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১ মাচ/ ১৯৭১
সকাল :থেকই :রিডওেত :ঘাষণা হিTল, সামিরক জাnা ইয়ািহয়া dপুর ১টায়
:দশবাসীর উেdেশ এক grtপূণ/ ভাষণ :দেবন। িকnt :বলা ১টা ৫ িমিনেট
ভাষেণর বদেল pচািরত হেলা ঘৃণV িববৃিত : পূব/ ও পিmমাnেলর :নতােদর
dঃখজনক মতিবেরােধর কারেণ পরবত/ী তািরখ :ঘাষণা না করা পয/n জাতীয়
পিরষেদর অিধেবশন sিগত রাখা হেলা। :সই মুহূেত/ অিধেবশন sিগত করার
:ঘাষণা জনতার পেk মানা সmব িছল না। pিতবােদর িবkুb :ঢউেয় :গাটা পূব/
পািকsান :যন ডুেব :গল। ঢাকার মাnষ তখন রাsায়। সবাই ছুটেছন মিতিঝল
:হােটল পূব/াণীর িদেক। ঢাকা :sিডয়ােম িবিসিসিপ ও আnজ/ািতক একাদেশর
মেধV অnwানরত িkেকট মVাচ ভNুল হেয় যায়। দশ/করা :sিডয়াম :থেক :বর
হেয় িমিছেল শিরক হন। িমিছলgেলা আওয়ামী লীগ pধান বŋবnু :শখ মুিজবুর
রহমােনর কাছ :থেক িনেদ/শ লােভর জn মিতিঝলs :হােটল পূব/াণীর িদেক
অgসর হেত থােক। :সিদন মিতিঝল-িদলkশা এলাকার পূব/াণী :হােটেল
আওয়ামী লীেগর সংসদীয় দেলর bবঠক করিছেলন। িবkুb ছাtরা :সখােন
িগেয় ‘বীর বাঙািল অst ধর, বাংলােদশ sাধীন কর’ ইতVািদ :sাগােন মুখর কের
:তােল :গাটা এলাকা। :শখ মুিজব ৬ িদনবVাপী এক কম/সূিচ :ঘাষণা করেলন।
এেত িছল পরিদন ২ মাচ/ ঢাকায় হরতাল, ৩ মাচ/ সারা :দেশ হরতাল এবং ৭
মাচ/ ঢাকায় জনসভা। জাতীয় অিধেবশন sিগেতর খবর pচােরর সেŋ সেŋ
ঢাকা িবƒিবদVালেয়র ছাtরা pিতিট হল :থেক িবেkাভ িমিছল িনেয় :বর হয়।
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ছাt ইউিনয়ন সnVায় :কndীয় শহীদ িমনাের pিতবাদ সমােবেশর আেয়াজন
কের। িবেকেল ঐিতহািসক পlন ময়দােন ছাtলীেগর উেদVােগ এক sতঃsূত/
জনসভা অnিwত হয়। এই সভায় :তাফােয়ল আহেমদ :ঘাষণা কেরন⎯‘আর ৬
দফা ও ১১ দফা নয়, এবার বাংলার মাnষ ১ দফার সংgাম >r করেব। আর
এই এক দফা হেT বাংলােদেশর sাধীনতা। বাঁেশর লািঠ ও :লাহার রডধারী
হাজার হাজার জনতার উেdেশ িতিন বেলন, আজ আমরাও শপথ িনলাম,
বাংলােদেশর sাধীনতা অিজ/ত না হওয়া পয/n ঐকVবd sশৃŋল সংgাম
অবVাহত থাকেব। ডাকsর িভিপ আ স ম আবdর রব বেলন, sাধীনতার সংgাম
সহজ নয়। এজn আমােদর চরম আtতVােগর pstিত িনেত হেব। এই
সমােবেশ ছাtলীেগর সভাপিত নূের আলম িসিdকী, এমএনএ আবdল মাnান
ও িসরাজুল আলম খানও উপিsত িছেলন।

২ মাচ/ ১৯৭১
বŋবnুর আhােন ঢাকায় sতঃsূত/ হরতাল পািলত হয়। সকাল :থেকই দল-মত
