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িসরাজগে  মিু যেু র খি ডত ইিতহাস

বাবু  ইসলাম ॥  িসরাজগ  উপেজলা সদের িনিমত াধীনতা য়ােরর চূূড়ায় জািতর িপতা ব ব ু  শখ মিুজবরু
রহমােনর িতকিৃত। এিট  াপন  কের াধীনতা  য়ারেক  আরও ােণা ল  কের তালা  হেয়েছ। জাতীয়  চার
নতা-শহীদ  এম  মন র  আলী,  সয়দ  নজ ল  ইসলাম,  তাজউ ীন  আহমদ  ও  এএইচএম  কাম ামােনর
িতকিৃতও াপন করা হেয়েছ। াধীনতা িদবস, িবজয় িদবস, এ েশ ফ য়াির, শহীদ িদবস, মুি েযা া িদবেস

গণত ি য় নানা বয়সী মা েষর ঢল নােম এই াধীনতা য়াের। এ জে র স ানরা াধীনতা য়াের এেস জািতর
িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান এবং জাতীয় চার নতােক দেখন এবং তােদর স েক বড়েদর কােছ থেক
জেন নন ইিতহাস। মিু যু , িনর  বাঙালীর ওপর পািক হােয়নােদর সশ  হামলা, াধীন বাংলােদেশর অভু দয়সহ

জািতর িপতা ব ব  ুও জাতীয় চার নতা স েক তারা জেন নয়। এ জ  মহান মুি যেু র ইিতহাস ধারণ করেব
াধীনতা য়ার থেক। এই াধীনতা য়ােরর িশ কম কেরেছন পিত িব ব দ । চারিদেক আম-জাম-কাঁঠালসহ

নানা জােতর গাছগাছািলর সবজু ছায়ায় িনমাণ করা হেয়েছ এই য়ার। পােশই বেয় গেছ ছা  নদী। তেব নদী এখন
ভরাট হেয় অেনকটা খােল পিরণত হেয়েছ। চ  মােস পািন না থাকেলও বষায় পািনেত টইট রু থােক এই খাল।
পিরেবশটা খুবই র। এমন র, মেনারম পিরেবেশ কাজীপুর উপেজলা সদের শীতাতপ িনয়ি ত ডাকবাংেলার
সামেন িনিমত াধীনতা য়ােরর চড়ূায় জািতর িপতা  ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমােনর িতকিৃত। িসরাজগে র
কাজীপুর উপেজলা সদের যেত সড়েকর গালচ েরই শখ মুিজবসহ জাতীয় চার নতার অ তম শহীদ এম মন র
আলীর মু রাল শাভা পাে ।

কািজপুর উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান ও উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক খিললরু রহমান িসরাজী
উপেজলা সদেরর াণেকে  াধীনতা য়ার িনমাণ সে  বেলেছন- এিট িছল সমেয়র দািব। নতনু জে র জ
খুবই পূণ। কারণ, যেুগ যুেগ াধীনতার ইিতহাস িবকতৃ করা হেয়েছ। উপেজলা পিরষেদর আি নায় ািপত এই

াধীনতা য়াের নতুন জ  এেস দখেব মহান াধীনতার পিত িছেলন জািতর িপতা ব ব ু  শখ মিুজবরু
রহমান। মিু যেু র অ তম সংগঠক, ব ব রু িব  ও আজীবেনর রাজৈনিতক সহচর শহীদ এম মন র আলীসহ
জাতীয় নতার ইিতহাস। তখন বা বতােক আর কউ অ ীকার করেত পারেব না। এখােন যত মা ষ আসেব সবাই
ইিতহাসেক মেন করেব। জাতীয় চার নতাসহ ব ব েুক তত বিশ ভালবাসেব। এ কারেণই ি য় নতা মাহা দ
নািসম এই াধীনতা য়ার িনমাণ কেরেছন। এ ছাড়া কািজপুেরর মা ষ ব ব ু ক া শখ হািসনা মাহা দ নািসম
এবং নৗকার হাল ধের িতিট জাতীয় িনবাচেন নৗকােক িবজয়ী কেরেছ। াধীনতার পর থেক কািজপুেরর মা ষ
ব ব ,ু শহীদ মন র আলী এবং নৗকা ছাড়া আর িকছু জােনিন। াধীনতা য়ােরর চড়ূায় জািতর িপতার ছিব াপন
কের াধীনতা য়ারেক আরও ােণা ল কের তালা হেয়েছ।

কািজপুর উপেজলা পিরষেদর িনবাহী  অিফসার জািহদ হাসান িসি কী বেলেছন- উ রা েলর কান উপেজলায়
াধীনতা য়ার িনিমত হেয়েছ বেল জানা নই। এই াধীনতা য়ার িনমােণর ফেল মহান মুি যেু র মধ  িদেয়

অিজত াধীনতার মহান পিত ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান এবং শহীদ এম মন র আলীসহ জাতীয় চার নতােক এ
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জে র মা ষ দেয় ধারণ করেব। তারা াধীনতা য়াের এেস দখেত পােব, এ দেশ কারা মিু যেু র নতৃ
িদেয়েছন।

চািলতাডা া ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান আিত র রহমান মু ল বেলেছন- কািজপেুর াধীনতা য়ার িনমাণ
সিত ই শংসার দািব রােখ। মিু যেু র সময় এ অ ল িবেশষ কের চর এলাকা িছল াধীনতাি য় মা েষর িনরাপদ
ান। সই কািজপুের াধীনতা য়ার িনমােণ জনগেণর ত াশা পরূণ হেয়েছ। এক সমেয়র ভা েন িব  কািজপরু

ি য় নতা মাহা দ নািসেমর নতৃে  জেগ উেঠেছ। ২০১৮ সােলর মহান াধীনতা িদবেস এ য়ােরর উে াধন
কেরেছন তৎকালীন া  ও পিরবার কল াণম ী মাহা দ নািসম এমিপ এবং সােবক এমিপ তানভীর শািকল জয়।
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