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ব"ব#$ র &' এবং আগামী িদেনর বাংলােদশ  
 

নজর$ল ইসলাম 
 

উপ7মিণকা  
 
বাংলােদেশর /াধীনতার সুবণ5 জয়7ী উপলে:; সকলেক অিভন@ন ও Bেভছা। Eয মুিGেযাHারা শহীদ 
হেয়েছন, এবং আহত হেয়েছন; Eয Eবােনরা িনয5ািতত হেয়েছন; যঁারা অন;ান;ভােব মুিGযMেH অংশNহণ 
কেরেছন, ত;াগ /ীকার কেরেছন – তােদর সকলেক জানাই গভীর PHা এবং কQ তRতা। Eয ধরেণর /াধীন 
বাংলােদেশর জন; তঁারা Sয়াসী হেয়িছেলন, Eস ধরেণর বাংলােদশ গেড় Eতালাই Eহাক আমােদর আজেকর 
অUীকার।  
 
Sথেমই আিম মুGধারােক ধন;বাদ জানািW এই বাXষZক  বGQ তার আেয়াজন করার জন; এবং আমােক তার 
Sথম বGQ তা[ Eদয়ার আমTণ জানােনার জন;। এ বছর[ আমােদর জন; িবেশষ ]র$ে^র, কারণ এ বছর 
আমরা লােখা শহীেদর রেGর িবিনমেয় অXজZত /াধীনতার ৫০তম বাXষZকী পালন করিছ; এবং তা করিছ 
২০২০ সেনর পটভd িমেত, Eয বছর আমরা /াধীন বাংলােদেশর Sিতeাতা, জািতর জনক বUবfM  Eশখ মুিজবMর 
রহমােনর জg শতবাXষZকী পালন কেরিছ। Eস কারেণ উেদ;াGারা এ বGQ তার Eয িবষয়বh iক কেরেছন, তা 
খMবই যথাথ5। “বUবfM র /j” এবং “আগামী িদেনর বাংলােদশ” – এদু’[ কথা আিম িনেজ ১৯৯৭ সন Eথেক 
Bর$ কের অেনকবার ব;বহার কেরিছ। সুতরাং, আজেকর বGQ তার িশেরানােমও তা ব;বnত হেত Eদখেয় আিম 
আনি@ত। 
 
িoতীয়ত, Eয িবিশp গেবষেকরা এই বGQ তার উপর আেলাচনা করেত রাজী হেয়েছন তােদর সকেলর Sিত 
আমার কQ তRতা Sকাশ করিছ। তঁারা এই বGQ তার অেনক িবষয় িনেয় আমার Eচেয় অেনক Eবশী Rান রােখন; 
তােদর Eসই Rানগভ5  আেলাচনা Eশানার জন; আিম উদNীব। 
 
তQ তীয়ত, অত;7 অr সমেয়র মেধ; আমােক এই বGQ তা[ Shত করেত হেয়েছ। Eস কারেণ এর মেধ; অেনক 
s$[-িবচM ;িত এবং অসtূণ5তা রেয় Eগেছ। আশা কির আেলাচেকরা িনজ ]েণ তা :মা করেবন এবং বGQ তার 
মূল িবষয়]েলার উপর তঁােদর আেলাচনা িনবH করেবন।    
 
সবেশেষ, এই বGQ তা অনুeােনর Eশষ পেব5 Sv এবং উwেরর সুেযাগ থাকেব। আশা কির Eস অংেশও EPাতা-
দশ5কেদর কাছ Eথেক অেনক মূল;বান মতামত জানেত পারেবা।  
 
এইটM কM  উপxমিণকার পর এবার আমার বGQ তা Eপশ করিছ।   
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ভ; িমকা  
 
আমার এই বGQ তায় িনyরzপ ৫[ Sv উ{াপন করা হেব।  
 

১। বUবfM  বলেত Eগেল সবার আেগ /াধীন বাংলােদেশর /j Eদেখন। এই অNগামীতার কারণ কী 
িছল? এবং এই অNগামীতার মেধ; কী Eকােনা প|াদগামীতাও উ} িছল? 
 

২। মুিGযM েH িবজেয়র পর বUবfM  যখন িফের এেলন তখন কী িতিন িপিছেয় পেড়িছেলন? এই িপিছেয় 
পড়ার মেধ; কী আবার অNগামীতার বীজ িনিহত িছল? 
 

৩। বUবfM র কােছ সমাজতেTর মেডল কী িছল? এই মেডল বা�বায়েন িতিন কতটM কM  সফল 
হেয়িছেলন, এবং ১৯৭৫ সেনর িবেয়াগা7ক ঘটনার অনুপি�িতেত আরও কতটM কM  সাফল; অজ5 ন স�ব 
িছল? 
 

৪। আ7জ5 ািতক অUেন সমাজতেTর পরবতী�  অিভRতার আেলােক বাংলােদশ িনেয় বUবfM  Eকান 
পেথ এেগােতন? 
 

৫। বত5মান পিরি�িতেত বUবfM র /েjর ESি:েত আগামী িদেনর বাংলােদশ কী হেত পাের? কী হওয়া 
উিচত এবং কীভােব তা হেত পাের? 

 
এসব Sv উ{াপেনর পাশাপািশ এ]েলার িকছM  উwরও আিম Eদব। তেব এসব উwেরর Eচেয় Svসমূেহর 
িদেকই আিম EPাতা/দশ5কেদর মেনােযাগ িনবH রাখায় উৎসাহী, কারণ আমার বGQ তার মূল উে�শ; হেলা 
এসব Sv িনেয় এক[ যথাযথ আেলাচনার সূsপাত করা। বUবfM র জg শতবাXষZকী এবং বাংলােদেশর 
/াধীনতার প�াশ বছর পূXতZ উপলে: ব� অনুeান আেয়ািজত হেলও SাসিUক Svাবলীর গভীর এবং 
সামিNক আেলাচনার উদাহরণ কম Eদখা যায়। িক� – Eয কথা[ আিম আেগও বেলিছ -- বংগবfM র Sিত 
PHা জানােনার EPe উপায় হেলা তঁার কেম5র িবে�ষণ এবং তা Eথেক আগামী িদেনর করণীয় িনধ5ারেণর জন; 
পােথয় সংNহ করা। 
 
বUবfM র কেম5র দু[ মূল পব5। এক[ হেলা বাংলােদেশর /াধীনতা আে@ালেন তার EনতQ ^ Sদােনর পব5, যার 
Sিxয়া Bর$ হয় কলকাতার ইসলািময়া কেলেজর ছাsাব�ায় পািক�ান আে@ালেন Eজারদার অংশNহণ oারা 
এবং Eশষ হয় ১৯৭১ সেনর ২৫েশ মােচ5 র কাল রােs পািক�ানী বািহনী oারা আটক হওয়া পয57। িoতীয় 
অধ;ায় Bর$ হয় পািক�ানী কারাগার Eথেক মুিGলাভ এবং ১০ই জানুয়াির /াধীন বাংলােদেশর Sত;াবত5ন 
Eথেক ১৯৭৫ সেনর ১৫ই আগ� Eভাররােত শহীদ হওয়ার আগ পয57। অধMনাকােল বUবfM র উপর আেলাচনা 
তঁার কেম5র Sথম পব5 িনেয়ই Eবশী সীমাবH থােক, এবং Eস তM লনায় িoতীয় পেব5র আেলাচনা কম Eদখা যায়। 
এটা আ|েয5;র নয়। Sথম পেব5 বংগবfM র ভd িমকা Eগ�রেবাJল, সফল, এবং বলা Eযেত পাের অিবতXকZত। 
িবপরীেত, িoতীয় পেব5 বUবfM  কেতাটা সফল হেয়িছেলন, তা িনেয় িকছM  িবতক5  আেছ; তদুপির এই পেব5র 
িবেয়াগা7ক পিরণিত এর আেলাচনায় Eযেত কM �ােবােধর সৃ� কের। িপতQ হত;ার পােপর কথা Eকই-বা �রণ 
করেত চায়! িক� আগামী িদেনর বাংলােদেশর জন; িoতীয় পেব5র বUবfM র আেলাচনাই হয়েতা Eবশী 
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SাসিUক। Eস কারেণ িকছM টা কiন হেলও আজেকর মূল আেলাচনা িoতীয় পব5 িনেয়ই, যিদও এর Sথম 
Sv[ Sথম পব5 িনেয়।   
 
আজেকর বGQ তার পিরসের উপিরি�িখত সকল Sেvর উৎসািরত আেলাচনা স�ব নয়। Eসজন; এই 
আেলাচনা িকছM টা িথিসসধমী�  Eথেক যােব। ভিবষ;েত সময়-সুেযাগ হেল এ]েলা আরও িব�Q ত করার Eচpা 
করা যােব। তেব আশা কির Eয, :ু�াকাের আজেকর বGQ তা এক[ বQ হৎ আেলাচনার সূsপাত করােত 
সহায়ক হেব। এবার আিম মূল আেলাচনায় যাই। Bর$ কির Sথম Sv িদেয়।  
 
১। ব"ব#$  বলেত ?গেল সবার আেগ &াধীন বাংলােদেশর &' ?দেখন। এই অEগামীতার কারণ কী 

িছল? এই অEগামীতার মেধG কী ?কােনা পHাদগামীতাও উJ িছল? 
 
Sথম যখন আিম ৬-দফা পিড় – Eসটা ষােটর দশেকর Eশষ িদেক হেব – আিম িবি�ত হই। Eসখােন দুই 
Sেদেশর জন; পৃথক িমিলিশয়া গঠেনর দাবী িছল। সিবেশষ িব�েয়র কারণ িছল ৬ নং দফা[, Eযখােন দুই 
Sেদেশর জন; দুই িভ� মু�ার দাবী করা হয়।আমার কােছ মেন হেয়িছল, এটা Eতা /াধীনতারই Eঘাষণা! এত 
র ;ািডকাল এক[ S�াবনা করা বUবfM র পে: কী কের স�ব হেলা?  
 
এটা স�ব হেয়িছল কারণ বUবfM  অেনক আেগই /াধীনতার /j Eদেখিছেলন। Eসটা আরও Sমািণত হয় 
১৯৬১ সেন যখন িতিন  – Eসসমেয় িনিষH -- কিমউিন� পা[5র Eনতােদর সােথ এক Eগাপন �বঠেক িমিলত 
হেয়িছেলন। সুিবিদত Eয, এ �বঠেক কিমউিন� পা[5র প: Eথক িছেলন মিণ িসংহ এবং Eখাকা রায়; আর 
আওয়ামী লীেগর প: Eথেক িছেলন বUবfM  এবং জ�র Eহােসন EচৗধMরী।i এই �বঠেক বংগবfM  বেলন Eয, িতিন 
/াধীনতার দাবী উ{াপন করেত চান। কিমউিন� পা[5র Eনতারা তঁােক Eবাঝােনার Eচpা কেরন Eয, এখনই 
/াধীনতার দাবী উ{াপন করা iক হেব; Eসরকম পিরি�িত তখনও সৃ� হয়িন; ফেল /াধীনতার দাবী উ{াপন 
হঠকারী হেব। অেনক আেলাচনার পর বংগবfM  নািক বেলন, “আপনােদর সােথ একমত হলাম না; তেব 
আপনােদর কথা[ Eমেন িনলাম”। /াধীনতার দাবীর Sেv বUবfM র এই অNগামীতার আরও ব� Sমাণ 
আেছ, যা উে�েখর মাধ;েম এখােন কালে:পেণর Sেয়াজন Eনই।  
 
কীভােব /াধীনতার Sেv বUবfM র এই অNগামীতা স�ব হেয়িছল, এই Sv[ আমার মেন ব�িদন িছল, এবং 
সtূণ5 সে7াষজনক উwর পািWলাম না। বংগবfM  িছেলন পািক�ান আে@ালেনর িনেবিদত কমী� । িতিন 
জান-Sাণ িদেয় সংNাম কেরেছন পািক�ােনর জন;। িতিন কী কের সবার আেগ পািক�ান EভেU Eফলার জন; 
উদNীব হেলন? এটা কী কের স�ব হেলা?  
 
