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ববএনবি বি ববক্েবির িথ অনুসরণ িরক্ব? 

  আবদুল গাফ্ফার চ ৌধুরী 

 

ফোইল ছবব 

এিটো ব্যোিোর হয়ক্ ো বোাংলোক্েক্ে আমোক্ের অক্নক্ির দৃবি এবিক্য় গেক্ছ। আেোমী বছর ২০২০ সোল গেমন বোাংলোক্েক্ের েোব র েনি বঙ্গবন্ধু 

গেখ মুবেবুর রহমোক্নর েন্মে বোবষ িিী, গ মবন এ বছর (২০১৯) ভোরক্ র েোব র েনি গমোহনচোে িরমচাঁে েোন্ধীর সোর্ িে  েন্মবষ ি। ববক্েষ 

িক্র এই অক্টোবর মোক্সই েোন্ধীবের েন্ম হক্য়বছল। 

দু’গেক্ে দুই েোব র েনক্ির সোর্ িে  েন্মবষ ি ও েন্মে বোবষ িিী িোলক্নর উক্যোক্ের মক্ে এিটো ববরোট িোথ িিয আমোর গচোক্খ িিক্ছ। অক্নক্ির 

দৃবি এটোই এবিক্য় গেক্ছ বক্ল আমোর মক্ন হয়। িোথ িিযটো হল েোন্ধীর সোর্ িে  েন্মবোবষ িিী ভোরক্  মহোধুমর্োক্ম েো ীয়ভোক্ব িোবল  হক্য়ক্ছ। 

েোন্ধীর রোেননব ি েল িাংক্েস। গসই েল এখন ক্ষম োয় গনই। বরাং ক্ষম োয় রক্য়ক্ছ অসোম্প্রেোবয়ি, অবহাংস রোেনীব র গ োরববক্রোর্ী ববক্েবি। 

 বু প্রর্োনমন্ত্রী নক্রন্দ্র গমোবে এই েন্মবোবষ িিীক্  বোণী বেক্য়ক্ছন এবাং ববক্েবির গন োরো েোন্ধীবের স্মৃব র প্রব  শ্রদ্ধো প্রেে িন এবাং  োক্ি েোব র 

বি ো বক্ল স্বীকৃব  বেক্য়ক্ছন। 

ববক্েবির গে চোলি েবি রোষ্ট্রীয় স্বয়াং গসবি সাং  বো আরএসএস, েোক্ের সেস্য নোথুরোম েডক্স মহোত্মোক্ি হ যো িক্রবছল গসই েল িে িন্ত 

েোন্ধীবের েন্মবক্ষ ি  োক্ি স্মরণ িরক্  এবাং শ্রদ্ধো েোনোক্  এবেক্য় এক্সক্ছ। গেেজুক্ি ‘েোন্ধীসাংিল্প েোত্রো’ িক্রক্ছ ববক্েবি। িবিমবক্ঙ্গ িক্রক্ছ 

১৫ অক্টোবর গথক্ি ২৬ অক্টোবর, এই সাংিল্প েোত্রোর সোক্ি ৬ হোেোর বিক্লোবমটোর িেেোত্রোয় অাংে বনক্য়ক্ছন ববক্েবির সোাংসে, ববর্োয়ি, 

পুরপ্রব বনবর্, িঞ্চোক্য়ক্ র সেস্যরো। 

এি সোাংবোবেি সক্েলক্ন রোেয ববক্েবির সভোিব  বেলীি গ োষ বক্লক্ছন , ‘েোন্ধীবের েীবন ও  োর বেক্ষোক্ি তুক্ল র্রোর লক্ক্ষযই এই েোত্রো। স্বচ্ছ 

ভোর  অবভেোক্নর মক্ ো গেসব িম িসূবচ ভোর  সরিোর েহণ িক্রক্ছ, েোন্ধীবের ভোবনো দ্বোরো অনুপ্রোবণ  হক্য় গসসব তুক্ল র্রো হক্ব।’ 