িনিব/েশেষ সব/sেরর মাnষ ঢাকায় সব/াtক হরতােল অংশ িনেয় চূড়াn
অচলাবsা সৃি• কের। ঢাকা মহানগরী পিরণত হয় িমিছেলর নগরীেত। এিদন
pথম ছাt িমিছলিট :বর কের কিব আল মুজািহদীর :নতৃেt বাংলা ছাtলীগ।
ছাtলীেগর র◌্যািডেকল অংশ :শখ মুিজেবর গাnীবাদী কম/সূিচেত সnt• হেলা
না। তারা িসdাn িনল, ২ মাচ/ ঢািবর বটতলায় ছাtসমােবশ অnwােনর এবং
রব-ইn-িসরাজ pমুখ কতৃ/ক পিরকিlত ও িশব নারায়ণ দাস কতৃ/ক অিŋত গাঢ়
সবুেজর মােঝ উjjল সূেয/র pতীক লাল রেঙর মােঝ বাংলােদেশর
মানিচtখিচত পতাকা উেtালেনর।
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িসdাn :মাতােবক, চারিদক :থেক ছাt-ছাtীেদর িমিছল এেস জমােয়ত
হয় ঢািব কলাভবন চtের। নদীর :ঢউেয়র মেতাই আেnািলত হয় কলাভবন
চtেরর কােলা মাথাgেলা। হঠাৎ কের একটু চnল হেয় ওেঠ সমেবত সবাই।
hাঁ, ধীের ধীের বাঁেশর মাথায় sাধীনতার পতাকা উেtালন করেলন ডাকs
িভিপ আ স ম আবdর রব। চারিদক মুখিরত হেলা ‘জয় বাংলা’ :sাগােন রচনা
হেয় :গল ইিতহােসর আেরকিট অধVায়। িবেকেল জনসভা হয় বায়তুল
:মাকাররম ও পlন ময়দােন। nাপ সভাপিত অধVাপক :মাজাফফর আহমেদর
সভাপিতেt অnিwত পlেনর সভায় nাপ :নতা মিহউdীন আহেমদ, আবdল
হািলম, :বগম মিতয়া :চৗধুরী, সাইফুিdন আহেমদ মািনক, নূrর রহমান ও ছাt
ইউিনয়েনর সভাপিত নূrল ইসলাম বkৃতা কেরন। তারা অিভমত :দন :য,
অিধেবশন sিগত রাখার :পছেন এক িবরাট চkাn রেয়েছ এবং তােত মািক/ন
সাmাজVবােদর হাতও সিkয় রেয়েছ। আতাউর রহমােনর সভাপিতেt জাতীয়
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লীেগর সভায় sসংহত গণ-আেnালন >r করার জn আওয়ামী লীগ, ভাসানী
nাপ, ওয়ালী nাপ ও জাতীয় লীেগর মেধV সমnয় সাধন কের কম/পnা gহেণর
আhান জানােনা হয়। সnVার পর আকিsকভােব পুেরা নগরীেত কারিফউ
জািরর :ঘাষণা :দওয়া হয়। রাত ৯টা :থেক পরিদন ৩ মাচ/ সকাল ৭টা পয/n
কারিফউ জাির কের সামিরক কতৃ/পk। :বতাের কারিফউ জািরর এ :ঘাষণা
pচােরর পরপর িবিভn এলাকায় sতঃsূত/ভােব জনতা রাsায় :নেম বVািরেকড
রচনা কের। গভীর রাত পয/n িবিভn ছাtাবাস ও Ÿিমক এলাকা :থেক ছাtজনতা ও Ÿিমেকরা কারিফউেয়র িবrেd pবল :sাগান তুেল কারিফউ ভŋ
কের িমিছল :বর কের। তােদর :sাগান িছল, ‘সাnV আইন মািন না’, ‘জয়
বাংলা’, ‘বীর বাঙািল অst ধেরা, বাংলােদশ sাধীন কেরা।’ শহেরর িবিভn
অnেল কারিফউ ভŋকারীেদর ওপর :বপেরায়া gিল চেল। এেত অnত