অবেশেষ এই Sেvর উwর[ পাই বUবfM র “অসমা} আ�জীবনী” (রহমান ২০১৪) Eথেক। বUবfM  তঁার 
িনেজর জবানীেতই এই Sেvর সমাধান সূs[ িদেয় Eগেছন। ১৯৪৬ সেনর িনব5াচেনর পর িজ�াহ EকDীয় এবং 
Sােদিশক পিরষেদ মুসিলম লীগ Eথেক িনব5ািচত সদস;েদর এক কনেভনশন ডােকন িদি�েত, এিSল ৭, ৮, ৯ 
তািরেখ। সুিবিদত, এই িনব5াচেন Eকবল বাংলােতই মুসিলম লীগ একক সংখ;াগিরeতা অজ5 ন কেরিছল; 
কােজই কনেভনশেন বাংলার Sিতিনিধ দেলর Eযাগদান সিবেশষ ]র$^পূণ5 িছল। যিদও বUবfM  একজন 
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িনব5ািচত সদস; িছেলন না, িতিন বাংলার মুসিলম লীেগর তর$ণ E/Wােসবকেদর এক দল িনেয় Eসই 
কনেভনশেন Eযাগ িদেয়িছেলন। “অসমা} আ�জীবনী”েত বUবfM  E�শাল E েনর দু’[ ই¡ার¢াস বিগেত 
“Eশখ মুিজবর ও পা[5র জন; িরজাভ5ড” সাইন লািগেয় Eসই কনেভনশেন Eযাগদান, িদ�ী দশ5ন, এবং E েন 
Eফরার এক অসামান; িববরণ িদেয়েছন। Eসই িববরেণ না Eযেয় আিম BধM  SাসিUক নীেচর অংশটM কM  উHQ ত 
করিছ।   
 

“িদি� যখন Eপ� £ছালাম তখন Eদখা Eগল, Eযখােন সকােল আমরা Eপ� £ছাব Eসখােন িবকােল Eপ� £ছালাম। 
আট ঘ¤া Eদির হেয়েছ। Eমাহা¥দ আলী িজ�াহ কনেভনশন বf কের Eরেখেছন আমােদর জন;। সকাল 
নটায় Bর$ হবার কথা িছল, আমােদর E ন Eথেক Eসাজা সভা�েল িনেয় যাওয়া হল।িদি�র লীগ কমী� রা 
আমােদর মালপেsর ভার িনেলন। আমারা বাংলায় E¦াগান িদেত িদেত সভায় উপি�ত হলাম। সম� 
সদস; জায়গা Eথেক উেঠ স§ধ5না জানাল। িজ�াহ সােহব Eযখােন বেসেছন, তার কােছই আমােদর �ান। 
যখন উদু5  E¦াগান উঠত, আমরা তখন বাংলা E¦াগান Bর$ করতাম।   
 
“িজ�াহ সােহব বGQ তা করেলন, সম� সভা নীরেব ও শা7ভােব তঁার বGQ তা Bনল। হেন হিWল সকেলর 
মেনই একই কথা। পািক�ান কােয়ম করেত হেব। তঁার বGQ তার পের সাবেজ¨ কিম[ গঠন হেলা। আট 
তািরেখ সাবেজ¨ কিম[র সভা হেলা। S�াব Eলখা হল, Eসই S�ােব লােহার S�াব Eথেক আপাতদৃ�েত 
Eছাট িক� Eমৗিলক একটা রদবদল করা হল। একমাs হািশম সােহব আর সামান; কেয়কজন Eযখােন 
পূেব5 ‘E�টস’ Eলখা িছল Eসখােন ‘E�ট’ Eলখা হয় তার Sিতবাদ করেলন; তবM  তা পাশ হেয় Eগল। ১৯৪০ 
সােল লােহাের Eয S�াব কাউি©ল পাশ কের Eস S�াব আইনসভার সদস;েদর কনেভনশেন পিরবত5ন 
করেত পাের িকনা এবং Eসটা করার অিধকার আেছ িকনা, এটা িচ7ািবদরা Eভেব Eদখেব। কাউি©লই 
মুসিলম লীেগর সুিSম :মতার মািলক। পের আমােদর বলা হল, এটা কনেভনশেনর S�াব, লােহার 
S�াব পিরবত5ন করা হয় নাই। জনাব Eহােসন শহীদ Eসাহরাওয়াদী� েক ঐ S�াব Eপশ করেত Eমাহা¥দ 
আলী িজ�াহ অনুেরাধ করেলন, কারণ িতিনই বাংলার এবং তখন একমাs মুসিলম লীগ SধানমTী”।       
 
“জনাব Eসাহরাওয়াদী� র বGQ তার পের Sায় িবশ-প£িচশজন Eনতা িবিভ� Sেদশ Eথেক বGQ তা কেরন এবং 
S�াবটা সমথ5ন কেরন। জনাব আবMল হািশম সােহব চমৎকার বGQ তা কেরিছেলন। S�াব[ 
সব5স¥িতxেম পাশ হওয়ার পের জনাব িলয়াকত আলী খান একটা শপথনামা Eপশ কেরন এবং সম� 
Sেদেশর আইনসভার মুসিলম লীগ দলীয় সদস;রা এেত দ�খত কেরন”। (রহমান ২০১৪, পৃ. ৫১-৫৪)  

 
এখােন ল:;ণীয়, িজ�াহ ১৯৪০ সেন মুসিলম লীেগর কাউি©ল অিধেবশেন লােহার S�াব উ{াপন 
কিরেয়িছেলন Eশের বাংলা আবMল কােশম ফজলুল হক oারা, “এস”-সহ, যিদও ফজলুল হক দীঘ5কাল িছেলন 
মুসিলম লীেগর SিতoDী দল “কQ ষক-Sজা পা[5”র Eনতা এবং কংেNেসর সােথ গiত Eকায়ািলশন সরকােরর 
মুখ;মTী। আবার ১৯৪৬ সেন িদ�ী কনেভনশেনর S�াব উ{াপন কিরেয়েছন বাংলার আেরক Eনতা Eহােসন 
শহীদ Eসাহরাওয়াদী�  oারা, এবার “এস” ছাড়া। এসবই িজ�াহর :ুরধার বM িH িকংবা চাতM েয5;র পিরচয় Eদয়। 
িক� িজ�াহর এই চাতM েয5;র মেধ; বUবfM  িবপেদরও আঁচ কেরন।  
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িবষয়[ বUবfM র মেন কতখািন দাগ Eকেটিছল, তা Eবাঝা যায় এটা Eথেক Eয, বUবfM  তঁার বইেয়র এই অংেশ 
এই কনেভনশেনর S�াব[ – যা িছল ইংরািজেত -- পেুরাপুির উHQ ত কেরন (রহমান ২০১৪, পৃ. ৫২-৫৪)। 
আরও ল:;ণীয়, এর আেগ, তঁার বইেয়র ৩৮-৩৯ পৃeায় বUবfM  লােহার S�াব[ও উHQ ত কেরন। সুতরাং, 
দু’[ িবষয় এখােন ল:;ণীয়। Sথমত, “E�টস” Eথেক “E�ট” – BধM  এক[ বণ5 “এস” Eকেট Eফলা – এটােক 
বUবfM  “েমৗিলক পিরবত5ন” িহেসেব Eদেখিছেলন। িoতীয়ত, এই পিরবত5ন তঁার মেন Sেvর উে�ক কের। িতিন 
পHিতগত বা িবিধস¥তার Sv Eতােলন Sv Eতােলন -- দলীয় কাউি©েলর দেলর সংসদ সদস;েদর 
কনেভনশন পিরবত5ন করেত পাের িকনা। তঁার মেন একটা উেoেগর স�ার ঘেট; বhত তার মন এই পিরবত5 েন 
সায় Eদয় না। ১৯৪৬ সেনর ৯ই এিSল িদি�র Eসই পড়7 িবেকেলর সভােতই /াধীন বাংলােদেশর িচ7াটা 
বংগবfM র িকছM টা-েচতন-আর-িকছM টা-অবেচতন মেন উিদত হয়। বাকীটা ইিতহাস, ইংরািজেত যােক বেল, “িদ 
Eর� ইজ িহ¬”!  
 
িক� বUবfM র িচ7ার এই অNগামীতার মেধ; আবার প|াদগামীতার Sv উঠেছ Eকন? Eসটা উঠেছ এ কারেণ 
Eয, যিদ /াধীন বাংলােদেশর Sিতeা সংxা7 বUবfM র /j[ হেতা BধMমাs ১৯৪০ সেন লােহাের গৃহীত 
পািক�ান S�ােবর “সiক” বা�বায়ন, তাহেল Eসটা িকছM টা দুি|7ার কারণ হেতা �বিক, Eকননা ধেম5র 
িভিwেত রা গঠন এক[ তM লনামূলকভােব প|াদপদ িচ7া।ii এমনিক মধ;Sােচ;র আরেবরা একই ধম5 এবং 
একই ভাষার হওয়া সেTও এক রাে সংগiত নয়। এটা iক Eয, উপমহােদেশর পািক�ান আে@ালেনর মেধ; 
ধেম5র সােথ আথ5-সামািজক-রাজৈনিতক ব�নােবাধ কাজ কেরেছ।iii তেব এই ব�নােবাধ[ সবেচেয় Eবশী 
তী° িছল বাংলায়। বাংলার মুসলমােনরা িছল মূলত িহ@ু জিমদারেদর Eশািষত Sজা। কােজই বংগবfM র Eয 
পািক�ান আে@ালন, তা আপাতদৃ�েত ধমী� য় জাতীয়তােবাধ তািড়ত হেলও এর অ7XনZিহত তাড়না[ িছল 
আথ5-সামািজক তথা EPিণগত ব�না। Bর$ Eথেকই বUবfM র ল:; িছল “দুঃখী মানুেষর মুেখ হািস 
Eফাটােনা”। ফেল, লােহার S�ােবর সiক বা�বায়েনর দাবীর মেধ; প|াদগামীতার স�াবনা থাকা সেTও 
বUবfM র রাজনীিতর মূল তাড়নার ESি:েত Eস স�াবনার বা�বািয়ত হওয়ার সুেযাগ িছল কম। অ7ত আB 
এবং লে:;র দৃ�েকাণ Eথেক এ িবষেয় সংশেয়র কারণ Eনই। িক� দূরবতী�  এবং লে:;র বা�বায়েনর দৃ�েকাণ 
Eথেক কী বUবfM র /েjর Eকান সীমাবHতা িছল? এই সূেsই উি{ত হয় িoতীয় আেলািচতব; Sv।  
 

২। মুিMয$ েO িবজেয়র পর ব"ব#$  যখন িফের এেলন তখন কী িতিন িপিছেয় পেড়িছেলন? এই 
িপিছেয় পড়ার মেধG কী আবার অEগামীতার বীজ িনিহত িছল? 

 
বাংলােদেশর মুিGযMH পিরচািলত হেয়িছলএক অেথ5 বUবfM র EনতQ ে^ই। িতিনই জনগণেক মুিGযMেHর oাের 
Eপ� £েছ Eদন; ঘের ঘের দুগ5 গেড় Eতালার আ²ান জানান; যার য-িকছM  আেছ, তাই িনেয় শs$র Eমাকােবলা করার 
আ²ান জানান; মুিGযM েHর Eগিরলা Eকৗশলও িতিন বেল Eদন; িতিন হানাদার বািহনীেক ভােত ও পািনেত 
মারার িনেদ5 শ Eদন। বংগবfM র ৭ই মােচ5 র ভাষণ সকল মুিGেযাHােদর এবং সমN জািতেক উ�ী} Eরেখেছ। 
১০ই এিSল Eয অ�ায়ী সরকার গiত হয়, তােতও বUবfM  িছেলন রাপিত।  
 
