনসভার পর দেলর আস  কাuি ল সামেন েরেখ ‘ছয় দফা’র 
েযৗি কতা তুেল ধরেত িতিন eেকর পর eক জনসভা কেরন। eরi aংশ িহেসেব 38 েফ য়াির েনায়াখািলর মাiজিদ, oiিদনi 
েবগমগ , 21 মাচ র্ ময়মনিসংেহর মু াগাছা, 22 মাচ র্ ময়মনিসংহ সদর o 25 মাচ র্ িসেলেট aনুি ত জনসভায় জনতার দরবাের তার 
ব  েপশ কেরন।  

‘ছয় দফা’ চার o কােশর জ  ব ব র েনতৃেতব্ ছয় সদ  িবিশ  ‘uপ কিমিট’ গঠন eবং তাঁরi নােম ‘আমােদর বাঁচার দািব : 
ছয় দফা কম র্সূচী’ শীষ র্ক eকিট পুি কা মুি ত o কািশত হয়। eকi বছেরর মােচ র্র 29, 2৯ o 31 তািরখ িছল আoয়ামী লীেগর 
কাuি ল aিধেবশন। eিদন কাuি ল সভায় পুি কািট িবিল করা হয়। দেলর িসিনয়র সহসভাপিত ƣসয়দ নজরুল iসলােমর 
সভাপিতেতব্ সে লেনর uেদব্াধনী aিধেবশেন কিবগুরু রবী নাথ ঠাকুেরর ‘আমার েসানার বাংলা আিম েতামায় ভােলাবািস’ গীত হয়। 
বাঙালীর বাঁচার দািব ‘ছয় দফা’েক uপল  কের ’77-eর মােচ র্ aনুি ত আoয়ামী লীেগর িতন িদন াপী কাuি ল aিধেবশনিট িছল 
সিবেশষ তাৎপয র্পূণ র্। েসিদেনর েসi কাuি ল সভায় আগত 2554 জন কাuি লর ব ব েক পূব র্ পািক ান আoয়ামী লীেগর 
সভাপিত, তাজu ীন আহেমদেক সাধারণ স াদক o িমজানুর রহমান েচৗধুরীেক সাংগঠিনক স াদক পেদ িনব র্ািচত কের। ‘ছয় 
দফা’র িভি েত সংেশািধত দলীয় গঠনতে র eকিট খসড়াo aনুেমাদন করা হয়। ‘ছয় দফা’ কম র্সূচী দােনর সে  সে  ‘ছয় দফা’র 
িভি েত দলীয় গঠনত  eবং েনতৃতব্ িনব র্াচেন েয পিরবত র্ন সািধত হয় তা পরবত কােল ‘ছয় দফা’র চূড়া  পিরণিত eক দফা তথা 



সব্াধীন o সাব র্েভৗম বাংলােদশ গঠেনর iি তবাহী িছল। ‘ছয় দফা কম র্সূচী’ দলীয় কম েদর মে  িবেশষ কের আমােদর মেতা 
aেপ াকৃত তরুণ ছা লীগ েনতৃেতব্র মে  চা ে র সৃি  কের। পরবত েত ‘ছয় দফা’ eতi জনি য় হেয় uেঠিছল েয, বাংলার ায় 
িত ঘের ঘের ei পুি কা সযে  রি ত হেয়িছল। ‘ছয় দফা’ স েক র্ ব ব  বলেতন, ‘সাঁেকা িদলাম, সব্ািধকার েথেক সব্াধীনতায় 

u ীত হoয়ার জ ।’ ব ত, ‘ছয় দফা’ িছল সব্াধীনতা সং ােমর বীজম  তথা a র। কাuি ল aিধেবশেনর েশষিদন aথ র্াৎ 31 মাচ র্ 
চরম িতকূল আবহাoয়ার মে  ঢাকার প ন ময়দােনর জনসভায় দলীয় েনতাকম  o েদশবাসীর uে েশ uদা  আহব্ান জািনেয় 
ব ব  বেলন, ‘চরম তয্াগ সব্ীকােরর ei বাণী লেয় আপনারা িদেক িদেক ছিড়েয় প ন। পূব র্ পািক ােনর তয্  েদেশর িতিট 
মানুষেক জািনেয় িদন, েদেশর জ , দেশর জ , aনাগতকােলর ভাবী বংশধরেদর জ  সবিকছু েজেন-শুেনi আoয়ামী লীেগর েনতা 
o কম রা eবার সব র্সব্ পণ কের িনয়মতাি ক পেথ ছয় দফার িভি েত েদশ াপী আে ালেনর জ  eিগেয় আসেছ।’ 

