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বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র গঠন ও দুনীতি তনধন দর্ শন 

 ড. ইফভিখার উতিন চ ৌধুরী 

বাঙালী জাতিরাভষ্ট্রর মহান স্থপতি বাঙালীর বঙ্গবন্ধু তবশ্ববন্ধু চর্খ মুতজব। মহাকাভলর মহানায়ক ও সব শকাভলর সব শভেষ্ঠ ব বাঙালী। রাজনীতির 

সূ নালগ্ন চেভকই চদর্ভেভমর আদতর্ শক চ িনায় পতরপুষ্ট স্বাধীন-সাব শভেৌম বাাংলাভদর্ েতিষ্ঠ বায় জীবভনর সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পতরহার কভর তনরলস 

িযাভগর মতহমায় োস্বর হভয়ভেন। দীর্ শ স্বাধীনিা সাংগ্রাভমর কঠিন কালপতরক্রমায় চে সিযাগ্রহ, তনভল শাে-তনভম শাহ জীবনোপভন যেয হয় হভয় 

পভেতেভলন িার মূভল তেলÑ স্বজনেীতি, দুনীতিমুক্ত, চর্াষণহীন মানতবক সমাজ েতিষ্ঠ বার দুরূহ ব্রি। 

‘যসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রভে বঙ্গবন্ধু তলভখভেন, আওয়ামী লীভগ চোগদাভনর জন্য বঙ্গবন্ধুর যনুভরাভধ এভক ফজলল হক  াঁদপুভরর এক জনসোয় 

আওয়ামী লীভগ চোগদান কভর চর্াষণা করভলন, ‘োঁরা চুতর করভবন িাঁরা মুসতলম লীভগ োকুন, আর োঁরা োল কাজ করভি  ান িাঁরা আওয়ামী 

লীভগ চোগদান করুন।’ পরবিীভি রাজননতিক যভনক মিাননভকযর পালাবদভল যুক্তফ্রভে চোগ তদভয় তনব শা ন করার তসদ্ধাভের চেতিভি বঙ্গবন্ধু 

মওলানা োসানীভক বভলতেভলন, ‘আওয়ামী লীগ তনব শা ভন জয়লাে করভব, েভয়র চকান কারণ চনই। আর েতদ সাংখ্যাগুরু না হভি পাভর 

আইনসোয় আওয়ামী লীগই তবভরাধী দল হভয় কাজ করভব। রাজনীতি স্বচ্ছ োকভব, জগাতখচুতে হভব না। আদর্ শহীন চলাক তনভয় িমিায় চগভলও 

চদভর্র কাজ হভব না। ব্যতক্তগি স্বাে শ উদ্ধার হভি পাভর।’ 

আদর্ শহীন যননতিক ব্যতক্তভদর সমন্বভয় চকান দল সাংগঠিি হভল চসটি চদভর্র বা চদভর্র জনগভণর মঙ্গভলর পতরবভিশ রাজননতিক পতর য় ব্যবহার 

কভর ব্যতক্ত কল্যাণ বা স্বাে শ উদ্ধাভর ব্যতিব্য হয় োকভবÑ বঙ্গবন্ধুর রাজননতিক দর্ শভন চসটিই বার বার েিীয়মান হভয়ভে। বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র-সমাজ 

দর্ শভনর চে তবষয়টি সবভ ভয় গুরুত্ব ও িাৎপে শপূণ শ, িা হভলা ধম শবণ শ-দলমি তনতব শভর্ভষ রাভষ্ট্রর সামতগ্রক আপামর জনগভণর কাে শকর মঙ্গল সাধন। 

বঙ্গবন্ধু বভলতেভলন, ‘ধম শোণ বাঙালী মুসলমানরা িাভদর ধম শভক োলবাভস, তকন্তু ধভম শর নাভম চধাঁকা তদভয় রাজননতিক কাে শতসতদ্ধ করভি িারা 

