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ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর ঢাকা িব িবদ ালয় পিরদশেনর কথা িছল ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ । িক
ভাগ , আমরা তােক এ িদেনই হারাই। আমােদর নজর িদেত হয় িতবাদী আে ালন গেড় তালার িত।

তাৎ িণক বল িতবাদ কন গেড় তালা যায়িন, স  ায় সােড় চার দশক পেরও উঠেছ। িক  চরম
বরী পিরেবেশ ছা সমাজ য ঃসাহসী িতবােদ শািমল হেত পেরিছল, তােকও খােটা কের দখার উপায়
নই। ব ব ু হত ার িতবােদ রাজপেথ নামেল পািখর মেতা িল কের হত া করা হেব, এমন মিক িছল।

বাংলােদশ এবং বাইেরর িকছু  সংবাদপে  ব ব ু  ও তারঁ  পিরবােরর সদ েদর িনেয়  ৎসা  রটনা  িছল
িনত িদেনর ঘটনা। এমন াপেটই আেস ৪ নেভ র,  ১৯৭৫ যিদন ঢাকা  িব িবদ ালয় বটতলা থেক
হাজার হাজার ছা ছা ী সনাবািহনী ও পুিলেশর বাধা অিত ম কের ধানমি ড ৩২ ন র সড়েক সমেবত হেয়
ব ব রু িত া জানায়। একই িদেন ঢাকা িব িবদ ালয় িসেনেট ১৫ আগে র হত াকাে র িন া াপন
ও জািতর িপতার িত া জািনেয় সবস তভােব হণ করা হয় শাক াব। ১৯৭৫ সােলর ১০ জনু
জাতীয়  ছা লীগ  ক ীয়  কিমিটর  ২১  জন  সদ  গণভবেন  ব ব রু  সে  দখা  কের  তােক  ঢাকা
িব িবদ ালয় পিরদশেনর আম ণ জানাই। িব িবদ ালয় কতৃপ ও একই আম ণ জানােল পিরদশেনর তািরখ
িনধািরত হয় ১৫ আগ । তােক িব িবদ ালয় থেক স ানসূচক ড েরট িডি  দােনর াব করা হয়, িক
িতিন িবনেয়র সে  তা ত াখ ান কের বেলিছেলন- আিম য িত ােনর চ াে লর, সখান থেক এ ধরেনর
স ান হণ করা অ িচত ও অৈনিতক।

নীিত-আদেশর িত কী আ গত ! আমােদর মেন আেছ, াধীনতার পর পর একদল ছা ছা ী অেটা েমাশন
দািব কের উপাচায ড. মাজাফফর আহমদ চৗধরুীর অিফস ঘরাও কের রাখেল িতিন পিরি িত সামাল িদেত
পুিলশ না  পািঠেয়  িনেজ সখােন  হািজর হন। এমন নিতবাচক আে ালেন  যু েদর ভৎসনা  কের িতিন
বেলিছেলনÑ এমন গিহত দািব ছা েদর িদক থেক আসা অ িচত।

১৯৭৫ সােলর ৭ জনু বাকশােলর একক ছা  সংগঠন জাতীয় ছা লীগ গঠেনর পর শখ শহী ল ইসলাম ও
মুজািহ ল ইসলাম সিলেমর নতেৃ  আমরা ছা  সংগঠেনর কমকাে ড চিলত ধারায় িকছু পিরবতন আনার
কােজ হাত িদই। ঢাকা ও অ া  িব িবদ ালেয়র ছা াবাস থেক অছা েদর বর কের দওয়া হয়। ডাইিনং
হেল ফাও খাওয়া ব  হয়। ১ জুলাই ঢাকা িব িবদ ালয় িদবেস িতিট িবভােগ ছা ছা ীরা সকােল সমেবত
হেয়  িশ কেদর  ফলু  িদেয়  া  জানায়।  তারপর িতিট িবভােগর  ছা -িশ ক-কমচারীরা  িমিছল  িনেয়
ক ীয় শহীদ িমনার, জগ াথ হেলর গণকবর ও শহীদ িব িবদ ালয় িশ কেদর কবের পু াঘ  অপণ কের।