আoয়ামী লীেগর ei কাuি ল aিধেবশনিট িছল বাঙালীর iিতহােস বাঁক পিরবত র্ন। যা ’7৯-eর মহান গণaভুয্ ান, 81-eর 
ঐিতহািসক িনব র্াচন o ’82-eর মহ র মুি যুে র পটভূিম ƣতির কেরিছল। কাuি ল সভার সমাপনী জনসভায় ব ব  মুিজব 
বেলিছেলন, ‘ছয় দফার ে  েকান আেপাস নাi। রাজনীিতেতo েকান সংি  পথ নাi। েনতৃবৃে র ঐেকয্র মে o আoয়ামী লীগ 
আর আ াশীল নয়। িনিদ র্  আদশ র্ o েসi আদশ র্ বা বায়েনর জ  িনেবিদত াণ কম েদর ঐেকয্i আoয়ামী লীগ িবশব্াস কের। 
আoয়ামী লীগ েনতার দল নয়- e িত ান কম েদর িত ান। শাি পূণ র্ o গণতাি ক আে ালেনর মা েম ei ছয় দফা আদায় 
করেত হেব। েকান হুমিকi ছয় দফা আে ালনেক িতেরাধ করেত পারেব না। ছয় দফা হে  বাঙালীর মুি  সনদ।’ সব্ভাবসুলভ 
কে  কিবগুরু রবী নাথ ঠাকুেরর, ‘যিদ েতার ডাক শুেন েকu না আেস, তেব eকলা চেলা ের’ u ত কের বেলিছেলন, ‘ei 
আে ালেন রাজপেথ যিদ আমােদর eকলা চলেত হয় চলেবা। ভিব ৎ iিতহাস মাণ করেব বাঙালীর মুি র জ  eটাi সিঠক 
পথ।’ ব ব  জানেতন ‘ছয় দফা’i েকবল বাঙালীর সব্ািধকার তথা পূণ র্ সব্ায় শাসন িনি ত কের aখ- পািক ােনর aি তব্ িটিকেয় 
রাখেত পাের। প া ের পি ম পািক ানী শাসকেগা ীর eকিট aিত  aংশ পা াবীরা ‘ছয় দফা’ বা বায়েনর ম  িদেয় 
সংখয্াগুরু বাঙালীর রা  মতায় আেরাহন েঠকােত সব র্শি  িনেয়াগ কের- যা পিরণােম সব্াধীন বাংলােদেশর ে  ত কের। 
সফলভােব সমা  আoয়ামী লীেগর কাuি ল aিধেবশেনর পর ব ব  সারােদশ চেষ েবড়ান। 37 মাচ র্ স ীপ eবং 38 মাচ র্ 
সাতকািনয়া িবশাল জনসভায় ‘ছয় দফা কম র্সূচী’ াখয্া কের ব ৃতা কেরন। eরপর u রা ল সফের যান ’77-eর 8 eি ল। ঐিদন 
পাবনা o নগরবািড়র জনসমােবেশ িতিন ব ৃতা কেরন। eকi মােসর 9 তািরখ বগুড়া, ৯ তািরখ রংপুর, 21 তািরখ িদনাজপুর, 22 
তািরখ রাজশাহী, 25 তািরখ ফিরদপুর, 26 তািরখ কুি য়া, 27 তািরখ যেশার eবং 28 তািরখ খুলনায় িবশাল সব জনসভায় ছয় দফার 
িব ািরত াখয্া-িবে ষণসহ ব ৃতা কেরন। eভােব সারােদেশ 46 িদেন েমাট 43িট জনসভায় িতিন ব ৃতা কেরন। িবপুলসংখয্ক 
জনতার aংশ হেণ aনুি ত লাগাতার জনসভায় দ  ব ব র ব তৃায় ‘ছয় দফা’র সপে  জনমত বল হেয় oেঠ। ফেল ব ব  
েশখ মুিজবসহ আoয়ামী লীগ েনতৃবৃে র oপর েনেম আেস ƣসব্রশাসক আi েবর িনম র্ম ে ার-িনয র্াতন। েতয্ক েজলায় aনুি ত 
সভায় দ  ব ৃতার িতপা  িবষয়ব র oপর িভি  কের ব ব েক েতয্ক েজলা েথেক জািরকৃত oয়াের  বেল লাগাতার 
ে ফতার ি য়া চলেত থােক। eি েলর 28 তািরখ রাি  5টায় খুলনায় eক জনসভায় ভাষণদান েশেষ ঢাকা েফরার পেথ রমনা 
থানার জািরকৃত oয়াের  aনুযায়ী পািক ান েদশর া আiেনর 58 (6) ধারা বেল পুিলশ ব ব েক ে ফতার কের। যেশার মহকুমা 
হািকেমর eজলাস হেত িতিন জািমন পান। েসিদনi রাত ৯টায় িসেলেট ে ার, পুনরায় জািমেনর আেবদন eবং 34 তািরখ জািমন 
লাভ। 35 eি ল ময়মনিসংেহ ে ার, 36 eি ল জািমন।  

