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বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

জনসাংদর্াগ শাখা 

পর্ যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা 
 

বঙ্গবন্ধুর পেচিহ্ন (Foot-step of Bangabandhu) 

সব যকাদলর সব যদেষ্ঠ বাঙাচল জাচির চপিা বঙ্গবন্ধু িাঁর জীবদ্দশায় বাাংলাদেদশর অভযন্তদর চবচভন্ন কাদজ ভ্রমণ 

কদরদেন এরকম ১০০টি গন্তদের িাচলকা 

ক্রম স্মৃচিচবজচিি স্থান সময়কাল উদদ্দশ্য/কম যকান্ড  িথ্যসূত্র. 

১.  চগমাডাঙ্গা টুচঙপািা 

মদডল সরকাচর প্রাথচমক 

চবদ্যালয় 

১৯২৯-১৯২৭  ১৯২৭ সাদল শশখ মুচজবুর রহমাদনর শলখাপিা শুরু 

হদয়দে এম. ই. স্কুদল (বিযমান চগমাডাঙ্গা টুচঙ্গপািা 

মদডল সরকাচর প্রাথচমক চবদ্যালয়)। িৎকাদল এটিই 

চেল ওই এলাকার একমাত্র ইাংদরচজ স্কুল। শশখ 

মুচজদবর শোট োো খান সাদহব শশখ আবদুর রচশে 

স্কুলটির প্রচিষ্ঠািা। তৃিীয় শেচণ পর্ যন্ত এই স্কুদল 

শলখাপিা কদরন শশখ মুচজব। স্কুলটি বিযমাদন 

চগমাডাঙ্গা টুচঙ্গপািা সরকাচর উচ্চ চবদ্যালদয়র সদঙ্গ 

সাংযুক্ত। 

শশখ মুচজবুর রহমান, 

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, চে 

ইউচনভাচস যটি শপ্রস চলচমদটড, 

পৃষ্ঠা ৮। 

২. মাোরীপুর ইসলাচময়া 

হাই স্কুল 

১৯৩৩-১৯৩৬ ১৯৩৩ সাল শথদক ১৯৩৬ সাল পর্ যন্ত মাোরীপুর 

ইসলাচময়া হাই স্কুদলর ৩য় শেচণ শথদক ৫ম শেচণর 

োত্র চেদলন বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান। ১৯৩৭ 

সাদল নেী ভাঙদনর পর স্থানান্তচরি হয় ইসলাচময়া 

হাই স্কুল। বিযমাদন স্কুদলর কাঠাদমা আদে, চকন্তু স্কুল 

চহসাদব িা েবহার হদে না। 

বাাংলাচনইজ২৪.কম, ১৭ মাি য 

২০২০ 

 (অনলাইন চভচজট ২২ 

এচপ্রল ২০২১) 

৩. শগাপালগঞ্জ চমশন স্কুল 

(বিযমাদন সরকাচর 

বঙ্গবন্ধু কদলজ) 

১৯৩৮ ১৯৩৮ সাদল িৎকালীন অচবভক্ত বাাংলার প্রধানমন্ত্রী 

শশদর বাাংলা এ শক ফজলুল হক এবাং েমমন্ত্রী শহাদসন 

শহীে শসাহরাওয়ােী শগাপালগঞ্জ র্ান। এ উপলদযয 

সভা ও এচিচবশন আদয়াজন করা হয়। সভা শশদে 

এচিচবশন উদবাধদনর পর এ শক ফজলুল হক 

পাবচলক হল শেখদি র্ান এবাং শহাদসন শহীে 

শসাহরাওয়ােী শগাপালগঞ্জ চমশন স্কুল শেখদি র্ান। 

শশখ মুচজবুর রহমান িখন চমশন স্কুদলর োত্র, চিচন 

শসাহরাওয়ােীদক সাংবধ যনা শেন। ওই সময় িাঁদের 

পচরিয় হয়। শসাহরাওয়ােী িাঁর নাম-ঠিকানা চলদখ 

শনন এবাং পরবিীদি িাঁদক চিঠি চলদখন। (শগাপালগঞ্জ 

চমশন স্কুদলর জায়গায় ১৯৫০ সাদল কাদয়দে আর্ম 

চজন্নাহ কদলজ প্রচিচষ্ঠি হয়। ১৯৭১ সাদল বাাংলাদেশ 

স্বাধীন হওয়ার পর কদলজটির নাম পচরবিযন কদর 

রাখা হয় সরকাচর বঙ্গবন্ধু কদলজ।) 

শশখ মুচজবুর রহমান, 

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, চে 

ইউচনভাচস যটি শপ্রস চলচমদটড, 

পৃষ্ঠা ১০ ও ১১। 

 

৪. ফচরেপুর রাদজন্দ্র কদলজ 

(বিযমাদন সরকাচর 

রাদজন্দ্র কদলজ, 

ফচরেপুর) 

৯ নদভম্বর 

১৯৪৫ 

১৯৪৫ সাদলর ৯ নদভম্বর ফচরেপুদরর রাদজন্দ্র কদলজ 

প্রাঙ্গদণ শশখ মুচজবুর রহমাদনর সভাপচিদে এক 

চবদযাভ সভা অনুচষ্ঠি হয়। শসই সভায় অতুল শ াে, 

অচশি েত্ত, মুহাম্মে জাচহে ও অমরন্দ্র শ াে বক্তৃিা 

শেন এবাং কলকািায় োত্রদের ওপর পুচলচশ 

চনর্ যািদনর প্রচিবাে জানান। 
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৫. ২৭ শক এম োস শলন, 

টিকাটুলী, ঢাকা  

১৯৪৭ ১৯৪৭ সাদল শশখ মুচজবুর রহমানসহ ইসলাচময়া 

কদলদজর শবশ কদয়কজন োত্র প্রচিচনচধদক শশদর 

বাাংলা এ. শক. ফজলুল হক িাঁর বাসায় োওয়াি 

কদরন। খুলনার একরামুল হকসহ আরও ৬-৭ জনদক 

চনদয় ফজলুল হদকর বাসায় র্ান শশখ মুচজব। ফজলুল 

হদকর সদঙ্গ এই ববঠদক সুেী য আলাপ-আদলািনা 

হয়। এর আদগ ১৯৩৮ সাদল শগাপালগদঞ্জ শশদর 

বাাংলার সদঙ্গ িাঁর প্রথম শেখা ও কথা হদয়চেল। 

শশখ মুচজবুর রহমান, 

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, চে 

ইউচনভাচস যটি শপ্রস চলচমদটড, 

পৃষ্ঠা ৩৬। 

 

৬. আমিলা, ঢাকা 

চবশ্বচবদ্যালয়  

৮ জানুয়াচর 

১৯৪৮ 

ভাো আদদালন ও চবচভন্ন োত্র আদদালদনর সময় 

োত্রদের ওপর জুলুম-চনর্ যািদনর প্রচিবাদে পূব য 

পাচকস্তান মুসচলম োত্রলীদগর উদদ্যাদগ শশখ মুচজবুর 

রহমানদক আহ্বায়ক কদর ‘জুলুম প্রচিদরাধ কচমটি’ 

গঠন করা হয়। ১৯৪৯ সাদলর ৮ জানুয়াচর ‘জুলুম 

প্রচিদরাধ’ কচমটির উদদ্যাদগ হরিাল, চমচেল ও োত্র 

সমাদবশ আদয়াজন করা হয়। ‘োত্র সমাদজর ওপর 

েমননীচির চিমদরালার’ চশদরানাদম একটি 

ইশদিহারও প্রকাশ করা হয়। এ কম যসূচি উপলদযয 

ঢাকা চবশ্বচবদ্যালদয়র আমিলায় (বিযমান ঢাকা 

শমচডদকল কদলজ হাসপািাদলর জরুচর চবভাদগর 

সামদনর অাংশ) োত্রলীদগর আহ্বায়ক নইমউচদ্দন 

আহমদের সভাপচিদে একটি সাধারণ োত্রসভা 

অনুচষ্ঠি হয়। সভায় শশখ মুচজব বক্তৃিা কদরন। 

সভায় োত্রদের োচব-োওয়া শমদন শনওয়ার জন্য 

সরকারদক এক মাদসর সময় শেওয়া হয়। 

এম আব্দুল আলীম, ভাো 

আদদালদন শশখ মুচজব 

কচিপয় েচলল, আগামী 

প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২৫ 

৭. ফজলুল হক মুসচলম হল, 

ঢাকা চবশ্বচবদ্যালয়  

২ মাি য ১৯৪৮ শেশভাদগর পর পাচকস্তাচন শাসকদগাষ্ঠী বাাংলা ভাোর 

চবরুদে নানারকম েির্ন্ত্র শুরু কদর। পাচকস্তাদনর 

গণপচরেদে উদু যর পাশাপাচশ বাাংলাদকও রাষ্ট্রভাো 

করার োচব তুদলন ধীদরন্দ্রনাথ েত্ত। চকন্তু শসই োচব 

নাকি করা হয় এবাং উদু যদকই রাষ্ট্রভাো করা হদব 

বদল জানাদনা হয়। এর প্রচিবাদে পূব য পাচকস্তাদনর 

োত্রসমাজ চবদযাভ সভা ও আদদালন শুরু কদরন। 

ভাো আদদালনদক আরও শবগবান করার জন্য ১৯৪৮ 

সাদলর ২ মাি য ঢাকা চবশ্বচবদ্যালদয়র ফজলুল হক 

মুসচলম হদল আদয়াচজি সব যেলীয় সভায় ‘রাষ্ট্রভাো 

সাংগ্রাম পচরেে’ পুনগ যঠিি হয় এবাং শশখ মুচজবুর 

রহমানও শসখাদন উপচস্থি চেদলন। ওই সভায় 

বাাংলাদক পাচকস্তাদনর অন্যিম রাষ্ট্রভাো চহদসদব 

প্রচিষ্ঠার োচবদি ১১ মাি য ধম য ট ও ‘োচব চেবস’ 

পালদনর চসোন্ত হয়। 

এম আব্দুল আলীম, ভাো 

আদদালদন শশখ মুচজব 

কচিপয় েচলল, আগামী 

প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১৯ || শশখ 

মুচজবুর রহমান, অসমাপ্ত 

আত্মজীবনী, চে ইউচনভাচস যটি 

শপ্রস চলচমদটড, পৃষ্ঠা ৯২ || 

৮. শগাপালগঞ্জ শকাট য 

মসচজে প্রাঙ্গণ, 

শগাপালগঞ্জ  

৩ মাি য ১৯৪৮ ১৯৪৮ সাদলর ৩ মাি য শগাপালগঞ্জ শকাট য মসচজে 

প্রাঙ্গদণ ভাো-চবেয়ক সভা অনুচষ্ঠি হয়। এ সভায় 

সভাপচিে কদরন জয়নুল আদবচেন সরোর। প্রায় 

৪০০ শলাক এ সভায় অাংশ শনন। সভায় বাাংলাদক 

রাষ্ট্রভাো করার ওপর শজার গুরুে আদরাপ করা হয়। 

এ সভায় শশখ মুচজবুর রহমান বক্তে রাদখন। 
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৯. ঢাকা চবশ্বচবদ্যালয় 

গ্রন্থাগার, ঢাকা  

৯ মাি য ১৯৪৯ ১৯৪৯ সাদলর ৯ মাি য শশখ মুচজবুর রহমাদনর শনতৃদে 

দুই শিাচধক োত্র এবাং প্রায় ১৫০ জন কম যিারীদক 

চনদয় ঢাকা চবশ্বচবদ্যলদয়র লাইদেচরর সামদন একটি 

চবদযাভ সমাদবশ অনুচষ্ঠি হয়। শসই সভায় চিচন 

চবশ্বচবদ্যালয় প্রাঙ্গদণ সশস্ত্র পুচলশ শমািাদয়দনর িীে 

প্রচিবাে জানান। চবশ্বচবদ্যালদয়র কম যিারীদের দুে যশা 

লা দব িাঁদের োচব পূরণ না হওয়া পর্ যন্ত শেচণকদয 

না শফরার শ ােণা শেন চিচন। 
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১০. ১ নম্বর শগট, ইদডন 

চবচডাং )বাাংলাদেশ 

সচিবালয়) 

১১ মাি য ১৯৪৮ পাচকস্তাদনর গণপচরেদে উদু যর পাশাপাচশ বাাংলাদকও 

রাষ্ট্রভাো করার োচব তুদলন ধীদরন্দ্রনাথ েত্ত। চকন্তু 

শসই োচব প্রিযাহার করা হয় এবাং উদু যদকই রাষ্ট্রভাো 

করা হদব বদল জানাদনা হয়। এর প্রচিবাদে পূব য 

পাচকস্তাদনর োত্রসমাজ চবদযাভ ও আদদালন শুরু 

কদর। ভাো আদদালনদক আরও শবগবান করার জন্য 

১৯৪৮ সাদলর ২ মাি য চবচভন্ন রাজননচিক েদলর 

কমীদের সব যেলীয় সভায় ‘রাষ্ট্রভাো বাাংলা সাংগ্রাম 

পচরেে’ গঠন করা হয়। ওই সভায় বাাংলাদক 

পাচকস্তাদনর অন্যিম রাষ্ট্রভাো চহদসদব প্রচিষ্ঠার 

োচবদি ১১ মাি য ‘বাাংলা ভাো োচব চেবস’ ও সাধারণ 

ধম য ট পালদনর চসোন্ত শনওয়া হয়। ১১ মাি য রাষ্ট্রভাো 

বাাংলার োচবদি সহকমীদের সদঙ্গ ধম য ট 

পালনকাদল ইদডন চবচডাংদয়র (বিযমান সচিবালয়) 

সামদন শথদক শশখ মুচজবুর রহমানদক শগ্রপ্তার করা 

হয়। 

শশখ মুচজবুর রহমান, 

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, চে 

ইউচনভাচস যটি শপ্রস চলচমদটড, 

পৃষ্ঠা ৯১-৯৩ || এম আব্দুল 

আলীম, ভাো আদদালদন 

শশখ মুচজব: কচিপয় েচলল, 

আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১৫। 

 

১১. শগাপালগঞ্জ টাউন মাঠ 

)বিযমান শশখ মচন 

শিচডয়াম(  

৭ শম ১৯৪৮ ১৯৪৮ সাদলর ৭ শম শশখ মুচজবুর রহমাদনর 

সভাপচিদে শগাপালগঞ্জ টাউন মাদঠ (বিযমান শশখ 

মচন শিচডয়াম) একটি সভা অনুচষ্ঠি হয়। এ সভায় 

চিচন খাদ্য ও বস্ত্র সাংকদটর জন্য শেদশর িৎকালীন 

মন্ত্রী ও এমচপদের োয়ী কদরন। এ োিাও 

অনচিচবলদম্ব জচমোচর প্রথার উদেে ও কম যিারীদের 

শবিন বািাদনার োচব কদরন চিচন। 
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১২. নারায়ণগঞ্জ পাবচলক 

লাইদেচর, নারায়ণগঞ্জ 

১৭ শম ১৯৪৮ ১৯৪৮ সাদলর ১৭ শম নারায়ণগঞ্জ পাবচলক লাইদেচরর 

সামদন এক সভা অনুচষ্ঠি হয়। এদি সভাপচিে 

কদরন মওলানা আবদুল হাচমে খান ভাসানী। এখাদন 

শশখ মুচজবুর রহমান এবাং অন্যান্য শনিারা বক্তে 

রাদখন। বক্তদে পাচকস্তান প্রচিষ্ঠা করদি শনিাদের 

িযাগ, খাদ্য ও বদস্ত্রর অভাব, গচরবদের ওপর কদরর 

শবাঝা, দুনীচি, অচবিার এবাং মন্ত্রণালদয়র প্রশাসচনক 

অেযিার ওপর শশখ মুচজবুর রহমান আদলাকপাি 

কদরন। 
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১৩. শশরপুর চজ.শক. স্কুল 

মাঠ, শশরপুর 

২৮ শম ১৯৪৮ ১৯৪৮ সাদলর ২৮ শম শশরপুদরর চজ. শক. স্কুল মাদঠ 

মুসচলম লীদগর একটি সভা অনুচষ্ঠি হয়। এ সভায় 

শশখ মুচজবুর রহমান, মওলানা আবদুল হাচমে খান 

ভাসানী, খদকার আব্দুল হাচমে, জচহরুচদ্দন আহদমে 

ও অন্যান্য শনিা বক্তে রাদখন। এ সভায় জচমোচর 

প্রথা উদেদের আহ্বান জানাদনা হয়। 
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১৪. নরচসাংেী ঈেগাহ ময়োন 

(বিযমাদন ঈেগাহ মাঠ) 

১ জুন ১৯৪৮ ১৯৪৮ সাদলর ১ জুন শেদশর িৎকালীন পচরচস্থচি 

চনদয় আদলািনার জন্য মুসচলম লীগ চবদরাধী 

েলগুদলার উদদ্যাদগ নরচসাংেী  ঈেগাহ ময়োদন একটি 

সভার আদয়াজন করা হয়। সভায় শশখ মুচজবুর 

রহমান জচমোচর প্রথা, গচরবদের ওপর আদরাচপি 

কর, চশযা, দুনীচি ও চনম্নপেস্থ কম যিারীদের স্বল্প 

শবিন চনদয় কথা বদলন। 
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Hasina, Hakkani 

Publishers, Page 24. 

