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বঙ্গবন্ধু লন্ডনন ইন্দিরার প্রন্দিন্দনন্দির সনঙ্গ সশস্ত্র যুনের পন্দরকল্পনা চূড়ান্ত কনরন  
পীর হান্দববুর রহমান 

 

তিাফানেল আহনমদ 

জান্দির ন্দপিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুন্দজবরু রহমান ১৯৭১ সানলর ২৩ মাচচ পান্দকস্তান ন্দদবনস ইোন্দহো খাননর সনঙ্গ ববঠনক যাওোর আনে স্বািীন 
বাাংলার পিাকা োন্দড়নি লাোনি চানন্দন বনল তয বক্তবয ন্দসরাজুল আলম খান ন্দদনেনেন িা জঘন্য,  ন্দমথ্যাচার বনল তিাফানেল 
আহনমদ নাকচ কনর ন্দদনেনেন। ন্দসরাজুল আলম খাননর জবানবন্দিনি তলখা ‘আন্দম ন্দসরাজুল আলম খান’ বইনে বন্দণচি স্বািীনিার 
ইন্দিহাস কীভানব অসিয িনথ্য ভরপুর ও ন্দবকৃন্দির ন্দনলচজ্জ ন্দমথ্যাচার তিাফানেল আহনমদ বাাংলানদশ প্রন্দিন্দদননক তদওো কনেক পনবচর 
সাক্ষাৎকানর িথ্য- উপাত্তসহ িা িুনল িনরনেন। আজ িার সাক্ষাৎকানরর তশষ পনবচ তদওো বক্তনবয ’৬৯- এর েণঅভুযত্থাননর নােক,  
োত্রলীনের িৎকালীন সভাপন্দি,  মুন্দক্তযুনে মুন্দজববান্দহনীর অন্যিম প্রিান তিাফানেল আহনমদ বনলনেন,  ’৭১- এর ১ মানচচর 
ঘটনাও ন্দসরাজুল আলম খান অসিয বনলনেন। তযমন বনলনেন ৭ মাচচসহ নানা ঘটনা। ১ মাচচ ন্দসরাজুল আলম খান বনলনেন,  শহীদ 
ন্দমনানর োত্রসভা তথ্নক ন্দনউন্দিোনসর হনে ন্দিন্দন পরন্দদন আ স ম রবনক পিাকা উনত্তালননর ন্দসোন্ত ন্দদনেন্দেনলন। ন্দকন্তু ইোন্দহো খাননর 
জািীে পন্দরষনদর অন্দিনবশন স্থন্দেনির তঘাষণাে তোটা ঢাকা শহর িখন প্রন্দিবানদর আগুনন রাজপনথ্ আেনড় পনড় ন্দমন্দেনলর নেরীনি 
পন্দরণি কনর। তহানটল পূবচাণীনি ও পল্টনন লানখা লানখা তলাক সমনবি হে। িখন পূবচাণীর সাংসদীে দনলর ববঠক তথ্নক বঙ্গবন্ধু 
ইোন্দহো খাননর বক্তনবযর িীব্র ভাষাে জবাব তদন। অন্যন্দদনক তিাফানেল আহনমদনক পল্টনন লানখা োত্র- জনিার সমানবনশ বক্তৃিা 
করনি পাঠান। পরন্দদননর ইনত্তফানকর তসই সাংবাদ এখননা আনে। তসন্দদনই োত্রলীে ও ডাকসু ন্দমনল স্বািীন বাাংলা োত্র সাংগ্রাম পন্দরষদ 
েন্দঠি হে। 