উ  মাধ িমক পরী ার ফল কািশত হেল সব বােডর সরা ছা ছা ীেদর ডাক র প  থেক িটএসিসেত
সংবধনা জানােনা হয়। এসব কােজর িত ব ব রু পূণ সমথন িছল। িতিন এ ধারা সব  ছিড়েয় দওয়ার
পরামশ  দন।  আমােদর  ত াশা  িছল,  ১৫  আগ  িব িবদ ালয়  পিরদশন  শেষ  ছা -িশ ক  ক
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িমলনায়তেন য ভাষণ দেবন,  তােত  নতনু  ধারার ছা  আে ালেনর িবষেয়  িনেদশনা  থাকেব। ১৯৭৪
সােলর জলুাই-আগ  মােস বল ব ার সময় আমন ধােনর চারার ব াপক িত হেল ডাক র প  থেক
সাহরাওয়াদী উদ ানেক বীজতলায় পিরণত করা হয়। এ উেদ াগেক িতিন াগত জানান এবং গভীর রােত
গাপেন বীজতলা পিরদশন শেষ সহকমীেদর বেলিছেলন, ছা রা পড়ােশানার পাশাপািশ দেশর কােজ যু
হাক, কৃষক- িমেকর পােশ দাড়ঁাক- এটাই দখেত চাই। ব ার পর িভ  নেম এেল িতিন রাজধানীেত

ল রখানা পিরচালনার জ  ডাক র হােত শত শত মণ আটা তুেল দন। ব ার সময় আমরা া েম িট
তির কের িতিদন তা তেুল িদেয়িছ িবমান বািহনীর হােত, যা িবিভ  গম এলাকায় হিলক াের পৗঁেছ
দয় িবমান বািহনীর সদ রা। ঢাকার জলা শাসক রজাউল হায়াত মাহবুবজামান ও আমােক বেলিছেলন

‘ব া ােণ ও িভ  মাকােবলায় আপনােদর যা িকছ ু েয়াজন, ব ব  ু সটা দওয়ার িনেদশ িদেয়েছন।’

িব িবদ ালয় চ াে লরেক আমরা ১৫ আগ  াগত জানােত পািরিন। এর পিরবেত ফলু ছড়ােনা পেথ নেম
আেস ঘাতকেদর  বহনকারী  ট া  ও  সােঁজায়া  গািড়র  বহর।  যারা  জািতর  িপতােক হত া  করেত পাের,
নারী-িশ র াণ সংহাের যারা  ি ত  হয়িন  তারা  িব িবদ ালয় এবং  অ া  িশ া িত ােনর িতবাদী
ছা ছা ীেদর িত কতটা নশৃংস হেত পাের স ধারণা আমােদর িছল। স ত কারেণই তাৎ িণক িতবােদর
ডাক িদেত িগেয়  আমােদর সংযত হেত হয়। ত পির,  ১৫ আগে র পরপরই রমজান  মাস ও শারদীয়
েগাৎসেবর জ  টানা ই মাস পাচঁ িদন ঢাকা িব িবদ ালয় ও অ া  িশ া িত ান ব  ঘাষণা করা হয়।

জাতীয় ছা লীগ নতৃ  িস া  নয় ১৮ অে াবর িব িবদ ালয় খালার ই িদন পর ২০ অে াবর মধরু
ক াি টন থেক ব ব রু হত ার িতবােদ িমিছল বর হেব। এ কমসূিচ সফল করার জ  চেল গাপন িত।
১৭ অে াবর রােত ঢাকা িব িবদ ালেয়র িবিভ  ভবেনর দয়ােল লখা হয় িতনিট াগান- জয় বাংলা, জয়
ব ব ু এবং এক মুিজেবর র  থেক ল  মুিজব জ  নেব। থম িট াগান ১৫ আগ  থেক িনিষ
িছল, অ িট সমেয়র েয়াজেন সৃি । ২০ অে াবেরর িমিছল মধরু ক াি টন থেক বর হেয় কলাভবন ও
বটতলা দি ণ কের। পূব িস া  অ যায়ী কবল ডাক  সাধারণ স াদক মাহবুবজামান ব ব  রােখন।
খুিন চ  এ কমসূিচর িবষয়িট আেগ জানেত পােরিন। আমরা পরিদন ২১ অে াবর ফর সমােবশ ও িমিছেলর
কমসূিচ  ঘাষণা  কির।  বলা  যায়,  গাপনীয়তার  ঘরােটাপ  থেক  আমরা  কা  িতবাদ  সূচনা  কির।
শ “রাও িত নয়। তারা ২১ অে াবেরর জমােয়েত হামলা চালায়। আমরা তা িতহত করেত স ম হই।
ফেল উৎসাহ বেড় যায়। এ িদেনর িমিছল শেষ নূ হ-উল আলম লিনন ঘাষণা  কেরন ব ব ু  হত ার