১৫. শশখ বাচি, টুচঙ্গপািা ২৬ জুন ১৯৪৮ ১৯৪৮ সাদলর ২৬ জুন শশখ মুচজবুর রহমাদনর চনজ 

বাচিদি শগাপালগঞ্জ মহকুমা মুসচলম োত্রলীদগর 

ববঠক অনুচষ্ঠি হয়। ববঠদক জচমোচর প্রথা বন্ধ, 

িৎকালীন স্থানীয় এমএলএ শামসুচদ্দদনর পেিযাগ, 

জচহরুচদ্দদনর চনিঃশিয মুচক্ত ও উচ্চপেস্থ কম যকিযাদের 

শবিন কমাদনার োচবর প্রস্তাবনা পাস হয়। 
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১৬. বাদগরহাট চপ.চস. 

কদলজ, বাদগরহাট 

২ চডদসম্বর 

১৯৪৮ 

১৯৪৮ সাদলর ২ চডদসম্বর শশখ মুচজবুর রহমান 

খুলনার বাদগরহাট চপ. চস. কদলজ প্রাঙ্গদণ এক 

সভায় শর্াগ শেন এবাং িৎকালীন সরকাদরর 

খাদ্যনীচি চবেদয় সমাদলািনা কদরন। শসই সভায় 

আরও অদনক োত্রদনিা বক্তে শেন। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 1, Edited by 

Sheikh Hasina, Hakkani 

Publishers, Page 53 

১৭. কৃষ্ণনগর হাইস্কুল, 

নবীনগর, োহ্মণবাচিয়া 

১৯৪৮ ১৯৪৮ সাদলর শশে চেদক িৎকালীন োহ্মণবাচড়ির়্িা 

মহকুমার নবীনগর থানার কৃষ্ণনগর হাইস্কুদলর ফটক 

উদবাধদনর জন্য রচফকুল শহাদসন এক সভার 

আদয়াজন কদরন। শসখাদন িখনকার ফুড 

চডপাট যদমদের চডদরক্টর শজনাদরল এন.এম. খান 

চসএসচপ উপচস্থি চেদলন। শশখ মুচজবুর রহমান শসই 

সভায় বক্তৃিা রাদখন। এন.এম. খানদক উদদ্দশ কদর 

চিচন োওয়ালদের (ধান কাটা েচমক) নানা অসুচবধা 

ও অবস্থা তুদল ধদরন। শসই অনুষ্ঠাদন চবখ্যাি গায়ক 

আব্বাসউচদ্দন আহম্মে, শসাহরাব শহাদসন ও 

শবোরউচদ্দন আহম্মে গান শগদয়চেদলন। 

শশখ মুচজবুর রহমান, 

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, চে 

ইউচনভাচস যটি শপ্রস চলচমদটড, 

পৃষ্ঠা ১১০-১১১  
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১৮. পাটগাচি শিশন   ) )

(বিযমাদন বঙ্গবন্ধু 

শমদমাচরয়াল শবাট 

ল্যাচন্ডাং), টুচঙ্গপািা, 

শগাপালগঞ্জ 

১৯৪৮ শহাদসন শহীে শসাহরাওয়ােীর সদঙ্গ জনসভা করদি 

বচরশাদল অবস্থানকালীন শশখ মুচজবুর রহমান 

ভচিপচি আবদুর রদবর মাধ্যদম খবর পান িাঁর বাবা 

গুরুির অসুস্থ। িখনই চিচন শহীে শসাহরাওয়ােীর 

অনুমচি চনদয় বচরশাল শথদক রওনা চেদয় চিমাদর 

কদর পাটগাচি শিশদন শপ ৌঁোন। এই শিশনটি িাঁর 

বাচি শথদক প্রায় আিাই মাইল দূদর অবচস্থি। এই 

শিশদনর মািার ও অন্যদের কাদে বাবার অসুস্থিা 

সম্পদকয জানার শিষ্টা কদরন। পদর মালপত্র শিশন 

মািাদরর কাদে শরদখ শেঁদটই বাচির চেদক রওনা 

শেন। 

শশখ মুচজবুর রহমান, 

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, চে 

ইউচনভাচস যটি শপ্রস চলচমদটড, 

পৃষ্ঠা ৮৬  

১৯. খুলনা চমউচনচসপ্যাল ২৮ জানুয়াচর 

১৯৪৯ 

১৯৪৯ সাদলর ২৯ জানুয়াচর খুলনার এক শগাদয়দা 

প্রচিদবেদন বলা হয়, ২৮ জানুয়াচর শশখ মুচজবুর 

রহমান আরও কদয়কজনদক সদঙ্গ চনদয় খুলনা 

চমউচনচসপ্যাল পাদকয এবাং ঢাকা, ফচরেপুর ও 

কুচমল্লার প্রায় ৩৫০ জন কৃেদকর সমাদবদশ শর্াগ 

শেন। চিচন িাদের চনদয় শজলা ম্যাচজদেদটর 

বাঙদলায় র্ান এবাং ধানকাটার মজুচর বাবে পাওয়া 

ধান চনদয় চনজ চনজ বাচিদি র্াওয়ার পারচমট োচব 

কদরন। [শগাদয়দা প্রচিদবেন , প্রথম খণ্ড 

কৃেদকর জন্য বঙ্গবন্ধুর 

আদদালন, অজয় োশগুপ্ত, 

১৪ নদভম্বর ২০২০, 

বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 

ওদয়বসাইট 

www.albd.org/bn/artic

les/news3512 

 

২০. ১৫০ শমাগলটুলী, 

ওয়াটার ওয়াকযস শরাড, 

ঢাকা  

৪ এচপ্রল ১৯৪৯ শগাদয়দা প্রচিদবেন শথদক জানা র্ায়, ১৯৪৯ সাদলর 

৪ এচপ্রল ঢাকার ১৫০ শমাগলটুলীদি পূব য পাচকস্তান 

মুসচলম োত্রলীদগর এক সভায় ড. সাোনীর মন্তদের 

িীে সমাদলািনা কদরন শশখ মুচজবুর রহমান। 
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২১. চভচসর বাসভবন, ঢাকা 

চবশ্বচবদ্যালয়  

১৮-১৯ এচপ্রল 

১৯৪৯ 

১৯৪৯ সাদলর ১৮ এচপ্রল ঢাকা শমচডদকল কদলজ ও 

ঢাকা চবশ্বচবদ্যালদয়র োত্ররা িাঁদের োচব-োওয়া 

আোদয়র লদযয চভচসর বাসভবদনর উদদ্দদশ 

কযাম্পাদস চমচেল কদরন এবাং চভচসর বাসভবদনর 

সামদন অবস্থান শনন। পরবিী সমদয় শজলা 

ম্যাচজদেট োত্রদের সদর র্াওয়ার চনদে যশ চেদল িাঁরা 

শস আদেশ অমান্য কদরন এবাং ১৯ এচপ্রল 

Cr.P.C. ৫৪ ধারা শমািাদবক শশখ মুচজবুর 

রহমানদক শগ্রপ্তার করা হয়।  

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 1, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 126. 

২২. ফচরেপুর কারাগার, 

মুচজব সিক, ফচরেপুর 

সের, ফচরেপুর  

১৬-২৭ 

শফব্রুয়াচর 

১৯৫২ 

 

১৯৫১ সাদলর শশে চেদক ফচরেপুর কারাগাদর 

থাকাকালীন শশখ মুচজবুর রহমাদনর শিাদখ ও হাদট য 

সমস্যা শেখা শেয়। িাঁর চিচকৎসার জন্য প্রথদম ঢাকা 

শকন্দ্রীয় কারাগাদরর হাসপািাদল এবাং এক মাস পর 

ঢাকা শমচডদকল কদলজ হাসপািাদল শনওয়া হয়। 

১৯৫২ সাদলর ১৫ শফব্রুয়াচরর মদধ্য মুচক্ত না শেওয়া 

হদল ১৬ শফব্রুয়াচর শথদক আমরণ অনশদনর 

পচরকল্পনা কদরন চিচন। পদর িাঁদক হাসপািাল শথদক 

প্রথদম ঢাকা কারাগাদর এবাং শসখান শথদক 

ফচরেপুদরর কারাগাদর শনওয়া হয়। শসখাদন ১৬ 

শশখ মুচজবুর রহমান, অসমাপ্ত 

আত্মজীবনী, চে ইউচনভাচস যটি 

শপ্রস চলচমদটড, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০৬ 
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শফব্রুয়াচর শথদক আমরণ অনশন শুরু কদরন শশখ 

মুচজব ও মচহউদ্দীন। ২৭ শফব্রুয়াচর মুচক্তর আদেশ 

এদল শশখ মুচজব অনশন ভাদঙন এবাং ২৮ শফব্রুয়াচর 

মুচক্ত পান। 

২৩. ৭১ রাচধকা শমাহন বসাক 

শলন, ঢাকা 

২৬ জুন ১৯৫২ ১৯৫২ সাদলর ২৬ জুন শশখ মুচজবুর রহমান ৭১ 

রাচধকা শমাহন বসাক শলদন েলীয় শনিা আব্দুল 

রাজ্জাক ও অন্যান্য শনিাদের সদঙ্গ সাযাৎ কদরন 

এবাং িাঁদের েলীয় কার্ যাবলী চবেদয় চনদে যশনা শেন।  

Secret Documents of 

Intelligence Branch 

on Father of the 

Nation Bangabandhu 

Sheikh Mujibur 

Rahman, Volume 4, 

Edited by Sheikh 

Hasina, Hakkani 

Publishers, Page 111 

২৪-২৫ শহাদটল িাজমহল এবাং 

চেনাজপুর ইনচিটিউট 

১৭ আগি 

১৯৫২ 

১৯৫২ সাদল ১৬ আগি রাংপুর সফর  ও জনসভা 

শশদে ১৭ আগি রাংপুদরর চকছু কমী চনদয় বঙ্গবন্ধু 

শশখ মুচজবুর রহমান চেনাজপুদরর শেদন ওদঠন সকাল 

৮.৩০ চমচনদট। ১০টা নাগােই িারা চেনাজপুর শপ ৌঁদে 

র্ান। চিচন উদঠন িাজমহল শহাদটদল। চেনাজপুদরর 

িাজমহল শহাদটলটি এখদনা চবদ্যমান রদয়দে। 

শহাদটল িাজমহদল চবোম শশদে বঙ্গবন্ধু চবকাল  

৫.৫০-এ চমটিাং কদরন চেনাজপুর ইনচিটিউদট। 

এখাদন আনুমাচনক ৫০০ শলাদকর সমাগম হদয়চেল। 

এখাদনও শশখ মুচজব আদগর বক্তদের পুনরাবৃচত্ত কদর 

বদলন, ‘আমরা পাচকস্তাদনর জন্য লিাই কদরচেলাম, 

পাচকস্তান শপদয়চে। চকন্তু স্বাধীনিা মাদন শুধু যমিার 

হািবেল না। এর মাদন জনগদণর সুখ ও সমৃচে, র্া 

আমরা পাই নাই। পাচকস্তাদন ধনীরা আরও ধনী হদে, 

গচরব আরও গচরব হদে’ (পৃষ্ঠা-৩২৩)। রাি ৯টায় 

িারা িাজমহল শহাদটদল চফদর আদসন এবাং ১০টায় 

বগুিার উদদ্দদশ র্াত্রা কদরন। 

ড. আচিউর রহমান : ঢাকা 

চবশ্বচবদ্যালদয় বঙ্গবন্ধু শিয়ার 

অধ্যাপক এবাং সাদবক 

গভন যর, বাাংলাদেশ োাংক,  

আমাদের সময়, ২৪ জুন 

২০২০ 

২৬. বগুিা  এযডওয়াড য  

পাকয 

১৮ আগি 

১৯৫২ 

বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সাদলর ১৭ আগি চেনাজপুদর জনসভা 

ও সফর শশে কদর রাি ১০টায় বগুিার উদদ্দযদশ 

রওনা শেন। চিচন পদরর চেস ১৮ আগি সকাল সাদি 

১০টায় েলবল চনদয় বগুিা এদস শপ ৌঁোন। শিশদন 

িাদের স্বাগি জানান বগুিার আওয়ামী মুসলীম 

লীদগর কমী, শনতৃবৃদ। বগুিার আওয়ামী মুসলীম 

লীদগর কমী-শনিা আলীমুচদ্দন মুচক্তয়াদর বাচিদি 

িারা ওদঠন। চবকাল ৪টা ১৫ চমচনদট িারা  

এযডওয়াড য  পাদকয একটি সভা ডাদকন। সভার 

সভাপচি চেদলন আলীমুচদ্দন মুচক্তয়ার। আনুমাচনক 

পাঁি হাজার মানুে সভায় উপচস্থি চেদলন। শসচেদনর 

সভায় শশখ মুচজবুর রহমান চবদশে কদর চশযার 

ওপর শজার চেদয় বক্তে রাদখন। চিচন বদলন, 

‘শনিারা ওয়াো কদরচেদলন চবনা শবিদন প্রাথচমক 

চশযার। চকন্তু শকাথাও এর নচজর শেখলাম না। 

চশযদকর অভাদব মাধ্যচমক চশযা বন্ধ হদয় র্াদে। 

জনচনরাপত্তা আইদনর আওিায় ভাদলা ভাদলা 

অধ্যাপকদের আটক করার কারদণ চবশ্বচবদ্যালদয়র 

পিাদশানা বন্ধ হদয় র্াদে। গচরব োত্রদের ওপর 

ড. আচিউর রহমান : ঢাকা 

চবশ্বচবদ্যালদয় বঙ্গবন্ধু শিয়ার 

অধ্যাপক এবাং সাদবক 

গভন যর, বাাংলাদেশ োাংক,  

আমাদের সময়, ২৪ জুন 

২০২০ 
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িাচপদয় শেওয়া হদয়দে ট্যাদির শবাঝা আর ধনী 