তিাফানেল আহনমদ বনলন,  ন্দবশ্বরাজনীন্দিনি আপসহীন ন্দচরসাংগ্রামী অসম সাহসী ন্দবচক্ষণ ও ন্দনভুচল ন্দসোন্ত গ্রহনণর এক ন্দবরল 
রাজনীন্দিন্দবদ ন্দেনলন আমানদর মহান তনিা বঙ্গবন্ধু তশখ মুন্দজবরু রহমান। জো বাাংলা তলাোন তথ্নক আমার তসানার বাাংলা জািীে 
সাংেীি করা এমনন্দক স্বািীন তদনশর নাম বাাংলানদশ হনব সবন্দকেুই ন্দিন্দন ন্দসোন্ত ন্দননেনেন। ন্দিন্দন ন্দেনলন স্বািীনিার মহান তনিা। 
পান্দকস্তান্দন শাসকনোষ্ঠীর টানেচট ন্দেল িার ন্দদনক। িানকই িারা ১৩ বের তজনল তরনখনে। ফাাঁন্দসনি ত ালানি তচনেনে। ন্দিন্দন িীনর 
িীনর স্বািীনিার সাংগ্রামনক মুন্দক্তযুনের ন্দদনক ন্দননে যান। ন্দিন্দন দান্দেত্বশীল তনিা ন্দহনসনব তয কথ্া বলনি পারনিন না তসই কথ্া িার 
দনলর তনিা- কমচীনদর ন্দদনে বলানিন। োত্রলীনের তনিা- কমচীরা িার ন্দননদচনশর বাইনর,  িার ন্দসোনন্তর বাইনর একচুল ননড়নন্দন। 
একন্দট কথ্াও বনলনন্দন। ’৬২ সানল আমরা তলাোন িুনলন্দে,  ‘জানো জানো বাঙান্দল জানো’। ’৬৬ সানল তলাোন িুনলন্দে,  ‘পাঞ্জাব না 
বাাংলা,  বাাংলা বাাংলা’,  ‘ন্দপন্দন্ড না ঢাকা,  ঢাকা ঢাকা’। ’৬৯ সানল আমরা তলাোন িুনলন্দে,  ‘বীর বাঙান্দল অস্ত্র ির,  বাাংলানদশ 
স্বািীন কর’,  ‘তিামার আমার ন্দঠকানা,  পদ্মা তমঘনা যমুনা’। 

তিাফানেল আহনমদ বনলন,  ঘটনাবহুল অন্দি রা ’৭১- এর উত্তাল মাচচ তদনশর মানুনষর তচানখর সামনন এখননা রনেনে। বঙ্গবন্ধুর 
অসহনযাে আনিালন তঘাষণার পর পূবচ বাাংলাে িার ন্দননদচশ অক্ষনর অক্ষনর পান্দলি হনেনে। একন্দদনক বঙ্গবন্ধুর ন্দননদচনশ সশস্ত্র যুনের 
প্রস্তুন্দি অন্যন্দদনক ইোন্দহো খাননর সনঙ্গ সমে তক্ষপনণর আনলাচনা চলনে। ২৩ মাচচ পান্দকস্তান ন্দদবস প্রন্দিনরাি ন্দদবস তঘাষণা করা 
হনেন্দেল। সবখানন স্বািীন বাাংলার পিাকা উনড়নে। িখন প্রন্দিন্দদন োত্র- জনিার ন্দমন্দেনলর তরাি এনস ৩২ নম্বর বান্দড়নি ন্দমন্দলি 
হনিা। আর মহান তনিা িানদর ন্দদকন্দননদচশনা ন্দদনিন। ন্দবনদন্দশ েণমািযনমর সনঙ্গ কথ্া বলনিন। ২৩ মাচচ স্বািীন বাাংলা োত্র সাংগ্রাম 
পন্দরষদ তনিা নূনর আলম ন্দসন্দিকী,  শাজাহান ন্দসরাজ,  আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুিুস মাখননর তনিৃনত্ব োত্রসমানজর ন্দমন্দেল 
এনস ৩২ নম্বনর বঙ্গবন্ধুর হানি স্বািীন বাাংলার পিাকা িুনল তদে। বঙ্গবন্ধু জনেনণর অন্দভবাদননর জবানব তসই পিাকা ওড়ান। ন্দিন্দন 
ইোন্দহো খাননর সনঙ্গ যাওোর সমে োন্দড়র একন্দদনক আওোমী লীনের পিাকা আনরকন্দদনক স্বািীন বাাংলার পিাকা উন্দড়নেনেন। 
তসখানন ন্দসরাজুল আলম খাননর বক্তবয ন্দমথ্যাচার োড়া ন্দকেুই নে। এমনন্দক তসন্দদন কযান্টননমন্ট,  েভনচর হাউস োড়া তকাথ্াও 
পান্দকস্তাননর পিাকা ওনড়ন্দন। উনড়নে স্বািীন বাাংলার পিাকা। উন্দড়নেনে বঙ্গবন্ধুর তনিৃনত্ব ঐকযবে বাঙান্দল। তস সমে আসের খান 