‘ছয় দফা’ চারকােল িতন মােস ব ব েক সব র্েমাট 9 বার ে ফতার করা হয়। eভােবi আi েবর দমন নীিত a াহত থােক। 
eকi বছেরর 9 েম নারায়ণগে র চাষাঢ়ায় ঐিতহািসক ‘েম িদবস’ রেণ িমক জনতার eক িবরাট সমােবেশ িমকরা ব ব েক 
িবপুল সংবধ র্না াপন কের eবং পােটর মালায় ভূিষত কের। ভাষণদান েশেষ রাত 2টায় িতিন যখন বাসায় েফেরন তখন পািক ান 
েদশর া আiেনর 43 (2) ‘ক’ ধারা বেল তাঁেকসহ তাঁর ঘিন  রাজৈনিতক সহকম েদর ে ফতার করা হয়। ‘ছয় দফা’ েদয়ােক 
aপরাধ গ  কের ƣসব্রশাসক আi ব ব ব েক ‘িবি তাবাদী’ িহেসেব aিভিহত কের েদশর া আiেনর আoতায় আoয়ামী লীেগর 
oপর a াহত ে ার-িনয র্াতন চালায়। সামিরক সরকােরর eেহন কায র্কলােপর িবরুে  আoয়ামী লীেগর আহব্ােন 24 েম সম  
েদেশ ‘ িতবাদ িদবস’ পািলত হয়। িতবাদ িদবেসর জনসভায় ‘ছয় দফা’র িত গণমানুেষর িবপুল সমথ র্ন কাশ পায়।  

আিম তখন ঢাকা িবশব্িব ালেয়র ছা , ছা লীেগর সাব র্ িণক কম , iকবাল হল (বত র্মােন সােজর্  জহুরুল হক হল) ছা  সংসেদর 
িনব র্ািচত িভিপ। েশখ ফজলুল হক মিণ, আমােদর ি য় মিণ ভাiসহ, সব র্জনাব িসরাজুল আলম খান, আ র রা াক, আমীর েহােসন 
আমু, ƣসয়দ মাজহারুল হক বাকী, আ র রuফ, খােলদ েমাহা দ আলী, নূের আলম িসি কীসহ আরo aেনেক- আমরা েসিদন 
হরতাল কম র্সূচী পালেনর িত িনি লাম। িবশব্িব ালয় কয্া ােস মিণ ভাi eেসেছন হরতােলর সপে  চার কাজ চালােনার 
জ । িতিন তখন ছা  নন। ড. oদুদুর রহমান িবশব্িব ালেয়র র িছেলন। িতিন মিণ ভাiেক বলেলন, ‘মিণ, তুিম eখন ছা  নo। 



তুিম কয্া ােস aব ান কেরা না, চেল যাo। তুিম যিদ না যাo তেব আমার চাকির যােব।’ মিণ ভাi ােরর কথায় সিবনেয় স িত 
জািনেয় আমােদর হরতাল কম র্সূচী যথাযথভােব পালেনর িনেদ র্শ িদেয় কয্া াস তয্াগ কেরন। 