শলাকদের শেদলদমদয়দের শেওয়া হদয়দে নানান 

সুচবধা। মন্ত্রী ও বি অচফসারদের শেদলদমদয়দের জন্য 

৭ লাখ রুচপ েদয় স্কুল চনচম যি হদয়দে’। এখাদনও 

চিচন পাদটর ন্যায্যমূল্য চনধ যারণ চনদয় বক্তে রাদখন 

এবাং ভচবষ্যৎ কার্ যচববরণী ঠিক কদর শেন। সভা 

শথদক চফদর শশখ মুচজবুর রহমান রাি ১০টা শথদক 

১১টা পর্ যন্ত  দর বদস েলীয় শনিাকমীদের সদঙ্গ 

চমটিাং কদরন। িখন শসখাদন ৩০ জন উপচস্থি 

চেদলন। 

২৭. পাবনা চশবরামপুর ২০ আগি 

১৯৫২ 

১৯৫২ সাদলর ২০ আগি চবকাল ৪টায় শশখ মুচজবুর 

রহমান েলবল চনদয় পাবনা রওনা হন জনসভার 

উদদ্দদশ্য। শসখাদন শপ ৌঁোন রাি সাদি ৮টায়। ওদঠন 

চগদয় মাজহারুল হদকর চশবরামপুদরর বাচিদি। এর 

পর আব্দুস সবুর ও কযাদেন মনসুর আলীর বাচিদি 

চগদয় শশখ মুচজবুর রহমান সাযাৎ কদরন। মনসুর 

আলীর সভাপচিদে পাবনা টাউন হদল একটি সভা 

অনুচষ্ঠি হয়। এখাদন আরও চেদলন আিাউর রহমান, 

কামারুজ্জামান, আবুল হুসাইন, মাহমুদুল হক ও 

আবদুল মুচকম িালুকোর। এ জনসভায় প্রায় ৪০ 

হাজার মানুে উপচস্থি চেদলন। 

ড. আচিউর রহমান : ঢাকা 

চবশ্বচবদ্যালদয় বঙ্গবন্ধু শিয়ার 

অধ্যাপক এবাং সাদবক 

গভন যর, বাাংলাদেশ োাংক,  

আমাদের সময়, ২৪ জুন 

২০২০ 

২৮. পল্টন ময়োন, চড আই 

টি এচভচনউ শরাড, ঢাকা  

নদভম্বর ১৯৫২ ১৯৫২ সাদলর ভাো আদদালদনর পর শশখ মুচজবুর 

রহমান পল্টন ময়োদন জনসভার ডাক শেন। িখন 

মওলানা আবদুল হাচমে খান ভাসানী, শামসুল হক ও 

অন্যান্য আওয়ামী লীগ শনিা-কমীরা কারাবচদ 

চেদলন। িাই রাষ্ট্রভাো চহদসদব বাাংলার প্রচিষ্ঠা, 

বচদমুচক্ত ও স্বায়ত্তশাসদনর োচবদি পল্টন ময়োদন 

জনসভা করা হয়। এ সভায় সভাপচিে কদরন 

আিাউর রহমান খান। 

শশখ মুচজবুর রহমান, অসমাপ্ত 

আত্মজীবনী, চে ইউচনভাচস যটি 

শপ্রস চলচমদটড, পৃষ্ঠা ২৩৪ 

২৯. শগাচবদ িরণ পাকয 

(বিযমাদন হাসান 

মাদকযট), বদর বাজার, 

চসদলট 

১৫ চডদসম্বর 

১৯৫২ 

১৯৫২ সাদলর ১৫ চডদসম্বর চসদলদটর শগাচবদিরণ 

পাদকয যুবলীগ ও আওয়ামী মুসচলম লীদগর সদম্মলন 

অনুচষ্ঠি হয়। আসদ্দর আলীর সভাপচিদে সদম্মলদন 

শশখ মুচজবুর রহমান বক্তে রাদখন এবাং কৃেকরা 

িাঁদের উৎপাচেি দ্রদের সঠিক োম না পাওয়ায় 

সরকাদরর কদঠার সমাদলািনা কদরন। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 4, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 129 

৩০. পুরািন শরলদিশন 

)বিযমান ফুলবাচিয়া বাস 

টাচম যনাল( , ঢাকা 

১০ জানুর়্িাচর, 

১৯৫৩ 

 ১৯৫৩ সাদলর ১০ জানুয়াচর শশখ মুচজবুর রহমান 

রাি ১০টা ৮ চমচনদট ঢাকা শরলদিশদন এদস শপ ৌঁোন। 

শহাদসন শহীে শসাহরাওয়ােী পূব য পাচকস্তান 

(বাাংলাদেশ) ভ্রমদণ আসদল িাঁর সদঙ্গ শেখা করদি 

শশখ মুচজব নারায়ণগঞ্জ শথদক ঢাকা আদসন। ১০টা 

১৫ চমচনদট চিচন শিশন িযাগ কদরন। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 17 
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৩১. প্যারামাউে শপ্রস, ৯ 

হাটদখালা শরাড, 

টিকাটুলী, ঢাকা  

১১ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ১১ জানুয়াচর শবলা ১২টা ৩০ চমচনট 

হদি ১২টা ৫০ চমচনট পর্ যন্ত শশখ মুচজবুর রহমান ৯ 

হাটদখালা শরাদডর প্যারামাউে শপ্রদস চেদলন। 

 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 21 

৩২. শখাশমহল শহাদটল এন্ড 

শরস্টুদরে, নবাবপুর 

শরাড, বাংশাল, ঢাকা  

১১ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

শশখ মুচজবুর রহমান ১৯৫৩ সাদলর ১১ জানুয়াচর িাঁর 

বেচনক কার্ যক্রম শশে করার পর রাি ৯টা ৪৫ চমচনদট 

শখাশমহল শহাদটল অযান্ড শরস্টুদরদে রাদির খাবার 

শখদি র্ান। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 25 

৩৩. হাটহাজারী এইি ই স্কুল 

মাঠ (বিযমাদন পাব যিী 

মদডল সরকাচর উচ্চ 

চবদ্যালয়), হাটহাজারী, 

িট্টগ্রাম  

১৪ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ১৪ জানুয়াচর শজলা আওয়ামী মুসচলম 

লীদগর উদদ্যাদগ িট্টগ্রাদমর হাটহাজারী এইি. ই. স্কুল 

মাদঠ চবদকল ৪টায় এক জনসভার আদয়াজন করা 

হয়। চবদকল ৫টা ৪৫ চমচনট পর্ যন্ত িলা এই সভায় 

শহাদসন শহীে শসাহরাওয়ােী, শশখ মুচজবুর রহমান ও 

আওয়ামী লীদগর শনিারা বক্তে রাদখন। এই সভায় 

মুসচলম লীদগর প্রচি চনদা জানাদনা এবাং সাধারণ 

মানুদের চবচভন্ন সমস্যা সমাধাদন মুসচলম লীগ 

সরকাদরর েথ যিাদক চিরস্কার করা হয়। বক্তারা 

জনসাধারণদক আওয়ামী মুসচলম লীদগর েত্রোয়ায় 

ঐকযবে হওয়ার এবাং একদর্াদগ িৎকালীন 

সরকাদরর অিযািার ও শশােদণর চবরুদে লিাই 

িাচলদয় র্াওয়ার আহ্বান জানান। িাঁরা আরও আহ্বান 

জানান, জনগণ শর্ন মওলানা আবদুল হাচমে খান 

ভাসানীর অচবলদম্ব কারামুচক্তর োচবদি শসাচ্চার হয়। 

কারাগাদর মওলানা ভাসানীর মানদবির জীবন-র্াপন 

এবাং িাঁর চিচকৎসায় সরকাদরর অবদহলার কথাও 

প্রকাশ করা হয়। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume: 3 (1953), 

Edited by Sheikh 

Hasina, Hakkani 

Publishers, Page 28-29 

৩৪. সািকাচনয়া, িট্টগ্রাম  

(বিযমাদন সািকাচনয়া 

সরকাচর কদলজ) 

১৫ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ১৫ জানুয়াচর িট্টগ্রাম শজলা আওয়ামী 

মুসচলম লীদগর উদদ্যাদগ সািকাচনয়া উপদজলায় 

চবদকল ৩টা শথদক ৫টা পর্ যন্ত এক জনসভা অনুচষ্ঠি 

হয়। সভায় শশখ মুচজবুর রহমানসহ আওয়ামী লীদগর 

অন্যান্য শনতৃবৃদদর বক্তে শুনদি প্রায় ৩০০০ মানুে 

উপচস্থি হয়। শশখ মুচজব িাঁর বক্তদে জনগণদক 

সরকাদরর অন্যাদয়র চবরুদে রুদখ োঁিাদি আওয়ামী 

মুসচলম লীদগর সদঙ্গ অাংশ শনওয়ার আহ্বান জানান। 

এ োিা চিচন সরকাদরর জািীয় নীচি ও চব.চপ.চস. 

চরদপাদট যর কদঠার সমাদলািনা কদরন এবাং মওলানা 

আবদুল হাচমে খান ভাসানীসহ অন্যান্য রাজননচিক 

বচদদের মুচক্ত োচব কদরন। এ োিা সভায় বাাংলাদক 

রাষ্ট্রভাো করার োচবও জানান চিচন। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume: 3 (1953), 

Edited by Sheikh 

Hasina, Hakkani 

Publishers, Page 29-30 
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৩৫. গাইবান্ধা শরলওদয় 

শিশন, গাইবান্ধা  

২০ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

পাচকস্তাচন শগাদয়দা প্রচিদবেন অনুর্ায়ী, শহাদসন 

শহীে শসাহরাওয়ােী ও শশখ মুচজবুর 

রহমান জনসভায় অাংশ চনদি ১৯৫৩ সাদলর ১৯ 

জানুয়াচর রাদি ঢাকা শরলদিশন শথদক গাইবান্ধায় 

রওনা কদরন। িাঁরা ২০ জানুয়াচর শবলা ১২টায় 

গাইবান্ধা শরলদিশদন শপ ৌঁোন। শসখাদন আবুল 

শহাদসইন, মচিউর রহমান, ফজলুর রহমানসহ প্রায় 

৮০০ শনিা-কমী শরলদিশদন িাঁদের সাংবধ যনা 

জানান। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume: 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 38-39 

৩৬. আলিাফুদন্নসা পাকয, 

আলিাফুদন্নসা শলন, 

বগুড়িা সের, বগুিা  

২৪ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ২৪ জানুয়াচর শহাদসন শহীে 

শসাহরাওয়ােী ও শশখ মুচজবুর রহমান 

বগুিার আলিাফুদন্নসা পাদকয এক চবশাল জনসভায় 

অাংশ শনন। শশখ মুচজব এই সভায় মুসচলম লীগ 

সরকাদরর জািীয় নীচি এবাং ঢাকায় ভাো 

আদদালদন ও করাচিদি োত্রদের ওপর গুচলবে যদণর 

কদঠার সমাদলািনা কদরন। চিচন জনগণদক 

সরকাদরর চবরুদে আদদালদন নামদি আওয়ামী 

মুসচলম লীদগর সদঙ্গ শর্াগ চেদি অনুদরাধ কদরন। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 50-51 

৩৭. সান্তাহার, বগুিা  ২৫ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ২৫ জানুয়াচর শহাদসন শহীে 

শসাহরাওয়ােী ও শশখ মুচজবুর রহমান সান্তাহাদরর 

জনসভায় অাংশ শনন। শশখ মুচজব এই সভায় শেশীয় 

পদের ওপর সরকাদরর অিযচধক কর আদরাদপর 

সমাদলািনা কদরন। িাোিা ঢাকায় ভাো আদদালদন 

ও করাচিদি োত্রদের ওপর গুচল বে যদণর  টনায় 

চিচন িীে চনদা জানান এবাং বাাংলাদক অন্যিম 

রাষ্ট্রভাো করার োচব জানান। চিচন িাঁর বক্তদে 

চনরাপত্তা আইন, লবণ নীচিমালা, চশযা, পাট, 

িামাক, সুপাচর, শেশীয় পদে অচিচরক্ত করাদরাপ ও 

কাদলাবাজাচরদের প্রচি সরকাদরর নমনীয়িার কদঠার 

সমাদলািনা কদরন। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 51, 52 

 

৩৮. ঈশ্বরেী শমাটর িযান্ড, 

পাবনা  

২৮ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ২৮ জানুয়াচর শবলা ১১টা ৩০ চমচনদট 

ঈশ্বরেী শমাটর িযাদন্ড প্রায় ৯০০ মানুদের সমাগদম 

এক সভা আদয়াচজি হয়। সভায় শহাদসন শহীে 

শসাহরাওয়ােী ও শশখ মুচজবুর রহমান বক্তে রাদখন। 

সভায় সরকাদরর জািীয় নীচিমালা ও কার্ যক্রদমর 

িীে সমাদলািনা করা হয় এবাং মওলানা আবদুল 

হাচমে খান ভাসানীসহ অন্যান্য রাজননচিক বদীদের 

মুচক্ত োচব করা হয়। িাঁদের মুচক্তর োচবদি একচেন 

সারা শেদশ কাদলা পিাকা উদত্তালদনর শ ােণাও 

শেওয়া হয়। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 55 

 

৩৯. লাচহিী শমাহনপুর 

শরলদিশন, উল্লাপািা, 

চসরাজগঞ্জ এবাং  

২৯ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ২৯ জানুয়াচর শহাদসন শহীে 

শসাহরাওয়ােী ও শশখ মুচজবুর রহমান ঈশ্বরেী শথদক 

জনসভা করদি চসরাজগদঞ্জর  উদদ্দদশ রওনা কদরন। 

পচথমদধ্য লাচহিী শমাহনপুদরর শিশদন সাধারণ 

জনিা ও োত্রজনিা ‘শহাদসন শহীে শসাহরাওয়ােী 

চজদাবাে’, ‘পাচকস্তান চজদাবাে’ ইিযাচে শলাগান 

চেদয় িাঁদের অভযথ যনা জানান। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 58 
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৪০. সলপ শরলওদয় শিশন, 

উল্লাপািা, চসরাজগঞ্জ  

২৯ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

এই চেন শহাদসন শহীে শসাহরাওয়ােী ও শশখ মুচজবুর 

রহমান ঈশ্বরেী শথদক জনসভা করদি চসরাজগদঞ্জর  

উদদ্দদশ রওনা কদরন। চসরাজগঞ্জ র্াওয়ার পদথ সলপ 

শরলওদয় শিশদন িাঁদেরদক সাধারণ জনিা ও 

োত্রজনিা অভযথ যনা জানান। 

 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 58 

৪১. আরমাচনদটালা ময়োন, 

আরমাচনদটালা শরাড, 

ঢাকা  

১ শফব্রুর়্িাচর, 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ১ শফব্রুয়াচর চবদকদল আরমাচনদটালায় 

আওয়ামী মুসচলম লীদগর পয শথদক একটি জনসভার 

আদয়াজন করা হয়। এই সভায় শশখ মুচজবুর রহমান 

শ ােণা শেন, ভাো আদদালদন শচহেদের স্মরদণ ওই 

বেদরর ২১ শফব্রুয়াচরদক শচহে চেবস চহদসদব পালন 

করা হদব। এ োিা চিচন B.P.C. চরদপাদট যর 

সমাদলািনা কদরন। এরপর চিচন মওলানা আবদুল 

হাচমে ভাসানীসহ অন্যান্য রাজননচিক বচদদের মুচক্ত 

এবাং বাাংলাদক অন্যিম রাষ্ট্রভাো করার োচব 

জানান। এমনচক চিচন সরকারদক এ জন্য ৩ মাস 

সময় শেঁদধ শেন। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 68 

৪২. ২৫ শসায়ারী াট 

(আিাউর রহমাদনর 

বাসস্থান), গাবিলী-

সের াট শরাড, ঢাকা   

১৪ শফব্রুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ১৪ শফব্রুয়াচর ২৫ শসায়ারী াদট 

সব যেলীয় রাষ্ট্রভাো সাংগ্রাম পচরেদের এক ববঠক হয়। 

আিাউর রহমান খাদনর সভাপচিদে অনুচষ্ঠি এ 

ববঠদক মূলি ১৯৫৩ সাদলর প্রথম শচহে চেবস 

পালদনর জন্য িহচবল ও বাদজট চনদয় আদলািনা 

করা হয়। ববঠদক শশখ মুচজবুর রহমান উপচস্থি 

চেদলন।  

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 4, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 100 

৪৩. ১৬ জয়নাগ শরাড, 

বকশীবাজার, ঢাকা  

(আলী আমজাদের 

বাসায়) 

১৯ জানুয়াচর 

১৯৫৩ 

পাচকস্তাচন শগাদয়দা প্রচিদবেন অনুর্ায়ী, ১৯৫৩ 

সাদলর ১৯ জানুয়াচর শশখ মুচজবুর রহমান 

নারায়ণগদঞ্জর শামসুদজ্জাহাদক চনদয় চবদকল ৩টা ১৫ 

চমচনদট আলী আমজাে খাদনর বাসায় র্ান। শশখ 

মুচজদবর রাজননচিক েীযাগুরু শহাদসন শহীে 

শসাহরাওয়ােী িখন আলী আমজাদের বাসায় অবস্থান 

করচেদলন। মূলি িাঁর সদঙ্গ আওয়ামী মুসচলম 

লীদগর কার্ যক্রম চনদয় আলাপ করদিই ওই বাসায় 

র্ান মুচজব। পদর রাি ৮টা ১৫ চমচনদট কাজী শগালাম 

মাহবুব, শামসুদজ্জাহা ও কামরুজ্জামানদক চনদয় আলী 

আমজাদের বাসা শথদক শবর হদয় আদসন শশখ 

মুচজবুর রহমান। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume: 3 (1953), 

Edited by Sheikh 

Hasina, Hakkani 

Publishers, Page 35 
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৪৪. শকন্দ্রীয় শচহে চমনার, 

শসদক্রটাচরদয়ট শরাড, 

ঢাকা চবশ্বচবদ্যালয় 

এলাকা, ঢাকা  

২১ শফব্রুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫২ সাদলর শফব্রুয়াচর মাদসর ভাো আদদালদন 

