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21 জানুয়াির, 2৯83 বাংলােদেশ েপৗঁেছi ব ব  ল য্ কেরন, পািক ান বািহনী পরাজয় িনি ত েজেন e েদেশ েপাড়ামািট নীিত 
বা বায়ন কের। ফেল বাংলােদশেক তারা ছাiভে র েদশ কের েরেখ যায়। াংেকর েনাট সব পুিড়েয় যায়। বাংলােদেশর বুি জীবী 
o িচ ািবদেদর হতয্া কের যায়। বাংলােদশ হেয় পেড় eকিট প  েদশ o প  জািত। বাংলােদেশর ভিব ৎ সবিকছু গভীর a কাের 
িনমি ত হয়। েসi aজানা ভিব ৎ o দুেয র্াগঘন a কাের বাঙািল জািতর স ুেখ িছল মহান আ াহর েথেক শুধু eকিট আশার 
আেলা 'েশখ মুিজব'; বাঙািল জািতর মুি দূত। e জািতর aমর াণ, সূেয র্র নােম নাম, েশখ মুিজবুর রহমান। তাঁর নােমর পরেশ 
বাঙািল জািত াণ িফের েপল। ছাiভে র ম  েথেক সবুজ বাংলােদশ েজেগ uঠল।  
 
সব্াধীনতা-পরবত  বাংলােদেশ যত িকছুi েগাপন করা েহাক না েকন, সারােদশ েথেক ব ব র কােন সব খবর েপৗঁেছ েযত। িতিন 
েগাপন সূে  eকিদন খবর েপেলন, তাঁর িশ াম ী a াপক iuসুফ আলীর eকা  সিচব আিমনুল হক iিপিসeস দুi মােসর িশ া 
সফের আেমিরকা েগেছন a  eকজেনর ীেক aৈবধভােব িনেজর ী িহেসেব স ী কের। কাi ম সােহেবর ী িমেসস কাi মেক 
েকােনা পুিলিশ তদ  তীত িমেসস আিমনুল হক নােম পাসেপাট র্ েদoয়ার জ  পাসেপাট র্ ফরেম েজার সুপািরশ কেরন পূত র্ম ী 
েসাহরাব েহােসন। ব ব  eকিদন সিচবালেয় eেস সকাল 22টায় eটা জানামা  আমার মামা মুখয্ সিচব রুহুল কু স eবং তাঁর 
ভি পিত aিতির  সিচব ƣসয়দ েহােসনেক ডােকন। তাঁরা দু'জন তাঁর কে  eেস েদেখন, িতিন য ণায় ছটফট করেছন o 
কাতরাে ন। মুেখ শুধু বলেছন, '41 ল  শহীদ হেলা, িক  বাংলােদেশর i ত-স ান িবেদেশর মািটেত আজ েভেস েগল।' ব ব র 
কাছ েথেক তাঁরা ei ন , aশালীন িবষয়টা জানেলন। ব ব র মেতা তাঁরাo দুঃেখ েভেঙ পড়েলন। ব ব  বলেলন, ম ীরা 
সিচবালেয় যাঁরা আেছন, তােদর সবাiেক 6 িমিনেটর মে  েকিবেনেটর কনফাের  হেল আসেত বেলা। 
 
32-33 জন ম ী তখন সিচবালেয় িছেলন। তাঁরা সবাi হ দ  হেয় ছুেট eেলন। ব ব  েকিবেনেটর সে লন কে  েগেলন িক  
কারo িদেক তাকােলন না। িনেচর িদেক তািকেয় বলেলন, েকােনা মাiনুটস (সভার িববরণী) েলখা হেব না। তাঁর ডানিদেক কয্াে ন 
মনসুর আলীেক uপিব  েদেখ তাঁর নাম ধের বলেলন, 'িশ াম ী েকাথায়?' মনসুর আলী বলেলন, 'ব ব , uিন আমার ডান পােশ 
বেস আেছন।' ব ব  ঘৃণায় তাঁর িনেজর মুখটা বাম িদেক ঘুিরেয় েফলেলন, যােত iuসুফ আলীর মুখ তাঁেক েদখেত না হয়। িতিন 
গজর্ন কের বলেলন, 'তােক তুিম e িণ বি  কর।' iuসুফ আলী কাঁপেত কাঁপেত eবং কাঁদেত কাঁদেত বলেলন, 'ব ব , আমার 
aপরাধ স েক র্ আিম িকছুi জানেত পািরিন।' 
 
ব ব  ঘৃণাভের বাম িদেক তািকেয় (যােত iuসুফ আলীর েচহারা তাঁর েচােখ না পেড়) বলেলন, 'তুi িশ াম ী, না কুিশ াম ী? 
(িতিন িতনবার তােক e ে  িব  করেলন)। 41 ল  শহীেদর েদশ বাংলােদেশর মান-স ান েতারা েদশ-িবেদেশ ডুিবেয় িদিল!' e 
কথা বেল িবমষ র্ িচে  ব ব  েবিরেয় েগেলন। দরজার কাছ েথেক আবার বেল েগেলন, েসাহরাব েহােসন েযন সিচবালেয় আর না 