চদভব না এ ধারণা যভনভকরই হভয়তেল। জনসাধারণ  ায় চর্াষণহীন সমাজ এবাং যে শননতিক ও সামাতজক উন্নতি।’  

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্ী রাষ্ট্র-সমাজ ত ো-চ িনা বরাবরই জনগভণর সুখ-সমৃতদ্ধর লভিযই তস্থর, োর মূভল তেল যসাম্প্রদাতয়ক, সমাজিাতিক ও মানতবক 

রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থার চেকসই সমৃতদ্ধ তনতিভি দুনীতিভকই বঙ্গবন্ধু েধান েতিবন্ধক তহভসভব তবভব না কভরভেন 

এবাং িা তনধনকভে োয় েতিটি বক্তব্য-োষভণ জনগণভক এই ব্যাপাভর সভ িন কভরভেন। রাষ্ট্রেভির সকল চিভে দুনীতিমুক্ত র্াসন পতর ালনায় 

বঙ্গবন্ধুর যঙ্গীকার তেল তনখাদ এবাং দুনীতি তনধনকভে বঙ্গবন্ধুর তনভদ শর্না তেল যিযে চেৌতক্তক, যুভগাপভোগী এবাং চখালাভমলা। যকপভেই তিতন 

এসব তবষয়ভক জনগভণর সম্মুভখ েকার্ এবাং এর েতিকাভর সহভোতগিার আহ্বান কভরভেন।  

১৯৭২ সাভলর ৯ এতেল আওয়ামী লীভগর স্বাধীনিা উত্তর েেম কাউতিল যতধভবর্ভন বঙ্গবন্ধু বভলন, ‘রাজননতিক স্বাধীনিা পাওয়া চেভি পাভর, 

যে শননতিক স্বাধীনিা না হভল রাজননতিক স্বাধীনিাও ব্যে শ হভয় োয়। চকবল আওয়ামী লীভগর সরকার হভল  লভব না। সভঙ্গ সভঙ্গ জনগভণরও 

সরকার। সাভে সাি চকাটি মানুষ, মানুভষর সরকার। এো সম্বভন্ধ পতরষ্কার োকা দরকার। আপনাভদর কাজ করভি হভব। েতিষ্ঠ বানভক সুশৃঙ্খল 

করভি হভব। তবভরাধী দভল োকা এক রকভমর পো, আর সরকাভরর পভি রাজনীতি করা যন্যরকম পো এবাং চসখাভন গঠনমূলক কাভজর তদভক 

মানুষভক এতগভয় চেভি হভব, যিযা ার চেন না হয়, জুলুম চেন না হয়, লুেপাে চেন না হয়।’ 

বঙ্গবন্ধু আরও বভলভেন, ‘চদভর্র মানুষভক চসবা কভর মন জয় করভি হভব। চিামাভদর কাভে আমার তনভদ শর্, চিামাভদর কাভে আমার আভবদন, 

চিামাভদর েতিজ্ঞা করভি হভব চে, আমাভদর কাভে রাভির আরাম, তদভনর তবোম হারাম, আমাভদর কাজ করভি হভব। দুুঃখী মুভখ হাতস চফাোভি 

হভব। িমিার জন্য আওয়ামী লীগ জন্মগ্রহণ কভরতন। বাাংলাভদভর্ চর্াষণহীন সমাজ গঠন করার জন্যই আওয়ামী লীগ জন্মগ্রহণ কভরভে। 

চর্াষণহীন সমাজ গভে তুলভি হভব। চলাভের উভধ শ উঠভি হভব। চলাে চেখাভন ধ্বাংস চসখাভন। একবার েতদ চকউ চলােী হভয় োয়, চস জীবভন আর 

মাো উঁচু কভর দাঁোভি পারভব না। শুধু আপনার মুভখ কাতল চদভবন না, কাতল চদভবন চসই সাভে সাি চকাটি মানুভষর মুভখ। চেই আওয়ামী লীভগর 

চনতৃভত্ব সাভে ৭ চকাটি মানুষ সব স্বাধীন হভয়ভে।’ 