Eগিরলা যM েHর িচ7া[ Eয বUবfM র মাথায় আেগ Eথেকই িছল তার এক[ এেনকেডাটাল Sমাণ পাওয়া যায় 
কিথত িনyরzপ ঘটনায়। একসময় একজন সহকমী�  বাংলােদেশর Eরললাইেনর ম;াপ Eদিখেয় বংগবfM র দৃ� 
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আকষ5ণ কের বেলিছেলন Eয, আখাউড়া Eথেক Eফনী পয57 Eরল লাইন[ ভারেতর সীমাে7র কত কাছ িদেয় 
যায়। বUবfM  নািক বেলিছেলন, “Eচেপ যা! আমরা সীমাে7র ওপার Eথেক এেস Eবামা Eমের উিড়েয় Eদব!” 
অথ5াৎ, ভারতেক Eবইস িহসােব ব;বহার কের বাংলােদেশ Eগিরলা যMH পিরচালনার িবষয়[ও তঁার মাথায় 
িছল। িবিভ� সূs Eথেক জানা যায় Eয, ষােটর দশেকর Eকােনা এক সময় বUবfM  আগরতলায় িগেয় ভারেতর 
EকDীয় সরকােরর সােথ Eযাগােযাগ করার Eচpা কেরিছেলন এ মেম5 Eয, /াধীনতার Sেv ভারেতর সমথ5ন 
পাওয়া যােব িকনা। বলা হেয় থােক Eয, িকছM িদন অেপ:া কের ভারেতর সরকােরর Eকান উwর না Eপেয় বUবfM  
Eদেশ Eফরত চেল আেসন। তা সেTও, বাংলােদেশর /াধীনতার জন; যM েHর Sেয়াজন হেত পাের, এবং Eসই 
যM েH ভারেতর সহেযািগতা Sেয়াজন হেব – এই িচ7া বUবfM র বরাবর িছল। Eসজন; ভারেতর সােথ একটা 
Eযাগােযাগ র:ার Sেয়াজনীতার িবষেয় িতিন সেচতন িছেলন, এবং িচwর³ন সুতােরর মাধ;েম িতিন এ 
ধরেণর একটা Eযাগােযাগ র:া করেতন বেল যেথp সা:; আেছ।iv সুতরাং, বUবfM  BধM   মুিGযM েHর 
অনুেSরণাই িছেলন না, িতিন মুিGযM েHর কলােকৗশল, ভারেতর সমথ5ন অজ5 ন, ইত;ািদ িবিভ� িবষেয়ই তঁার 
Sত;: সtৃিG িছল। 
 
িক� পাশাপািশ এটাও iক Eয, বUবfM  শারীিরকভােব মুিGযM েH উপি�ত িছেলন না। Sত;:ভােব মুিGযM েHর 
ম´েনর মধ; িদেয় না যাওয়ার ফেল বUবfM  যখন ১৯৭২ সেনর ১০ই জানুয়াির /াধীন বাংলােদেশ Sত;াবত5ন 
কেরন, তখন কী িতিন মুিGযM েHর অNসর িচ7া-Eচতনা Eয সীমােরখায় Eপ� £েচিছল, Eস তM লনায় িকছM টা িপিছেয় 
পেড়িছেলন? যারা তা মেন কেরন তারা Eযসব িবষেয়র Sিত দৃ� আকষ5ণ কেরন তার মেধ; কেয়ক[ িনyরzপ।    
 
Sথমত, Eকােনা Eকােনা মহল Eথেক Eস সময় “জাতীয় সরকার” গঠেনর আ²ান জানােনা হেয়িছল। তঁােদর 
বGব; িছল Eয, মুিGযM েHর মধ; িদেয় একটা উµ পয5ােয়র জাতীয় ঐক; অXজZত হেয়েছ। এই জাতীয় ঐক; 
ধের রাখা এবং জািত গঠেনর কােজ তা ব;বহােরর জন; আওয়ামী লীেগর দলীয় সরকােরর পিরবেত5  এক[ 
জাতীয় সরকার গঠন করা EPয় হেব। এটা িকছM টা মুিGযMH চলাকােল গiত  সব5দলীয় পরামশ5ক কিম[র 
ভাবানুরzপ, যিদও এই S�াব[ Eসই পরামশ5ক কিম[র দুই মূল দল – তথা Eমাজাফফর ন;াপ এবং িসিপিব – 
তােদর প: Eথেক উ{ািপত হয় িন। িক� বUবfM  এ ধরেণর িচ7া Nহণ কেরন না। িতিন ১৯৭০-এর িনব5াচেনর 
ফলাফেলর িভিwেত এিগেয় যান; এবং পািক�ােনর ন;াশনাল এেস§িল এবং পূব5 পািক�ােনর Sােদিশক 
এেস§িলেত িনব5ািচত Sিতিনিধেদর Eযৗথ সভােক সাংিবধািনক সভা বেল Eঘাষণা Eদন এবং তােক ¶ত নতM ন 
Eদেশর সংিবধান Sণয়েনর দািয়ে^ Eদন। ১৯৭২ সেনর নেভ§ের Sণীত এই সংিবধােনর িভিwেত ১৯৭৩ সেনর 
মােচ5  িতিন নতM ন কের িনব5াচন অনু·ত কেরন। বলাবা�ল;, Eস িনব5াচেনও আওয়ামী লীগ িবপুলভােব 
জয়লাভ কের, এবং বUবfM  পুনরায় আওয়ামী লীেগর দলীয় সরকার গঠন কেরন।  
 
িoতীয়ত, Eকান Eকান মহেলর মেত মুিGযMেHর িবজেয়র অব;বিহত পেরর ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ বছর]িলেত 
সংসদীয় গণতেTর খM ঁ[না[ িনেয় এবং তা পালন করার জন; পুনরায় আেরক[ িনব5াচন অনুeান িনেয় 
সময় এবং SাণশিG ব;য় করাটা যথাথ5 িছল না। তঁােদর মেত, মুিGযM েHর ত;াগ-িতিত:া, বীর^, ইত;ািদর 
মধ; িদেয় জনগণ সমােজর এক[ �ব¸িবক পিরবত5 েনর জন; Shত হেয় উেঠিছল। Eসকারেণ ১৯৭২-১৯৭৩ 
সময়কােল Sেয়াজন িছল জনগেণর এই িব¸বী উ�ীপনা ব;বহার কের সমােজর ব;াপক পিরবত5ন সাধন। 
Eসটা না করার ফেল মুিGযMH-সৃp িব¸বী উ�ীপনা ব�লাংেশ অপচিয়ত হয়। যারা সবেচেয় তী¹ভােব এ 
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িবষয়[ অনুধাবন কেরন, তঁােদর অন;তম হেলন িবিশp অথ5নীিতিবদ অধ;াপক আিনসুর রহমান। এ 
িবষয়[ Eবাঝােত িগেয় পরবতী� কােল এক[ বই িলেখন যার িশেরানাম “Eয আ]ন ºেলিছল!” (আিনসুর 
রহমান ১৯৯৮), অথ5াৎ, আ]ন[ ºেলিছল, িক� তা সiকভােব ব;বহার করা যায় িন; ফেল অবেশেষ তা 
িনব5ািপত হেয় যায়। অধ;াপক আিনসুর রহমান তঁার এম এ ¢ােসর ছাsেদর িনেয় িজরােবা নামক Nােম Eযেয় 
ধান চাষ করােনার মাধ;েম Eদখােনার Eচpা কেরন, িব¸বী উ�ীপনার মাধ;েম কী করা স�ব িছল!  
 
মুিGযMH-সৃp �ব¸িবক স�াবনার আেরক[ দৃpা7 িছল বfবfM র গৃহদাহ, তথা ছাsলীেগর ভাUন এবং 
জাসেদর গঠন। ১৯৭২ সেনর মাঝামািঝই ছাsলীগ EভেU যায়। এক[ অংশ “সামািজক িব¸ব ^রাি»ত 
করার মাধ;েম �বRািনক সমাজতT” কােয়েমর দাবী Eতােল এবং বUবfM েক এই িব¸েবর EনতQ ^ Eদয়ার আ²ান 
জানায়। িক� বংগবfM  এই আমTেণ সাড়া Eদন না। ১৯৭২ সেনর জুলাই মােস যখন ছাsলীেগর দুই N$প 
একই তািরেখ সে¥লেনর আেয়াজন কের এবং বUবfM েক Sধান অিতিথ িহেসেব Eযাগদােনর আমTণ জানায়, 
তখন অেনেক Eভেবিছল Eয, বUবfM  হয়েতা Eকানটােতই  যােবন না; বরং দুই N$পেক একs রাখার তথা 
“িব¸বীেদর”েকও তঁার সেU রাখার জন; আরও Eচpা করেবন, অ7ত সময় িনেবন। িক� যখন বংগবfM  
মুিজববাদী ছাsলীেগর সে¥লেন Sধান অিতিথ িহেসেব Eযাগ িদেলন তখন এই “িব¸বী”েদর সােথ তঁার 
Eছদ[ চd ড়া7 হেয় যায়। মাs কেয়ক মােসর মেধ;ই অে¨াবের এই “িব¸বী”রা “জাতীয় সমাজতািTক দল 
(জাসদ)” নামক রাজৈনিতক দল গঠন কের, এবং বUবfM র সরকারেক উেWেদর ¼াতQ ঘািত সংNােম িনেয়ািজত 
হয়।  
 
ছাsলীেগর ভাUন এবং জাসদ গঠেনর Eপছেন Eকান ষড়যT িছল িকনা, Eস িবষেয় অেনক ধরেণর কথা চালু 
আেছ; এবং জাসদ িনেয় ব� বই িলখেলও মিহউি�ন আহমদও Eস িবষয়[ Eখালাসা করেত পােরন নাই 
অথবা কেরন নাই (Eযমন, আহমদ ২০১৪)। জাসদ িনেয় ১৯৮০ সেন আিম Eয বই িলেখিছলাম, তােত আিম 
Eস ষড়যেTর তালােশ যাই িন, Eকননা “আ½ার-িদ-েটিবল” িকছM  ঘেটিছল িকনা, তার উদঘাটন আমার 
উে�শ; িছল না (ইসলাম ১৯৮১)। আমার উে�শ; িছল “ওভার-িদ-েটিবল” জাসেদর Eযসব দিলল ও 
Sকাশনা তার িবে�ষেণর মাধ;েম জাসেদর তT এবং রাজনীিতর অসারতা Sমাণ করাv। তেব তেTর অসারতা 
সেTও একথা অ/ীকার করার উপায় Eনই Eয, ছাsলীেগর অেপ:াকQ ত িচ7া-েচতনায় অNসর, আ7িরক, এবং 
িব¸বী মেনাভাবাপ� অংশেক জাসদ আকXষZত করেত স:ম হেয়িছল। তােদর এই িবপথগামী হওয়াটাও 
মুিGযMH-সৃp �ব¸িবক স�াবনার অপচেয়র আেরক[ দৃpা7 িছল।  
 
আেরক[ উদাহরণ িদেয়ই এ িবষয়[র ইিত টানেবা। Eসটা হেলা মুিGেযাHােদর ভিবষ;ৎ সংxা7। অেনেকর 
S�াব িছল: Eদশ গঠেন মুিGেযাHােদর EকDীয় ভd িমকা Sদান। এই S�ােবর আবার দু’[ িদক িছল। এক[ 
হেলা সামিরক বািহনী সংxা7 আর অন;[ হেলা Eবসামিরক Sশাসন সংxা7। SথেমাG িবষেয় এক[ 
S�াব িছল Eয, সনাতনী Eপশাদার, EPণী-িবভG সামিরক বািহনীেত িফের না Eযেয় মুিGযM েHর মধ; িদেয় Eয 
ধরেণর জনসtৃG বািহনী গেড় উেঠিছল, তােকই আরও িবকিশত কের িনেয় যাওয়া Sেয়াজন। মুিGেযাHােদর 
মেধ; যারা উপযMG এবং ইWM ক তােদর সকলেক অ7ভM 5G কের এই বািহনী গঠন করা Sেয়াজন – Eয বািহনী 
জন-িবিW� এবং ক;া¡নেমে¡ আবH না Eথেক Eদেশর উৎপাদন কম5কাে½ জনগেণর সােথ কঁােধ-কঁাধ 
িমিলেয় অংশNহণ করেব, Eযমিনভােব তঁারা মুিGযMH কেরিছল। একইভােব Eবসামিরক Sশাসেনর E:েsও 
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S�াব িছল পুরাতন ঔপিনেবিশক ধারার Sশাসন যেT Eফরত না Eযেয় মুিGেযাHােদর িনেয় উপেযাগী বাছাই 
এবং Sিশ:েণর মধ;েম নতM ন Sশাসন যT গেড় Eতালার।  
 
বUবfM  এসব S�ােবও িবেশষ উৎসাহী হন না। িতিন মুিGেযাHােদর ভাতার ব;ব�া কেরন; আহত 
মুিGেযাHােদর িচিকৎসার ব;ব�া কেরন; Sশাসেন মুিGেযাHােদর জন; Eকাটার ব;ব�া কেরন; এবং অন;ান; 
অেনকভােব মুিGেযাHােদর তােদর বীর^ এবং ত;ােগর /ীকQ িত Sদান কেরন। তেব সাধারণভােব িতিন 
মুিGেযাHােদর “যার যার কােজ Eফরত যাওয়া”র আ²ান জানান।  
 