আেস।  
 
ব ব  তাঁর পররা ম ীেক হুকুম িদেলন, েসi জঘ  aপরাধীেক দুi-িতন িদেনর মে  বাংলােদেশ েযন েফরত আনা হয়। েশষ 
পয র্  দুi স াহ পের aৈবধ ীসহ আিমনুল হকেক েফরত আনা হেল ঢাকা িবমানব ের তােক ে ফতার করা হয়।  
 
a াপক iuসুফ আলীর ei থ র্তা o কলে র পিরে ি েত ব ব  ঢাকা িবশব্িব ালেয়র েস সমেয়র uপাচায র্ a াপক ড. 
মুজাফ্ ফর আহমদ েচৗধুরীেক িশ াম ী িহেসেব শপথ েদন। iuসুফ আলী যথারীিত িদনাজপুের পিরতয্  জিমদারবািড়েত বি  
থােকন। eমতাব ায় বাংলােদেশর বাসী সরকােরর থম ধানম ী তাজu ীন আহমদ eবং ভার া  রা পিত ƣসয়দ নজরুল 
iসলাম ব ব র সে  iuসুফ আলীর িবষেয় সা াৎ কেরন। e সা াৎকােল ƣসয়দ নজরুল iসলােমর িপeস ƣসয়দ েনজমুর রহমান 
( া ণবািড়য়া) uপি ত িছেলন। িতিন আমােদর বেলেছন, 'ব ব  থেমi তােদর বেল েদন, iuসুেফর েকােনা কথা বলেত 
আেসািন েতা েতামরা?' ƣসয়দ নজরুল iসলাম তাঁেক বেলন, 'ব ব , iuসুফ আলী ei aপরাধ কেরিন। কেরেছ তার িপeস।' 
ব ব  তােদর িদেক বড় বড় েচাখ েবর কের বলেলন, 'েতামরা কী কথা বেলা? e ান iজ েনান বাi  ক ািন িহ িকপস। 
বিহিব র্েশব্ বাংলােদেশর স ান  কেরেছ; তার েকােনা মা েনi।' 
 
তাজu ীন আহমদ ব ব েক iuসুফ আলীর eকিট ঐিতহািসক ভূিমকার কথা uে খ কের বলেলন, 'ব ব , 2৯82-eর 28 eি ল 
মুিজবনগের বাংলােদেশর সব্াধীনতা েঘাষণার সনদ েস পাঠ কেরেছ। তার নােম যিদ আমরা কল  েলপন কের িদেয় যাi, তাহেল 
আমরা েযিদন েকu ে েচ থাকব না, েসিদন সব্াধীনতািবেরাধী েকােনা প  বা ি  আমােদর সব্াধীনতার সনদেকi চির হীন েলােকর 
পাঠ করা বেল তার oপর কল  েলপন করেব। eটা যােত ভিব েত েকu েকােনািদন না করেত পাের- তার গয্ারাি  আমােদর েরেখ 
েযেত হেব।' তাজu ীন আহমেদর যুি  িতিন েমেন িনেলন eবং iuসুফ আলীেক মম ী িহেসেব িনেয়াগ িদেলন।  
 
আমােদর মুিজবনগর সরকােরর eকজন েদাদ র্  তাপশালী সং াপন সিচব িছেলন। তাঁর কম র্দ তা o শাসিনক কায র্ েমর ি তা 
সবাiেক মু  করত। মুিজবনগর সরকােরর 28 eি ল শপথ হণ aনু ােনর মূল পিরক নাকারী িছেলন িতিন। িক  তাঁর িতভার 
ে াপেট িতিন aেনক সব্াধীনেচতা িস া  হণ করেতন। সরকাির কায র্ েম েভিনস শহের িগেয় িতিন eক িবেদিশ রমণীর িত 
aসংযত আচরণ কের েফেলন। ব ব র কােছ e িরেপাট র্ হoয়ার সে  সে  িতিন তােক চাকিরচুয্ত কের েদন। রা েক বা 
রা মতােক েকােনা ম ী বা সিচবেদর ি গত েভাগ-লালসার িশকার হেত ব ব  েদনিন।  
 
িবশব্মানব জািতর eক মহামানবসম ব ব  তাঁর মা o ভােলাবাসার পু ােলােক বাঙািল জািতেক o িবশব্মানব জািতেক আেলািকত 
কের তুলেত েচেয়িছেলন। তাঁর পু ময়, েজয্ািতময় ােন u ািসত হেব মানবজািত।  
  
সব্াধীন বাংলা েবতােরর oয়ার কেরসপে  eবং সােবক সিচব, বাংলােদশ সরকার  
 
 

 