বেলীি গ োক্ষর এই বিব্য শুক্ন বলক্  ইক্চ্ছ িরক্ছ- গসলুিোস, বববচত্র এই ভোর বষ ি, মোত্র ৭১ বছর আক্ে গে ববক্েবির সোক্বি গন ো ও 

সমথ িিক্ের ববরোট এি অাংে েোন্ধীবের বনম িম হ যোিোক্ের খবর শুক্ন রোস্তোয় বমবি বব রণ িক্রক্ছ, নোথুরোম েডসক্ি গেব ো বক্ল শ্রদ্ধো েোবনক্য়ক্ছ 

এবাং এখনও েোনোক্চ্ছ,  োক্েরই েল এখন বেবিক্  ক্ষম োয় বক্স েোন্ধীবেক্ি শ্রদ্ধো েোনোক্চ্ছ,  োর বেক্ষো ও আেে ি অনুসরক্ণর িথো বলক্ছ। এটো বি 

সপ্তম আিক্ে ির এিটির সক্ঙ্গ তুবল  হওয়োর গেোগ্য নয়? 
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এটোক্িই বক্ল রোেননব ি ম্যোচুবরটি, েোব র েনিক্ি শ্রদ্ধো েোনোক্নোর মোনবসি উৎিষ ি ও অখে গেেক্প্রম। ভোরক্  েোব র েনক্ির েন্মবষ ি 

িোলন এবাং বোাংলোক্েক্ে েোব র েনক্ির েন্মবষ ি িোলক্নর এি ববরোট িোথ িক্িযর িথোটোই আে এই গলখোয় উক্িখ িরবছ। 

িোথ িিযটো হল, ভোরক্  মহোত্মোর সোর্ িে  েন্মবষ ি িোলক্ন ববক্েবির মক্ ো েলও আে যুি। বিন্তু আেোমী বছর বোাংলোক্েক্ে েোব র েনক্ির 

েন্মে বোবষ িিী িোলক্নর ববরোট আক্য়োেক্ন গেক্ের প্রর্োন ববক্রোর্ী েল ববএনবি এবাং  োর সহক্েোেী েলগুক্লো গেোে বেক্  এবেক্য় আক্সবন। 

ভোরক্ র ববক্েবির সোক্বি এি সেস্য গেমন েোন্ধীবেক্ি হ যো িক্রক্ছ , গ মবন বোাংলোক্েক্ের ব িমোন ববএনবির প্রব ষ্ঠো ো গন ো ও  োর সহচররো 

েোব র েনিক্ি হ যো িক্রবছক্লন। ভোরক্ র ববক্েবি েোব র েনিক্ি হ যোর িলঙ্ক গমোচন িরক্  চোইক্ছ , বোাংলোক্েক্ের ববএনবি এই িলঙ্ক 

গথক্ি মুি হক্  চোইক্ছ নো। 

বঙ্গবন্ধুর েন্মে বোবষ িিী িোলক্ন বোাংলোক্েে সরিোর গ ো ববেোল আক্য়োেন িক্রক্ছই , গেক্ে এবাং ববক্েক্েও গবসরিোবরভোক্ব ববরোট আক্য়োেন 

চলক্ছ। গেক্ে েল-ম  বনবব িক্েক্ষ বেল্প, সোবহব যি, বুবদ্ধেীবী গথক্ি শুরু িক্র সোর্োরণ মোনুষ েোব র েনক্ির েন্মবেবস িোলক্ন  ৎির হক্য়ক্ছ। 

 ৎির হয়বন ববএনবি এবাং  োর সমমনো েলগুক্লো।  োর মক্ে আক্ছ ড. িোমোল গহোক্সক্নর েণক্ফোরোমও।  

এরো বলক্  িোক্রন, আওয়োমী লীে সরিোর গ ো বঙ্গবন্ধুর েন্মে বোবষ িিী উেেোিক্নর আক্য়োেক্ন গেোে বেক্  আমোক্ের আমন্ত্রণ েোনোয়বন। হয়ক্ ো 