িতবােদ  ২৯  অে াবর  বটতলা  থেক  িমিছল  যােব  ব ব রু  বাসভবেন।  আমরা  রাজধানীর  সব
িশ া িত ােন এ কমসূিচর সমথেন চার অিভযান  পিরচালনার িস া  িনই। িলফেলট ছাপা  হয়  িবপুল
সংখ ায়। িশেরানাম দওয়া  হয়-  কােঁদা  বাঙািল কােঁদা। িবিভ  িশ া িত ােনর িণকে  িগেয়  আমরা
ছা ছা ীেদর এ কমসূিচেত যাগদােনর আ ান জানাই। রাজৈনিতক নতা-কমী, িমক ও সাং িৃতক সংগঠন
এবং পশাজীবী-বুি জীবীেদরও জািতর িপতার িত া  িনেবদন এবং  তারঁ হত ার িতবাদ কমসূিচেত
অংশ হেণর আম ণ জানােনা হয়। িক  ২১ অে াবেরর সংঘেষর রশ চেল কেয়ক িদন। এ কারেণ শাক
িমিছেলর  নতনু  তািরখ  িনধারণ  করা  হয়  ৪  নেভ র।  স  সময়  খুিনচে র  কেঠার  িনেষধা ার  কারেণ
সংবাদপ  িকংবা  বতার- টিলিভশেন আমােদর কমকাে ডর কথা  চার হেত পােরিন। মুেখ মুেখ চােরর
ওপরই আমােদর িনভর করেত হয়। আমরা ছাট ছাট দেল ভাগ হেয় িবিভ  িণকে  িগেয় ১৫ আগে র
নশৃংস হত াকাে ডর কথা তেুল ধির। য ছা সমাজ াধীনতা সং ােম অ ণী ভূিমকা পালন কেরেছ, তারা

াধীন দেশর পিতর হত াকাে ডর মেতা অ ায় মেন িনেত পাের না, এটাই িছল মূল কথা। এ কমসূিচর
বাতা পৗঁছােত িগেয় আমােদর কেয়কজন কমী িলফেলটসহ ফতার হন। িণকে  ব তৃা দানকােল
বাধা দওয়ার ঘটনাও ঘেট।

৪ নেভ র সকােল শত সং ােমর পীঠ ান  বটতলা  ছা -জনতায়  পূণ হেয়  যায়। জাতীয়  ছা লীগ নতা
মুজািহ ল ইসলাম সিলম, নূ হ-উল আলম লিনন, ইসমত কািদর গামা, ওবায় ল কােদর, মাহবুবজামান,
অজয় দাশ , কাজী আকরাম হােসন, রিবউল আলম চৗধরুী, মমতাজ হােসন, মা ফা জালাল মিহউি ন

মুখ জাতীয় ছা লীগ ক ীয় কিমিটর সদ  ব ব রু বাসভবন অিভমুেখ যাওয়া িমিছেলর সামেন থােকন।
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াগান িছল না িমিছেল। ব ব রু ছিব িছল, ব ানার িছল। িনলে ত এলাকায় িমিছল পৗঁছােল বাধা আেস
সনাবািহনী ও পুিলেশর তরেফ। ছা েনতােদর সে  তােদর দীঘ সময় বাকিবত ডা হয়। একপযােয় আেগর

