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বঙ্গবন্ধুকে হত্যা েরকত্ দববরউবিন বিবিেীকে পাঠান ভুকটা 

লাকেকুজ্জামান    

 

দববরউবিন বিবিেী 

দববরউবিন আহকমদ বদবিেী। ইবত্হাকি বত্বন কুখ্যাত্ হকে থােকবন এেটি ষড়যকে যুক্ত হকে থাোর োরকে। এই ষড়যে বিল 

বাংলাকদকের জকের পরপরই জাবত্র জনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুবজবুর রহমানকে হত্যা েরার। পাবেস্তাকনর ত্ৎোলীন প্রধানমেী 

জুলবিোর আলী ভুকটা বিকলন ষড়যকের শহাত্া।  

পাবেস্তাকনর োরাগার শথকে মুবক্ত বদকে ১৯৭২ িাকলর ৮ জানুোবর বঙ্গবন্ধুকে লন্ডকনর উকিকে এেটি উকড়াজাহাকজ উঠাকনা হে। ইই 

ববমাকন পাবেস্তাকনর এেটি হবে দলকেই পাঠাকনা হে। ভুকটা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা েরকত্ েকেেজন গুপ্তঘাত্েকেই উঠিকে শদন ইই 

ববমাকন। দলটির শনতৃকে বিকলন দববরউবিন। ত্ঁর প্রবত্ বনকদ েে বিল ববমাকন ইঠার আকগ, না হকল শনকম যাইোর িমকে বঙ্গবন্ধুকে 

হত্যা েরকত্ হকব।দববরউবিন বিকলন বাঙাবল। স্বাধীনত্াববকরাধী মুিবলম লীগ পবরবাকরর িদস্য। ত্ঁর দাদা বিকলন মুিবলম লীকগর 

প্রবত্ষ্ঠাোলীন িভাপবত্। ঘাত্ে বহকিকব শোকনা পাবেস্তাবন না পাঠিকে এেজন বাঙাবলকে শবকি শনইোর োরে যাকত্ ববশ্ববািীকে 

শবাঝাকনা যাে এেজন ববকরাহী বাঙাবলর হাকত্ শেখ মুবজব খুন হকেকিন। শি বার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা েরকত্ ব্যথ ে হে গুপ্তঘাত্েরা। ঠিে 

এে মাি পর ৮ শিব্রুোবর ভারত্ িরোকরর আমেকে েলোত্ার গকড়র মাকঠ এে জনিভাে শযাগ শদন বঙ্গবন্ধু। পাবেস্তাকনর 

িামবরে শগাকেন্দা িংস্থা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা েরকত্ শির েলোত্ার গকড়র মাকঠ পাঠাে দববরউবিন বিবিেীকে। 

ভারত্ীে শগাকেন্দাকদর ত্ৎপরত্ার োরকে েলোত্াে শেপ্তার হন দববরউবিন। শি িমকে ভারত্ীে শগাকেন্দাকদর োকি বঙ্গবন্ধুকে 

হত্যাকেষ্টার নানা পবরেল্পনািহ ১২৭ পৃষ্ঠার এেটি স্বীোকরাবিমূলে জবানববন্দ শদন দববরউবিন। ত্ঁর স্বীোকরাবক্তর এেটি েবপ পান 

েলোত্ার িাংবাবদে পকরে িাহা। পকরে িাহার শলখা ‘মুবজব হত্যার ত্দন্ত ই রাে’ বইকে বত্বন দববরউবিন বিবিেীর ববষেটি 

উকেখ েকরকিন। বইটির ৩৫ পৃষ্ঠাে  ‘শপিকন ঘাত্ে’ বেকরানাকমর শলখাে বত্বন এটা উকেখ েকরকিন। বইটি প্রথম প্রোে হে ১৯৭৮ 

িাকল। ঢাোর প্যাবরদাি শরাকের ‘শজযাত্স্না পাববলোি ে বইটি প্রোে েকর।দববরউবিন বিবিেীকে শেপ্তার ই স্বীোকরাবক্তর ববষেটি 

ভারত্ িরোর বঙ্গবন্ধুকে জানাে। বঙ্গবন্ধু ভারত্ িরোকে অনুকরাধ েকরন দববরউবিনকে বাংলাকদকের পুবলকের োকি হস্তান্তর 

েরকত্। বাংলাকদে পুবলে ত্ঁকে শদকে বনকে আকি। দববরউবিন বিবিেীর ঘবনষ্ঠ এেজন বকলকিন, এরপর হবলকে পবিোর িম্পাদে 

এনাকেত্উোহ খান বঙ্গবন্ধুর োকি বগকে দববরউবিন বিবিেীকে িাবড়কে আকনন। বঙ্গবন্ধুর ববকেষ ক্ষমাে ভুকটার পাঠাকনা গুপ্তঘাত্ে 

দববরউবিন িাড়া পান। 



এই দববরউবিন গাজীপুর শজলার োবলোকের উপকজলার ববলোদী জবমদার বাবড়র িন্তান। ১৯০৬ িাকল ঢাোর নবাব স্যার 

িবলমউোহর উকযাকগ োহবাকগ নবাবকদর আকমাদকুকে বকি (পরবত্ী িমকে োহ্বাগ শহাকটল) মুিবলম লীকগর জে হে। মুিবলম 

লীকগর প্রবত্ষ্ঠাত্া িভাপবত্র দাবেে পালন েকরন ববলোবদর জবমদার খান বাহাদুর োকজমউবিন আহকমদ। প্রবত্ষ্ঠাোলীন িাধারে 

িম্পাদকের দাবেকে বিকলন নবাব স্যার িবলমউোহ। ববলোবদর জবমদার খান বাহাদুর োকজম উবিকনর শিকল শেৌধুরী লাবববউবিন 