 োরো আেোমী বছর এই উৎসক্ব গেোে বেক্  আমন্ত্রণ িোক্বন। 

 ক্ব আওয়োমী লীক্ের উবচ  বছল আেোমী বছক্রর এই উৎসব িোলক্নর েন্য ব িমোন বছক্রও গে ববেোল  ৎির ো চলক্ছ,  োক্ ও অাংে বনক্  

ববএনবি, েণক্ফোরোমসহ ববক্রোর্ী সব েক্লর গন োক্ের আমন্ত্রণ েোনোক্নো। েবে  োরো নো আক্সন,  ো অন্য িথো। 

বিন্তু এখোক্ন আক্রিটি িথো আক্ছ। ভোরক্  মহোত্মো েোন্ধীর বনেস্ব েল িাংক্েস। এই িাংক্েস েোন্ধীর সোর্ িে  েন্মবষ ি িোলক্ন  োক্ের আক্য়োেক্ন 

ববক্েবিক্ি ডোক্িবন। বিন্তু ববক্েবি বনক্েক্ের উক্যোক্েই, এমনবি সরিোবরভোক্বও এই বেবসটি িোলন িক্রক্ছ। 

িোরণ,  োরো উিলবি িক্রক্ছন েোন্ধী এখন আর শুধু িাংক্েক্সর গন ো নন, ব বন েোব র গন ো এবাং বি ো। 

বোাংলোক্েক্ে বঙ্গবন্ধু গেখ মুবেবও এখন শুধু আওয়োমী লীক্ের গন ো নন , ব বন েো ীয় গন ো, েোব র বি ো। এই স যটি আে িে িন্ত ববএনবি 

অস্বীিোর িক্র চক্লক্ছ  বক্লই েো ীয় রোেনীব ক্  আে এ  গর্াঁয়োেো ও ববভোেন। 

ববস্মক্য়র িথো, ড. িোমোল গহোক্সন গ ো এখনও বনক্েক্ি বঙ্গবন্ধুর ববশ্বস্ত অনুসোরী বক্ল েোবব িক্রন।  োহক্ল ব বন এবাং  োর েল গিন েোব র 

বি োর েন্মে বোবষ িিী িোলক্নর আক্য়োেক্ন বনক্েরোও েলীয়ভোক্ব  ৎির ো গেখোক্চ্ছন নো। 

ববএনবির ব িমোক্ন গে অবস্থো,  োক্   োর গন োিমীক্ের মক্ে আত্মসমীক্ষো ও আত্মশুবদ্ধ প্রক্য়োেন, নইক্ল েলটি অবস্তত্ব হোরোক্ব। 

 োরো  োক্ের আওয়োমী লীক্ের ববক্রোবর্ োর নীব  অব্যোহ  রোখুন; বিন্তু বঙ্গবন্ধু গে েোব র বি ো এই ঐব হোবসি স য ও বোস্তব োক্ি গমক্ন বনক্য় 

ভোরক্ র ববক্েবির মক্ ো রোেননব ি প্রজ্ঞো ও দূরদৃবির িবরচয় বেক্ল শুধু  োরো রক্ষো িোক্বন নো, েো ীয় রোেনীব র অননিয, সাং ষ ি ও সাংিট 

অক্নিটো দূর হক্য় এিটি সুদৃঢ় েণ োবন্ত্রি িোঠোক্মো েক্ি উঠক্  িোক্র। 

এই সমক্ ো ো গেক্ের ব িমোন সাংিক্ট এিোন্ত প্রক্য়োেন, আর এটো হক্  িোক্র বঙ্গবন্ধু গেখ মুবেবক্ি স্মরণ এবাং  োক্ি গিন্দ্র িক্রই। আওয়োমী 

লীেক্িও অনুক্রোর্ েোনোই  োরো বঙ্গবন্ধুক্ি েলীয় গন ো িক্র নো গরক্খ , বনব িোচক্ন েলীয় প্র ীি বহক্সক্ব ব্যবহোর নো িক্র, েল-ম  বনবব িক্েক্ষ সব 

বোঙোবলর গন ো বহক্সক্ব প্রব ষ্ঠোয় এবেক্য় আসুন। 

 