পূবচ বাাংলাে ন্দেনলন। ন্দিন্দন তসন্দদননর ঘটনা উনেখ করনি ন্দেনে িার বইনে ন্দলনখনেন,  ‘কযান্টননমন্ট ও েভনচর হাউস োড়া তকাথ্াও 
আর পান্দকস্তাননর ন্দচহ্নটুকু তদখনি পাইন্দন।’ 

তিাফানেল আহনমদ বনলন,  ন্দসরাজুল আলম খান বনলনেন,  ১৯৭০ সানলর ১৮ ন্দডনসম্বর আমানদর মুন্দজববান্দহনীর চার প্রিাননক 
বঙ্গবন্ধু িার বাসভবনন ন্দচত্তরঞ্জন সুিানরর সনঙ্গ পন্দরচে কন্দরনে ন্দদনে িার কলকািা ন্দঠকানা মুখস্থ কন্দরনেন্দেনলন। প্রথ্ম কথ্া হনলা,  
৭ ন্দডনসম্বর জািীে পন্দরষদ ন্দনবচাচন হে। আর ১৭ ন্দডনসম্বর প্রানদন্দশক পন্দরষনদর ন্দনবচাচন হে। তসন্দদন এ িরননর তকাননা ন্দমন্দটাং হেন্দন। 
আন্দম ন্দননজ ন্দেলাম না। আর ন্দচত্তরঞ্জন সুিার বঙ্গবন্ধুর সনঙ্গ কারাবরণই কনরনন্দন,  ’৭০ সানলর ন্দনবচাচনন স্বরূপকান্দঠ তথ্নক জািীে 
পন্দরষদ সদস্য হনেন্দেনলন বঙ্গবন্ধুর মননানেনন। ন্দনবচাচননর পর বঙ্গবন্ধু িানক কলকািা পান্দঠনে ন্দদনেন্দেনলন। ন্দচত্তরঞ্জন সুিানরর 
উপন্দস্থন্দিনি তকাননা ববঠক হেন্দন। ন্দসরাজুল আলম খান আরও বনলনেন,  ১৮ জানুোন্দর দুপুরনবলা আমানদর চারজননক ন্দননে 
িাজউিীন আহমনদর সনঙ্গ দুপুনরর খাবার তখনি তখনি আবার কলকািার ন্দঠকানান্দট স্মরণ কন্দরনে তদন। এন্দটও সিয নে। উপকূলীে 
ঘূন্দণচ নড় তয কন্দট এলাকার ন্দনবচাচন পনর হে িার একন্দট ন্দেল আমার ন্দনবচাচনী এলাকা। ১৭ জানুোন্দর ’৭১ আমার এলাকাে ন্দনবচাচন 
হে। ১৮ জানুোন্দর আন্দম তভালানিই ন্দেলাম। িাহনল তসই দুপুনরর ববঠনক থ্ান্দক কী কনর? 