আহকমদ বিবিেী। ত্ঁর বত্ন শিকল হকেন শেৌধুরী ত্ানভীর আহকমদ বিবিেী (এোিকর োবন্ত েবমটির শনত্া, পকর ববএনবপর শনত্া), 

বিত্ীে শিকল দববরউবিন বিবিেী এবং তৃত্ীে জন রবেবউবিন বিবিেী।োবলোকের উপকজলার প্রবীে আইোমী লীগ শনত্া 

মুবক্তকযাদ্ধা আবদুল মান্নান েরীি োকলর েণ্ঠকে বকলন, ‘দববরউবিন বিবিেী বিকলন এেজন রহস্যমে মানুষ। বত্বন এলাোর 

মানুকষর িকঙ্গ শত্মন শমলাকমো েরকত্ন না, ত্ঁর েলাকিরা বিল িমাকজর উঁচুস্তকরর মানুকষর িকঙ্গ। মুবক্তযুদ্ধ শুরু হইোর প্রথম 

বদকে ত্ঁকে এলাোে শদখা শগকি, ত্ারপর ত্ঁকে এলাোে শেউ শদকখবন। ত্কব ত্ঁর ভাই োবন্ত েবমটির শনত্া ত্ানভীর আহকমদ 

বিবিেী মুবক্তযুকদ্ধর িমকে এলাো দাবপকে শববড়কেকিন।’ 

ববলোদী জবমদার বাবড়র ঘবনষ্ঠ এেজন বযবন দীঘ েবদন ঢাোর বদলকুোে ‘ববলোদী ম্যানিকন’ োেবর েকরকিন ত্ত্ত্বাবধােে বহকিকব। 

বত্বন োকলর েণ্ঠকে বকলন, দববরউবিন বিবিেীর শববের ভাগ বন্ধুই বিল শিনাবাবহনীর শলাে।’ পাবেস্তাবন শিনা শগাকেন্দাকদর িকঙ্গ 

সুিম্পেে থাোর োরকেই ঢাোর এবলট শেবেকত্ েলােলোরী দববরউবিন বিবিেীকে ১৯৬৬ িাকল আইয়ুব খান িরোর ঢাো শজলা 

শবাকে ের িদস্য বনযুক্ত েকরন।কদে স্বাধীন হইোর পর বঙ্গবন্ধুর আমকল খুব শববে প্রোকে শদখা যােবন ত্ঁকে। ত্কব ত্ঁকদর 

পবরবাকরর ঘবনষ্ঠ েকেেজন জাবনকেকি, এ িমকে আিাদ শগকট ত্ঁর মাবলোনাধীন এেটি শপট্রল পাকম্প শববে িমে োটাকত্ন 

দববরউবিন বিবিেী। শি িমকে আিাদ শগকট িন্ধ্যার পর ত্ঁর সুরাপাকনর আিকর আিা-যাইো েরকত্ন েকেেজন ঘবনষ্ঠ বন্ধু। শিনা 

শগাকেন্দা িংস্থার বেছু েত্োব্যবক্ত িাড়াই আিকর বনেবমত্ অবত্বথ বিকলন ইোবহদুল হে, আবদুর রবহম ই িবদার নাকমর এেজন। 

ইোবহদুল হকের ববরুকদ্ধ অবভকযাগ আকি মুবক্তযুকদ্ধর িমকে বত্বন রংপুর শিনাবনবাকি গেহত্যা পবরোলনা েকরবিকলন। মুবক্তযুকদ্ধর 

পর শদে শিকড় পাবলকে শগকলই বিকর আকিন ১৯৭৪ িাকল এবং পুবলকের োেবরকত্ শযাগ শদন। বজোউর রহমান ত্ঁকে পকদান্নবত্ 

বদকে বেআইবজ েকরন। অন্যবদকে বঙ্গভবকনর ববত্বেেত্ েম েেত্ো আবদুর রবহম বঙ্গবন্ধু হত্যার পর খন্দোর শমােত্াকের পকক্ষ মাকঠ 

নাকমন। আর িবদার বিকলন আগরত্লার ষড়যে মামলার দুই নম্বর ত্দন্ত েম েেত্ো। 

দববরউবিন বিবিেী প্রোকে আকিন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যযর পর বজোউর রহমাকনর আমকল। ১৯৭৮ িাকল ঢাো শজলা শবাকে ের শো-

অবে েকনটর বহকিকব প্রথকম দববরউবিন বিবিেীকে মকনানীত্ েরা হকলই পকর বজোউর রহমান ত্ঁকে বাদ বদকে বঙ্গবন্ধুর খুবন শমজর 

োবলকমর শ্বশুরকে শজলা শবাকে ের শো-অবে েকনটর বহকিকব বনকোগ শদন। ১৯৮০ িাকল একি শদখা যাে দববরউবিন বিবিেী পল্টকনর 

প্রীত্ম ভবন বনম োকের জন্য শিানালী ব্যাংে মবত্বঝল োখা শথকে ৬১ লাখ টাো ঋে শপকে ভবনটির বনম োেোজ শুরু েকরন। ভবন 

বনম োকের োজ শেষ হে ১৯৮৪ িাকল। মাকঝ এরোদ আমকল বত্বন ভবন বনম োে শেষ েরকত্ আকরা বেছু ঋে শনন। এরোকদর পত্কনর 

পর খাকলদা বজোর আমকল দববরউবিন বিবিেী ঢাো ক্লাকবর িভাপবত্ হন (১৯৯২-১৯৯৬)। েকেে বির আকগ বত্বন মারা যান। 

 