িদন সনাবািহনী ধান িজয়াউর রহমানেক গহৃব ী কের সনাবািহনীর িনয় ণ হণকারী ি েগিডয়ার খােলদ
মাশারেফর হ ে েপ িমিছল এিগেয় চেল ধানমি ড ৩২ ন র সড়েকর িদেক, যখান থেক ১৯৭১ সােলর

২৬ মাচ ব ব ু াধীনতা ঘাষণা কেরিছেলন। ব ব রু বাসভবেন এক আেবগঘন পিরেবশ সৃি  হয়। সবাই
িছেলন অ িস । ১৫ আগ  নশৃংস হত াকাে ডর পর এই থম আমরা ওই পিব , িক  র েভজা অ েন

েবশ করেত পাির।

ওই কমসূিচ সফলভােব স  করেত পারার ি  কাটেত না কাটেতই আমরা িনি ত হইÑ ২ নেভ র গভীর
রােত ব ব রু খুিন খা কার মাশতােকর িনেদেশ ঢাকা ক ীয় কারাগাের িনহত হেয়েছন জাতীয় চার
নতা, মুি যুে  ব ব রু পে  নতৃ দানকারী সয়দ নজ ল ইসলাম, তাজউ ীন আহমদ, ক াে ন মন র

আলী ও এ এইচ এম কামা ামান। আমরা ব ব রু বাসভবেনর অদূের কলাবাগান মােঠ সভা কের িস া
িনই- ৫ নেভ র ব ব ু ও জাতীয় চার নতা হত ার িতবােদ ঢাকা শহের হরতাল পািলত হেব। হরতাল
শেষ বায়তলু মাকাররেমর সামেন অ ি ত হেব গােয়বানা জানাজা। শাক িমিছেল অংশ হণকারী ছা
নতা-কমীেদর িনেদশ দওয়া হয় হরতাল সফল করার িত হণ করেত।

৪ নেভ র িবকােল িছল ঢাকা িব িবদ ালয় িসেনট অিধেবশন। এেজ ডা িছল উপাচায প ােনল িনবাচন। ছা
িতিনিধ িহেসেব মাহবুবজামান, ইসমত কািদর গামা ও অজয় দাশ  অিধেবশেন যাগ িদেয় রা পিত ও

িব িবদ ালয় চ াে লর ব ব  ু শখ মুিজবুর রহমান হত ার িন া ও তারঁ িত া াপন কের শাক াব
উ াপন করেল তা সবস তভােব অ েমাদন হয়। য িত ােন িতিন আসেত পােরনিন, তার সেবা  ফারাম
িসেনেট হত াকাে ডর িন া কাশ ও ঘাতকেদর িবচােরর দািবও জানােনা হয়। পরিদন হরতাল ও গােয়বানা
জানাজা  শেষ বায়তলু মাকাররেমর সামেনর সমােবশ থেকও এ দািব ওেঠ। সখােন ব ব রু িৃতেত
জাতীয় শাক িদবস পালন এবং বাংলােদশ বতােরর নাম পুনবহােলর দািবও জানােনা হয়।

িক  ভাগ , ৬ নেভ র মধ  রােতর পর িজয়াউর রহমান ফর সনাবািহনীর কতৃ  হণ কেরন। খােলদ
মাশাররফসহ  িবপুলসংখ ক  সনা  অিফসারেক  হত া  করা  হয়।  িন রু  সামিরক  শাসেনর  কবেল  পেড়

পািক ািন  হানাদার  বািহনীেক  শাচনীয়ভােব  পরািজত  কের  াধীনতা  অজন  করা  দশ  বাংলােদশ।  
পিরহােসর িবষয় এ অৈবধ কমকা ড পিরচালনার জ  িতিন সামেন িশখ ডী িহেসেব রােখন ি ম কােটর

ধান িবচারপিত আবু সাদত মাহা দ সােয়মেক। তেব ইিতহাস তােদর মা কেরিন।  ব ব  ুহত ার িবচার
হেয়েছ বাংলােদেশ,  জািত হেয়েছ কল মু ।

                লখক : কলািম ।
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