পাচকস্তান সরকার কতৃযক আদদালনকারীদের ওপর 

গুচলবে যণ ও হিযার প্রচিবাদে ১৯৫৩ সাদলর ২১ 

শফব্রুয়াচরদক শচহে চেবস চহদসদব পালন করার 

চসোন্ত শনওয়া হয়। আওয়ামী মুচসলীম লীদগর 

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পােক চহদসদব শশখ মুচজবুর 

রহমান এই শচহে চেবস পালদন অাংশ চনদয় 

প্রভািদফচরর শনতৃে শেন। চিচন অন্যান্য রাজননচিক 

শনতৃবৃদ ও োত্রদের সদঙ্গ শচহে চমনার প্রাঙ্গদণ ভাো 

শচহেদের জন্য শোয়া প্রাথ যনা কদরন। 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশি বে য উপলদয 

প্রকাচশি ওদয়বসাইট 
(http://mujib100.gov.b

d/) 
সাি য: ৭ জুলাই ২০২১ 

৪৫. গভন যদমে হাউজ শরাড, 

মচিচঝল, ঢাকা  

২১ শফব্রুয়াচর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদলর ২১ শফব্রুয়াচর পূব য পাচকস্তান আওয়ামী 

লীগ প্রথমবাদরর মদিা ‘শচহে চেবস’ পালদনর 

উদদ্যাগ গ্রহণ কদর। শসচেদনর প্রভািদফচর ও 

চমচেদলর শনতৃে শেন শশখ মুচজবুর রহমান, আিাউর 

রহমান, কাজী শগালাম মাহবুব ও আবদুল ওয়াদুে 

পাদটায়ারী। শবলা ১২টা ৩০ চমচনদটর চমচেদল প্রায় 

১৫-২০ হাজার সাধারণ জনিা অাংশ শনয়। শশখ 

মুচজবুর রহমান চমচেলটি চনদয় নবাবপুর শরাদডর 

উদদ্দদশ ফুলার শরাড, বকশীবাজার শরাড, ময়মনচসাংহ 

শরাড হদয় গভন যদমে হাউজ শরাদড প্রদবশ কদরন। 

কাদলা পিাকা, শপািার, প্ল্যাকাড য বহনকারী চমচেলটি 

‘নাচজম-নুরু ভাই ভাই, একই েচিদি ফাঁচস িাই’, 

‘লীগ শিট ধ্বাংস শহাক’ প্রভৃচি শলাগান ধ্বচন 

তুদল সামদন এচগদয় র্ায়। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 124-125 

৪৬. চভদক্টাচরয়া পাকয 

বাসিযান্ড, জনসন শরাড, 

সের াট, ঢাকা  

২৬ শফব্রুয়াচর 

১৯৫৩ 

পাচকস্তাচন শগাদয়দা প্রচিদবেন অনুর্ায়ী, শশখ 

মুচজবুর রহমান ১৯৫৩ সাদলর ২৬ শফব্রুয়াচর রাি 

১১টা ১০ চমচনদট িাঁর বাসস্থান শথদক কাজী শগালাম 

মাহবুবসহ চভদক্টাচরয়া পাদকযর চেদক রওনা কদরন 

এবাং ১১টা ২৫ চমচনদট চভদক্টাচরয়া পাকয বাসিযাদন্ড 

শপ ৌঁোন। চভদক্টাচরয়া পাকয বিযমাদন বাহাদুর শাহ পাকয 

নাদম পচরচিি। বাহাদুর শাহ পাকয মানচিদত্র যুক্ত করা 

হদয়দে। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 125 

৪৭. ঢাকা বার লাইদেচর, 

শকাট য হাউজ চেট, 

রায়সাদহব বাজার শরাড, 

ঢাকা  

১৯ মাি য ১৯৫৩  ১৯৫৩ সাদলর ১৯ মাি য দুপুর ২টা ২০ চমচনদট শশখ 

মুচজবুর রহমান ৭১ রাচধকা শমাহন বসাক শলদনর 

চনজ বাসা শথদক বার লাইদেচরর উদদ্দদশ রওনা হন। 

দুপুর ২টা ২৫ চমচনট শথদক ২টা ৩০ চমচনট পর্ যন্ত 

চিচন বার লাইদেচরদি অবস্থান কদরন এবাং শসখান 

শথদক ১৮ কারকুন বাচি শলদন র্ান। শসখাদন ইয়ার 

শমাহাম্মে খাদনর বাচিদি ২টা ৩৫ চমচনট শথদক ২টা 

৫০ চমচনট পর্ যন্ত অবস্থান কদর পুনরায় বার 

লাইদেচরদি চফদর র্ান। 
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৪৮. চমল্লাি অচফস, ১৫০ 

শমাগলটুলী, ওয়াটার 

ওয়াকযস শরাড, ঢাকা  

২৫ মাি য, 

১৯৫৩ 

পাচকস্তাচন শগাদয়দা প্রচিদবেন অনুর্ায়ী, ১৯৫৩ 

সাদলর ২৫ মাি য শবলা ১টা ৪০ চমচনদট শশখ মুচজবুর 

রহমান চমল্লাি অচফদস র্ান। শসখাদন চিচন শবলা ১টা 

৫০ চমচনট পর্ যন্ত অবস্থান কদরন। এর আদগ চিচন 

সকাল ৮টায় রাচধকা শমাহন বসাক শলদনর চনজ বাসা 

শথদক শবর হদয় ১৮ কারকুন বাচি শলদন ইয়ার 

শমাহাম্মে খাদনর বাচিদি র্ান। শসখান শথদক চিচন 

২০ উদমশ েত্ত শরাড হদয় চমটদফাড য হাসপািাদল র্ান। 

চমটদফাড য হাসপািাল শথদক বার লাইদেচর হদয় 

চমল্লাি অচফদসর উদদ্দদশ রওনা হন। শেশভাদগর পর 

কলকািায় অবচস্থি সাপ্তাচহক চমল্লাদির শপ্রস ঢাকার 

১৫০ নম্বর শমাগলটুলীদি স্থানান্তর করা হয়। ১৫০ 

শমাগলটুলীদি এখন বহুিল ভবন করা হদয়দে। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 139 

 

৪৯. অরদনট এয়ার অচফস, 

চেলকুশা, মচিচঝল, 

ঢাকা  

২৬ মাি য ১৯৫৩ পাচকস্তাচন শগাদয়দা প্রচিদবেন অনুর্ায়ী, ১৯৫৩ 

সাদলর ২৬ মাি য সকাল ১০টা ৫ চমচনদট শশখ মুচজবুর 

রহমান অরদনট এয়ার অচফদস র্ান। শসখাদন 

চিচন ১০টা ২৫ চমচনট পর্ যন্ত অবস্থান কদরন। এর 

আদগ সকাল ৮টা ৩০ চমচনদট চিচন রাচধকা শমাহন 

বসাক শলদনর চনজ বাসা শথদক ঢাকা চজচপও 

অচফদসর উদদ্দদশ শবর হন। শসখান শথদক চিচন ১ 

চমদো শরাদড শাহ আজগর আলীর বাসা হদয় 

পাসদপাট য অচফদস র্ান। সকাল ৯টা ৫০ চমচনট শথদক 

১০টা পর্ যন্ত চিচন পাসদপাট য ও চভসা অচফদস চেদলন। 

শসখান শথদকই চিচন অরদনট এয়ার অচফদস র্ান। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch 

on Father of the 

Nation Bangabandhu 

Sheikh Mujibur 

Rahman, Volume 3, 

Edited by Sheikh 

Hasina, Hakkani 

Publishers, Page 140 

৫০. ১৬ জয়নাগ শরাড, বকশী 

বাজার, ঢাকা (আদনায়ারা 

খাতুদনর বাচি) 

২৮ মাি য ১৯৫৩ ১৯৫৩ সাদলর ২৮ মাি য রাি ১০টা ৫৫ চমচনদট শশখ 

মুচজবুর রহমান কাজী শগালাম মাহবুবদক সদঙ্গ 

চনদয় ১৬ জয়নাগ শরাদড অবচস্থি আদনায়ারা খাতুদনর 

(এমএলএ) বাসায় র্ান। শসখাদন িাঁরা রাি ১১টা 

পর্ যন্ত অবস্থান কদরন। পদর শসখান শথদক িাঁরা রাদির 

খাবার শখদি শবচরদয় পদিন। এর আদগ চবদকল ৫টা 

৪৫ চমচনদট চিচন রাচধকা শমাহন বসাক শলদনর চনজ 

বাসা শথদক শবর হদয় ৯৪ নবাবপুর শরাদডর আওয়ামী 

মুসচলম লীগ অচফদস র্ান। শসখান শথদক কাজী 

শগালাম মাহবুবদক সদঙ্গ চনদয় ৯ হাটদখালা শরাদড 

অবচস্থি প্যারামাউে শপ্রস অচফদস র্ান। শসখান 

শথদকই আদনায়ারা খাতুদনর বাসায় র্ান। 

উদল্লখ্য, আদনার়্িারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮) একজন 

বাঙাচল ভাো বসচনক ও নারী রাজনীচিচবে চেদলন। 

চিচন প্রথম মুসচলম নারী চহদসদব বঙ্গীর়্ি আইনসভার 

সেস্য চহদসদব চনব যাচিি হদর়্িচেদলন। কাজী শগালাম 

মাহবুব চেদলন ভাো আদদালদনর অন্যমি সচক্রর়্ি 

কমী। 

Secret Documents of 

Intelligence Branch on 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, 

Volume 3, Edited by 

Sheikh Hasina, 

Hakkani Publishers, 

Page 143 

 

৫১. িাঁেপুদর বঙ্গবন্ধু 

 

শসদেম্বর 

১৯৫৩ 

১৯৫৩ সাদল শসেম্বর মাদস  জনাব এ শক ফজলুল 

হক এডদভাদকট শজনাদরদলর পে শথদক পেিযাগ 

কদর মুসলীম লীদগ শর্াগোন কদরন। মুসলীম লীদগর 

মদধ্য িখন শকাদল শুরু হদয়চেল ভীেণভাদব। শমাহন 

চময়া সাদহব নূরুল আচমন সাদহবদর চবরুদে গ্রুপ সৃচষ্ট 

কদরন এবাং হক সাদহবদক মুসলীম লীদগর সভাপচি 

করদি শিষ্টা কদর পরাচজি হন। কাজযন হদল দুই 

শশখ মুচজবুর রহমান, 

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, চে 

ইউচনভাচস যটি শপ্রস চলচমদটড, 

পৃ: ২৪৪ 
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গ্রুদপর মদধ্য শবেম মারচপটও হয়। নূরুল আচমন 

সাদহবদর েলই জয়লাভ কদর, ফদল শমাহন চময়া ও 

িাঁর েলবল লীগ শথদক চবিাচিি হদলন। এরপর 

বঙ্গবন্ধু ফজলুল হক সাদহদবর সাদথ সাযাৎ কদর 

িাঁদক আওয়ামী লীদগ শর্াগোন করদি অনুদরাধ 

করলাম। িাঁেপুদর আওয়ামী লীদগর এক জনসভায় 

হক সাদহব শর্াগোনও করদলন। শসখাদস চিচন 

শ ােণা করদলন,“র্াঁরা চুচর করদবন িাঁরা মুসলীম 

লীদগ থাকুন, আর র্াঁরা ভাদলা কাজ করদি িান িারা 

আওয়ামী লীদগ শর্াগোন করুন।” আমাদক ধদর 

জনসভায় বলদলন, “মুচজব র্া বদল িা আপনার 

শুনুন। আচম শবশ বক্তৃিা করদি পারব না, বুদিা 

মানুে । এ বক্তৃিা খবদরর কাগদজও উদঠচেল। 

৫২. ময়মনচসাংদহর অলকা 

টচকজ চসদনমা হল 

১৪ নদভম্বর 

১৯৫৩ 

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৩ চিিাদের শশে চেদক ময়মনচসাংদহ 

এদসচেদলন। ১৯৪৯ চিষ্টাদে টাঙ্গাইদলর উপচনব যািদন 

মুসচলম লীদগর প্রাথীদক চবপুল শভাদট পরাচজি কদর 

চবজয়ী হদয়চেদলন আওয়ামীলীদগর প্রচিষ্ঠাকালীন 

সম্পােক ময়মনচসাংদহর শামসুল হক, বঙ্গবন্ধু শস 

চনব যািদনর প্রিারকাদজ শর্াগ চেদি র্াবার সময় 

কারারুে হন; িা নইদল হয়দিা শসবারই হদিা িাঁর 

ময়মনচসাংদহ প্রথম পোপ যণ। ১৯৫৪ -এর চনব যািদনর  

সূিনা হদয়চেল ময়মনচসাংদহর মাটিদি, শসখাদন 

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী মুসচলম লীদগর সাধারণ সম্পােক 

চহদসদব গুরুেপূণ য ভূচমকা শরদখচেদলন; আমরা সবাই 

জাচন। এভাদবই ময়মনচসাংদহর মাটি ও মানুদের 

সদঙ্গ গদি উদঠচেল বঙ্গবন্ধুর চনচবি সখ্য। ১৯৫৪ 

সাদলর ৮ শথদক ১২ চডদসম্বর অনুচষ্ঠি হয় চনব যািন। 

প্রধানি চনব যািদনর কথা মাথায় শরদখই ১৯৫৩ সাদলর 

শসদেম্বদরর পর, ১৪ নদভম্বর ময়মনচসাংহ শহদরর 

প্রধান সিক রামবাবু শরাদডর ‘অলকা টচকজ’-এ 

আদয়াচজি হয় আওয়ামী মুসচলম লীদগর জািীয় 

কাউচিল।  এ কাউচিদল জহুর আহদমে শি ধুরীর 

প্রস্তাদব বঙ্গবন্ধু পুনরায় সাধারণ সম্পােক চনব যাচিি 

হন।  

শশখ মুচজদবর জন্মভূচম এবাং 

জন্মশিবদে যর অঙ্গীকার, 

কাগজ প্রচিদবেক, বেচনক 

শভাদরর কাগজ, ১৭ মাি য 

২০২০, এবাং অসমাপ্ত 

আত্মজীবনী, শশখ মুচজবুর 

রহমান, পৃ: ২৪৪ 

৫৩. চেনাজপুদরর শগ র-ই-

শহীে মাঠ 

 

শফব্রুয়াচর 

১৯৫৪ 

১৯৫৪ সাদলর শফব্রুয়াচর মাদস শশখ মুচজবুর রহমান 

চেনাজপুদর আদসন যুক্তফ্রে শনিা শহাদসন শহীে 

শসাহরাওয়ােীদক চনদয়। ফ্রদের পদয চেনাজপুদরর 

ঐচিহাচসক শগাদর শহীে ময়োদন জনসভার 

আদয়াজন করা হয়। জনসভায় শসাহরাওয়ােী ও শশখ 

মুচজবসহ অদনক শনিা বক্তে রাদখন। শনিারা 

িাদের বক্তৃিায় বাঙাচল জাচির সাদথ পাচকস্তাচন 

শাসকদগাষ্ঠীর ববেম্য ও বঞ্চনার কথা তুদল ধদরন। 

বাাংলা ভাোর মর্ যাো এবাং বাঙাচলর অচধকার 

প্রচিষ্ঠার জন্য যুক্তফ্রে মদনানীি প্রাথীদের শভাট 

শেয়ার আহ্বান জানান। জনসভা শশদে শহাদসন শহীে 

শসাহরাওয়ােী ও বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজব একটি গরুর 

গাচির বহর চনদয় চেনাজপুর শহর প্রেচযণ কদরন। 

এটা চেল িাদের চনব যািনী প্রিারনার অচভনব শক শল। 

শহর প্রেচযদণর সময় শি শি শলাক িাদের সাদথ 

চেদলন। িাদেরদক বহন করা গরুর গাচিটি 

বেচনক জনিা, ১৭ শসদেম্বর 

২০১৬, আজহারুল আজাে 

জুদয়ল (সাাংবাচেক), 

চেনাজপুর বঙ্গবন্ধু 

(উপসম্পােকীয়) 

http://www.djanata.com/i

ndex.php?ref=MjBfMDlf

MTdfMTZfMV80XzFfMT

U4NzA1 
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চেনাজপুদরর েবসায়ী েগন লাল শলাচহয়ার চেল। 

৫৪. 
িট্টগ্রাদমর লালচেচ  

ময়োন 

 