১৯৭২ সাভল মহান চম তদবভস বঙ্গবন্ধু বভলতেভলন, ‘গুটিকভয়ক সুতবধাবাদী ব্যতক্ত-চগাষ্ঠ বী জািীয় সম্পদ ও েমজীবী মানুভষর উৎপাদন তনভজভদর 

কুতিগি কভর চরভখতেল। চদর্ আজ স্বাধীন। সম্পভদর মাতলক জনগণ। িাই চকান চেণীতবভর্ভষর চোগ লালসার জন্য এবাং চলাে  তরিাে শ করার 

তনতমত্ত এই সম্পদভক যপ য় করভি চদয়া হভব না।’ ১৯৭২ সাভলর ৯ চম রাজর্াহী মাদ্রাসা ময়দাভন বঙ্গবন্ধু বভলন, ‘আপনারা জাভনন, জীবভন 

আতম চকানতদন তমথ্যা ওয়াদা কতরতন। আতম জীবভন েধানমিী বা মিী হওয়ার জন্য রাজনীতি কতরতন। একতদভক তেল আমার েধানমিীর 

তসাংহাসন আর একতদভক তেল আমার ফাঁতসর র্র। আতম বাাংলার জনগণভক মাো নি করভি তদভি পাতর না বভলই ফাঁতসকাষ্ঠ ব চবভে তনভয়তেলাম। 

সমাজিি োো বাাংলার দুুঃখী মানুষ বাঁ ভি পাভর না। চসজন্য সমাজিি কাভয়ম করার েেম পদভিপ তনভয়তে।’ 

ঘুষ-সুদভখার, মজুদদার, চ ারাকারবাতর, চ ারা ালাতন, যভন্যর জতম-বাতে দখলদারভদর তবরুভদ্ধ বঙ্গবন্ধু কভঠার োষায় শুধু সাবধান কভরনতন, 

িাভদর আইভনর আওিায় আনার হ ুঁতর্য়াতর উচ্চারণ কভরভেন বহবার। ১৯৭২ সাল, ঐতিহাতসক ৭ জুন চসাহরাওয়াদী উদ্যাভন েদত্ত োষভণ বঙ্গবন্ধু 

বভলতেভলন, ‘িাভদর হ ুঁতর্য়ার কভর তদভয় বলভি  াই, োরা র্হভর সরকারী বাতে, গাতে দখল কভর আে, োরা চদাকান বা যভন্যর জতম দখল কভর 

আে, োরা মজুদ করে, তজতনসপে তবতক্র করে না, তজতনভসর দাম বাোবার চ ষ্টা করে, িাভদর চরহাই চনই। আতম তেিা কভর দুতনয়ার নানা চদর্ 

চেভক তজতনসপে আনতে আমার গতরব-দুুঃখীভদর জন্য। চসই তজতনস োরা লুেপাে কভর খাচ্ছ, িাভদরও রিা চনই।’ 



চসানার বাাংলা তবতনম শাভণ বঙ্গবন্ধু স্বোবসুলে সাবলীল েতঙ্গভি চসানার মানুষ সন্ধাভন যতব ল এবাং োয়র্ এই চদভর্র তনভল শাে, তনভম শাহ ও িযাগী 

ব্যতক্তভদর উজ্জীতবি করার তনরের েয়াস যব্যাহি চরভখতেভলন। ১৯৭২, ৪ জুলাই বঙ্গবন্ধু কুতমল্লায় এক জনসোয় বভলতেভলন, ‘চসানার বাাংলা 

গেভি হভল চসানার মানুষ পয়দা করভি হভব। এই  াোর যেযাস িযাগ কর।  াোর চগাষ্ঠ বীর জ্বালায় আতম তিভি হভয় চগলাম। এই  াোর চগাষ্ঠ বীভক 

আতম বার বার ওয়াতন শাং তদতচ্ছ।  াোর চগাষ্ঠ বী আমার দভলই চহাক, যন্য দভলই চহাক, যন্য জায়গারই হও, চিামাভদর আতম িমা করভি পারব না। 