অেনেকর মেত এসব পদে:প Sমাণ কের Eয, মুিGযM েHর মধ; িদেয় এর অNসর িচ7া-ভাবনা Eয সীমােরখায় 
Eপ� £েছিছল, Eস তM লনায় বUবfM  িপিছেয় পেড়িছেলন। এবং আরও দাবী করা হয় Eয, বUবfM  িনেজই ¶ত বMঝেত 
পােরন Eয, িতিন িপিছেয় পেড়েছন এবং তা কা[েয় ওঠার জন; িতিন ১৯৭৫ সেনর জানুয়ািরেত “িoতীয় 
িব¸ব”এর Eঘাষণা Eদন। ল:;ণীয় Eয, বUবfM র িoতীয় িব¸েবর কম5সূিচেত উপের Eযসব অNসর িচ7াভাবনা 
উি�িখত হেলা তার অেনক]েলার Sিতফলনও Eদখা যায়। Eযমন, ১৯৭২-১৯৭৩ সময়কােল ব� সময় এবং 
পিরPম িদেয় Eয ব�দলীয় গণতািTক কাঠােমা গেড় তM েলিছেলন, তা বািতল কের এক দলীয় ব;ব�া চালু 
করেলন। িতিন আওয়ামী লীেগর পিরবেত5  “বাকশাল” গঠন কেরন এবং Eস অনুযায়ী সরকার পুনগ5ঠন 
কেরন। এক অেথ5 এটা িছল ১৯৭২ সেন S�ািবত জাতীয় সরকার গঠেনর Sয়ােসর মেতাই।Sশাসিনক E:েs 
S�ািবত গভ5নর Sথা িকছM টা হেলও ঔপিনেবিশক ধঁাচ Eথেক Eবিড়েয় আসার Sেচpার মেতা িছল। আর Sিত 
Nােম বাধ;তামূলক সমবায় গঠেনর Eয কম5সূিচ িতিন Eঘাষণা কেরন, তা িছল এক[ সামািজক িব¸েবর 
কম5সূিচ। সুিতরাং, বলা Eযেত পাের Eয, /েদশ Sত;াবত5 েনর িতন বছর পর বUবfM  তঁার ঐিতহািসক উেদ;াগী 
ভd িমকা িফের পান।  
 
িক� আপাতদৃ�র এই িপিছেয় পড়ার মেধ;ও কী Eকান অNগামীতার উপাদান িছল? এ Sেvর উwের বলা 
দরকার Eয, মুিGযMH-সৃp িব¸বী স�াবনার nদয়Uেম ঘাটিত থাকেলও বUবfM  ১৯৭২ সেন Eয সংিবধান Sণয়ন 
কের িদেয় Eগেছন, বাংলােদেশর জন; আজও তা এক[ মূল;বান পােথয়। Sথমত, মাs নয় মােসর মেধ; 
সংিবধান Sণয়েনর কাজ সt� করাটাই িছল এক িবশাল অজ5 ন। ল:;ণীয়, ভারেতর সংিবধান Sণয়েন 
সময় Eলেগিছল Sায় আড়াই বছর; আর পািক�ােনর Sায় আট বছর। বhত, যতিদেন -- ১৯৫৬ সেনর মাচ5  
মােস – পািক�ােনর সংিবধান Sণীত হয়, তেতািদেন পািক�ান ইিতমেধ; সামিরক শাসেনর EদারSাে7 Eপ� £েছ 
িগেয়িছল। SকQ তপে: পািক�ােনর এই কর$ণ অিভRতা – Eয অিভRতার মধ; িদেয় বUবfM  িনেজ 
িগেয়িছেলন – িছল এক[ কারণ, Eকন বUবfM  Eদেশ িফেরই সংিবধান Sণয়েনর কােজর Sিত সেব5াµ 
অNািধকার Sদান কেরন।  
 
১৯৭২ সেনর এই সংিবধান অেনক যে¿র সােথ Sণীত হেয়িছল এবং অেনক Sাগসর িচ7া-ভাবনা তােত 
অ7ভM 5G এবং Sিতফিলত হেয়িছল। বড় কথা, বাUালী জাতীয়তাবাদ, গণতT, ধম5-িনরেপ:তা, এবং 
সমাজতT বাংলােদেশর চার[ রাÀয় মূল নীিত িহেসেব সাংিবধািনকভােব ESািথত হেয়িছল। পরবতী� কােল 
দুই সামিরক শাসেকর আমেল এই সংিবধােনর উপর যার-পর-নাই বলাৎকার সািধত হেয়েছ। Eসৗভাগ;xেম 
Eস]েলার ব�লাংেশ Sিতকার করা Eগেছ, যিদও এখনও সংিবধান তার ১৯৭২ সেনর মূল রzপ পুেরাপুির িফের 
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পায় িন। তা সেTও ১৯৭২ এর সংিবধান মুিGযM েHর Eচতনা এবং আকাKােক ব�লাংেশ ধারণ করেত স:ম 
হেয়িছল, এ িবষেয় Eকান সে@হ Eনই। যার ফেল এখনও মুিGযM েHর Eচতনার ধারক রাজৈনিতক শিGসমূহেক 
১৯৭২ সেনর সংিবধােন Sত;াবত5 েনর দাবী জানােত হয়।বUবfM র িপিছেয় পরার মেধ;ও Eয অNগামীতার বীজ 
িনিহত িছল এটা তারই এক[ উদাহরণ। তেব এই বড় উদাহরেণর পাশাপািশ আর ব� উদাহরণ রেয়েছ। Eয 
আইেনর মাধ;েম অবেশেষ যMHাপরাধীেদর িবচার (অ7ত আংিশকভােব হেলও) সt� হেয়েছ, Eসটাও 
বংগবfM র Sণীত আইন। কী অভ;7রীণ, কী আ7জ5 ািতক – উভয় E:েsই বUবfM  ব� Sগিতশীল Sিxয়ার 
সূচনা কের িদেয় Eগেছন, যার সুফল Eথেক আজও বাংলােদশ উপকQ ত হেW।  
 

৩। ব"ব#$ র কােছ সমাজতেTর মেডল কী িছল? এই মেডল বাXবায়েন িতিন কেতাট$ ক$  সফল 
হেয়িছেলন, এবং ১৯৭৫ সেনর িবেয়াগা]ক ঘটনার অনুপি_িতেত আরও কেতাট$ ক$  সাফলG অজ̀ন 

সaব িছল? 
 

আজ আর এ িবষেয় সে@হ Eনই Eয, বUবfM  িনেজ সমাজতেT িবÂাসী িছেলন। ব�কাল যাবত একটা Sচার 
িছল Eয, /াধীনতার পর সমাজতেTর ল:; জাতীয়করণ ইত;ািদ Eযসব পদে:প গৃহীত হেয়িছল, Eস]েলা 
িছল ব�লাংেশ বUবfM র উপর অন;েদর oারা চািপেয় Eদয়া অথবা Eনহাত অব�ার চােপ গৃহীত কম5সিূচ, এবং 
এসেব বUবfM র িনেজর িবেশষ সায় িছল না। বUবfM র অসমা} আ�জীবনী এবং আমার Eদখা নয়াচীন 
বইসমূহ Sকািশত হওয়ার পর পিরÃার Eয, এসব Sচােরর Eকান সত;তা Eনই। অসমা} আ�জীবনীEত 
বংগবfM  পিরÃার িলেখেছন   
 

আিম কিমউিন� নই; িক� সমাজতT িবÂাস কির এবং পুঁিজবাদী অথ5নীিতেত িবÂাস কির না। এেক 
আিম Eশাষেণর যT মেন কির। এই পুঁিজপিত সৃ�র অথ5নীিত যতিদন দুিনয়ায় থাকেব, ততিদন মানুেষর 
উপর মানুেষর Eশাষণ বf হেত পাের না। (রহমান ২০১৪, পৃ ২৩৪)  

 
১৯৫২ সেনর অে¨াবের চীেন অনু·ত িবÂ শাি7 সে¥লেন পািক�ােনর Sিতিনিধদেলর সদস; িহেসেব বUবfM  
চীন সফর কেরন; এবং িব¸ব-পরবতী�  চীেনর অNগিত Eদেখ অিভভd ত হন। চীেনর িব¸েবর Eচেয় দুই বছর 
আেগ /াধীনতাSা} পািক�ােনর সােথ তM লনা /াভািবকভােবই চেল আেস, এবং Eস তM লনার ফেল চীেনর 
সাফল; তঁার মেন আরও Eবশী দাগ কােট। তার মােন এই নয় Eয, বUবfM  একজন “আলমািরেত লুকােনা” 
(ইংরািজেত “¢েজট”)  কিমউিন� হেয় যান। িতিরেশর দশেক রািশয়া সফের Eযেয় রবীDনাথ Eযমন রািশয়ার 
িবিভ� সাফল; oারা চমৎকQ ত হওয়ার পরও Eস Eদেশর সমাজ ব;ব�ার িকছM  িদক িনেয় সি@হান হন; Eতমিন 
বUবfM ও চীেনর িবিভ�মুখী সাফল; সেTও কতক িবষেয় মেন Sv িনেয়ই Eদেশ িফেরন।  
 
বংগবfM র জন; Sেvর মূল জায়গাটা িছল গণতT িনেয়। Eসাহরাওয়াদী� র অনুসারী িহেসেব ব�দলীয় সংসদীয় 
গণতেTর Sিত বংগবfM  আকXষZত িছেলন।এই িবষেয় চীন অথবা Eসািভেয়ত ইউিনয়েনর (তথা িবদ;মান) 
সমাজতেTর সােথ বUবfM র একটা িবেরাধ Eথেক যায়। Eস কারেণই িতিন সমাজতেTর সােথ গণতেTর 
সংে�ষেণর S�াবনায় উৎসাহী হন। তারই সূs ধের ১৯৭২ সেন সমাজতT এবং গণতT – উভয়ই 
বাংলােদেশর সংিবধােন মূল রাÀয় নীিত িহেসেব অ7ভM 5G হয়। একই কারেণ যখন /াধীনতার পর অেনেক 
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যখন Sচার Bর$ কেরন Eয, সমাজতেTর সােথ গণতেTর সংে�ষেণর মাধ;েম বUবfM  এক[ নতM ন মতবােদর 
(তথা মুিজববাদ) Sবত5ন কেরেছন, তখন িতিন তা নাকচ কের না বরং আপাতদৃ�েত SPয়ই Eদন।    
 
বলা দরকার Eয, Sথমত, সমাজতেTর Sিত এই অনুরাগ BধM  বUবfM র একার নয়; তাজউ�ীন আহেমদ, 
�সয়দ নজর$লসহ আওয়ামী লীেগর অন; অেনক Eনতার জন;ও তা Sেযাজ; িছল। িoতীয়ত, সমাজতেTর 
িবষয়[ আওয়ামী লীেগর এসব Eনতােদর জন; হঠাৎ কের ১৯৬৯ সেন ছাs সংNাম পিরষেদর ১১-দফার 
কারেণ িকংবা ১৯৭০ সেনর িনব5াচেন Eজতার Sেয়াজন oারা সৃp অনুরাগ িছল না। বলা Eযেত পাের, ১৯৫৪ 
সেনর যMGÄে¡র িনব5াচনী ইশেতহার Eথেকই সমাজতT এবং সমাজতT অিভমুখী আথ5-সামািজক 
দািবদাওয়া ও কম5সূিচ সামেন চেল আেস। অজেকর অন;তম আেলাচক ডঃ িবনায়ক Eসন “সমকাল” 
পিsকার “কােলর Eখয়া” নামক সা}ািহক সািহত; অংেশ “বUবfM র গণতািTক সমাজতT – বাহাwেরর 
সংিবধান ও সমতামুখী সমােজর আকাKা” শীষ5ক তঁার ধারাবািহক Sবেf বUবfM র িনেজর ও তঁার ঘিনp 
সহকমী� েদর মেধ; সমাজতেTর Sিত আকষ5েণর ইিতহাস এবং আওয়ামী লীেগর কম5সূিচ এবং িনব5াচনী 
Eমিনেফে�ােত xমা»েয় তার Sিতফলেনর অনুপংখ িববরণ এবং িবে�ষণ Sদান কেরেছন এবং করেছন (Eসন 
২০২০-২০২১)। এই ইিতহাস সtেক5  উৎসাহীরা িবনায়ক Eসেনর এই রচনা Eথেক িব�ািরত তথ; Eপেত পােরন।  
 