শতািধক বVিk হতাহত হন। রাত বাড়ার সেŋ সেŋ নগরীর হাসপাতালgেলােত
বুেলটিবd :লােকর িভড় বাড়েত থােক। এই রােত বŋবnু :শখ মুিজবুর রহমান
এক িববৃিতেত ঢাকায় িনরst জনতার ওপর gিলবষ/েণর কেঠার িনnা কের
বেলন, ‘বাংলােদেশ আgন jালােবন না। যিদ jালান, :স দাবানল হেত
আপনারাও :রহাই পােবন না।’

৩ মাচ/ ১৯৭১
বŋবnুর ডােক ঢাকায় িdতীয় িদেনর মেতা এবং সমg বাংলােদেশ pথম িদেনর
জn সব/াtক হরতাল পািলত হয়। হরতােলর সময় শহেরর sাভািবক
জীবনযাtা সmূণ/ sb হেয় যায়। জনতার sতঃsূত/ িমিছেল পািকsান
:সনাবািহনীর gিলবষ/েণ ও িবিভn ঘটনায় সারা :দেশ শতািধক বVিk িনহত
হয়। ঢাকা ছাড়াও রংপুর ও িসেলেট কারিফউ জাির করা হয়। এিদন িবেকেল
ছাtলীগ সভাপিত নূের আলম িসিdকীর সভাপিতেt পlন ময়দােন অnিwত
হয় এক িবশাল ছাt জনসভা। এই সভায় বŋবnু :শখ মুিজবুর রহমান ও
ছাtেনতা :তাফােয়ল আহেমদ, িসরাজুল আলম খান, Ÿিমক :নতা আবdল
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মাnান pমুখ বkৃতা কেরন। সভায় sাধীন বাংলা িনউিkয়ােসর পেk ছাtলীগ
সাধারণ সmাদক শাজাহান িসরাজ পাঠ কেরন বাংলােদেশর sাধীনতার
ইশেতহার।
:ঘাষণা আকাের psাব পাঠ করা হেয়িছল: ৫৪ হাজার ৫০৬ বগ/মাইল িবsৃত
:ভৗেগািলক এলাকার সাত :কািট মাnেষর জn আবািসক ভূিম িহেসেব sাধীন ও
সাব/েভৗম রােTর নাম বাংলােদশ। এই :দশ গঠন কের িনmিলিখত লkV অজ/ন
করেত হেব:
১. sাধীন সাব/েভৗম বাংলােদশ গঠন কের পৃিথবীর বুেক একিট বিলw
বাঙািল জািত সৃি• ও বাঙািলর ভাষা, সািহতV, কৃি•, সংsৃিতর িবকােশর
বVবsা করেত হেব।
২. sাধীন ও সাব/েভৗম বাংলােদশ গঠন কের অnেল অnেল, বVিkেত
বVিkেত bবষমV িনরসনকেl সমাজতািntক অথ/নীিত চালু কের কৃষকŸিমক রাজনীিত কােয়ম করেত হেব।
৩. sাধীন ও সাব/েভৗম বাংলােদশ গঠন কের বVিk, বাক ও সংবাদপেtর
sাধীনতাসহ িনেভ/জাল গণতnt কােয়ম করেত হেব।
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একই সেŋ কিবgr রবীndনাথ ঠাkেরর ‘আমার :সানার বাংলা, আিম
:তামায় ভােলাবািস’ গানিটেক জাতীয় সংগীত িহেসেব বVবহার করার িসdাn
:ঘাষণা করা হয় :সই সভায়। pচN করতািলর মেধV psাব গৃহীত হেল ‘জয়
বাংলা’ :sাগােন মুখিরত হেয় উেঠ পlন ও পাƒ/বত/ী এলাকা। মেন রাখেত
হেব, বŋবnু িনেজ তখেনা এ ধরেনর :ঘাষণা :থেক িবরত িছেলন। psাবিট
িলেখিছেলন ছাtলীেগর তৎকালীন দpর সmাদক এম এ রশীদ। ওই একই
সভায় বŋবnু ‘অিহংস অসহেযাগ আেnালেনর’ ডাক :দন। িতিন অিবলেm