তিাফানেল আহনমদ বনলন,  ইোন্দহো ও ভুনটা যখন টালবাহানা শুরু কনরন,  িখন ১৮ তফব্রুোন্দর,  ১৯৭১ সানল মুন্দজববান্দহনীর 
আমানদর চার প্রিাননক ন্দচত্তরঞ্জন সুিানরর ২১ রানজন্দ্র তরাড,  নদচানচ পাকচ,  ভবানীপুর,  কলকািার ন্দঠকানা মুখস্থ কন্দরনেন্দেনলন। 
তশখ ফজলুল হক মন্দণ,  কামারুজ্জামান,  ডা. আবু তহনাসহ আমরা ’৭১- এর ৩১ মাচচ এই ন্দঠকানাে যখন তপ াঁনেন্দে িখননা ন্দসরাজুল 
আলম খান যানন্দন। ন্দিন্দন তযভানব বনলনেন ন্দদন্দে বার বার বািচা ন্দদন্দিল িার জন্য,  তসন্দট সিয নে। তিাফানেল আহনমদ বনলন,  
’৭০ সানলর ১৫ তসনেম্বর মিুর কযান্দন্টনন োত্রলীনের সভা চলাকানল আফিাব আহমদ জে বাাংলার তলাোন ন্দদনেনেন বনল ন্দসরাজুল 
আলম খান তয দান্দব কনরনেন িাও ন্দমথ্যাচার। োত্রলীনের সভাপন্দি ন্দহনসনব তসন্দদন ন্দিন্দন সভাপন্দিত্ব কনরন্দেনলন। তকাননা তলাোন 
ওনঠন্দন। আর আফিাব আহমদ োত্রলীনের তকাননা দান্দেনত্বও ন্দেনলন না। 

ন্দসরাজুল আলম খান িার পরামনশচ ন্দনউন্দিোনসর ২০০ িরুণনক বঙ্গবন্ধু ’৭০ সানলর ন্দনবচাচনন প্রাথ্চী কনরন্দেনলন বনল তয দান্দব 
কনরনেন িা একন্দট আষানে েল্প। ইন্দিহাস ও সনিযর সনঙ্গ এর তকাননা সম্পকচ তনই। োত্রলীে তথ্নক ন্দবদাে তনওো আমরা মাত্র পননর 
জননর মনিা মননানেন তপনেন্দেলাম। বঙ্গবন্ধু িার মানঠর আওোমী লীে সাংেঠক ও কমচীনদর মিয তথ্নক মননানেন ন্দদনেন্দেনলন। ন্দিন্দন 
বনলনেন,  তস ন্দনবচাচনন ন্দনউন্দিোনসর প্রন্দিন্দনন্দিরা সব আসনন কাজ কনরনেন। এও সিয নে। ন্দিন্দন িার এলাকাে ন্দনবচাচনন কাউনক 
তদনখনন্দন। এমনন্দক বঙ্গবন্ধু এি আসনন জেলাভ করনবন জাননিন না। ন্দকন্তু ন্দিন্দন ন্দনউন্দিোনসর মািযনম জাননিন বনল তয বড়াই 
কনরনেন িা পাঠ কনর ন্দননজর ন্দবনবনকর কানে লন্দজ্জি হওো োড়া আর ন্দকেু তনই। ন্দননজনক বড় করনি ন্দেনে কীভানব এিটা তোট 
করনলন ব ুনি পান্দর না। ’৭০ সানলর ন্দনবচাচনন বাঙান্দল জান্দি আওোমী লীে প্রাথ্চীনদর তভাট তদেন্দন,  তভাট ন্দদনেন্দেল বঙ্গবন্ধুনক। 
প্রাথ্চীরা তকবল ন্দেনলন িার প্রিীকী প্রন্দিন্দনন্দি। তিাফানেল আহনমদ বনলন,  ঢাকাে ন্দনযুক্ত তস সমনের ন্দব্রন্দটশ কনসুযলার তজনানরল 
আচচার ব্লাড িার বইনি ন্দলনখনেন,  ৭ ন্দডনসম্বনরর ন্দনবচাচননর দুই ন্দদন আনে ন্দিন্দন বঙ্গবন্ধুর সনঙ্গ তদখা কনর জাননি তচনেন্দেনলন 
আপনার দল কিন্দট আসনন জেলাভ করনব? িখন বঙ্গবন্ধু িানক বনলন্দেনলন,  দুন্দট আসন োড়া বান্দক সব আসনন িার প্রার্রচথ্ীরা 
জেলাভ করনবন। তসই দুন্দট আসননর মনিয ন্দেল রাজা ন্দত্রন্দদব রাে ও নূরুল আন্দমননর আসন। বঙ্গবন্ধু ন্দনবচাচনন তভাট ন্দদনে যখন পুরানা 
পল্টন আওোমী লীনের অন্দফনস এনলন,  িখন ন্দবনদন্দশ সাাংবান্দদকনদর প্রশ্ন ন্দেল,  ন্দিন্দন কিন্দট আসনন জেলাভ করনবন বনল মনন 
কনরন? বঙ্গবন্ধুর জবাব ন্দেল,  ‘আমার দল যন্দদ দুন্দট আসননর তবন্দশ পরান্দজি হে িাহনল আন্দম অবাক হব।’ 