Sv হেলা, বUবfM র কােছ সমাজতেTর মেডল[ কী িছল? এ SসেU ১৯৭৫ সেনর জুলাই মােস নবগiত 
বাকশােলর EকDীয় কিম[র Sথম �বঠেক Eদয়া বUবfM র বGQ তার িনেyাHQ ত অংশটM কM  ল:;ণীয়।   
 

“তেব এখােন Eয Eশাষণহীন সমাজতািTক অথ5ৈনিতক ব;ব�ার কথা আমরা বেলিছ, Eস অথ5নীিত 
আমােদর, Eস ব;ব�া আমােদর। Eকান জায়গা Eথেক হায়ার (ভাড়া) কের এেন, ইমেপাট5  (আমদািন) কের 
এেন Eকান ইজম (মতবাদ) চেল না। এ Eদেশ – Eকােনা Eদেশ – চেল না। আমার মা[র সােথ, আমার 
মানুেষর সােথ, আমার কালচােরর (সংÅQ িতর) সােথ, আমার ব;াকNাউে½র (পটভd িমর) সােথ, আমার 
ইিতহােসর সােথ যMG কেরই আমার ইকনিমক িসে�ম (অথ5ৈনিতক ব;ব�া) গড়েত হেব। কারণ আমােদর 
Eদেশ অেনক সুিবধা আেছ। কারণ, আমার মা[ কী, আমার ব;াকNাউ½ কী, তা না জানেল হয় না। 
ফা½ােম¡ািল (মূলগতভােব) আমরা একটা Eশাষণহীন সমাজ গড়েত চাই। আমরা একটা সমাজতািTক 
অথ5নীিত করেত চাই। বাট িদ িসে�ম ইজ আওয়াস5। উই ডM  নট লাইক টM  ইমেপাট5  ইট Äম এিনেহায়ার 
ইন িদ ওয়াÆ5  (তেব ব;ব�া[ আমােদর। পৃিথবীর অন; Eকাথাও Eথেক এটা আমদািন করার ইWা 
আমােদর Eনই। (ইসলাম ২০১৭, পৃ ১৭)”      

 
িনজ/ ধরেণর সমাজতT Sিতeার এই অিভSােয়র Eপছেন Sিত·ত সমাজতেTর রাজৈনিতক মেডল – তথা 
একদলীয় শাসেনর মেডল -- িনেয় বUবfM র সংশেয়র িবষয়[ উপের ইিতমেধ;ই উি�িখত হেয়েছ। িবপরীেত 
িতিন ব�দলীয় গণতT বজায় Eরেখই সমাজতT Sিতeা করেত Eচেয়িছেলন।vi িক� সমাজতেTর অথ5ৈনিতক 
মেডল সtেক5  িতিন ব�লাংেশ তখনকার Sিত·ত সমাজতTেকই গণ; মেন কেরিছেলন। Eস কারেণই িতিন 
/াধীনতার পরই িশr, ব;াংক, বীমা, এবং �বেদিশক বািণেজ;র ব;াপক জাতীয়করেণর উেদ;াগ িনেয়িছেলন। 
আমরা জািন Eয, বUবfM র এই জাতীয়করণ Eকবল পািক�ানী মািলকেদর পিরত;াG Sিতeানসমূেহ সীমাবH 
িছল না। বাUালী মািলকানাধীন বQ হৎ কলকারখানা, ব;াংক এবং বীমা Sিতeানসমূহও তােত অ7ভM 5G 
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হেয়িছল। এ SসেU ১৯৭২ সেনর ২৬েশ মাচ5  উপযM 5G জাতীয়করণ Eঘাষণা িদেয় বUবfM  Eয ভাষণ Eদন, তার 
িনেyর অংশটM কM  Sিণধানেযাগ;।  
 

“আমার সরকার অভ;7রীণ সমাজ িব¸েব িবÂাসী। পরুাতন সমাজ ব;ব�ায় পিরবত5ন আনেত হেব। 
অবা�ব তািTকতা নয়। আমার সরকার ও পা[5 �বRািনক সমাজতািTক অথ5নীিত Sবত5 েন 
SিতRাবH। Eদেশর বা�ব Sেয়াজেনর ESি:েত পুরাতন সামািজক কাঠােমােক EভেU িদেয় নতM ন সমাজ 
গড়েত হেব। Eশাষণ ও অিবচারমুG নতM ন সমাজ আমরা গেড় তM লেবা। জািতর এই মহাxাি7লেÇ 
সtেদর সামািজকীকরেণর পয5ায়xিমক কম5সূিচর Bভ সূচনা িহেসেব আমার সরকার উি�িখত 
িবষয়]েলা জাতীয়করণ কেরেছ। (ইসলাম ২০১৭, পৃ ১২)”    

 
এই উHQ িতেত “�বRািনক সমাজতT” এবং “সtেদর সামািজকীকরণ” শÈ-বf সমূেহর ব;বহার ল:;ণীয়। 
আওয়ামী লীেগর দিলল-পsািদেত সমাজতT িবষয়ক পেূব5কার আেলাচনায় এসব শÈ-বেfর Eতমন ব;বহার 
Eদখা যায়িন। বUবfM র বGQ তায় এসব শÈ-বেfর অ7ভM 5 িGর মেধ; বরং িসরাজুল আলম খােনর Sভাব ল:; 
করা Eযেত পাের (Eপয়ারা ২০১৯)। যােহাক, এ িবষেয় সে@হ Eনই Eয, িশr এবং বািণেজ;র E:েs বUবfM র 
সমাজতT Sিত·ত সমাজতেTর মেডেলরই অনুসারী িছল। এই মেডল[ অনুসরণ করা স�ব হেয়িছল 
আরও এ কারেণ Eয, বাংলােদেশর /াধীনতা সংNাম পি|ম পািক�ােনর Eতইশ পিরবােরর িশr-ব;াÉ-বীমা-
বািণেজ;র উপর মািলকানার িবর$েH সংNােমর সােথ এক হেয় িগেয়িছল। জাতীয় মুিG আে@ালেনর ল:; 
আর সামািজক মুিGর আে@ালেনর ল:; এখােন অিভ� হেয় িগেয়িছল।  
 
তেব কQ িষর E:েs িবষয়টা এত সহজ িছল না। কQ িষর E:েs সমাজতেTর Sিত·ত মেডল[ িছল Eযৗথ 
খামার। কQ িষ িবষয়ক বUবfM র নীিতর িববত5ন সtেক5  আিম ইিতপূেব5 একািধক বইেত আেলাচনা কেরিছ। 
১৯৮৭ সেন Sকািশত বাংলােদেশর উ�য়ন Eকৗশল (ইসলাম ১৯৮৭) শীষ5ক বইেত তার এক[ িব�ািরত 
উপ�াপনা িছল।vii পিরবXতZেত ২০১১ সেন Sকািশত বাংলােদেশর Nাম – অতীত এবং ভিবষ;ৎ (ইসলাম 
২০১১) বইেত এবং ২০১২ সেন Sকািশত আগামী িদেনর বাংলােদশ (ইসলাম ২০১২) বইেত Eস আেলাচনা[ 
সংি:} আকাের পুনরায় পিরেবিশত হেয়িছল। সবেশেষ, ২০১৭ সেন Sকািশত বUবfM র /j এবং 
বাংলােদেশর Nাম (ইসলাম ২০১৭) বইেত Eস আেলাচনার পুনর$ে�খ কের বত5মােনর করণীয়র সােথ সংযMG 
করা হেয়েছ। এ িবষেয় উৎসাহী পাঠেকরা এসব বইেত কQ িষ িবষয়ক বUবfM র নীিতর িববত5 েনর ইিতহাস এবং 
তার কায5-কারণ সtেক5  িব�ািরত জানেত পােরন। সুতরাং, এখােন তার পুনরাবQ িwর Sেয়াজন Eনই।  
 
সংে:েপ আমরা জািন Eয, বUবfM  Bর$ কেরন ২৫ িবঘা পয57 জিমর খাজনা মওকM ফ এবং ১০০-িবঘা পয57 
জিম মািলকানার িসিলং আেরােপর Sয়াস িদেয়। Sথম[ সহেজ করা Eগেলও িoতীয়[র E:েs িতিন িনজ 
দেলর Eভতর Eথেকই Sিতবfকতার স¥ুখীন হন। ফেল পিরবােরর সংRার িশিথল করার মাধ;েম ১০০ িবঘা 
িসিলং সংxা7 নীিত[ ব�লাংেশ অকায5কর হেয় যায়। অবেশেষ, ১৯৭৫ সেন িoতীয় িব¸েবর অংশ িহেসেব 
বUবfM  Eযৗথ চাষ স§িলত Sিত Nােম বাধ;তামূলক সমবায় Sিতeার কম5সূিচ Eঘাষণা কেরন।   
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সুতরাং আমরা Eদিখ Eয, ১৯৭৫ সেনর িoতীয় িব¸েবর কম5সূিচর মাধ;েম বUবfM  Eযখােন এেস Eপ� £ছান তা 
ব�লাংেশ সমাজতেTর Sিত·ত আ7জ5 ািতক মেডেলরই অনুেযাগী িছল। রাজৈনিতক E:েs তােত িছল 
একদলীয় শাসন; কQ িষ E:েs তােত িছল Eযৗথ চাষ স§িলত সমবায়; আর িশr ও বািণেজ; িছল জাতীয়করণ, 
যা ১৯৭২ সেনই সূিচত হেয়িছল। এখন Sv হেW, এই সমাজতেTর এই মেডল বা�বায়েন বUবfM  কতটা 
সফল হেয়িছেলন?   
 
এে:েs জাতীয়করেণর অিভRতা সtেক5  আমরা িকছM টা জািন। Eমাটা দােগ বলা যায়, এই অিভRতা খMব 
একটা উৎসাহব;া³ক িছল না। নীিত এবং বা�বায়ন – উভয় E:েsই সমস;া িছল। নীিতর িবষেয় ল:; করা 
Eযেত পাের Eয, জাতীয়করণকQ ত বাUালী মািলকানার Sিতeানসমূেহর পিরচালক িহেসেব SাGন মািলকেদর 
িনেয়াগ Eদয়া Sথম Eথেকই ঝM ঁ িকপূণ5 িছল। অন;ান; জাতীয়করণকQ ত Sিতeানসমূহেক পিরচালনার জন; 
বUবfM  িবদ;মান Sশাসনেক ব;বহার কেরই এিগেয় যাওয়ার Eচpা কেরন। Eস উে�েশ; রাÀয় মািলকানাধীন 
ব� কেপ5ােরশন গiত হয়। িক� SাGণ মািলেকরা Eযমন, Eতমিন নবিনযMG আমলারাও সততা এবং দ:তার 
সােথ জাতীয়করণকQ ত Sিতeানসমূহ পিরচালনায় ব�লাংেশ অপারগ হন। ফেল উ�য়ন বােজেটর জন; উoQ w 
সৃ�র পিরবেত5  এসব Sিতeােনর Eবিশরভাগ Eলাকসািন সং�ায় পিরণত হয়।  
 
Eরহমান Eসাবহান এবং মুজাফফর আহেমদ Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in 
the Political Economy of Bangladesh শীষ5ক বQ হৎ Nে´ উপযM 5G Sিxয়ার সবেচেয় িব�ািরত িববরণ 
িদেয়েছন (Sobhan and Ahmed 1980)। অধ;াপক নূর$ল ইসলামও তঁার একািধক বইেত এই Sিxয়ার 
আেলাচনা কেরেছন (Eযমন, Nurul Islam 1979 and 2017)। এসব গেবষকেদর আেলাচনায় Eয িবষয়[ 
]র$^ Eপেয়েছ তা হেলা, জাতীয়করণ বা�বায়েনর মেতা রাজৈনিতক দল বUবfM র িছল না। Eরহমান Eসাবহান 
এবং মুজাফফর আহমেদর বইেয়র িশেরানাম Eথেকই পিরÃার Eয, তঁারা রাজৈনিতক দৃ�েকাণ Eথেক বUবfM র 
সরকারেক এক[ “মধ;বতী� ” চিরেsর সরকার বেল আখ;ািয়ত কেরেছন, অথ5াৎ, এমন এক[ সরকার যা 
পুেরাপুির ধিনক EPিণর নয়; আবার তা পুেরাপুির Pিমক EPণীরও নয়। এ ধরেণর এক[ সরকােরর পে: 
জাতীয়করণ সফল করা স�ব িছল না িকংবা কiন িছল। অধ;াপক নূর$ল ইসলামও Eমাটামু[ একই 
অিভমত Sকাশ কেরেছন। 
 