 ২৫ শফব্রুয়াচর 

১৯৬৬ 

ঐচিহাচসক লালচেচ  মাদঠ বাঙাচলর মুচক্তসনে ৬ 

েফা কম যসূচির চবস্তাচরি আনুষ্ঠাচনক জনসভার 

মাধ্যদম শ ােণা কদরন বঙ্গশাদু যল শশখ মুচজবুর 

রহমান। 

বেচনক প্রথম আদলা, 

লালেীচ িঃ মুখর অিীদির 

স্মৃচি ও েয়েফা, ওমর 

কায়সার,২৫ শফব্রুয়াচর ২০২১ 

৫৫. 
িট্টগ্রামস্থ সের াদটর 

শহাদটল শাহজাহান 

২৫ শফব্রুয়াচর 

১৯৬৬ 

ঐচিহাচসক লালচেচ  মাদঠ বাঙাচলর মুচক্তসনে ৬ 

েফা কম যসূচির  জনসভার মাধ্যদম শ ােণা শশদে এ 

শহাদটল বঙ্গবন্ধু রাচত্রর্াপন কদরন 

িট্টগ্রাদম বঙ্গবন্ধু ও িাঁর 

সঙ্গীরা, মুহাম্মে শামসুল 

হক, সাাংবাচেক ও 

মুচক্তযুেচবেয়ক 

গদবেণাকমী, প্রকাশক: 

ইচিহাদসর খসিা, প্রথম 

প্রকাশ ২০২০ , পৃ: ২৯ 

৫৬. নীলফামারীর সরকাচর 

উচ্চ চবদ্যালয় মাঠ 

২৩ অদক্টাবর 

১৯৬৯ 

নীলফামারীর সরকাচর উচ্চ চবদ্যালয় মাদঠ 

জনসভা ( েলীয় প্রিারণা) 

ঢাকা চেচবউন বাাংলা, ১৫ 

শফব্রুয়াচর ২০২০ 

৫৭. নীলফামারী 

িিাইদখালার ফচকর 

পািা জাদম মসচজে 

২৩ অদক্টাবর 

১৯৬৯ 

নীলফামারীর সরকাচর উচ্চ চবদ্যালয় মাদঠ 

জনসভা করার জন্য ঢাকা শথদক মাইদক্রাবাদস 

কদর আসার পদথ িিাইদখালা ইউচনয়দনর পচিম 

কুচিয়ার শমাি ফচকর পািা গ্রাদম একটি 

কুৌঁদি দরর মসচজদে  এই মসচজদে সফরসঙ্গীদের 

চনদয় বঙ্গবন্ধু নামাজ আোয় কদরন। পরিীদি এই 

মসচজদের নাম শশখ মুচজবুর রহমান জাদম 

মসচজে নামকরণ করা হয়। 

ঢাকা চেচবউন বাাংলা, ১৫ 

শফব্রুয়াচর ২০২০ 

৫৮. চবয়ানীবাজার সের শপাষ্ট 

অচফস শমাি 

শম ১৯৬৯ েয়েফা োচবদি র্খন সারাদেশ উত্তাল িখন বঙ্গবন্ধু 

আদসন চবয়ানীবাজাদর। ১৯৬৯ সাদলর শম মাদস 

বঙ্গবন্ধু র্খন সারা শেশ সফর করচেদলন িখন চিচন  

চবয়ানীবাজাদর আদসন। শস সময় বঙ্গবন্ধু 

চবয়ানীবাজার সের শপাষ্ট অচফস শমাদি জনসভায় 

ভােন শেন। শসচেন চিচন বদলচেদলন- 

চবয়ানীবাজাদরর প্রাকৃচিক শস দর্ য শেদখ আমার মদন 

হদে এটি শর্ন বাাংলার কাশ্মীর। 

মানচিদত্র মহানায়ক 

বঙ্গবন্ধু - চসদলদট বঙ্গবন্ধু, 

শগাচবন্ধরায় সুমন, 

চসদলদটর জনপে, ১৫ 

আগি ২০১৯, 

www.sylhetjanapad.tv 

চভচজট: ২১ মাি য ২০২১ 

 

৫৯. হচবগদঞ্জর মাধবপুদরর 

ডাকবাাংলা 

শম ১৯৬৯ ১৯৬৯ সাদল শম মাদস আগরিলা েির্ন্ত্র মামলা 

শথদক মুচক্তলাভ করার পর বঙ্গবন্ধু সারাদেদশ 

গনসাংদর্াগ করার উদদ্দদশ্য সিকপদথ ঢাকা শথদক 

চসদলট র্াওয়ার পদথ হচবগদঞ্জর মাধবপুদর 

র্াত্রাচবরচি কদরন। িখন মাধবপুর ডাকবাাংলায় 

চকছুযন চিচন চবোম শনন। িারপর িাঁর চবদশে 

পচরচিি আগরিলা েির্ন্ত্র মামলার অন্যিম আসামী 

মাহবুব উচদ্দন শি ধুরী, মাওলানা আসাে আলী ও 

আচদউিা চনবাসী দুলাল শি ধুরী প্রমুদখর সদঙ্গ 

চকছুসময় মিচবচনময় কদরন। 

মানচিদত্র মহানায়ক 

বঙ্গবন্ধু - চসদলদট বঙ্গবন্ধু, 

শগাচবন্ধরায় সুমন, 

চসদলদটর জনপে, ১৫ 

আগি ২০১৯, 

www.sylhetjanapad.tv 

চভচজট: ২১ মাি য ২০২১ 

 

৬০. শি মুহনা টাউন 

শেওয়াচন জাদম 

মসচজে 

শম ১৯৬৯ শি মুহনা টাউন শেওয়াচন জাদম মসচজদে জুমার 

নামাজ আোয় শশদে চবদকল আিাইটার সময় স্থানীয় 

জনচমলন শকদন্দ্র মিচবচনময় ও পচরচিচি সভায় 

শর্াগ শেন। 

মানচিদত্র মহানায়ক 

বঙ্গবন্ধু - চসদলদট বঙ্গবন্ধু, 

শগাচবন্ধরায় সুমন, 

http://www.sylhetjanapad.tv/
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চসদলদটর জনপে, ১৫ 

আগি ২০১৯, 

www.sylhetjanapad.tv 

চভচজট: ২১ মাি য ২০২১ 

 

৬১. শ্রীমঙ্গদল বঙ্গবন্ধু 

(আব্দুল আলী সাদহদবর 

বাসায়) 

শম ১৯৬৯ ১৯৬৯ সাদল আগরিলা েির্ন্ত্র মামলা শথদক বঙ্গবন্ধু 

মুচক্ত লাভ করার পর সারাদেদশ গণসাংদর্াগ কদরন। 

শস সময় বঙ্গবন্ধু আবার আদসন শ্রীমঙ্গদল। বঙ্গবন্ধু 

আগমদনর খবর শুদন 

 হাজার হাজার মানুে রাস্তায় চভি জমান বঙ্গবন্ধুদক 

সাংবধ যনা জানাদনার জন্য। কথা চেল শবলা ২ টায় 

আসদবন চকন্তু আসদলন রাি চিনটায়। শ্রীমঙ্গল শহর 

িখনও শলাদক শলাকারে। মানুদের স্বিিঃস্ফূিয েো 

আর ভাদলাবাসায় বঙ্গবন্ধু আপ্লুি হন। বঙ্গবন্ধু শস 

সময় উঠদলন আব্দুল আলী সাদহদবর বাসায়। 

মানচিদত্র মহানায়ক 

বঙ্গবন্ধু - চসদলদট বঙ্গবন্ধু, 

শগাচবন্ধরায় সুমন, 

চসদলদটর জনপে, ১৫ 

আগি ২০১৯, 

www.sylhetjanapad.tv 

চভচজট: ২১ মাি য ২০২১ 

 

৬২. শম লভীবাজার 

শাহদমাদস্তাফা সিদকর 

ওয়াবো শরষ্ট হাউস 

শম ১৯৬৯ বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান ১৯৬৯ সাদলর প্রথম 

শম লভীবাজার এদসচেদলন। উদঠন শহদরর বিযমান 

শাহদমাদস্তাফা সিদকর ওয়াবো শরষ্ট হাউদস। িাঁর 

আগমন ও আদয়াজদনর মূল েবস্থাপক চেদলন ওই 

সমদয়র আওয়ামী লীদগর সাংগঠক চমজযা আচজজ 

আহমে শবগ। 

মানচিদত্র মহানায়ক 

বঙ্গবন্ধু - চসদলদট বঙ্গবন্ধু, 

শগাচবন্ধরায় সুমন, 

চসদলদটর জনপে, ১৫ 

আগি ২০১৯, 

www.sylhetjanapad.tv 

চভচজট: ২১ মাি য ২০২১ 

 

৬৩. শম লভীবাজার সরকাচর 

উচ্চ চবদ্যালয় মাঠ 

১৯৭০ এবাং 

১৯৭৩ 

১৯৭০ সাদল সারাদেদশ চনব যািনী প্রিাদরর এক পর্ যাদয় 

শম লভীবাজাদর এদস রাচত্র র্াপন কদরন বঙ্গবন্ধু। 

পরচেন কুলাউিা জুিী বিদলখা ও শটাংরাবাজার 

জনসভা শশদে শম লভীবাজার সরকাচর উচ্চ চবদ্যালয় 

মাদঠ লযাচধক জনিার সমাদবদশ শশখ মুচজব 

পাচকস্তাদনর শশােদনর ধারাবাচহক চববরণ তুদল 

ধদরন। স্বাধীনিা পর ১৯৭৩ সাদল বঙ্গবন্ধু আবাদরা 

শম লভীবাজার আদসন। িখদনাও সরকাচর স্কুল মাদঠ 

বক্তৃিা রাদখন। শস চেন স্কুদলর মাঠ সহ িার চেদকর 

রাস্তা াট, শোকাদনর িাল, গাদের ঢাল সব যত্র শকবল 

মানুে আর মানুে। 

মানচিদত্র মহানায়ক 

বঙ্গবন্ধু - চসদলদট বঙ্গবন্ধু, 

শগাচবন্ধরায় সুমন, 

চসদলদটর জনপে, ১৫ 

আগি ২০১৯, 

www.sylhetjanapad.tv 

চভচজট: ২১ মাি য ২০২১ 

 

৬৪. মদহশখালীর শসানাচেয়া 

বীপ 

১৯৬৯  বঙ্গবন্ধু আগরিলা মামলার আসাচম চহদসদব 

কিবাজার শজলার মদহশখালীর শসানাচেয়া বীদপ 

এদসচেদলন। সদঙ্গ চেদলন আরও িারজন। 

শসানাচেয়ায় অবস্থান কদরচেদলন মাত্র দু’চেন। চেদলন 

শসানাচেয়া বীদপর পূব যপািায় প্রয়াি আেি আলীর 

বাচি। এই বাচিদি িারটি  র চেল। এরমদধ্য একটি 

চেল বাাংদলা। এই বাাংদলা  দরর শভিদর একটি শোট্ট 

খাদট ঘুমাদিন বাঙাচলর এই শনিা। খুব শভাদর ঘুম 

ভাঙি িার। আেি আলীসহ িৎকালীন মুরচব্বদের 

সদঙ্গ নানান চবেয় চনদয় আলাদপ সময় কাটাদিন 

অচধক রাি অবচধ। 

বঙ্গবন্ধু এসচেদলন শর্ বীদপ, 

রচফকুল ইসলাম, শেশাল 

কদরসপদন্ডে, ৮ শফব্রুয়াচর 

২০১৫, 

বাাংলাচনউজদটাদয়চেদফার.কম 

চভচজট: ২২ শফব্রুয়াচর ২০২১ 

 

৬৫. গাইবান্ধার ভগবানপুদর 

বঙ্গবন্ধু 

 

১৯৭০ সাল ১৯৭০ সাদলর চনব যািনী সফদর বঙ্গবন্ধু র্খন রাংপুদর 

এদসচেদলন, িখন চিচন িাঁর অন্যিম চপ্রয় সহদর্াো 

আচজজার রহমান সরকাদরর বাচিদি চবোম চনদয় 

দুপুদরর খাওয়া-োওয়া কদরচেদলন। কারণ, চিচন 

আচজজার রহমান সরকারদক অিযন্ত শেহ করদিন 

বেচনক প্রথম আদলা, ৫ আগি 

২০২১ 

http://www.sylhetjanapad.tv/
http://www.sylhetjanapad.tv/
http://www.sylhetjanapad.tv/
http://www.sylhetjanapad.tv/
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এবাং ভাদলাবাসদিন। বঙ্গবন্ধুর শসই আগমন স্মৃচি 

এবাং এক মুচক্তযুে সাংগঠদকর জদন্মর কারদণ 

ভগবানপুর গ্রাম পলাশবািীর প্রায় সবার কাদেই 

পচরচিি। 

৬৬-

৬৭ 

খুলনার পাইকগাো  ও 

উপদজলা পাচন উন্নয়ন 

শবাড য শরি হাউজ 

 

২২ শফব্রুয়াচর 

১৯৭২ 

১৯৭২ সাদলর ২২ শফব্রুয়াচর বঙ্গবন্ধু শমাাংলা শপাদট যর 

একটি চবদশে লঞ্চদর্াদগ পাইকগাো সফর কদরন। এ 

সময় চিচন িার একান্ত সদহাির, মুচক্তযুদের অন্যিম 

সাংগঠক, ভাো বসচনক ও িৎকালীন সাদবক 

এম.এন.এ – এম.এ গফুরদক সাদথ চনদয় উপদজলার 

আলমিলা-লস্কর শখয়া াট সাংলি এলাকায় 

ওয়াপোর শবচিবাঁদধর চনম যাণ কাদজর শুভ উদবাধন 

করার মাধ্যদম ক্ষুধা ও োচরদ্রমুক্ত সুখী সমৃচেশালী 

বাাংলাদেশ গিার শুভ সূিনা কদরন। এসময় শমাচমন 

উদ্দীন, মুচক্তদর্াো স.ম. বাবর আলী ও শশখ শাহাোৎ 

শহাদসন বাচ্চুসহ অদনদকই উপচস্থি চেদলন। উদবাধনী 

অনুষ্ঠান শশদে বঙ্গবন্ধু উপদজলা সেদরর পাচন উন্নয়ন 

শবাদড যর শরি হাউদজ চবোম চনদয় ঢাকায় চফদর র্ান। 

সমাদজর কথা (খুলনার বেচনক 

পচত্রকা), পাইকগাোয় বঙ্গবন্ধু 

ইদকাপাকয চনম যাণ কাদজর আজ 

উদবাধন, আব্দুল আচজজ, 

খুলনা, ১০ অদক্টাবর ২০১৯  

 

 

৬৮. চেনাজপুর বি ময়োন ১ এচপ্রল 

১৯৭২ 

১৯৭১ সাদল শেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সাদলর ১ এচপ্রল 

বঙ্গবন্ধু চেনাজপুদর আদসন। শসই সময় চেনাজপুর 

বি ময়োদন অনুচষ্ঠি জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভােণ শেন। 

মুচজবনগর সরকাদরর পচিম শজাদনর শিয়ারম্যান 

চহদসদব এবাং চেনাজপুর সেদরর এমচপ চহদসদব এম 

আব্দুর রচহম  জনসভায় সভাপচিে কদরন। এম 

আব্দুর রচহম রাজননচিক কারদণ বঙ্গবন্ধুর  চনষ্ঠ 

সহিদর পচরণি হদয়চেলাম।  

মার মদন আদে শর্, বঙ্গবন্ধু একবার রামসাগদর রাি 

র্াপন কদর পরচেন চবোম চনচেদলন। এ সময় 

বিযমান পুলহাট ইন্ডাচেদজর মাচলক কবীর শি ধুরীর 

চপিা বঙ্গবন্ধুর জন্য রামসাগদর খাবার েবস্থা 

কদরচেদলন। চকন্তু আমরা জানিাম শর্, চিচন 

আওয়ামী চবদবেী এবাং মুসচলম লীদগর শগাঁিা 

সমথ যক। িাই আচম এবাং আদরা কদয়কজন 

বঙ্গবন্ধুদক ঐ খাবার না খাওয়ার পরামশ য শেই। চিচন 

আমাদের শসই পরামশ য গ্রহণ কদরন এবাং চবনদয়র 

সাদথ পুলহাট ইন্ডাচেদজর মাচলকদক িার খাবার 

চনদয় শর্দি বদলন। আমার একটি চবদশে স্মৃচিময় 

মুহূিয হদলা এই শর্, বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী থাকাকাদল 

িার সাদথ রাজশাহী চডচভশদন ৫ চেদনর একটা টুযর 

শপ্রাগ্রাদম চেলাম। এই টুযদরর সময় একচেন শজযাো 

রাদি বঙ্গবন্ধুদক িার শকাদনা দুিঃদখর কথা জানাদনার 

জন্য অনুদরাধ কদরচেলাম। আমার অনুদরাদধ চিচন 

শহদস চেদয় িার দুিঃদখর এই কাচহনী বদলন, 

বেচনক জনিা, ২ নদভম্বর 

২০১৬, আজহারুল আজাে 

জুদয়ল (সাাংবাচেক), চেনাজপুর 

বঙ্গবন্ধু (উপসম্পােকীয়) 