তিাফানেল আহনমদ বনলন,  ‘অননক ন্দনবচাচনী এলাকাে ন্দিন্দন বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হনেনেন। নািাইনল বঙ্গবন্ধুর ন্দনবচাচনী সভাে 
লানখা মানুনষর ঢল নামল। সফরসঙ্গীরা যখন বলনলন,  এ আসনন তন কা ন্দবজেী হনব িখন ন্দিন্দন বলনলন,  না এখানন নূরুল আন্দমন 
ন্দবজেী হনবন। আর জনেণ আমানক তদখনি এনসন্দেল।’ 

তিাফানেল আহনমদ জানান,  তোলনটন্দবল ববঠক তথ্নক ন্দফনর বঙ্গবন্ধু বনলন্দেনলন,  অিযাপক তমাজাফফর আহমদ ও নূরুল আন্দমন 
িানক সমথ্চন ন্দদনেনেন। িা িানদর িারণা বঙ্গবন্ধুর তসই বক্তবয নূরুল আন্দমননর প্রন্দি মানুষনক সহানুভনূ্দিশীল কনরন্দেল। তিাফানেল 
আহনমদ বনলন,  ৩ মাচচ পান্দকস্তান জািীে পন্দরষদ অন্দিনবশন থ্াকাে বঙ্গবন্ধু ড. কামাল তহানসন,  বযান্দরস্টার আমীর- উল ইসলাম,  
প্রনফসর তরহমান তসাবহান,  ড. তমাজাফফর আহমদ,  নূরুল ইসলামসহ কনেকজননক খসড়া সাংন্দবিান প্রণেননর দান্দেত্ব 
ন্দদনেন্দেনলন। ন্দসরাজুল আলম খান দান্দব কনরনেন,  বঙ্গবন্ধু িার এক প্রনশ্নর জবানব িানক িানদর সনঙ্গ অন্তভুচক্ত কনর তদন। এ বক্তবয 
যাচাই করনি ন্দিন্দন বযান্দরস্টার আমীর- উল ইসলানমর সনঙ্গ কথ্া বনলন। বযান্দরস্টার আমীর- উল ইসলাম িানক পন্দরষ্কার বনলনেন,  
িানদর সনঙ্গ তকাননা ববঠনকই ন্দসরাজুল আলম খান উপন্দস্থি হনন্দন এবাং িানদর সনঙ্গ িার তকাননা তযাোনযাে ন্দেল না। বঙ্গবন্ধু ৩ 
জানুোন্দর তসাহরাওোদচী উদযানন শপথ্ অনুষ্ঠানন তদওো ভাষনণ পন্দরষ্কার বনলনেন,  েে দফা আজ আর আমার নে। েে দফা আমার 
দনলর নে। এই ন্দনবচাচননর মািযনম এটা জনেনণর সম্পন্দত্তনি পন্দরণি হনেনে। তকউ েে দফার সনঙ্গ তবইমান্দন করনল জযান্ত কবর 
তদওো হনব। এমনন্দক আন্দম করনল আমানকও। তিাফানেল আহনমদ আরও বনলন,  েে দফা প্রনশ্ন আপস করনল বঙ্গবন্ধু পান্দকস্তাননর 
প্রিানমন্ত্রী হনি পারনিন। ’৭০ সানলর ন্দনবচাচননর আনে এলএফও তদওো হনেন্দেল। যার ২৫- ২৭ অনুনিনদ ন্দেল,  তমজন্দরন্দট পান্দটচ 
সাংন্দবিান প্রণেন করনল তপ্রন্দসনডন্ট অনুনমাদন তদনবন। অনননক বঙ্গবন্ধুনক ন্দনবচাচন না করার পরামশচ ন্দদনল ন্দিন্দন পন্দরষ্কার বনলন্দেনলন,  
এই ন্দনবচাচন ক্ষমিাে যাওোর ন্দনবচাচন নে। মানুষ আমার পনক্ষ না পান্দকস্তান্দন শাসকনোষ্ঠীর পনক্ষ-  িার েণনভাট হনব ন্দনবচাচন। 
ন্দসন্দিক সান্দলনকর ‘উইকননস টু সানরন্ডার’ বইনে তলখা হনেনে,  বঙ্গবন্ধু বনলনেন,  ন্দনবচাচননর পর এলএফও টুকনরা টুকনরা কনর 
ন্দোঁনড় তফলনবন। স্বািীন বাাংলানদনশর সাংন্দবিাননক উপমহানদনশর তেষ্ঠ সাংন্দবিান বলা হনলও ন্দসরাজুল আলম খান িখন দল তেনড় 
জাসদ েঠন কনর বনলনেন,  এটা নান্দক আিা তখচড়া সাংন্দবিান। ন্দসরাজুল আলম খান ১৯৭০ সানলর ৪ জানুোন্দর োত্রলীনের 