অধ;াপক আিনসুর রহমােনর এ িবষেয় পিরল:ণ িছল আরও পূব5গামী। ১৯৭৩ সেন বাংলােদেশর Sথম 
প�বাXষZকী পিরকrনা Sণীত হেল এই পিরকrনা Sেণতােদর আNেহ এবং মূলত এই পিরকrনা আেলাচনার 
জন; ১৯৭৪ সেন ই¡ারন;াশনাল ইকনিমক এেসািসেয়শন (আই-ই-এ) ১৯৭৪ সেন ঢাকায়  The Economic 
Development of Bangladesh within a Socialist Framework িশেরানােম এক সে¥লেনর 
আেয়াজন কের। Eস সে¥লেন “Priorities and Methods for Socialist Development of 
Bangladesh,” শীষ5ক Sবেf আিনসুর রহমান বাংলােদেশর তখনকার ব�দলীয় গণতেTর রাজৈনিতক 
কাঠােমার সােথ সমাজতT িনম5ােণর লে:;র মেধ; একটা অসংগিত ল:; কেরন, এবং বেলন Eয, িকভােব 
এই অসংগিত িনরিসত হয়, আগামীেত Eসটাই হেব পয5েব:েণর িবষয় (Rahman 1974)। এক অেথ5 ১৯৭৫ 
সেনর বাকশাল গঠন এবং এক দলীয় শাসেনর Sবত5 েনর মাধ;েম এই অসংগিতর িনরসন ঘেট; িক� EনতQ ^ 
Sদানকারী রাজৈনিতক শিGর “মধ;বতী� ” চিরেsর Eয সমস;া নূর$ল ইসলাম, Eরহমান Eসাবহান, এবং অন;রা 
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িচিËত কেরিছেলন, তা বাকশাল গঠেনর oারা দূর হয় না। ফেল, জাতীয়করণ সফল করার সমস;া Eথেকই 
যায়। তদুপির, সমাজতািTক Eদশসমূেহর পরবতী� কােলর অিভRতা Eদখায় Eয, রাÀয় মািলকানাধীন 
Sিতeােনর সফল পিরচালনার সমস;া BধMমাs “মধ;বতী� ” EPণী চিরেsর রাজৈনিতক শিGরই নয়; এমনিক 
পুেরাদ�তM র কিমউিন� পা[5 শািসত সরকােরর জন;ও Sেযাজ;। অথ5াৎ, সমস;া আরও গভীেরর।  
 
আেগই উি�িখত হেয়েছ, কQ িষর E:েs বUবfM  Eয সীিমত চিরেsর জিমর পুনXবZতরণমূলক ভd িম সংÅােরর 
উেদ;াগ িনেয়িছেলন, তা সফল হয় না। বhত এই অসাফল;ই বংগবfM র Eযৗথচাষ িভিwক সমবােয়র কম5সূিচর 
িদেক এিগেয় যাওয়ার Eপছেন এক[ কারণ িহেসেব কাজ কেরিছল। িক� ১৯৭৫ আগে�র িবেয়াগা7ক 
পিরণিতর কারেণ বUবfM  Eস কম5সূিচ বা�বায়েনর সুেযাগ পান িন। িক� এে:েsও সমাজতেTর পরবতী�  
আ7জ5 ািতক অিভRতা িনy উৎপািদকা শিGর �ের Eযৗথচাষ সফল করার িবষেয় গভীর সমস;ার ইংিগত 
Eদয়। Eয নয়াচীন Eদেখ বUবfM  এত অনুSািণত হেয়িছেলন, Eসই নয়াচীন মাs িতন বছর পরই ১৯৭৮ সেন 
Eযৗথচাষ পিরত;াগ কের পিরবার-িভিwক কQ িষেত Eফরত যায়। ¶তই এিশয়ার আেরক কিমউিন� পা[5 শািসত 
Eদশ, িভেয়তনাম, চীেনর পথ অনুসরণ কের। সুতরাং, Eযৗথচাষ িভিwক সমবায়ী Nাম Sিতeার কম5সিূচ 
বা�বায়েনও বUবfM  Eয কiন চ;ােলে³র স¥ুখীন হেতন, তা Eমাটামু[ িনি|তভােবই বলা যায়।  
 
রাজৈনিতক কাঠােমা সংxা7 Eয ]র$^পূণ5 কম5সূিচ, তথা একদলীয় শাসন, Eসটা সtেক5  বলা দরকার Eয, 
বUবfM  িনেজও এটােক একটা পরী:া (এÌেপিরেম¡) বেল আখ;ািয়ত কেরিছেলন। এই কম5সূিচর অন;তম 
যM িG িছল Eয, অথ5ৈনিতক কম5কাে½ মেনােযাগ িনবH করার জন; ি�িতশীল রাজৈনিতক পিরি�ত Sেয়াজন। 
সুতরাং, মূল অথ5ৈনিতক কম5কা½ -- তথা জাতীয়করণ এবং Eযৗথচাষ িভিwক কQ িষ সফল করা – এসব E:েs 
যিদ পূেব5কার চ;ােল³ অব;াহত থাকেতা এবং নতM ন চ;ােলে³র উÍব ঘটেতা, তাহেল একদলীয় শাসেনর 
িবষয়[ও সমেয় SvিবH হেতা বেল অনুমান করা যায়।সব িমিলেয় এ কথা বলা স�বত অসংগত হেব না Eয, 
১৫ই আগে�র িবেয়াগা7ক ঘটনা যিদ নাও ঘটেতা, এবং বংগবfM  জীিবত থাকেতন এবং তঁার সরকার 
অব;াহত থাকেতা, তাহেলও সমাজতেTর Eয মেডল িনেয় িতিন অNসর হিWেলন, তা যেথpই চ;ােলে³র 
স¥ুখীন হেতা। এমতাব�ায় বUবfM  কী করেতন? Eসটাই হেW পরবতী�  Sv।     
 
৪। আ]জ̀ািতক অ"েন সমাজতেTর পরবতীc  অিভdতার আেলােক বাংলােদশ িনেয় ব"ব#$  ?কান 

পেথ এেগােতন? 
 
বংগবfM র িবিভ� অসাধারণ ]েণর মেধ; রেয়েছ SতM ;ৎপ�মিত^; পিরি�িতর পিরবত5ন ¶ত বMঝেত পারার 
মেতা পয5েব:ণ শিG; এবং সাহসী িসHা7 িনেত পারার :মতা। উপেরর আেলাচনায় আমরা Eদখলাম, 
কীভােব বUবfM  Sেয়াজনেবােধ ব�দলীয় সংসদীয় গণতT – Eয গণতেTর জন; িতিন আজীবন সংNাম 
কেরেছন – বািতল কের একদলীয় শাসন Sিতeায় এিগেয় Eগেলন; কীভােব সীিমত পিরিধর পুনXবZতরণমূলক 
ভd িম সংÅাের বািÎত সাফল; অজ5 ন করেত না পারেলও তার Eচেয়ও অNসর চিরেsর Nামীণ জীবেনর 
রzপা7েরর কম5সূিচ Eঘাষণা করেলন। এ]েলার মধ; িদেয় বUবfM  িব�য়কর নমনীয়তার পিরচয় Eদন। সুতরাং, 
এটা অিতশেয়ািG হেব না Eয, চীেন ১৯৭৮ সেন সূিচত – বhত, এই Sিxয়া নীচ Eথেক, /তÏd ত5ভােব ১৯৭৬ 
সন Eথেকই Bর$ হয় – Eযৗথচাষ Eথেক পািরবািরক চােষ Sত;াবত5ন বUবfM েক গভীরভােব আেলািড়ত করেতা 
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এবং িতিন এই Sত;াবত5 েনর আেলােক তঁার সদ; Eঘািষত কQ িষ িবষয়ক কম5সূিচর পুনXনZরী:েণ ব;াপৃত হেতন 
এবং Sেয়াজনীয় িসHা7 Nহণ করেতন।  
 
১৯৮৪ সন Eথেক – বhত পরী:ামূলকভােব িসচM য়ান Sেদেশ ১৯৮২ সন Eথেক – চীন তার রাpায়^ িশr 
Sিতeানসমূেহর জন; বাজার-িনভ5 র পিরচালন ব;ব�া Sবত5 েনর সূচনা কের। িনঃসে@েহ এই পিরবত5নও 
বUবfM র দৃ� এড়ােতা না, এবং িতিন বাংলােদেশর জন; এই পিরবত5 েনর তাৎপয5 অনুধাবেনর Eচpা করেতন 
এবং তা Eথেক বাংলােদেশর রাায়T Sিতeানসমূেহর সফল পিরচালনার জন; Sেয়াজনীয় িশ:ণীয় 
আহরেণর Eচpা করেতন। এ িবষেয় বUবfM র আেরক[ Eয িবেশষ ]েণর উে�খ করেত হয় তা হেলা, িবoান 
এবং Rানী-]ণী মানুেষর কদর করা। িতিন িন|য়ই রাায়T Sিতeানসমূেহর পিরচালন ব;ব�ায় চীন কতQ 5ক 
SবXতZত পিরবত5নসমূহ Eবাঝার জন; িবেশষRেদর সহায়তা িনেতন; তােদর সােথ আলাপ-আেলাচনা করেতন; 
এবং তার িভিwেত Sেয়াজনীয় িসHা7 Nহণ করেতন। এটা iক Eয, চীেনর পিরি�িত আর বাংলােদেশর 
পিরি�িত এক নয়। চীেনর কিমউিন� পা[5র সরকােরর পে: যা করা স�ব তা বাকশাল গঠেনর পরও 
বাংলােদেশ বUবfM র পে: করা স�ব হেতা িকনা, Eস িবষেয় সে@হ Eথেকই যায়। তেব রাায়T খােতর আরও 
দ: পিরচালনায় বUবfM  Eয আ7িরকভােব Sয়াসী হেতন, Eস ব;াপাের Eকান সে@হ Eনই।    
 
আরও পের, ১৯৮৯ সেন পূব5 ইউেরােপর সমাজতািTক সরকারসমূেহর পতন এবং ১৯৯১ সেন Eখাদ 
Eসািভেয়ত ইউিনয়েনর ভাUেন বUবfM  Eয গভীরভােব ব;িথত হেতন Eস ব;াপােরও Eকান সে@হ Eনই। 
বাংলােদেশর মুিGযM েH এবং পািক�ােনর কারাগাের তঁার িনেজর সুর:া এবং কারাগার Eথেক মুিGর িবষেয় 
Eসািভেয়ত ইউিনয়েনর ভd িমকা বUবfM  ভM লেতন না। Eসািভেয়ত ইউিনয়েনর সােথ দীঘ5েময়াদী শাি7 ও 
সহেযািগতা চM িG বUবfM ই সা:র কেরিছেলন। Eসািভেয়ত ইউিনয়েনর হাসপাতােল িতিন িনেজর িচিকৎসার 
জন; অেTাপচারও কিরেয়িছেলন, এবং িবলােতর অেTাপচােরর Eচেয় Eস[ Eয Eবশী ভাল হেয়িছল, তাও 
িতিন Eলাকজনেক বলেতন। বাংলােদেশর এই অকQ িsম বfM েদেশর িবপয5েয় বUবfM  িন|য়ই মম5াহত হেতন।    
 
একই সােথ বUবfM  এই িবপয5েয়র কারণ উপলিÑেত সেচp হেতন। তঁার িছল িব�য়কর সRা (ইনটM ;শান)। 
এই সRার oারা িতিন সমস;ার গভীের চেল Eযেত পারেতন। িতিন বMঝেত পারেতন Eয, িনরÉM শ পিরকrনার 
(Eটাটাল ¸;ািনং)-এর Eঘরােটােপ Eসািভেয়ত ইউিনয়ন এবং পূব5 ইউেরােপর Eদশসমূেহর অথ5নীিতর SাণশিG 
ি�িমত হেয় যািWল। পাশাপািশ এসব Eদেশর অভ;7ের সরকারসমূেহর জনসtৃিG Òাস এক বাড়িত িবপেদর 
সৃ� কের। আর তার সােথ বাইেরর পুঁিজবাদী Eদশসমূেহর চাপেতা িছলই। 
 