আল্লাহ্ও িমা করভব না।’  

দুনীতি দমন এবাং েতিকাভরর ব্যবস্থা গ্রহভণ যভনক চিভে যননতিক পো যবলম্বন কভর তনরপরাধ, তনরীহ, সৎ ব্যতক্তভদর  তরে হনন, হয়রাতন ও 

তমতডয়া যপভকৌর্ভলর মাধ্যভম ফাঁতসভয় চদয়ার কুৎতসি েভ ষ্টা সম্পভকশ ১৯৭২ সাভলর ১৬ জুলাই জািীয় চেসক্লাভব ঢাকা সাাংবাতদক ইউতনয়ভনর 

বাতষ শক যতধভবর্ভন েদত্ত বঙ্গবন্ধুর োষণটি যতবস্মরণীয়। তিতন গণমাধ্যভমর যপসাাংবাতদকিার মাধ্যভম এই ধরভনর কম শেজ্ঞভক ‘েীতি েদর্ শন’ 

তহভসভব তবভব না কভরভেন এবাং কীোভব গুটিকভয়ক সাংবাদমাধ্যভমর হাভিভগানা কতিপয় যে শতলপ্সু সম্পাদক বা সাাংবাতদক পুভরা গণমাধ্যমভক 

কলুতষি করার যপভ ষ্টা  াতলভয় চগভেন, িাভদর তবরুভদ্ধ জনগণভক সভ িন কভরভেন। 

তিতন বভলতেভলন, ‘চকান সাপ্তাতহক বা সান্ধয দদতনভক কারও তবরুভদ্ধ তমথ্যা কো তলভখ িাভক বলা হভিা, োকা দাও, নইভল আবার চিামার তবরুভদ্ধ 

চলখা হভব। িখন সতিয সতিযই োকা তদভয় চস কাগভজর মুখ বন্ধ করা হভিা। আতম লিয করতে এখাভনও এই ধরভনর একো েবণিা মাো  াো 

তদভয় উভঠভে। আরও চদখা োভচ্ছ, োর আভয়র চকান েকাশ্য উৎস চনই, চসও দদতনক কাগজ চবর করভে। রািারাতি কাগজো চবর হয় চকাো 

চেভক? পয়সা চদয় চক? আতম তর্ে েতিষ্ঠ বান রাষ্ট্রায়ত্ত কভরতে, ব্যাাংক রাষ্ট্রায়ত্ত কভরতে। এর জন্য িারা চেঁভদ মভর। িাভদর পয়সা আভস 

চকাভেভক? আতম েতদ খবর পাই চে, তবভদর্ীরা িাভদর সাহায্য করভে এবাং িখন েতদ আতম িাভদর তবরুভদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ কতর িাহভলও তক 

আপনারা বলভবন, সাংবাদপভের ও সাাংবাতদকভদর ওপর যন্যায় হামলা হভয়ভে?’ 

১৮ আগস্ট, ১৯৭৪ সাল বন্যাকবতলি জাতির উভিভর্ বঙ্গবন্ধু বভলতেভলন, ‘চদর্বাসী োই ও চবাভনরা, একো কো আজ আতম পতরষ্কার োষায় 

বলভি  াই, জনগভণর দুদ শর্াভক মূলধন কভর োরা মুনাফা লুভে চসই ঘুষভখার, দুনীতিবাজ, চ ারাকারবার, মজুদদার ব্যবসায়ীভদর বাাংলার মাটি 

চেভক উৎখাি করভি হভব। তরতলফ বণ্টন তনভয় চকান তেতনতমতন চখলা বরদার্ি করা হভব না। ক্ষুধািশ মানুভষর গ্রাস োরা চকভে চনয় িারা মানুষ 

নয়, মানুষরূপী পশু। আপনারা আমার ওপর আস্থা রাখভি পাভরন। আতম এই পশুভদর বাাংলার মাটি চেভক উৎখাি করভি  াই। তকন্তু জনগভণর 