:সনাবািহনীেক বVারােক িফিরেয় িনেয় জনpিতিনিধেদর হােত kমতা হsাnেরর
জn আhান জানান ইয়ািহয়া সরকােরর pিত। অসহেযাগ pথম পদেkপ
িহেসেব িতিন খাজনা-টVাk বn কের িদেত জনগেণর pিত আেবদন জানান।
বলেলন, তােতও পািকsািন শাসকচেkর মেনাভাব পিরবত/ন না হেল ৭ মাচ/
:রসেকােস/র (বত/মােন :সাহরাওয়াদ/ী উদVান) জনসভায় পরবত/ী কম/সূিচ
:দওয়া হেব। এিদন মািলবাগ :চৗধুরীপাড়ায় ছাt-জনতার িমিছেল পুিলেশর
gিলেত শাহাদাতবরণ কেরন আবু জর িগফারী কেলজ ছাt সংসেদর (ছাtলীগ)
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সাধারণ সmাদক ফাrক ইকবাল (সmবত মুিkযুেdর pথম শহীদ)। এিদন
সnVায় ইসলামাবাদ :থেক এক :বতার :ঘাষণায় :জনােরল ইয়ািহয়া ১০ মাচ/
ঢাকায় জাতীয় পিরষেদর পাল/ােমªটাির grেপর ১২ :নতার সেŋ bবঠেক বসার
psাব :দন। বŋবnু এক িববৃিতর মাধVেম :স আমntণ pতVাখVান কেরন।
িববৃিতেত িতিন বেলন, ‘মুহূেত/ ঢাকা, চTgামসহ বাংলােদেশর িবিভn sােন
আমার :লাকেক হতVা করা হেT, রাজপেথ শহীেদর রk >কায়িন। :সই
অবsায় এই আেলাচনার আমntণ rঢ় পিরহাস ছাড়া আর িকছু নয়। যখন
সামিরক সমােবশ অবVাহত রেয়েছ, অেstর ভাষায় কথা বলা হেT, এই
পিরিsিতেত :কােনা আেলাচনা bবঠেকর আhান pকৃতপেk :তােপর মুেখ আহূত
bবঠেকরই নামাnর।’ এিদেক সমরশিk বৃিd অবVাহত গিতেত চলিছল।
এমনিক ৩ মাচ/ ইয়ািহয়া খােনর আেলাচনা আhােনর িদনও ২২ বালুচ
:রিজেমেªটর একিট বVাটািলয়ন িবমানেযােগ পূব/ পািকsােনর উেdেশ রওনা
হয়। এই :রিজেমªটেক :গাপেন ঢাকায় িপলখানাs ইিপআর সদর দpের
পাঠােনা হয় এবং পরিদন :থেকই তারা ইিপআেরর :পাশােক পয/েবkণ িডউিট
>r কের।

৪ মাচ/ ১৯৭১
এিদন জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন sিগত :ঘাষণা ও গণহতVার pিতবােদ
বŋবnুর ডােক ঢাকাসহ সারা বাংলায় সকাল ৬টা :থেক dপুর ২টা পয/n
সব/াtক হরতাল পািলত হয়। pেদেশর :বসামিরক শাসনবVবsা সmূণ/ :ভেঙ
পেড়। হরতাল চলাকােল খুলনায় :সনাবািহনীর gিলেত ছয়জন শহীদ হন।
:রিডও পািকsান ঢাকা :কnd ‘ঢাকা :বতার :কnd’ এবং পািকsান :টিলিভশন
‘ঢাকা :টিলিভশন’ িহেসেব সmpচার >r কের। :বতার-:টিলিভশন িশlীরা
:ঘাষণা কেরন, যত িদন পয/n :দেশর জনগণ ও ছাtসমাজ সংgােম িলp
থাকেব, তত িদন পয/n :বতার ও :টিলিভশন অnwােন তারা অংশ :নেবন না।
বŋবnু এক িববৃিতেত বেলন, ‘চরম তVাগ sীকার ছাড়া :কােনা িদন :কােনা