িক� Eসািভেয়ত ইউিনয়ন এবং পূব5 ইউেরাপীয় Eদশসমূেহর সরকার এবং সমাজ ব;ব�াসমূেহর পতেনর কারেণ 
কী বUবfM  সমাজতেT তঁার িবÂাস হািরেয় Eফলেতন? আমার তা মেন হয় না। বUবfM র িবÂাস এরকম 
পÓপাতায় জেলর মেতা িছল বেল আিম মেন কির না। সমাজতেT বUবfM র িবÂাস এর Eকােনা সুিনXদZp 
মেডেলর উপর িভিw কের িছল না। তঁার মূল চািলকা শিG িছল “দুঃখী মানুেষর মুেখ হািস Eফাটােনা”র 
বাসনা। িতিন মেন করেতন পুঁিজবাদ এক[ Eশাষণমূলক সমাজ ব;ব�া। BধM  তাই নয়, আরও অNসর হেয় 
িতিন পুঁিজবােদর সােথ যMH-িবNহেক সtXকZত কেরন। “অসমা} আ�জীবনী”েত িতিন িলেখন:     
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“পুঁিজপিতরা িনেজেদর /ােথ5 িবÂযMH লাগােত বHপিরকর। নতM ন /াধীনতাSা} জনগেণর কত5ব; 
িবÂশাি7র জন; সংঘবHভােব Eচpা করা। যMগ যMগ ধের পরাধীনতার শৃÔেল যারা আবH িছল, 
সাÕাজ;বাদী শিG যােদর সব5/ লুট কেরেছ – তােদর Sেয়াজন িনেজর Eদশেক গড়া ও জনগেণর 
অথ5ৈনিতক ও রাজৈনিতক মুিGর িদেক সব5শিG িনেয়াগ করা। (রহমান ২০১৪, পৃ. ২৩৪)”    

 
উপেরর উHQ িতেত ব;G পুঁিজবােদর Eমৗল �বিশpসমূহ পূব5 ইউেরাপ এবং Eসািভেয়ত ইউিনয়েনর পতেনর কারেণ 
বািতল হেয় যায় না। ফেল, বংগবfM র জন; সমাজতেTর Sেয়াজনীয়তাটা Eথেকই Eযত। িতিন বM েঝ িনেতন 
Eয, সমাজতেTর এক[ মেডল – যা Eসািভেয়ত ইউিনয়ন এবং পূব5 ইউেরাপীয় Eদশসমূহ অনুসরণ করা 
হেয়িছল – Eশষ পয57 [কেত পাের নাই। িক� সমাজতেTর অন; মেডেলর অে»ষা তােত বািতল হেয় যায় িন 
(ইসলাম ২০১৫, ২০১৯)। এ দৃ�েকাণ Eথেক িতিন হয়েতা আÂ� হেতন Eয, Eসািভেয়ত ইউিনয়েনর মেতা চীনও 
Öেস পেড় িন, বরং বাজার ব;ব�া এবং ব;িG মািলকানা এবং উেদ;ােগর সুেযাগ বQ িH কের নতM ন পরী:া-
িনরী:ায় ব;াপৃত হেয়েছ, এবং ¶ত অথ5ৈনিতক এবং কািরগরী-SযM িGগত অNগিত লাভ করেছ। ১৯৫২ সেনর 
চীন Eদেখ বUবfM  যতটা চমৎকQ ত হেয়িছেলন, অধMনাকােলর চীন Eদখেল িতিন িন|য়ই আরও Eবশী চমৎকQ ত 
হেতন।  
 
সংে:েপ, আ7জ5 ািতক অUেন সমাজতেTর সাPিতককােলর উ{ান-পতেন বUবfM  পথ হারােতন না। 
“দুঃখী মানুেষর মুেখ হািস Eফাটােনা”র Eয °ত িনেয় বUবfM  �কেশার Eথেক রাজনীিতেত জিড়েয় পেড়ন এবং 
জীবন-Eযৗবন উৎসগ5 কের িনেবিদত থােকন, Eস °ত তঁােক হাল Eছেড় EØােত গা ভাসােত িদত না। িতিন বMঝেত 
চাইেতন Eকান কারেণ কী সমস;া হেW এবং কীভােব Eস সমস;ার িনরসন করা যায়। নতM ন সমাজ Sিতeার 
িবÂব;াপী Eয পরী:া-িনরী:া, তােত িতিনও শািমল হেতন। বাংলােদেশর িনজ/ পিরি�িতর আেলােক িতিন 
তঁার সমাজতেTর মেডল পিরমাXজZত কের িনেতন। তঁার এই মেনাভাব[ িতিন ১৯৭৩ সেনই ব;G কেরিছেলন 
িনyরzপ:  
 

“সমাজতT আমােদর Sেয়াজন। সমাজতT না হেল এ Eদেশর দুঃখী মানুেষর বঁাচবার উপায় নাই। 
আমরা Eশাষণহীন সমাজতT চাই”। ... তেব “সমাজতেTর রা�া Eসাজা নয়। সমাজতT করেত হেল Eয 
ক;াডােরর দরকার, তা আমরা করেত Eপেরিছ িকনা, এ িনেয় আেলাচনার দরকার আেছ”। িক� িতিন 
Eঘাষণা কেরন Eয, “সমাজতেTর রা�ায় আমরা Eয পদে:প িনেয়িছ , তা Eথেক আমরা িপছM  হটেত পাির 
না, পারেবা না – যত বড় ষড়যTই চলুক না Eকন”। (ইসলাম ২০১৭, পৃ ১৩)  

 
 
৫। বত̀মান পিরি_িতেত ব"ব#$ র &ে'র ?fিgেত আগামী িদেনর বাংলােদশ কী হেত পাের? কী হওয়া 

fেয়াজন? কীভােব তা হেত পাের? 
 
পিরতােপর িবষয় Eয, বUবfM েক আমরা র:া করেত পািরিন। বUবfM  আমােদর অত;7 Eবশী ভালেবেসিছেলন 
এবং Eবশী িবÂাস কেরিছেলন। আমরা Eস িবÂােসর ময5াদা রাখেত পািরিন। িক� এখন আমরা বUবfM র 
Sিত আমােদর ঋণ Eশাধ এবং PHা Sকােশর জন; কী করেত পাির? বলাবা�ল;, তঁার ছিবেত িকংবা মাজাের 
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Eযেয় ফM ল Eদয়াটাই এর জন; যেথp নয়। বUবfM  Eযমন “অসমা} আ�জীবনী” Eরেখ Eগেছন। Eতমিন Eরেখ 
Eগেছ অসমা} করণীয়। Eস করণীয়র সফল সtাদনই হেত পাের তঁার Sিত PHা Sদশ5েনর সেব5াৎকQ p প´া। 
পিরবXতZত পিরি�িতর আেলােক কী হেত পাের Eসই করণীয়?  
 
Sথমত Eযটা করণীয় তা হেলা, বাংলােদেশর অথ5ৈনিতক উ�য়েনর ধারা[ এমন করা যােত অথ5ৈনিতক এবং 
সামািজক �বষম; বQ িH না পায়। এটা দুভ5 াগ;জনক Eয, সাPিতককােল অথ5ৈনিতক �বষম; আরও বQ িH 
Eপেয়েছ। এর এক[ পিরমাপ হেলা আয় িবতরেণর িগিন সহগ, যার মান এখন বাংলােদেশ অেনক পুঁিজবাদী 
Eদেশর Eচেয় Eঢর Eবশী, এবং িদন িদন তা আরও বাড়েছ। বUবfM  এটা Eমেন িনেত পারেতন না। কােজই 
Sথেমই Eযটা করণীয়, তা হেলা অথ5ৈনিতক উ�য়ন ধারােক এমনভােব পিরবXতZত করা যােত অসমতা এবং 
�বষম; xমশ Òাস পায়। 
 
িoতীয় হেW, সাPদািয়কতার অবসান। দুভ5 াগ;জনকভােব, সাPিতককােল বাংলােদেশ সাPদািয়কতার 
কM Sভাব বQ িH Eপেয়েছ। বংগবfM  বাংলােদেশর এই পিরণিত oারা খMবই িবচিলত হেতন সে@হ Eনই। ১৯৪৬-
এর দাংগার সময় কলকাতায় বUবfM  কীভােব Sােণর ঝM ঁ িক িনেয় িহ@ু-মুসলমান িনXবZেশেষ মানুষেক র:া 
করায় সেচp হেয়িছেলন, তার িববরণ “অসমা} আ�জীবনী”েত পাওয়া যায়। পরবতী� কােলও িতিন বারংবার 
সাPদািয়ক দাংগা Sিতেরােধ ঝঁািপেয় পেড়িছেলন। এেহন বUবfM র পে: /াধীন বাংলােদেশ সাPদািয়কতার 
উ{ান এবং িব�ার Eমেন Eনয়া কpকর হেতা।   
 
তQ তীয়ত, “বUবfM র /j এবং বাংলাদেশর Nাম” বইেত আিম Eদিখেয়িছ Eয, ১৯৭৫ সেন িoতীয় িব¸েবর অংশ 
িহেসেব বUবfM  Eয সমবায়ী Nােমর S�াব কেরন, তােত Eযৗথচাষ-ই একমাs িবষয় িছল না। বরং িতিন Nামেক 
এক[ /শািসত সামািজক একক িহেসেব Eদখেত Eচেয়েছন, যা িনেজর উ�য়েনর জন; /ীয় সামেথ5;র িভিwেত 
িনেজ উেদ;াগী হেত পাের। Eসজন; িতিন Nােমর িনজ/ আয় ও সtেদর িভিwেত “Nাম তহিবল” গড়ার S�াব 
কেরিছেলন। কােজই, সমাজতেTর আ7জ5 ািতক অিভRতার কারেণ Eযৗথচােষর S�াবনা বাদ িদেলও 
বUবfM র সমবায়ী Nােমর S�ােব অেনক মূল;াবান উপাদান আেছ। বাংলােদেশ বত5মােন Nাম পয5ােয় �ানীয় 
সরকার কাঠােমােত একটা শূন;তা িবরাজ করেছ। এই শূন;তার কারেণ বাংলােদেশর Nাম]েলা আজ অেনকটা 
এিতেমর মেতা হেয় আেছ। িনব5ািচত Nাম পিরষদ গঠেনর oারা উপযM 5G শূন;তা পূরেনর মাধ;েম বাংলােদেশর 
Nােমর এবং Eদেশর সামিNক উ�য়নেক ^রাি»ত এবং গণ-অিভমুখী করা Sেয়াজন। পাশাপািশ বাংলােদেশর 
বত5মান সংখ;াগিরeতা িভিwক িনব5াচন ব;ব�ার পিরবেত5  আনুপািতক িনব5াচন ব;ব�ার Sবত5ন করা 
Sেয়াজন।২০১৬ সেন Sকািশত Governance for Development (Islam 2016) বইেত আিম 
িব�ািরতভােব Eদিখেয়িছ িকভােব আনুপািতক িনব5াচন বাংলােদেশর গণতTেক ি�িতশীল এবং গণতেTর 
মানেক উ�ত করেত পাের। আনুপািতক িনব5াচন ব;ব�ার Sবত5 েনর মাধ;েম গণতেTর Eয লে:; বUবfM  
আজীবন সংNাম কেরেছন, তা পূরেণ এিগেয় Eযেত পাির।   
 
চতM থ5ত, বUবfM  আজীবন দুনী� িতর িবর$েH সংNাম কেরেছন। একািধকবার মTী থাকা সেTও বUবfM  কখেনা 
দুনী� িত এবং :মতার অপব;বহােরর মাধ;েম িবwশালী হওয়ার Eচpা কেরন নাই। ধানমি½েত ¸েটর জন;ও 
িতিন দরখা� করেত চান নাই। Eসজন; িতিন /াধীনতার পর তঁার িনেজর দেলর Eলাকজনেদর দুনী� িতেত 
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িনমিÚত হেত Eথেক পীিড়ত হেয়িছেলন। Eশষ পয57 িতিন Eসনাবািহনীেকও নািমেয়িছেলন এই দুনী� িত ও 
অনাচার Eরাধ করার জন;। কােজই, বUবfM র Sিত PHাশীল হেল দুনী� িতমুG Sশাসন িনি|ত করা এক[ 
করণীয় হেত হেব। কীভােব তা স�ব Eস িবষেয়ও Governance for Development (Islam 2016) বইেত 
িব�ািরত আেলাচনা পিরেবিশত হেয়েছ এবং তা Eথেক আমরা উপকQ ত হেত পাির। 
 