 

৬৯-৭০ চেনাজপুদরর বালুর াট 

এবাং কুমারগঞ্জ 

 

১৯৪৬  ঊপচনদবচশক শাসনকাদল চেটিশ সরকাদরর অধীদন 

সব যদশে সাধারণ চনব যািন অনুচষ্ঠি হয় ১৯৪৬ 

চিিাদে। পাচকস্তান ইসুযদি ঐ চনব যািন চবদশেভাদব 

িাৎপর্ যপূণ য চেল। মুসচলম োত্রলীগ শনিা শশখ মুচজবুর 

রহমান ঐ চনব যািদন পাচকস্তাদনর পয চনদয় ফচরেপুর 

শজলায় চনব যািন পচরিালনা কচমটির সেস্য সচিদবর 

োচয়ে পালন কদরন। ফচরেপুদর িার বচলষ্ঠ শনতৃদে 

মুসচলম লীগ প্রাথীরা কাংদগ্রদসর চবরুদে জয়লাভ 

বেচনক জনিা, ১৭ শসদেম্বর 

২০১৬, আজহারুল আজাে 

জুদয়ল (সাাংবাচেক), চেনাজপুর 

বঙ্গবন্ধু (উপসম্পােকীয়) 
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করদল শকন্দ্রীয় শনিাদের দৃচষ্ট আকে যণ কদরন। মূল 

চনব যািদনর চকছুচেন পর একটি উপ চনব যািন অনুচষ্ঠি 

হয় িৎকালীন চেনাজপুদরর বালুর াট-কুমারগঞ্জ 

আসদন। ঐ চনব যািদন মুসচলম লীগ মদনানীি প্রাথী 

চেদলন শমাজাফফর রহমান। েলীয় চনদে যদশ ঐ উপ-

চনব যািদন শমাজাফফর রহমাদনর পদয চনব যািনী 

প্রিারণা যুক্ত হন বঙ্গবন্ধু। চিচন বাই-সাইদকলদর্াদগ 

বালুর াট-কুমারগদঞ্জর বাচি বাচি চগদয় শভাট প্রাথ যনা 

কদরন। চিচন ঐ এলাকার চবচভন্ন স্থাদন চনব যািনী সভা 

কদরচেদলন। শমাজাফফর রহমান চবজয়ী হদয়চেদলন। 

৭১. চেনাজপুদরর বিমাঠ  শম ১৯৬৬ ১৯৬৬ সাদলর ২০ মাি য হদি ৮ শম পর্ যন্ত সারাদেদশ 

৩২টি জনসভায় জনগদণর সামদন েয় েফার 

শর্ চক্তকিা তুদল ধদরন। েয় েফার পদয জনমি 

সাংগঠিি করদি চেনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগি, 

শেঁতুচলয়া সফর কদরন। আওয়ামী লীদগর উদদ্যাদগ 

চেনাজপুর বি মাদঠ েয় েফার পদয জনসভা করা 

হয়। জনসভায় বঙ্গবন্ধু প্রধান অচিচথ চহদসদব বক্তে 

রাদখন। সভাপচিে কদরন শজলা আওয়ামী লীদগর 

সভাপচি এড. রচহমউচদ্দন আহদমে। সভা পচরিালনা 

কদরন সাধারণ সম্পােক এড. আব্দুর রহমান শি ধুরী। 

বেচনক জনিা, ১৭ শসদেম্বর 

২০১৬, আজহারুল আজাে 

জুদয়ল (সাাংবাচেক), 

চেনাজপুর বঙ্গবন্ধু 

(উপসম্পােকীয়) 

 

৭২-৭৩ চেনাজপুদরর শবাস্তান 

চসদনমা হল, চলচল 

চসদনমা হল, মডাণ য 

চসদনমা হল এবাং 

আমবাচি (শে লিপুর) 

১৯৬৯ ১৯৬৮ সাদলর ১৮ জানুয়াচর আগরিলা েির্ন্ত্র 

মামলা োদয়র করা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন চবচশষ্ট 

েচক্তদক এই মামলার আসাচম ও শগ্রফিার করা হয়। 

চমথ্যা মামলার চবরুদে জনগণ ফুৌঁদস উঠদল সাং টিি 

হয় গণঅভ্যযত্থান। ঐচিহাচসক গণঅভ্যযত্থাদনর মুদখ 

সরকার ১৯৬৯ সাদলর ২২ শফব্রুয়াচর িাদক মুচক্ত 

চেদি বাধ্য হয়। গণঅভ্যযত্থাদন সামচরক বস্বরািার 

আইয়ুব খাদনরও পিন  দট। কারামুচক্তর পর বঙ্গবন্ধু 

চবচভন্ন শজলা সফর কদরন। ১৯৬৯ সাদল শবাস্তান 

চসদনমা, চলচল চসদনমা ও মডাণ য চসদনমা হদল 

অনুচষ্ঠি আওয়ামী লীগ ও সহদর্াগী সাংগঠন সমূদহর 

৩টি পৃথক সমাদবদশ প্রধান অচিচথ চহদসদব ভােণ 

শেন বঙ্গবন্ধু। প্রচিটি সমাদবশ এক  ণ্টা কদর হয় 

বদল জানান িৎকালীন োত্রলীদগর প্রভাবশালী শনিা 

চেনাজপুর শহদরর মুিীপািা চনবাসী শমাজাফফর 

শহাদসন খান (মজু খান)। শবাস্তান চসদনমা হদলর কমী 

সভায় শজলা আওয়ামী লীদগর িৎকালীন সভাপচি 

এড. আচজজুর রহমান সভাপচিে কদরন। সভা 

পচরিালনা কদরন সাধারণ সম্পােক অধ্যাপক ইউসুফ 

আলী। বঙ্গবন্ধু চবকাল শবলা চেনাজপুর হদি 

ফুলবাচির উদদ্দদশ রওনা শেন। চবকাল ৪টা হদি 

সাদি ৪টার চেদক আমবাচি শপ ৌঁোদল স্থানীয় জনগণ 

িাদক চবপুলভাদব সাংবচধ যি কদর। আমবাচিদি িার 

সম্মাদন এমন একটি শিারণ চনম যাণ করা হয় র্ার 

মাথায় ৬টি িারা (কাপদির বিরী নযত্র) চেল। েয়টি 

িারা েয় েফার প্রিীক চহদসদব সাজাদনা হদয়চেল 

শিারণটিদি। এ কারদণ শিারদণর নাম পদি চগদয়চেল 

'েয় িারা শগট।' এখাদন নাসচরন নাদমর একজন 

চশশুর বারা বঙ্গবন্ধুদক পুষ্প মালা চেদয় বরণ করা 

হদয়চেল। নাসচরদনর চপিার নাম মহসীন আলী, সাাং- 

বেচনক জনিা, ১৭ শসদেম্বর 

২০১৬, আজহারুল আজাে 

জুদয়ল (সাাংবাচেক), 

চেনাজপুর বঙ্গবন্ধু 

(উপসম্পােকীয়) 
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শে লিপুর, আমবাচি। আমবাচিদি জািীয় িরুণ 

সাং  নাদম একটি ক্লাব  দর বক্তে শরদখচেদলন 

বঙ্গবন্ধু। 

৭৪. নাদটার কানাইখালী 

মাঠ 

১৯৬২ জাচির চপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান িাঁর 

রাজননচিক কযাচরয়াদরর মাঝামাচঝ পর্ যাদয়ও 

জনসভা ও ত্রাণ চবিরণসহ নানা কারদণ শবশ 

কদয়কবার নাদটাদর আদসন। িন্মদধ্য  ১৯৬২ সাদলর 

চেদক শহাদসন শহীে শসাহরাওয়ােীর সাদথ চিচন 

নাদটাদর আদসন। শসবার নাদটার কানাইখালী মাদঠর 

েচযণ শগাল শপাদির ১৫/২০ হাি সামদন িাঁদের 

জনসভার জন্য শবশ বি ধরদণর শিজ স্থাপণ করা 

হদয়চেল। শস অনুষ্ঠাদন খয়রাি শহাদসন, শশখ মুচজবুর 

রহমান, সাদবক িীফ চমচনিার আিাউর রহমান খান, 

িীফ চমচনিার আবুল শহাদসনসহ অদনদকই শস 

অনুষ্ঠাদন উপচস্থি চেদলন।  

বঙ্গবন্ধুর নাদটার আগমন, খাচলে 

চবন জালাল, 

নাদটারটদয়চেদফার ডটকম, 

১৫ আগি ২০১৫  

চভচজট: ১০ আগি ২০২১ 

৭৫-৭৬  নাদটার চস.এন্ড.চব-র 

ডাক বাাংদলা এবাং 

কানাইখালী মাঠ 

(নাদটার শহর) 

১৯৬৭ জাচির চপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবর রহমান ১৯৬৭ 

সাদলর শকাদনা একচেন ‘খুলনা শমল শেন’ শর্াদগ 

পাব যিীপুর শথদক প্রায় সাদি বাদরাটার চেদক নাদটার 

শরল শিশদন নাদমন। এরপর চিচন ওখান শথদক চরিা 

শর্াদগ সরাসচর নাদটার চস.এন্ড.চব-র ডাক বাাংদলা-শি 

ওদঠন । িারপর নাদটার এন.এস. কদলদজর োত্র 

সাংসদের শনতৃবৃদ এবাং মহকুমা আওয়ামী লীদগর 

কম যকিযাদের সাদথ শসখাদন রাজননচিক আলাপ-

আদলািনা সাদরন চিচন। িখন নাদটার এন. এস. 

কদলদজর পয শথদক চভচপ শরজা-উন-নবী, সাধারণ 

সম্পােক আব্দুল কচরম এবাং প্রমে সম্পােক এনামূল 

হক-ও শসই অনুষ্ঠাদন উপচস্থি চেদলন । অপরচেদক 

নাদটার মহকুমা আওয়ামী লীদগর পদয মরহুম 

আশরাফুল ইসলাম, প্রয়াি শাংকর শগাচবদ শি ধুরী, 

মরহুম বসয়ে শমািাহার আলী, মরহুম রমজান আলী 

প্রামাচনক, মরহুম রব্ব ু খান শি ধুরী,মরহুম 

আ.খ.ম.আচনস শশখ,মরহুম শগালাম চকবচরয়া, 

মরহুম ওয়াদজে আলী দুলু, মরহুম চসচদ্দক শহাদসন, 

মরহুম রহমি উল্লাহ সরকার বােলসহ অদনদকই 

শসখাদন উপচস্থি চেদলন। এসময় িাঁর সফর সঙ্গী 

চেদলন কামরুজ্জামান, কযাদেন মনসুর, 

িাজউচদ্দনসহ আরও অদনদক। নাদটার চস এন্ড চব-র 

ডাক বাাংদলার অনুষ্ঠান শশদে চিচন একা চরিার ওপর 

োঁচিদয় েী যপদথর পাদশ োঁিাদনা জনিার উদদ্দদশ 

হাি নািদি নািদি নাদটার শহদরর মদধ্য চেদয় 

কানাইখালী মাঠ অচভমুদখ রওনা হন। 

বঙ্গবন্ধুর নাদটার আগমন, খাচলে 

চবন জালাল, 

নাদটারটদয়চেদফার ডটকম, 

১৫ আগি ২০১৫ 

চভচজট : ১০ আগি ২০২১ 

৭৭. নাদটার কানাইখালীর 

কাঁচুউচদ্দন শমাক্তার-এর 

বাচি 

মাি য ১৯৬৯ ১৯৬৯ সাদলর শকাদনা একচেন চবদকল সাদি পাঁিটা 

শথদক েয়টার মদধ্য শরচিদনর হুড চবচশষ্ট এক সবুজ 

রদঙ্গর চজদপ কদর বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান ঢাকা 

শথদক নাদটার শপ ৌঁদেন। চিচন ওদঠন নাদটার 

কানাইখালীদি ঢাকা শরাড সাংলি সাদবক এম.চপ.এ. 

কাঁচু উচদ্দন শমাক্তার-এর বাসায়। ওই চেন বঙ্গবন্ধুর 

সাদথ চেদলন িাজউচদ্দন, কযাদেন মনসুর, 

কামরুজ্জামান ও িাঁর গাচির ড্রাইভার। সকদলর 

পরদন চেল পাঞ্জাবী ও পায়জামা। কাঁচুউচদ্দন 

বঙ্গবন্ধুর নাদটার আগমন, খাচলে 

চবন জালাল, 

নাদটারটদয়চেদফার ডটকম, 

১৫ আগি ২০১৫ 

চভচজট : ১০ আগি ২০২১ 



 
 
 

19 

 

 

 

শমাক্তার-এর শসই বাসার দুটি জানালা চেল ঢাকা 

শরদডর চেদক। শখলা শশদে আমরা শেদখচেলাম শর্, 

কাঁচুউচদ্দন শমাক্তার-এর শসই বাসায় অচি গরদমর 

কারদণ িখন িাঁরা পাঞ্জাবী খুদল শকবল শগচঞ্জ গাদয় 

শেয়াদলর সদঙ্গ শঠস চেদয় চসচলাং ফযাদনর বািাস 

খাচেদলন এবাং শস সময় িাঁদের শকউ শকউ হাি 

পাখাও হাঁকাচেদলন । িার পদরই িাঁরা নাস্তার 

কাজটি সাদরন এবাং ওখাদনই রাদির খাবার খান 

এবাং রাত্রী র্াপনও কদরন। রাদির খাবার শখদি শখদি 

বঙ্গবন্ধু বদলন, “এই কাঁচু! শব -মাদক বচলস, সকাদল 

শর্দনা আউদসর িাদলর চিঁচুচি আর চডম ভাচজ কদর। 

আমরা চকন্তু সকাদলই রাজশাহী িদল র্াব।” কাঁচু 

উচদ্দন শমাক্তার শসই মদিাই েবস্থা শনন । সকাদলর 

খাওয়া-োওয়া শশদে িাঁরা রাজশাহীর উদদ্দদশ্য রওনা 

হন । ১৯৬৯ সাদল রাজশাহী চবশ্বচবদ্যালদয়র চশযক 

ড. শামসুদজ্জাহা-শক পাচকস্তানী শসনা সেস্যরা গুচল 

কদর হিযা কদর। সম্ভবি শসই  টনার জন্যই চিচন 

শসচেন স্বেলবদল রাজশাহীর উদদ্দদশ্য র্ান বদল 

ধারণা করা র্ায়। 

৭৮-৭৯ নাদটার শবাচড যাং হাউজ 

এবাং চসাংিা ডাক 

বাাংদলা 

এচপ্রল ১৯৭০ বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবর রহমান ১৯৭০ সাদলর ববশাখ 

মাদস সকাল েশটা শথদক এগাদরাটার মদধ্য নাদটার 

শপ ৌঁদেন এবাং নাদটার শবাচড যাং হাউদস ওদঠন চিচন । 

ওখাদন স্বল্পকালীন চবোদমর পর চসাংিায় সাইদক্লাদন 

যচিগ্রস্ত েচক্তদের মাদঝ ত্রাণ চবিরদণর উদদ্দদশ্য 

চিচন প্রায় সাদি বাদরাটার চেদক চসাংিার উদদ্দদশ্য 

রওনা হন। বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবর রহমান চসাংিায় 

শপ ৌঁেদল, কাউচিল মুসচলম লীদগর ‘শি গ্রাম ইউচয়ন 

পচরেে’-এর শিয়ারম্যান ফজলার রহমান িাঁদক 

অভযথ যনা জ্ঞাপন কদরন । শসচেন চসাংিার ডাক 

বাাংদলাদি ওদঠন চিচন।িারপর চিচন চসাংিা 

বাজাদরর যচিগ্রস্ত এলাকা পচরেশ যন কদরন এবাং 

দুগ যিদের মাদঝ ত্রাণবস্ত্র চবিরণ কদরন চিচন। এরপর 

চসাংিা ডাকবাাংদলাদি চফদর আদসন এবাং ওখাদন 

িাঁর সম্মাদন আদয়াচজি লাদঞ্চ সফর সঙ্গীদের চনদয় 

অাংশ গ্রহণ কদরন চিচন । শসচেন চসাংিা শথদক প্রায় 

চবকাল চিনটার চেদক নাদটার শবাচড যাং হাউদস চফদর 

আদসন চিচন । শস সময় িার সফর সঙ্গী চেদলন 

শিাফাদয়ল আহম্মে, আওয়ামী লীদগর শকন্দ্রীয় 

কচমটির মচহলা চবেয়ক সাধারণ সম্পাচেকা 

নুরজাহান শমাদশ যে, নাদটাদরর সাইফুল ইসলাম, 

চসাংিার মরহুম আশরাফুল ইসলাম, নাদটার শহদরর 

হাফরাস্তার মচজে খান, শফ জোরীপািার মরহুম 

আচমনুল ইসলাম গুন্টু, শফ জোরীপািার আকরাম 

শহাদসন পচু, শফ জোরীপািার নাজমুল হক 

লালা,গািীখানার মচজবর রহমান শরজা, 

শফ জোরীপািার শশখর েত্ত, কাচদচভটার মচজবর 

রহমান শসন্টু, শি ধুরীবািীর শসচলম শি ধুরী, উত্তর 

আলাইপুর এলাকার শগালাম শমাস্তফা, আবুল 

ফজলসহ আরও অদনদক ।  

বঙ্গবন্ধুর নাদটার আগমন, খাচলে 

চবন জালাল, 

নাদটারটদয়চেদফার ডটকম, 
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৮০. উত্তরা গনভবন, নাদটার ৯ শফব্রুয়াচর 