জািতর মুিk আেসিন।’ িতিন উপিনেবশবাদী :শাষণ ও শাসন অবVাহত রাখার
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ষড়যেntর িবrেd rেখ দাঁড়ােনার আhােন সাড়া :দওয়ায় বীর জািতেক
অিভনnন জানান। বŋবnু :শখ মুিজবুর রহমান ৫ ও ৬ মাচ/ সকাল ৬টা :থেক
dপুর ২টা পয/n হরতাল পালেনর আhান জািনেয় বেলন, :যসব সরকাির ও
:বসরকাির অিফেস কম/চারীরা এখেনা :বতন পানিন, >ধু :বতন pদােনর জn
:সসব অিফস আড়াইটা :থেক সােড় ৪টা পয/n :খালা থাকেব। করািচ
:pসkােব এক সংবাদ সেmলেন এয়ার মাশ/াল (অব.) আসগর খান :দশেক
িবিTnতার হাত :থেক রkার উেdে° সংখVাগিরw দল আওয়ামী লীেগর কােছ
অিবলেm kমতা হsাnেরর দািব জানান। িপিডিপ pধান nrল আিমন এক
িববৃিতেত ১০ মাচ/ রাজৈনিতক :নতৃবৃেnর সেmলেন :যাগদােনর আমntণ
pতVাখVান কের :pিসেডেªটর pিত অিবলেm জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন
ঢাকায় আhান করার দািব জানান। ঢাকা িবƒিবদVালেয়র িশkক সিমিত ও
িবƒিবদVালেয়র ৫৫ জন িশkক পৃথক পৃথক িববৃিতেত ঢাকার ‘পািকsান
অবজারভার’ পিtকার গণিবেরাধী ভূিমকার জn :kাভ pকাশ কেরন।
পািকsান িপপলস পািট/র :চয়ারমVান :জড এ ভুেTা করািচেত এক সংবাদ
সেmলেন বেলন, :দেশর সংহিতর জn তার দল যdুর সmব ৬ দফার
কাছাকািছ হওয়ার pেচ•া চালােT। পূব/ পািকsােনর িবেsারেণাnুখ পিরিsিতর
অবসােনর জn িতিন এখন জাতীয় পিরষেদর অিধেবশেন রািজ হেবন িক
না⎯এ pে³র জবােব ভুেTা বেলন, ‘ঘটনাpবাহ drত ঘটেছ। এ সmেক/
অবিহত করার জn আমরা সাংবািদকেদর সেŋ আবার :যাগােযাগ করব।’

৫ মাচ/ ১৯৭১
এিদন হরতাল পালনকােল সশst বািহনীর সদsেদর gিলেত টŋী িশl
এলাকায় ৪ জন Ÿিমক শহীদ হন এবং ২৫ জন Ÿিমক আহত হন। এ সংবােদ
ঢাকায় জনসাধারেণর মেধV উেtজনার সৃি• হয়। সnVায় সরকািরভােব :ঘাষণা
করা হয়, আজ ঢাকায় :সনাবািহনীেক বVারােক িফিরেয় :নওয়া হেয়েছ।
বŋবnুর িনেদ/েশ হরতােলর পর বVাংক :খালা থােক। মসিজেদ মসিজেদ জুমার
নামােজর পর শহীদােনর আtার শািn কামনা কের িবেশষ :মানাজাত অnিwত
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হয়। ঢাকাসহ সারা :দেশ pিতবাদ সভা ও :শাভাযাtার আেয়াজন করা হয়।
এিদন িপপলস পািট/র :চয়ারমVান :জড এ ভুেTা রাওয়ালিপিªডর :pিসেডªট
ভবেন :pিসেডªট ইয়ািহয়ার সােথ ৫ ঘNার :বিশ সময় আেলাচনা কেরন।
অবসরpাp এয়ার মাশ/াল আসগর খান িবেকেল করািচ :থেক ঢাকায় :পৗঁছান।