প�মত, পিরেবশ এবং SকQ িত র:ায় বUবfM র অUীকার িছল অসাধারণ। িতিন Eজলখানায় থাকেত এক[ 
বড় সময় ব;য় করেতন বাগান করায়। বংগবfM  িছেলন বাংলােদেশর জলজ পিরেবেশর বড় ESিমক। 
রাজ�ােনর Eযেয় িতিন হঁািপেয় উেঠিছেলন Eকান জলরািশ না Eদেখ। “অসমা} আ�জীবনী”েত িতিন 
Eজ;াৎÛার নীেচ িসিfয়া Üমার ঘােটর Eয িববরণ িদেয়েছন, তা অতীিDয় অনুভd িতর জg Eদয়। বUবfM র /j 
বা�বায়ন করেত হেল পিরেবশ SকQ িত, িবেশষত নদ-নদী র:া হেব অন;তম করণীয়, এবং তার জন; Sেয়াজন 
হেব নদ-নদীর Sিত বত5মােনর “েবিড়বঁাধ প´া”র পিরবেত5  “উgুG প´া”র অবল§ন। Rivers and 
Sustainable Development (Islam 2020) বইেত আিম িব�ািরত Eদিখেয়িছ Eকন উgুG প´াই 
বাংলােদেশর নদ-নদী এবং SকQ িত র:ার একমাs উপায় ।  
 
ষeত, বাংলােদেশ আথ5-সামািজক �বষম; বQ িHর এক[ ফলP$িত হেলা, Eদেশর িশ:া এবং /া�; ব;ব�ার 
খ½ীকরণ। Eযমন িশ:ার E:েs একিদেক ধনীেদর জন; ইংরািজ মাধ;েমর ব;য়ব�ল ÅM ল-কেলজ গেড় উেঠেছ; 
অন;িদেক আমজনতার জন; রেয়েছ বাংলা িকংবা আরিব মাধ;েমর িনy মােনর ÅM ল-কেলজ-মা�াসা। িশ:ার 
এই খ½ীকরণ আবার িফরিত সtক5 সূেs আয় �বষম;েক আয় বািড়েয় িদেW। এভােব একটা অBভ চেxর 
সৃ� হেয়েছ। একই কথা Sেযাজ; /া�; ব;ব�ার জন;ও। অথ5াৎ, জািত িoখিÝত িকংবা িsখি½ত হেয় িগেয়েছ। 
এক Eদেশর Eভতর একািধক সমােজর উÍব ঘেটেছ। Eয জািতেক বUবfM  ঐক;বH কেরিছেলন, তার এই খিÝত 
পিরণিত Eদখেল িতিন িন|য়ই পীিড়ত হেতন। একীভd ত িশ:া ও /া�; ব;ব�া হেলা এক[ ঐক;বH জািত 
গঠেনর পূব5শত5। সুতরাং, আজ Sেয়াজন একীভd ত িশ:া, /া�;, এবং সামািজক িনরাপwা ব;ব�া Sবত5 েনর 
মাধ;েম জািতেক পুনরায় ঐক;বH করা।  
 
স}মত, নারী, িশB, এবং যMব সPদােয়র জন; বংগবfM র িছল িবেশষ মমতা। এটা কাকতালীয় নয় Eয, ১৭ই 
মাচ5 , বংগবfM র জgিদন পািলত হয় িশB িদবস িহেসেব। তঁার িনেজর জীবেন Tীর ভd িমকা Eথেকই বUবfM  
জানেতন পিরবাের এবং সমােজ নারীর ভd িমকা কেতা ]র$^পূণ5। Eসজন; নারীর সম-অিধকার িনি|ত করার 
িবষেয় বUবfM  সবসময় সেচp িছেলন। যMব সPদায় হেলা Eদেশর ভিবষ;ৎ। যMব সমাজ যােত সiকভােব গেড় 
উঠেত পাের, Eস িবষেয় বUবfM  িবেশষভােব য¿বান িছেলন। Eসজন; আগামী িদেনর বাংলােদেশ নারী, িশB, 
এবং যMব সPদােয়র কল;ােণর Sিত িবেশষ মেনােযাগ Eদয়া Sেয়াজন। একই সােথ বাংলােদেশ বসবাসকারী 
অন;ান; নৃতািTক জনেগাÞর Sিত সংখ;াগিরe বাUালীেদর Eয িবেশষ দািয়^ রেয়েছ, Eস িবষেয় বUবfM  
সেচতন িছেলন। Eছাট-বড় সকল নৃতািTক EগাÞর /াথ5 র:া করা আগামী বাংলােদেশর অন;তম করণীয়।   
 
অpমত, বাংলােদেশর SাকQ িতক সtেদর উপর জাতীয় এবং জনগেণর অিধকার িনি|ত করার িবষেয় 
বংগবfM  িবেশষভােব সেচতন িছেলন। Eসজন;ই িতিন /াধীনতার পরপরই Eশল Eকাtািনর কাছ Eথেক 
বাংলােদেশর গ;াস িফÆসমূহ িকেন Eনন যােত তার উপর জাতীয় অিধকার Sিত·ত হয়। তারপর িতিন  
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Eপে া-বাংলা নােম জাতীয় সং�া গেড় Eতােলন যােত জাতীয় স:মতার িভিwেত বাংলােদেশর Eতল-গ;ােসর 
অনুসfান, উেwালন, এবং ব;বহার অXজZত হেত পাের। পিরতােপর িবষয় Eয, পরবতী�  সরকারসমূহ এই নীিত 
Eথেক সের Eযেয় বাংলােদেশর SাকQ িতক সtদ xমাগতভােব িবেদশী Eকাtািনর হােত তM েল িদেয়েছ। আগামী 
বাংলােদেশ এই িবপরীত যাsা Eথেক িফের আসেত হেব এবং Eদেশর সকল SাকQ িতক সtেদর উপর পুনরায় 
জাতীয় এবং জনগেণর অিধকার সুর:া িনি|ত করেত হেব।   
 
নবমত, বUবfM  বাংলােদেশর /াধীন, িনরেপ:, এবং Eদেশর /াথ5 র:াকারী �বেদিশক নীিতর সূচনা 
কেরিছেলন। Eকােনা বQ হৎ শিG অস�p হেব বেল িতিন িকউবােত পাট র}ািন Eথেক িবরত থােকন িন, যিদও 
Eসজন; তঁােক যেথp মূল; /ীকার করেত হেয়িছল। বাংলােদশেক এরzপ /াধীন, দৃঢ়েচতা, /ীয় /াথ5 র:াকারী 
�বেদিশক নীিত অনুসরণ করেত হেব।  
 
দশমত, বাংলােদেশর সামিরক বািহনীসমূহ গেড় উেঠিছল মুিGযM েHর মধ; িদেয়। আমজনতা এবং মুিGযM েHর 
আেগর Eপশাদার �সিনেকরা কঁােধ-কঁাধ িমিলেয় যMH কের Eদশেক /াধীন কেরেছ। বUবfM  সবসময় Eচpা 
কেরেছন সামিরক বািহনীসমূেহর সােথ জনগেণর সtক5  ঘিনp রাখার জন;। িক� মুিGযM েHর সময়কার Eসই 
জন-সtৃিG এখন ব�লাংেশ Òাস Eপেয়েছ। আগামী বাংলােদেশর জন; অন;তম করণীয় হেব এই জন-
সtৃিGর পুনর$Hার, Eকননা সফল জািত গঠন এবং জাতীয় সংহিত বQ িHর জন; এই জন-সtৃিGর  খMবই 
Sেয়াজন।   

উপসংহার  
 
সুতরাং, বUবfM র /j বা�বায়েনর লে:; উপযM 5G আেলাচনার আেলােক আগামী বাংলােদেশর জন; আিম 
িনyরzপ দশ-দফা কম5সূিচ S�াব করিছ।  
 

১) �বষম; Òাসকারী অথ5ৈনিতক উ�য়ন;  
২) অসাPদািয়ক বাংলােদশ;  
৩) আনুপািতক িনব5াচন ও িনব5ািচত Nাম পিরষদ গঠন; 
৪) দুনী� িতমুG Sশাসন;  
৫) পিরেবেশর সংর:ণ এবং নদ-নদীর Sিত উgুG প´া অবল§ন; 
৬) একীভd ত িশ:া, /া�;, এবং সামািজক িনরাপwা ব;ব�া; 
৭) নারী, িশB, এবং যMব সPদােয়র কল;ােণর Sিত িবেশষ মেনােযাগ এবং Eছাট-বড় সকল নৃতাি^ক 
EগাÞর /াথ5 র:া;   
৮) Eদেশর সকল SাকQ িতক সtেদর উপর জাতীয় এবং জনগেণর অিধকার সুর:া; 
৯) /াধীন, িনরেপ:, এবং Eদেশর /াথ5-র:াকারী �বেদিশক নীিত; 
১০) সামিরক বািহনীসমূেহর সােথ জনগেণর সtৃিG বQ িH। 

 
সময় এবং সুেযাগমেতা আগামীেত এই দফা]েলা আরও ব;াখ;া এবং িব�Q িত সহকাের পিরেবশ করার আশা 
Eরেখ আমার এই বGQ তা Eশষ করিছ। সকলেক ধন;বাদ।  
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বUবfM র �ৃিত অমর Eহাক! 
বাংলােদশ িচরজীবী Eহাক! 
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অ]Giকা  
 

i �বঠক[র আেয়াজেন মূল ভd িমকা পালন কেরিছেলন সংবাদ পিsকার সtাদক বজলুর রহমান। 
 
ii ইউেরােপ আধMিনককােলর রাসমূহ ধেম5র িভিwেত গiত হয় িন। এমনিক, মধ;Sােচ;র রাসমহূও (একমাs ইসরাইল বােদ) 
ধেম5র িভিwেত গiত নয়। 
 
iii Eয কারেণ একটা পয5ােয় অিবভG ভারেতর কিমউিন� পা[5 পািক�ান আে@ালেনর Sিত সহানুভd িতশীল হেয়িছল।  
 
iv মুিGযM েHর আেগ এবং মুিGযM েHর সময় িচwর³ন সতুােরর (ভবানীপুেরর রােজD Eরাড) ]র$^পূণ5 ভd িমকা এখােনই িনিহত। 
আওয়ামীলীগ এবং ছাsলীেগর Eযসব ইয়াং টাক5 রা SধানমTী তাজউ�ীন আহেমেদর EনতQ ^াধীন সরকােরর এখিতয়ােরর বাইের 
Eযেয় মুিজব বািহনী গঠন কেরিছল, তারা িচwর³ন সতুােরর মাধ;েমই ভারত সরকােরর সােথ Eযাগােযাগ �াপন কেরিছল বেল 
ধারণা করা হয়। িসরাজুল আলম খােনর ভাষ; অনুযায়ী িচwর³ন সুতােরর ভবানীপুেরর রােজD Eরােডর iকানা[ই বUবfM  
২৫েশ মােচ5 র কালরািsর Sাáােল তােদরেক মখু� কিরেয়িছেলন (Eপয়ারা ২০১৯)। তেব িচwর³ন সতুােরর মাধ;েম �ািপত এই 
Eযাগােযােগর িবষেয় Eকন তাজউ�ীনআহেমদ আড়ােল িছেলন, Eস[ এক[ পৃথক Sv। 
 
v Eকননা িবপথগামী জাসেদর সদস;েদর পেথ আনার Eসটাই িছল অেপ:াকQ ত স�াব; পথ; Eকান ষড়যেTর কথা তােদর পে: 
Eমেন Eনয়া স�ব হেতা না। 
 
vi যিদও Sিণধানেযাগ; Eয, বUবfM  উপিরHQ ত কথা]েলা বলিছেলন এমন সময় যখন িতিন Sিত·ত সমাজতেTর একদলীয় Eয 
রাজৈনিতক মেডল, Eসটাই িতিন অবেশেষ বাংলােদেশ Sবত5ন করিছেলন।  যােহাক, অf অনুকরেণর পিরবেত5  বাংলােদেশ 
সমাজতT Eয তার িনজ/ পিরি�িত অনুযায়ী /কীয় �বিশpমিÝত হেত হেব, বUবfM র এই িচ7া[ বাকশাল গঠেনর আেগও 
িছল। 
 
vii এই বই[র একটা পূব5ার� িছল ১৯৮৪ সেন Sকািশত বাংলােদেশর উ�ইয়ন Eকৗশল SসU (ইসলাম ১৯৮৪) বই[েত।  

                                                        