সাহায্য োো এ সম্ভবপর নয়। িাই জনগভণর সাহায্য আতম কামনা কতর।’ 

১৯৭৫ সাভলর ১৫ জানুয়াতর রাজারবাগ পুতলর্ লাইভনর েেম পুতলর্ সপ্তাহ উপলভি উভবাধনী োষভণ বঙ্গবন্ধু বভলতেভলন, ‘জীবন যিযে 

িণস্থায়ী। এই কো মভন রাখভি হভব। আতম আর আপতন মৃতুযর পর সামান্য কভয়ক গজ কাপে োো সভঙ্গ আর তকছুই তনভয় োব না। িভব চকন 

আপনারা মানুষভক চর্াষণ করভবন, মানুভষর ওপর যিযা ার করভবন? গতরভবর ওপর যিযা ার করভল আল্লাহর কাভে িার জবাব তদভি হভব। 

িাই শুধু আপনারা নয়, সম হয় সরকারী কম শ ারীভকই আতম যনুভরাধ কতর, োভদর যভে শ আমাভদর সাংসার  ভল, িাভদর চসবা করুন। োভদর জন্য, 

োভদর যভে শ আজভক আমরা  লতে, িাভদর োভি কষ্ট না হয়, িার তদভক চখয়াল রাখুন। োরা যন্যায় করভব, আপনারা যবশ্যই িাভদর কভঠার 

হভ হয় দমন করভবন। তকন্তু সাবধান, একোও তনরপরাধ চলাভকর ওপর চেন যিযা ার না হয়। িাভি আল্লাহ্র আরর্ পে শে চেঁভপ উঠভব। আপনারা 

চসই তদভক চখয়াল রাখভবন।’ 

বঙ্গবন্ধুর চনতৃভত্ব বাঙালী জািীয়িাবাভদর তেতত্তভি গণিাতিক, সমাজিাতিক ও ধম শতনরভপি সমাজ-রাষ্ট্র গঠভন স্বাধীনিার মূলমভি উবুদ্ধ হভয় 

তের্ লাখ র্হীদান ও দুই লাখ জননী, জায়া, কন্যার সভব শাচ্চ িযাভগর তবতনমভয় আজভকর এই স্বাধীন মাতৃভূতম। বঙ্গবন্ধুর সুভোগ্য িনয়া চদর্রিœ 

চর্খ হাতসনার চনতৃভত্ব বঙ্গবন্ধুর যসমাপ্ত কাজগুভলা সমাতপ্তর লভিয বঙ্গবন্ধুর তনভদ শতর্ি পে ও করণীয় সম্পভকশ যতময়বাণীগুভলা তনেীক 

সাহতসকিায় ধারণ কভর তবশ্বপতরম-চল চদর্ আজ সকল চিভে উন্নয়ন ও সমৃতদ্ধর সূ ভক যভূিপূব শ মে শাদায় আসীন হভয়ভে। নতুন কভর জাতির 

জনভকর কভে কে তমতলভয় সিয-সাহসী উচ্চারণগুভলা পুভরা জাতিভক উিীপ্ত করভে। স্রষ্টার যপার রহমভি বঙ্গবন্ধুকন্যা চর্খ হাতসনা চদভর্র সকল 

সৎ, চোগ্য, চমধাবী, িযাগী ও পরীতিি পুভরা জনভগাষ্ঠ বীভক তনভয় দুনীতিমুক্ত রাষ্ট্রগঠভনর েিযভয় চে যতেোো শুরু কভরভেন, িার সফল 

বা হয়বায়ভন বঙ্গবন্ধুর চসানার বাাংলা েতিতষ্ঠ বি হভবইÑ এটিই আমার দৃঢ় তবশ্বাস। 

চলখক : তর্িাতবদ, সাভবক উপা াে শ,  ট্টগ্রাম তবশ্বতবদ্যালয় 

 

 