িতিন রােত বŋবnুর সােথ ধানমিªডs বাসভবেন সাkাৎ কেরন। রােত বŋবnু :শখ
মুিজবুর রহমান িবেদিশ :বতাের pচািরত ‘:শখ মুিজব ভুেTার সেŋ kমতা ভাগবাঁেটায়ারা করেত রািজ আেছন’-সংkাn সংবাদেক ‘অসdেd°মূলক’ ও
‘কlনার ফাnস’ িহেসেব আখVািয়ত কেরন। রােত আওয়ামী লীেগর সাধারণ
সmাদক তাজউdীন আহমদ এক িববৃিতেত বেলন, ঢাকা, চTgাম, রাজশাহী,
খুলনা, রংপুর, িসেলটসহ বাংলােদেশর অnাn sােন িমিলটািরর বুেলেট িনরীহিনরst মাnষ, Ÿিমক, কৃষক ও ছাtেদর হতVা করা হেT। িনিব/চাের িনরst মাnষেক
এভােব হতVা করা মানবতার িবrেd অপরাধ ছাড়া আর িকছুই নয়। এিদন :লখক
ও িশlীরা ঢাকার :তাপখানা :রােড পািকsান :লখক সংেঘর অিফস :থেক িমিছেল
শািমল হেয় :কndীয় শহীদ িমনাের এেস সভা ও বাংলার sাধীনতার লেkV শপথ
gহণ অnwােন অংশ :নন। অnwােনর পিরচালক ও সভাপিত িছেলন ড. আহমদ
শরীফ।

৬ মাচ/ ১৯৭১
এিদন ঢাকায় ষw িদেনর মেতা হরতাল পালনকােল সব/sেরর জনতা রাsায়
:নেম আেস। বŋবnুর ডােক শািnপূণ/ হরতাল পালন :শেষ তারই িনেদ/েশ :বলা
আড়াইটা :থেক িবেকল সােড় চারটা পয/n িবিভn বVাংক এবং :যসব :বসরকাির
অিফেস ইিতপূেব/ :বতন :দওয়া হয়িন, :সসব অিফস :বতন pদােনর জn
:খালা থােক। সকাল ১১টার িদেক :সªTাল :জেলর :গট :ভেঙ ৩৪১ জন
কেয়িদ পািলেয় যায়। পালােনার সময় পুিলেশর gিলেত ৭ জন কেয়িদ িনহত
এবং ৩০ জন আহত হয়। বাংলা জাতীয় লীেগর উেদVােগ জনাব অিল আহােদর
সভাপিতেt পlন ময়দােন জনসভা হয়। বŋবnুেক উেdশ কের িতিন বেলন,
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মুিজব ভাই, আপিন মুিkসংgামেক বhদূর এিগেয় িনেয়েছন। িতিন পূণ/
sাধীনতা :ঘাষণার পর ইিŋত িদেয় বেলন, এখন আপনার কােছ আমার
একটাই দািব এবং তা আপিন :ঘাষণা কেরন। nােপর গণসমােবেশ
:মাজা¹ফর আহমদ বেলন, মুিkকামী মাnেষর এই আেnালনেক প>শিk বা
বব/রতা িদেয় দমন করা যােব না। :তাফােয়ল আহেমদ এক িববৃিতেত ৭ মাচ/
:রসেকাস/ ময়দান :থেক সরাসির বŋবnুর ভাষণ বাংলােদেশর সব :বতার
:কnd :থেক িরেল করার দািব জানান। এয়ার মাশ/াল আসগর খান বŋবnুর
সেŋ িdতীয় দফা bবঠক :শেষ সাংবািদকেদর বেলন, পিরিsিত রkা করার জn
আিম যথাসাধV :চ•া কেরিছ। বািক আপনারা আগামীকাল :শখ সােহেবর
বkৃতায় জানেত পারেবন। :ল. :জনােরল িটkা খানেক পূব/ পািকsােনর গভন/র
ও সামিরক আইন pশাসক িনেয়াগ করা হয়। ঢাকা হাইেকােট/র pধান
িবচারপিত িব এ িসিdকী িটkা খােনর শপথনামা পিরচালনা করেত অsীকার