প্রন্দিষ্ঠাবান্দষচকীর পুনন্দমচলনী সভাে বসেদ নজরুল ইসলাম প্রিান অন্দিন্দথ্ ন্দেনলন বনল ন্দলনখনেন। বসেদ নজরুল ইসলাম প্রিান অন্দিন্দথ্ 
থ্াকাটা অস্বাভান্দবক নে। ন্দকন্তু সিয হনি তসন্দদন বসেদ নজরুল নে,  বঙ্গবন্ধু তশখ মুন্দজবরু রহমান প্রিান অন্দিন্দথ্ ন্দেনলন। তসই সভার 
সভাপন্দি ন্দেনলন োত্রলীে সভাপন্দি তিাফানেল আহনমদ। িখন োত্রলীনের সািারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব। ৫ জানুোন্দরর 
ইনত্তফানক তদখা যাে,  তসই পুনন্দমচলনীর ন্দরনপাটচ পড়নল ন্দসরাজুল আলম খাননর বক্তবয মনেড়া,  ন্দমথ্যাচার োড়া ন্দকেুই নে। তসন্দদন 
ন্দসরাজুল আলম খান ন্দননজই তসই সভাে ন্দেনলন না। িাই ৫ জানুোন্দরর খবনর সানবক োত্রলীে তনিানদর অনননকর নাম থ্াকনলও িার 
নাম ন্দেল না। বঙ্গবন্ধু তসন্দদন বনলন্দেনলন,  ‘েে দফার দান্দবনি যখন বাাংলার মানুষ গুন্দল তখনে রাজপনথ্ লুন্দটনে পনড়নে িখন িারা 
তকাথ্াে ন্দেনলন?’ প্রন্দিপনক্ষর ন্দনকট এন্দট ন্দেল বঙ্গবন্ধুর ন্দজজ্ঞাসা। বঙ্গবন্ধু তসন্দদন আরও বনলন্দেনলন,  আওোমী লীে তকাননা 
রাজননন্দিক দনলর সনঙ্গ ন্দনবচাচনী ঐনকয ন্দবশ্বাসী নে। ন্দনবচাচনী ঐনকয ক্ষমিাে যাওো যাে,  মানুনষর কলযাণ করা যাে না। ন্দিন্দন 
দৃেিার সনঙ্গ বনলন,  তদনশর সািারণ ন্দনবচাচন হনবই। আইেুনবর পিননর সনঙ্গ দালান্দলরও পিন হনেনে। তকাননা স্বাথ্চানেষী মহল 