১৯৭২ 

১৯৭২ সাদলর ৯ শফব্রুয়াচর, মন্ত্রী পচরেদের এক ববঠক 

উপলদযয বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান আদসন উত্তরা 

গণভবদন। শসচেদনর ববঠদক চিচন বদলন, “নাদটার 

আমার আবাসস্থল। আচম এটাদক নামকরণ কদরচে 

‘উত্তরা গণভবন’। এখাদন চমটিাং হদব আর 

শহচলকোদর শসই সাংবাে প্রিাদরর জন্য ঢাকায় 

পাঠাদি হদব শসটা হদি পাদর না।” িাই িথ্যমন্ত্রীদক 

নাদটাদর একটি পূণ যাঙ্গ টিচভদকন্দ্র ও আধুচনক 

শটচলদফান এিদিঞ্জ স্থাপদনর জন্য িাৎযচণক চনদে যশ 

শেন চিচন এবাং শসটা আগামী এক বেদরর মদধ্য 

সম্পন্ন করার কথাও বদলন চিচন।  

এরপর ওই চেন চবকাল িারটা শথদক পাঁিটার মদধ্য 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান নাদটার শহদরর বি 

হচরশপুর এলাকার ওয়াপো মাদঠ এক চবশাল 

জনসভায় ভােণ শেন। িখন চসাংিা থানার এম.এন.এ 

চেদলন শশখ শমাবারক শহাদসন সাদবক চপ্রচিপাল 

রাজশাহী শমচডকযাল কদলজ, রাজশাহী। উক্ত সভায় 

মরহুম আশরাফুল ইসলাম-ই সভাপচিে কদরন। 

বঙ্গবন্ধু শসচেদনর সভায় জনিার শঢউ শেদখ োরুণ 

চবস্ময়াচভভ্যি হদয় পদিন। ১৯৭২ সাদলর শফব্রুয়াচর 

মাদস নাদটাদরর চবচশষ্ট রাজনীচিচবে মরহুম আব্দুস 

সাত্তার খান শি ধুরী মধু চময়া ঢাকায় আত্মসমপ যণ 

কদরন। এরপর শসখান শথদক িাঁদক শসাজা চনদয় আসা 

হয় িৎকালীন নাদটাদরর এস.চড.ও-র শিম্বাদর। 

িারপর রাি নয়টার চেদক িাঁদক শনয়া হদয়চেল 

নাদটার শজলখানায়।পরবিীদি শসখান শথদক িাঁদক 

স্থানান্তচরি করা হয় রাজশাহী শজদল । শসখাদন ২৭ 

মাস থাদকন চিচন ।এরপর ১৯৭৪ সাদলর সম্ভবি 

আগি অথবা অদক্টাবর মাদসর শকাদনা এক চেন 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান আদসন নাদটার উত্তরা 

গণভবদন । কথা প্রসদঙ্গ চিচন নাদটার শহদরর শাংকর 

শগাচবদ শি ধুরী এবাং মরহুম আশরাফুল ইসলাম-এর 

কাদে জানদি িান, “মধু চময়া শকাথায় ?” িখন 

চকছুযণ চনিুপ থাকার পর িাঁর উভদয়ই বদল ওদঠন 

“চিচন রাজশাহী শজদল আদেন।” বঙ্গবন্ধু িখন ওই 

দুজনদক উদদ্দশ্য কদর বকাবচকও কদরন এবাং বদলন, 

“মধু চময়ার মদিা মানুে শজদল অথি শিামরা 

আমাদক শস কথা জানাও চন।” বঙ্গবন্ধু িাৎযচণক 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মাদলক উচকল- শক শফান কদর 

বদলন, “আচম আব্দুস সাত্তার খান শি ধুরী মধু চময়া-

শক শেদি চেদি িাই।” িখন আব্দুল মাদলক উচকল 

বদলন,‘স্যার! শবশ চকছু Formalities আদে।’ 

িখন জাচির চপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান 

বদলন, “Damn your Formalities, I am 

Prime minister speaking,. িাঁদক শেদি 

োও।” এই  টনার পরপরই চডচস আব্দুর রউফ 

রাজশাহীর শজলখানা শথদক আব্দুস সাত্তার খান 

শি ধুরী মধু চময়া-শক দুপুদরর চেদক উত্তরা গণভবদন 

চনদয় আদসন।দসচেন বঙ্গবন্ধুর সাদথ মরহুম আব্দুস 

বঙ্গবন্ধুর নাদটার আগমন, খাচলে 

চবন জালাল, 

নাদটারটদয়চেদফার ডটকম, 
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সাত্তার খান শি ধুরী মধু চময়া-ও উত্তরা গণভবদনই 

দুপুদরর খাবার খান । িারপর প্রায় ২  োর মদিা 

চিচন বঙ্গবন্ধুর সাদথ নানা চবেদয় আন্তচরকিাপূণ য 

আলাপ কদরন। এরপর চিনটা শথদক সাদি চিনটার 

চেদক নাদটাদরর এস.চড.ও. চগয়াসউদ্দীন পাঠান চনজ 

গাচিদি কদর িাঁদক িাঁর বাসভবদন শপ ৌঁদে শেন। 

২০১৪ সাদলর ২ চডদসম্বর নাদটার কানাইখালী মাদঠ 

শজলা আওয়ামী লীদগর এক সদম্মলন-সভা অনুচষ্ঠি 

হয়। শস সভায় বিযমান এমচপ অবসরপ্রাপ্ত শলিঃ কদন যল 

ও সাদবক বাচণজয মন্ত্রী ফারুক খান বদলন,“ আচম 

ভাগ্যবান। ১৯৭২ সাদল উত্তরা গণভবদন বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুচজবুর রহমান- শক আচম গাড য অব অনার প্রোন 

কদরচেলাম।” 

৮২-

৮৩ 

রাংপুর ডাক বাাংদলা 

এবাং রাংপুর পাবচলক 

লাইদেচর 

১৫-১৬ 

আগি ১৯৫২ 

১৯৫২ সাদলর ১৫ আগি সন্ধযা ৭টা ১৫ চমচনট 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান রাংপুর রওনা হন। িার 

সফরসঙ্গী চেদলন অযাডদভাদকট আিাউর রহমান 

খান, পূব য পাচকস্তান আওয়ামী মুসচলম লীদগর 

শসদক্রটাচর কামারুজ্জামান ও বােশা চময়া। চিচন 

পদরর চেন ১৬ আগি দুপুর ২টায় রাংপুর শপ ৌঁোন। 

শিশদন িাদের স্বাগি জানান শাহ আব্দুল বারী, 

মাসুদুল হক, হাচববুর রহমান শি ধুরী, ফজলুর রহমান 

ও রাংপুদরর অন্যান্য শনিা। িারা রাংপুর 

ডাকবাাংদলায় চগদয় ওদঠন। চবকাদল রাংপুর পাবচলক 

লাইদেচরদি একটি জনসভা অনুচষ্ঠি হয়। শসখাদন 

প্রায় ২ হাজার শলাদকর উপচস্থচি শেখা র্ায়। চবকাল 

৫.৪০ সভা শুরু হদয় িদল সন্ধযা ৭.১৫ পর্ যন্ত। 

ড. আচিউর রহমান : ঢাকা 

চবশ্বচবদ্যালদয় বঙ্গবন্ধু শিয়ার 

অধ্যাপক এবাং সাদবক গভন যর, 

বাাংলাদেশ োাংক 

আমাদের সময়, ২৪ জুন 

২০২০, লিঙ্ক 

https://www.bangabandhuonli
ne.org/11241/ 

 

৮৪. হজরি শাহ সুলিাদনর 

মাজার 

১২ শফব্রুয়াচর 

১৯৭৩ 

১৯৭৩ সাদলর ১২ শফব্রুয়াচর শথদক বঙগ্বন্ধু শশখ 

মুচজবুর রহমান িাঁর চনব যািনী সফর শুরু কদরন 

টাঙ্গাইল ও ময়মনচসাংহ শজলায় দুই চেনোপী 

গণসাংদর্াদগর মধ্য চেদয় চিচন সফর সূচি শুরু কদরন। 

বঙ্গবন্ধুর এই সফদর প্রথদম চিচন সকাদল টাঙ্গাইদল 

জনসভা কদরন এবাং ঐচেন দুপুর ১২ টায় জামালপুদর 

এক জনসভায় ভােণ শেন। িারপর চিনটায় 

ময়মনচসাংদহ জনসভা কদরন এবাং এখাদন রাচত্রর্াপন 

কদরন। পদররচেন অথ যাৎ ১৩ শফব্রুয়াচর শনত্রদকাণায় 

র্ান। শনত্রদকানায় এদস প্রথদমই চিচন হজরি শাহ 

সুলিাদনর মাজার চজয়ারি কদরন।  

বেচনক ইদত্তফাক, 

ইদত্তফাক চরদপাট য (প্রথম 

পািা), ১২ শফব্রুয়াচর 

১৯৭৩, চভচজট: 

আরকাইভস, ১১ 

শফব্রুয়াচর ২০২১ 

 

৮৫. শবিবুচনয়া স্যাদটলাইট 

গ্রাউন্ড শিশন 

১৪ জুন ১৯৭৪ ১৯৭৫ সাদলর ১৪ জুন জাচির জনক বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুচজবুর রহমাদনর হাদি উদবাধন হওয়া শবিবুচনয়া 

ভূ -উপগ্রহ শকন্দ্র সব যপ্রথম সারাচবদশ্বর সদঙ্গ সদ্য 

স্বাধীন বাাংলাদেদশর শর্াগাদর্াদগর সুদূরপ্রসারী চভি 

রিনা কদরচেল। এর সূত্র ধদর শেশ আজ মহাকাশ 

রপ্রাদন্ত।পাচি শেবার বা  

জাচির চপিার স্মৃচিচবজচিি শসই শবিবুচনর়্িা ভূ-

উপগ্রহ শকদন্দ্রর পাদশই পাঁি একর জায়গার ওপর গদি 

শিালা হদয়দে  ‘শবিবুচনয়া বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট গ্রাউন্ড 

শিশন -২ ’। ১৯৭৫ সাদলর ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুচজবুর রহমান এর উদবাধন কদরন। বিযমাদন এ ভূ-

র মাধ্যদম শস চে আরবউপগ্রহ শকদন্দ্র , চসঙ্গাপুর, 

হাংকাং, ওমান, পাচকস্তান, কুদয়ি, কািার, বাহরাইন, 

বাাংলাদেশ জাণ যাল, শবিবুচনয়া 

শথদক শলাচরডা, ১১ শম ২০১৮ 

http://www.dainikamadershomoy.com/post/263621
https://www.bangabandhuonline.org/11241/
https://www.bangabandhuonline.org/11241/
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জাপান, সাংযুক্ত আরব আচমরাি ও মুম্বাই অথ যাৎ শমাট 

১১টি শেদশর সদঙ্গ শটচলদফান ডাটা কচমউচনদকশন, 

ফযাক্ম, শটদলক্ম ইিযাচে আোন -প্রোন করা হয়।  

স্থানীয় নাগচরক আবদুল মান্নাদনর কাদে শবিবুচনয়া 

উপগ্রহ শকদন্দ্রর উদবাধদনর চেনটি এখদনা 'শসরা'। 

চিচন বদলন, ‘িারপাদশ শোট শোট পাহাি। ওইচেন 

জনমানবহীন পাহািও শলাকারে হদয় পদি। বাগাদন 

বদসই বঙ্গবন্ধু িা -পান করদলন। অদূদর শুদয় থাকা 

একটি কুকুরদক শেদখ বঙ্গবন্ধু বলদলন, 'তুইও আমার 

মদিা ভ্যখা? হাদির চবস্কুট ছুদি চেদয় বলদলন, ‘শন 

খা'। মান্নান বদলন, ‘১৯৭৫ সাদলর ১৪ জুন। ওইচেন 

সকাল ১১টায় শবিবুচনয়া উপগ্রহ ভূ -শকদন্দ্রর প্রথম 

শগদট একটি হাচি বঙ্গবন্ধুদক অভযথ যনা জানায় এবাং 

িাদক ফুদলর মালা পচরদয় শেয়। শবজায় খুচশ হদলন 

চিচন। বহর চনদয়ই এদলন উদবাধনস্থদল। প্রচুর 

উদবাধনী মঞ্চ চ দর। সাংখ্যক মানুদের উপচস্থচি 

সাংচযপ্ত   বক্তে শশদে উদবাধন কদর শমানাজাি 

করদলন বঙ্গবন্ধু। িারপর অচফদসর শভিদর সবটুকু 

ঘুদর শেখদলন। সবদশদে চফদর শগদলন। চকন্তু শসই 

র্াত্রাই শর্ শশে র্াত্রা শক জানদিা?’ 

৮৬-

৮৯ 

রাজশাহী চবশ্বচবদ্যালয় 

শকন্দ্রীয় শহীে চমনার, 

রাজশাহী সরকাচর 

মাদ্রাসা মাঠ, রাজশাহী 

পুচলশ একাদডমী এবাং 

রাজশাহী সাচকযট হাউজ 

৯-১০ শম 

১৯৭২ 

১৯৭২ সাদলর ৯ শম রাজশাহী চবশ্বচবদ্যালদয় শহীে 

শামসুদজ্জাহা স্মৃচিদি রাজশাহী চবশ্বচবদ্যালদয়র 

শকন্দ্রীয় শহীে চমনাদরর চভচত্তপ্রস্তদরর স্থাপন কদরন। 

১০ শম রাজশাহী সরকাচর মাদ্রাসা মাদঠ চবশাল 

জনসভায় ভােণ শেন।  শসই মাদঠ বঙ্গবন্ধু’শক শেখার 

জন্য, িাঁর কথা শশানার জন্য লয লয শলাদকর 

সমাগম হদয়চেল।চিচন শসখাদন সমাজিন্ত্র অনুর্ায়ী 

শেশ িালাদনার ইো েক্ত কদরন। িারপর বঙ্গবন্ধু 

রাজশাহী পুচলশ একাদডচমদি পুচলশ সমাবিযদন 

ভােণ শেন। চিচন পুচলদশর প্রচি চনস্বাথ যভাদব 

জনগনণর শসবা করার জন্য চনদে যশনা প্রোন কদরন। 

িারপর পুচলশ একাদডমীদি মুচক্তযুদে চনহি 

শহীেদের স্মৃচিস্তদম্ভ পুেস্তবক অপ যণ কদরন।  ঐচেন 

রাদি চিচন সাচকযট হাউদজ থাদকন। পরবিী চেন 

শহচলকোদর কদর পাবনার উদদ্দদশ রওনা শেন। 

 বঙ্গবন্ধুর রাজশাহী সফর, 

আনারুল হক আনা, বেচনক 

উত্তরকাল , সম্পােকীয়,  ১৫ 

আগি ২০১৯ 

 

 

৯০-৯২ অিগ্রাম, ইটনা এবাং 

চনকলী হাওর 

৫-১০ 

অদক্টাবর 

১৯৭০ 

১৯৭০ সাদলর ৫-১০ অদক্টাবর বঙ্গবন্ধু চসদলদটর 

নাচসর নগর হদয় বিযমান চকদশারগদঞ্জর অিগ্রাম, 

চনকলী এবাং ইটনায় এবাং বিযমান শনত্রদকাণা শজলার 

শমাহনগদঞ্জ জনসভা শশে কদর ময়মনচসাংহ হদয় 

শেনদর্াদগ ঢাকায় আদসন। বঙ্গবন্ধুর এই সফদরর 

চবেদয় শসই সময় বেচনক ইদত্তফাক পচত্রকার ৫ 

অদক্টাবর ‘শশখ মুচজদবর হাওি অঞ্চদল চনব যািনী 

সভা’ শীে যক সফরসূচিসহ একটি সাংবাে প্রকাচশি 

হয়। 

প্রথদম চিচন িট্টগ্রাম শমলদর্াদগ ৪ অদক্টাবর 

শমলদর্াদগ কুচমল্লা, চসদলট এবাং ময়মনচসাংহ সফদরর 

উদদ্দদশ্য ঢাকা শথদক রওনা শেন। চিচন এ সফদরর 

সময় কুচলয়ারির, িািলপুর, নাচসরনগদর জনসভা 

কদরন। ৬ অদক্টাবর সকাল ৮টা চিচন অষ্টগ্রাম, দুপুর 

১২ টায় চনকলী এবাং চবকাল ৪টায় ইটনায় জনসভা 

বেচনক সুনামকন্ঠ, ৩১ মাি য 

২০২১ 
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কদরন। ৯ অদক্টাবর জাগলাজুর, রাজাপুন এবাং 

চবকাদল ধম যপাশায় জনসভা কদরন। ১০ অদক্টাবর 

শমাহনগঞ্জ জনসভা কদর ঐ চেন শেনদর্াদগ 

ময়মনচসাংহ ঢাকার উদদ্দদশ্য রওনা শেন। পদথ 

বঙ্গবন্ধুদক  বারহাট্টা, ঠাকুরাদকানা, শনত্রদকাণা এবাং 

শ্যামগদঞ্জ সম্বধ যনা শেওয়া হয়।  বঙ্গবন্ধুর সাদথ এ 

সফদর চেদলন পূব য পাচকস্তান আওয়ামী লীদগর 

সহসভাপচি বসেয় নজরুল ইসলাম এবাং চসদলট 

শজলা আওয়ামী লীদগর সভাপচি জনাব এম. এ. 