কেরন। ফেল সৃি• হয় এক অচলাবsার। এিদেক িসরাজুল আলম খােনর
:নতৃtাধীন ‘িনউিkয়াস’ :শখ মুিজেবর ওপর kমবধ/মান হাের চাপ pেয়াগ
করেত থােক, যােত িতিন ৭ মাচ/ :রসেকাস/ ময়দােন বাংলােদেশর sাধীনতা
:ঘাষণা কেরন। ৬ মাচ/ sাধীনতা :ঘাষণা :দওয়ার জn :শখ মুিজেবর ওপর
চাপ তুেŋ ওেঠ এবং :সিদনই তার সেŋ :pিসেডªট ইয়ািহয়ার :ফােন দীঘ/
আলাপ হয়। :pিসেডªট তােক অnেরাধ কেরন, :যন িতিন এমন :কােনা
পদেkপ না :নন যােত আর pতVাবত/েনর :কােনা পথ না থােক। একই িদন
:pিসেডªট ইয়ািহয়া :ঘাষণা :দন :য আগামী ২৫ মাচ/ ঢাকায় জাতীয় পিরষেদর
অিধেবশন বসেব। িকnt ভাষেণ :pিসেডªট :য pTn hমিক :দন, তােত পূব/
পািকsােনর জনগণ আেরা উেtিজত হেয় পেড়। পািকsােন িনযুk তৎকালীন
মািক/ন রাTদূত :জােসফ ফারলVাªড বŋবnুর সেŋ :দখা কেরন এবং hমিক
:দন, মািক/ন সরকার পািকsান ভাঙা সh করেব না। রােত আওয়ামী লীগ
কায/িনব/াহী কিমিটর bবঠক বেস এবং িসdাn ছাড়াই গভীর রােত মুলতিব হেয়
যায়।
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৭ মাচ/ ১৯৭১
এই িtশŋu অবsায় ৭ মাচ/ :বলা ২.৩০ িমিনেট :রসেকােস/র জনসমুেdর সামেন
বŋবnু পািকsােনর অপশাসন ও িনে½ষণ :থেক বাঙািলর মুিkর মূলমnt
:ঘাষণা িদেত দাঁড়ােলন। এই ভাষেণ িতিন ২৫ মাচ/ জাতীয় পিরষেদর
অিধেবশেনর আেগই বাsবায়েনর জn চার দফা দািব :পশ কেরন: ১. অিবলেm
মাশ/াল
ল
pতVাহার
করেত
হেব।
২. সামিরক বািহনীেক বVারােক িফের :যেত হেব। ৩. িনহত বVিkেদর সিঠক
সংখVা অnসnান করেত হেব। ৪. ২৫ মােচ/ জাতীয় পিরষেদর অিধেবশেনর
আেগ িনব/ািচত pিতিনিধেদর হােত kমতা হsাnর করেত হেব। এই ভাষেণই
িতিন বলেলন, এবােরর সংgাম আমােদর মুিkর সংgাম, এবােরর সংgাম
sাধীনতার সংgাম। জয় বাংলা !

এই ভাষণিটর তাৎkিণক pিতিkয়া িছল তৎকালীন পূব/ পািকsােনর
মাnষেক sাধীনতাযুেd উdুd করা। :নৗকা, bবঠা, পতাকা, লািঠ সবার হােত।
জনতা উেtিজত িকnt সnt• তার ভাষেণ। রােত আওয়ামী লীগ :কndীয় কিমিট
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বŋবnু :ঘািষত অসহেযাগ আেnালনেক অnেমাদন কের দশ দফা কম/সূিচ
:ঘাষণা কেরন। কায/ত :সিদন :থেক পািকsািন শাসকেদর kমতা সmূণ/
সীিমত হেয় পেড় :সনাছাউিনেত। এিদন বh িবেদিশ সাংবািদক ঢাকা এেস
:পৗঁছান।

৮ মাচ/ ১৯৭১
সকাল সােড় আটটায় ঢাকা :বতার :কnd :থেক :রসেকাস/ ময়দােন pদt
বŋবnুর ৭ মােচ/র ঐিতহািসক ভাষণ িদেয় সmpচার কাজ >r হয়। pেদেশর