সািারণ ন্দনবচাচন বানচাল করনি চাইনল জনেণ িানদর েণিান্দন্ত্রক অন্দিকার রাখনি তসই ষড়যন্ত্র প্রন্দিহি করনব। তকাননা তকাননা দল 
রাজননন্দিক ঐকযফ্রন্ট েঠননর িূম্রজাল সৃন্দির উনেখ করনর ন্দিন্দন যুক্তফ্রনন্টর জোন্দখচুন্দড় অবস্থা ও তকাননা তকাননা তনিার েণন্দবনরািী 
কমচকানন্ড র কথ্া মনন কন্দরনে বনলন,  আওোমী লীে ন্দনজস্ব কমচসূন্দচ ন্দননে এন্দেনে যানব। জনেনণর ঐকয কমচসূন্দচর ন্দভন্দত্তনি হনব। 
১১ দফাে েে দফাও আনে। এন্দট জনেণ ও োত্রসমানজর ঐকয বিন্দর কনরনে। ১১ দফানক আন্দমও সমথ্চন কন্দর। ৫ জানুোন্দরর 
ইনত্তফানকর ন্দরনপাটচ অনুযােী তসন্দদননর সভাে িাজউিীন আহমদ,  কামারুজ্জামান,  এম এ ওোদুদ,  কাজী তোলাম মাহবুব,  শাহ 
তমাোনজ্জম তহানসন,  তশখ ফজলুল হক মন্দণ,  তক এম ওবােদুর রহমান,  আবদুর রাজ্জাক,  বসেদ মাজহারুল হক বাকী ও খানলদ 
তমাহাম্মদ আলী উপন্দস্থি থ্াকনলও ন্দসরাজুল আলম খান ন্দেনলন না। ন্দসরাজুল আলম খান মনেড়া বাাংলানদশ নামকরনণর কান্দহনী বিন্দর 
কনর বনলনেন,  ১৯৭০ সানলর ২১ তফব্রুোন্দর বাাংলা একানডন্দমর আনলাচনা সভাে িানদর ন্দনউন্দিোস িনের ন্দভন্দত্তনি বাাংলানদশ 
নামকরনণর তঘাষণা তদন। এই ন্দমথ্যাচানরর ন্দবপরীনি পরন্দদননর েণমািযমই বড় প্রমাণ। বঙ্গবন্ধু ’৬৯ সানলর ৫ ন্দডনসম্বর তহানসন 
শহীদ তসাহরাওোদচীর মৃিুযবান্দষচকীর আনলাচনাে বক্তৃিা তশনষ তলাোন িুনলন্দেনলন,  ‘আমার তদশ তিামার তদশ,  বাাংলানদশ 
বাাংলানদশ’। পরন্দদননর ইনত্তফাক তদনখ ন্দননি পানরন,  কারও মনন সাংশে থ্াকনল। 