সামাে।  

৯৩. কুচমল্লা শসনাচনবাস ১ জানুয়াচর 

১৯৭৫ 

১৯৭৫ সাদলর ১১ জানুয়াচর কুচমল্লা শসনাচনবাদস 

বাাংলাদেশ সামচরক একাদডচমর প্রথম োদির 

প্রচশযণ শশদে সমাপনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অচিচথ 

চহদসদব বঙ্গবন্ধু উপচস্থি চেদলন। এদি কুিকাওয়াজ 

পচরেশ যন শশদে প্রধান অচিচথর বক্তে রাখদি চগদয় 

জাচির জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান বদলন, 

লাদখা শহীদের রদক্তর চবচনমদয় বাাংলাদেশ আজ 

স্বাধীন স্বাব যদভ ম রাষ্ট্র। শসই জদন্যই আজ 

বাাংলাদেদশর মাটিদি বাাংলাদেশ চমচলটাচর 

একাদডচম স্থাচপি হদয়দে। আচম স্মরণ কচর শসই 

সমস্ত শহীে ভাইদের- র্ারা স্বাধীনিার জন্য রক্ত 

চেদয়দে, আত্মাহুচি চেদয়দে। আচম স্মরণ কচর, 

বাাংলার ৩০ লয শলাক রক্ত চেদয় বাাংলার স্বাধীনিা 

এদনদে। আজ সচিযই গদব য আমার বুক ভদর র্ায় এই 

জদন্যই-বাাংলাদেদশর মাচলক আজ বাাংলাদেদশর 

জনসাধারণ। শসই জদন্যই সম্ভব হদয়দে আজ আমার 

চনদজর মাটিদি একাদডচম করা। 

কুচমল্লায় বঙ্গবন্ধু, আবুল 

কাদশম হৃেয়, কুচমল্লার 

কাগজ, ২৫ শফব্রুয়াচর ২০২০ 

https://www.comillarkagoj.co
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৯৪. কিবাজার বসকদি 

বঙ্গবন্ধু 

 

১০ জানুয়াচর 

১৯৭৫ 

রাজননচিক জীবদনর পুদরাটা সময় মানুদের দুিঃখ-

দুে যশার খবর চনদি সমগ্র বাাংলাদেশ ঘুদর শবচিদয়দেন 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান। এরই ধারাবাচহকিায় 

কিবাজাদরও এঁদকদেন চনদজর পেচিহ্ন। 

কিবাজাদরর চসচনয়র সাাংবাচেক শিাফাদয়ল আহমে 

জানান, ‘জাচির চপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান 

সব যপ্রথম ১৯৫৮ সাদল কিবাজার সফর কদরন। 

সব যদশে ১৯৭৫ সাদলর ১০ জানুয়াচর কিবাজার সফর 

কদরচেদলন চিচন। এভাদব চিচন চবচভন্ন কারদণ ১৩ 

শথদক ১৪ বার কিবাজার এদসচেদলন।’ 

কিবাজারদক চ দর বঙ্গবন্ধু শশখ মচজবুর রহমাদনর 

অবোদনর কথা উদল্লখ কদর সাাংবাচেক শিাফাদয়ল 

আহমে আরও জানান, ওই সমদয় চিচন কিবাজার 

সমুদ্র বসকদির বালুকাময় ১০০ একর জচমদি 

ঝাউগাে বনায়দনর চনদে যশনা শেন বনচবভাগদক। এ 

কারদণ প্রাকৃচিক ঘূচণ যঝি ও সামুচদ্রক জদলাচ্ছ্বাস 

শথদক উপকূলীয় অঞ্চল রযা এবাং বসকদির শস দর্ য 

বৃচে শপদয়দে। ফদল চবদশ্বর েী যিম সমুদ্র বসকি 

শেচশ-চবদেচশ পর্ যটকদের আকৃষ্ট কদরদে। 

কিবাজাদরর িরুন শলখক কালাম আজাে িার একটি 

গ্রদন্থ চলদখদেন, ‘স্বাধীনিা পূব য ও পরবিী সমদয় 

জাচির চপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মচজবুর রহমান ১২ বার 

কিবাজার সফর কদরদেন। কিবাজাদরর 

বাাংলা চেচবউন, আবদুল 

আচজজ, কিবাজার, ০৭ 

মাি য ২০২১, ১১:০০ 
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রাজননচিক ও আথ য-সামাচজক উন্নয়দন বঙ্গবন্ধুর 

ভূচমকা অনবদ্য। ১৯৬৯ সাদল কিবাজার সফদরর 

এক পর্ যাদয় সমুদ্র বসকি ঘুদর শেদখন চিচন। বঙ্গবন্ধু 

িাঁর জীবদ্দশায় অন্তি ১২ বার কিবাজার সফর 

কদরদেন চিচন।  

৯৫. কিবাজার পর্ যটন 

সাগচরকা শরদস্তারাঁ 

১০ শফব্রুয়াচর 

১৯৭৫ 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর রহমান িাঁর জীবদ্দশায় অন্তি 

১২ বার কিাবাজর ভ্রমণ কদরচেদলন। চিচন ১৯৫৮ 

সাদল প্রথম কিবাজার ভ্রমণ কদরচেদলন। িারপর 

১৯৭৫ সাদলর ১০ শফব্রুয়ারী কিবাজারস্থ বাাংলাদেশ 

পর্ যটন করদপাদরশন (বাপক) পচরিাচলি সাগচরকা 

শরদস্তারাঁয় বদস সুধী সমাদবদশ বক্তে শরদখচেদলন। 

শসখাদন চিচন কিবাজার সী-বীি এলাকায় ঝাউ গাে 

লাগাদনার জন্য সেয় চনদে যশনা প্রণয়ন কদরন। শস 

সময় সাগচরকা শরদস্তারাঁ বঙ্গবন্ধুর সম্মাদন একটি 

চবদশে শমনুয প্রণয়ন কদর উপস্থাপন করদল চিচন 

িাদি সেয় স্বাযর প্রোন কদরন।  

ঢাকা চেচবউন পচত্রকা ৭ মাি য 

২০২১ িাচরদখ শমািঃ নজরুল 

ইসলাম,মুচক্তদর্াো এবাং 

সভাপচি, শজলা 

আওয়ামীলীগ, কিবাজার 

এর প্রকাচশি সাযািকার। 

(অনলাইন চভচজট ২১ মাি য 

২০২১) 

 

৯৬-৯৯ কুচমল্লা টাউন হল মাঠ, 

কুচমল্লার হাউচজাং 

এদষ্টট, কুচমল্লা শি য়ারা 

এবাং কুচমল্লা শরসদকাস য 

২৩ জানুয়াচর 

১৯৭০ এবাং ৬ 

জুলাই ১৯৭২ 

বঙ্গবন্ধু িাঁর জীবদ্দশায় প্রথম চবশাল জনসভায় 

বক্তে রাদখন কুচমল্লা টাউন হল মাদঠ ১৯৭০ সাদলর 

২৩ জানুয়াচর। এটি বঙ্গবন্ধুর ৬ েফার জনসভা 

চহদসদব সমাদৃি। সব যদশে ১৯৭২ সাদলর ৬ জুলাই 

প্রধানমন্ত্রী চহদসদব কুচমল্লায় বঙ্গবন্ধুর একমাত্র 

জনসভাটি হয় কুচমল্লার হাউচজাং এদষ্টট এলাকায় 

শকটিচসচসএ চলচমদটদডর সামদন। এই দুইটি বি 

জনসভা আর শসনাচনবাদস সামচরক একাদডচমর প্রথম 

োদির প্রচশযণ শশদে সমাপনী অনুষ্ঠাদন ও কুচমল্লার 

পুচলশ লাইদনর প্যাদরদড অাংশ শনয়া োিাও জাচির 

জনক বঙ্গবন্ধু কুচমল্লায় অগচণি পথসভায় বক্তে 

রাদখন। এ সব পথসভায় অদনকগুদলাই জনসভায় রূপ 

শনয়।  

িট্টগ্রাদম ৬ েফা শ ােণার পর ঢাকা র্াওয়ার পদথ 

কুচমল্লার শি য়ারাদিও পথসভায় বক্তে রাদখন। 

পথসভাটিদি এদিা চবপুল সাংখ্যক মানুদের সমাগম 

 দট শর্ িা জনসভায় রূপ শনয়। জাচির জনক বঙ্গবন্ধু 

শশখ মুচজবুর রহমান কুচমল্লায় সব চমচলদয় কিবার 

এদসদেন িার পচরসাংখ্যান শেয়াও কঠিন এবাং 

অসম্ভব। শকননা ঢাকা শথদক চসদলট, োহ্মণবাচিয়া, 

শনায়াখালী, িট্টগ্রাম অঞ্চদল আসা র্াওয়ার পদথ প্রায়ই 

চিচন কুচমল্লায় অবস্থান করদিন। চবদশে কদর ঢাকা 

িট্টগ্রাম মহাসিদক শস সময় চিনটি শফচর থাকায় 

এবাং রাি ১০টায় শফচর িলািল বন্ধ হদয় র্াওয়ার 

সময় হদল চিচন কুচমল্লায় শথদক শর্দিন। আর 

শবচশরভাগ সময় চিচন উঠদিন কুচমল্লা শহদরর 

শরইসদকাদস য কুচমল্লা শজলা আওয়ামীলীদগর 

িৎকালীন সাধারণ সম্পােক অযাডদভাদকট আহদমে 

আলীর বাসায়।  

কুচমল্লায় বঙ্গবন্ধু, আবুল 

কাদশম হৃেয়, কুচমল্লার 

কাগজ, ১৫ আগি  ২০১৭ 

https://www.comillarkagoj.co
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১০০. খুলনা সরকাচর মচহলা 

কদলজ 

৩ জুলাই 

১৯৭২ 

খুলনার ইচিহাস ও ঐচিহয গদবেক অধ্যাপক শগালাম 

শমাস্তফা চসদাইচন বদলন, ১৯৭২ সাদল খুলনার সাচকযট 

হাউস মাদঠ এক জনসভায় বক্তে শেন বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুচজবুর রহমান। িারপর চিচন খুলনা মচহলা কদলদজ 

র্ান। এখাদন এচকটি নারদকল গাে শরাপন কদরন।  এখন 

খুলনায় বঙ্গবন্ধুর 

স্মৃচিচবজচিি নারদকল গাে, 

শশখ-আল-এহসান, বেচনক 

প্রথম আদলা, ১৪ আগি 

২০১৬ 
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খুলনায় িাঁর একমাত্র স্মৃচি বলদি আদে মচহলা কদলদজ 

লাগাদনা ওই নারদকলগােটিই। ওই সময় খুলনা মচহলা 

কদলদজর োত্রীসাংসদের চভচপ চেদলন মলয়া রায়। চিচন 

কদলদজর হীরকজয়ন্তী উপলদয গি বের প্রকাচশি 

স্মরচণকায় বঙ্গবন্ধুর শসই চেদনর কথা তুদল ধদরদেন। 

চিচন চলদখদেন, ‘বঙ্গবন্ধু শর্চেন মচহলা কদলদজ 

আদসন, শসচেন চেল ৩ জুলাই )১৯৭২(।  ...ওই সময় 

বঙ্ গবন্ধুদক র্াঁরা অভযথ যনা জানান, িাঁদের মদধ্য 

আচমও চেলাম। িৎকালীন অধ্যয আদনায়ারা শবগদমর 

কদয িাঁর সদঙ্গ পচরিয় হয়। এরপর আমার সদঙ্গ 

কদলদজ অনুচষ্ঠি চডচগ্র পরীযার কয পচরেশ যদন র্ান 

বঙ্গবন্ধু। শস সময় কদয়কটি কথা হয় িাঁর সদঙ্গ। পদর 

শনদম এদস অচফদসর সামদনর ফাঁকা জায়গায় চনজ হাদি 

নারদকলগাে লাগান চিচন।’ 

 

১০১. ময়মনচসাংহ সাচকযট 

হাউজ মাঠ 

২৯ জুলাই 

১৯৭৪ 

১৯৭৪এ শশেবার র্খন বঙ্গবন্ধু বন্যাদুগ যিদের -

শেখদি ময়মনচসাংদহ আদসন, শসচেন সাচকযট হাউস 

মাদঠর ঐচিহাচসক জনসভায় বঙ্গবন্ধুও 

শলাকবাাংলার শসই প্রবােবাকযটি উচ্চারণ কদর ক্ষুব্ধ-

েচথি কদে বদলচেদলন, ‘শেদশ সাদি সাি শকাটি 

মানুে, কম্বল আসল আট শকাটি, িাহদল আমার 

ভাদগর কম্বলটা শগল কই? আচম আমার দুিঃখী 

মানুদের জন্য চভযা কদর আচন, আর িাটার েল 

সব শখদয় শফদল!’ ১৯৭৪এর জুলাই মাদস বঙ্গবন্ধু -

চসদলট ও ময়মনচসাংদহর বন্যাপচরচস্থচি পচরেশ যন 

কদর বন্যাদুগ যি এলাকায় িারজন চসচনয়র অচফসার 

  চনদয়াদগর চনদে যশ প্রোন কদরন। 

বেচনক বাাংলার বাণী ৩০ জুলাই 

১৯৭৪, প্রথম পৃষ্ঠা এবাং শশখ 

মুচজদবর জন্মভূচম এবাং 

জন্মশিবদে যর অঙ্গীকার, 

কাগজ প্রচিদবেক, বেচনক 

শভাদরর কাগজ, ১৭ মাি য 

২০২০, 

১০২. িট্টগ্রাদমর োমপািা 

জহুর আহদমে শি ধুরী 

বাচি 

 

২ জুলাই ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধুর আমৃতুয রাজননচিক সহদর্াো জহুর 

আহদমে শি ধুরী ১৯৭৪ সাদল ১ জুলাই চনও 

োংকাইটিস শরাদগ আক্রান্ত িৎকালীন চপচজ 

হাসপািাদল চিচকৎসাধীন অবস্থায় মৃতুযবরণ কদরন 

এবাং ২ জুলাই বঙ্গবন্ধুর উপচস্থচিদি িট্টগ্রামস্থ 

োমপািায় িাঁর শশেকৃিয অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় 

জহুর আহদমে শি ধুরী জীবন 

বৃত্তান্ত, উইচকচপচডয়া, চভচজট: 

১০ আগি ২০২১ 

 

 

 