2৯63-eর 32 েফ য়ািরর মহান ভাষা আে ালন েথেক শুরু কের ’73-eর 28 েসে মব্েরর ‘িশ া আে ালন’; ‘77-eর 8 জুন ‘ছয় 
দফা আে ালন’; ’7৯-eর 28 েথেক 35 জানুয়ািরর ‘গণআে ালন-গণaভুয্ ান’; ৯ েফ য়াির 22-দফা বা বায়ন o ব ব র মুি র 
দািবেত শপথ িদবস পালন; ƣসব্রশাসক আi ব খােনর পদতয্াগ; আগরতলা ষড়য  মামলা তয্াহার o ব ব সহ সব রাজব ীর 
িনঃশত র্ মুি র দািবেত 26, 27, 28, 29, 2৯, 31 o 32 েফ য়াির লাগাতার সং াম েশেষ 35 ঘ ার আি েমটাম দান; aতঃপর 
33 েফ য়াির সকল রাজব ীর মুি র পর ব ব র মুি  লাভ eবং 34 েফ য়াির ঐিতহািসক েরসেকাস র্ ময়দােন (বত র্মােন 
েসাহরাoয়াদ  u ান) 21 ল ািধক মানুেষর uপি িতেত ‘মু  মানব েশখ মুিজব’েক ‘ব ব ’ uপািধ দান। প ােশর দশক েথেক 
বাঙালীর জাতীয় মুি সং ােমর লে য্ গেড় েতালা সকল আে ালন সং ােম েনতৃতব্ িদেয়েছ ছা লীগ। eসব মিহমািনব্ত সং ােমর 
ম  িদেয় ছা লীগ aজর্ন কেরিছল গণতাি ক তথা িনয়মতাি ক আচরণ o রাজৈনিতক সং িত eবং জয় কের িনেয়িছল বাংলার 
মানুেষর হৃদয় আর সৃি  কেরিছল iিতহাস। aতীেত আমােদর সমেয় ছা লীেগর সে লন গঠনত  েমাতােবক িত বছর 32 মােচ র্র 
মে  স  করার বা বাধকতা িছল। তা না হেল িতন সদ  িবিশ  কিমিটর কােছ েনতৃতব্ তুেল িদেত হেতা। eটাi িছল িবধান 
eবং গঠনতাি ক িবিধ-িবধােনর a থা হoয়ার েকান সুেযাগ িছল না। িবধান েমাতােবক ’7৯-eর গণaভুয্ ােনর পের আিম 
ছা লীেগর সভাপিত eবং আ স ম আ র রব সাধারণ স াদক িনব র্ািচত হেয় eক বছর পের গঠনত  aনুযায়ী 32 মােচ র্র মে  
সে লন কের নূের আলম িসি কী eবং শাজাহান িসরােজর কােছ েনতৃেতব্র দািয়তব্ভার aপ র্ণ কের আমােদর কিমিট িবদায় েনi eবং 
33 মাচ র্ হল তয্াগ কের ি ন েরােড ‘চ শীলা’ নােম eকিট বাসা ভাড়া কের আিম eবং রা াক ভাi বসবাস শুরু কির। আজ 
aতীেতর েসi েসানািল িদনগুেলার িদেক যখন িফের তাকাi িতর পাতায় েদিখ, েসিদেনর ছা লীগ িছল বাংলার গণমানুেষর 
aিধকার আদায় তথা ‘মুিজবাদশ র্’ িত ার ভয্ানগাড র্। 

‘ছয় দফা’েক িতহত করার জ  পািক ান শাসকেগা ী বহু ষড়য  কেরেছ। িক  ‘ছয় দফা’র িত ব ব র দৃঢ় ি র- িত ােবাধ 
তাঁেক জনমেন জনগণমন aিধনায়েকর আসেন aিধি ত কের। ’77-eর 9 েম ব ব েক কারাগাের িনে প কের তাঁর িবরুে  eেকর 
পর eক মামলা িদেয়o ‘ছয় দফা’ আে ালনেক যখন েরাধ করা যাি ল না, তখন ব ব েক ফাঁিসকাে  ঝুিলেয় িচরতের তাঁর ক   
কের েদয়ার জ  ƣসব্রশাসক আi ব খান ‘রা  বনাম েশখ মুিজব o a া ’ মামলা েদন। ‘ছয় দফা’ দািব আদােয় eবং ব ব েক 
কারামু  করেত বাংলার সব র্ েরর মানুষসহ আমরা যারা ছা রাজনীিতর সে  যু  িছলাম তারা ’7৯-eর জানুয়ািরর 5 তািরেখ 
ছা লীেগর িত াবািষ র্কীর িদনিটেত সব র্দলীয় ছা  সং াম পিরষদ গঠন কের ছয়-দফােক eগােরা দফায় a ভুর্  কের সারা বাংলার 
ােম-গে -শহের-ব ের-কেল-কারখানায় ছিড়েয় িদেয়িছলাম। ফেল eগােরা দফা আে ালেনর সপে  সারােদেশ েয গণেজায়ার 