তিাফানেল আহনমদ বনলন,  ইোন্দহোর মাশচাল লর মনিয ’৬৯ সানলর তসনেম্বনর বঙ্গবন্ধু লন্ডন যান। বঙ্গবন্ধুকন্যা তশখ হান্দসনা িখন 
স্বামীর সনঙ্গ ইিান্দল ন্দেনলন। তসখান তথ্নক লন্ডন ন্দেনে ন্দপিার সনঙ্গ ন্দমন্দলি হন। বঙ্গবন্ধু তসই লন্ডন সফনর ভারনির প্রিানমন্ত্রী 
ইন্দিরা োন্ধীর ন্দবনশষ প্রন্দিন্দনন্দি ও ন্দবনশষ সাংস্থার শীষচ পযচানের কমচকিচা ফণীন্দ্রনাথ্ বযানান্দজচর সনঙ্গ ববঠক কনরন এবাং স্বািীনিা 
সাংগ্রাম তথ্নক সশস্ত্র মুন্দক্তযুনের পন্দরকল্পনা গ্রহণ কনরন। তেন্দনাং,  অস্ত্র ও অথ্চ সহনযান্দেিার আশ্বাস তমনল। ফণীন্দ্রনাথ্ বযানান্দজচ িার 
পুনরা নাম সবাইনক বলনিন না। নাথ্বাব ুনানমই িানক সবাই ন্দচননিন। বঙ্গবন্ধুর ন্দননদচনশ িার সনঙ্গ মুন্দজববান্দহনীর চার প্রিান যুক্ত 
হনেন্দেনলন। ন্দচত্তরঞ্জন সুিানরর বান্দড়নি থ্াকনিন তিাফানেল আহনমদ। ন্দশন্দলগুন্দড় থ্াকনিন ন্দসরাজুল আলম খান। রাজশাহী ন্দবভাে 
ন্দেল িার দান্দেনত্ব। তিাফানফল আহনমনদর দান্দেনত্ব সাি তজলা। আবদুর রাজ্জানকর দান্দেনত্ব ন্দেল বহৃত্তর মেমনন্দসাংহ। তশখ ফজলুল 
হক মন্দণর দান্দেনত্ব ন্দেল ঢাকা ও চটগ্রানমর মনিা বহৃত্তর এলাকা। কলকািার ন্দহন্দুস্থান তহানটনল মুন্দজববান্দহনীর চার প্রিান ফণীন্দ্রনাথ্ 
বযানান্দজচর সনঙ্গ ববঠক করনিন। ন্দিন্দন ন্দেনলন ইস্টানচ তজাননর প্রিান। তদরাদুনন তমজর উবান তেন্দনাং পন্দরচালনা কনরন। হাসানুল হক 
ইনু ও শরীফ নুরুল আন্দম্বো প্রন্দশক্ষক ন্দেনলন। অস্ত্র,  তেন্দনাং ও অথ্চ সহােিা নাথ্বাবুর মািযনম ইন্দিরা োন্ধী িানদর ন্দদনিন। 
মুন্দজববান্দহনীর চার প্রিান মানস একবার ন্দেনে তদরাদুনন সশস্ত্র তযাোনদর তমান্দটনভশনাল বক্তৃিা ন্দদনিন। বঙ্গবন্ধুর বড় তবাননর তেনল 
ও বিচমান ন্দচফ হুইপ ন্দলটন তচ িুরীর ন্দপিা ইন্দলোস আহনমদ তচ িুরী ন্দেনলন মুন্দজববান্দহনীর তেজারার। কলকািার বযারাকপুনর আন্দমর 
তহানসন আমু,  আবদুর রাজ্জাক,  কাজী আনরফ আহনমদও থ্াকনিন। স্বািীনিার পর ফণীন্দ্রনাথ্ বযানান্দজচ ঢাকাে এনস তহানটল ইন্টার 
কন্দন্টননন্টানল হৃদনরানে আক্রান্ত হনে মৃিুযবরণ করনল বঙ্গবন্ধুসহ আমরা সবাই বযন্দথ্ি হনেন্দেলাম। িার মরনদহ আমরা ভারনি 
পাঠাননার বযবস্থা কনরন্দেলাম। [নশষ]। 

ন্দব : দ্র : আোমীকাল পড়নু আন্দমর তহানসন আমুর সাক্ষাৎকার। 

 