ƣতির হয় তােত েদেশ ƣব িবক পিরি িতর u ব ঘেট। ছয় দফার পে  সাতi জুেনর হরতাল eতটাi সব র্ াপী িছল েয, e স েক র্ 
েকান রকম িতেবদন মু ণ o কােশর oপর সরকারী িনেষধা া বলবৎ িছল। িবিধ-িনেষধ সে o মািনক িময়া তাঁর কলােম েলেখন 
‘ছয় দফা আে ালনেক ন াৎ করার জ  গৃহীত িন ুর ব ািদর কারেণ মম র্াি ক পিরি িতেত eকমা  সা ¡নার িবষয় হেলা ei 
েয, জনসাধারণ ছয় দফা আে ালন তথা আ িলক সব্ায় শাসেনর আে ালনেক তােদর িনেজেদর আে ালন িহেসেব হণ কেরেছ।’ 
সাতi জুেনর সব র্া ক হরতাল কম র্সূচী o ‘ছয় দফা’র পে  জনমত ƣতিরেত iে ফােকর ভূিমকায়  হেয় 77-eর 27 জুন 
পািক ান িতর া িবিধর 43(2) ধারার আoতায় তফা ল েহােসন মািনক িময়ােক ে ার eবং  িনu েনশন ি ি ং ে স 
বােজয়া  কের। পরবত েত ’7৯-eর গণaভুয্ ােনর ফেল ƣদিনক iে ফাক eবং বােজয়া কৃত িনu েনশন ি ি ং ে সিট েফরৎ 
দােন ƣসব্রশাসক বা  হেয়িছল। মূলত ‘ছয় দফা’ দািব আদায় o পািক ােনর ƣসব্রতাি ক শাসন েথেক মুি র জ i সাতi জুন 

আমরা হরতাল পালন কেরিছলাম, সং াম কেরিছলাম। সাতi জুেন েয সাব র্েভৗম পাল র্ােমে র দািবেত আমরা ছয় দফার পে  
সং াম কেরিছলাম েসi কম র্সূচীর ফেলi হে  আজেকর ei সব্াধীন বাংলােদেশর জাতীয় সংসদ। সাতi জুন িছল eর সূচনা িব । 
সাত জুন eেলi aতীেতর aেনক িত আমার মানসপেট েভেস oেঠ। িবেশষ কের ব ব র িত আমােক ভীষণভােব নাড়া েদয়। 
ব ব র ে েহ আমার জীবন ধ । সাতi জুেনর েচতনাবহ ei িদনিট আমার জীবেন a ান হেয় আেছ। সাতi জুেন েয সকল শহীদ 
ভাi তাঁেদর বুেকর তাজা র  িদেয়, জীবন িদেয়, বাংলার মানুেষর মুি র পথেক শ  কের িগেয়েছন, আজ তাঁেদর পরম ায় 
রণ কির। তাঁেদর aমর ােণর িবিনমেয় সং াম পর রায় eক সাগর রে র িবিনমেয় সব্াধীন o সাব র্েভৗম বাংলােদশ কােয়ম 

হেয়েছ। শহীেদর রে র ি িড় েবেয় জািতর িপতার সং ামী েচতনার িভি েতব্, ব ব  ক া জনেন ী েশখ হািসনার েনতৃেতব্ আজ 
আমরা u য়েনর নবিদগে র সূচনা কেরিছ। কৃতপে  ঐিতহািসক সাতi জুন িছল আমােদর সব্ািধকার o সব্াধীনতার েচতনার ার  
িব । ei িদনিটেত সাতi জুেনর শহীদেদর িত া িনেবদন কতর্  বেল মেন কির।  

েলখক : আoয়ামী লীগ েনতা; সংসদ সদ ; সভাপিত, বািণজয্ ম ণালয় স িক র্ত সংসদীয় ায়ী কিমিট। 