অnাn :বতার :কnd :থেকও তা িরেল করা হয়। রােত আওয়ামী লীেগর
সাধারণ সmাদক তাজউdীন আহমদ এক িববৃিতেত বŋবnুর ৭ মােচ/র :ঘািষত
িনেদ/েশর বVাখVা pদান কেরন। এেত বলা হয়, বVাংকgেলা সকাল ৯টা :থেক
িবেকল ৩টা পয/n :খালা থাকেব। বVাংকgেলা বাংলােদেশর :ভতের নগদ জমা,
:বতন ও মজুির pদান, এক হাজার টাকা পয/n pদান এবং আnবVাংক
িkয়ােরn ও নগদ :লনেদন করেত পারেব। িবdVৎ সরবরাহ এবং pেয়াজনীয়
িবভাগgেলা :খালা থাকেব। সার সরবরাহ ও পাওয়ার পােmর িডেজল সরবরাহ
অবVাহত থাকেব। :পাs অিফস, :সিভংস বVাংক :খালা থাকেব। পািন ও গVাস
সরবরাহ অবVাহত থাকেব। আওয়ামী লীগ সাধারণ সmাদক তাজউdীন
আহমদ পৃথক আেরকিট িববৃিতেত সামিরক শাসন কতৃ/পk pদt :pসেনােটর
pিতবাদ জািনেয় বেলন, :pসেনােট হতাহেতর সংখVা বVাপকভােব কিমেয় বলা
হেয়েছ। অিgসংেযাগ ও লুটপােটর :kেtই gিলবষ/ণ করা হেয়েছ বেল কিথত
বkবV সেতVর অপলাপ। িনেজেদর অিধকােরর সপেk শািnপূণ/ভােব
িবেkাভরত িনরst :বসামিরক অিধবাসীেদর ওপরই িনিmতভােব gিল চালােনা
হেয়েছ। পুিলশ ও ইিপআর gিলবষ/ণ কেরেছ বেল :য pচারণা চালােনা হেয়েছ,
তা বাঙািলেদর মেধV ভুল-:বাঝাবুিঝ সৃি•র উেdে°ই করা হেয়েছ।
ইসলামাবােদ ভুেTা ২৫ মাচ/ জাতীয় পিরষেদর অিধেবশেন আওয়ামী লীেগর
অংশgহেণর বVাপাের বŋবnুর :দওয়া শত/ সmেক/ সাংবািদকেদর কােছ
:কােনা মnবV করেত অsীকৃিত জানান। ইিতমেধV িবেদিশ নাগিরেকরা ঢাকা
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তVাগ করেত >r কের। এিদন দশ হাজােরর :বিশ pবাসী বাঙািল লªডেন এক
িবেkাভ সমােবেশর আেয়াজন কের পূব/ পািকsােনর sাধীনতার দািব জানায়।

৯ মাচ/ ১৯৭১
বŋবnু কতৃ/ক :ঘািষত আেnালেনর কম/সূিচ অnযায়ী সিচবালয়সহ সারা :দেশ
সকল সরকাির ও আধা সরকাির অিফস, হাইেকাট/ ও :জলা :কাট/ pভৃিতেত
সব/াtক হরতাল পািলত হয়। বŋবnু :যসব সরকাির অিফস খুেল রাখার
িনেদ/শ িদেয়েছন, :কবল :সসব অিফস চালু থােক। বŋবnু ও মওলানা
ভাসানীর মেধV সব/েশষ রাজৈনিতক পিরিsিত িনেয় আেলাচনা হয়। সকােল
ঢাকা িবƒিবদVালেয়র সােজ/ªট জhrল হক হল কVািªটেন ছাtলীেগর :কndীয়
সংসেদর এক জrির সভা অnিwত হয়। সংগঠেনর সভাপিত নূের আলম
িসিdকীর সভাপিতেt অnিwত সভায় গৃহীত রাজৈনিতক psােব ২ মাচ/ ঢাকা
িবƒিবদVালেয়র বটতলায় অnিwত ছাtলীগ ও ডাকsর :নতৃেt গিঠত ‘sাধীন
বাংলােদশ ছাtসংgাম পিরষদ’-এর ছাtসভায় গৃহীত ‘sাধীন বাংলােদশ’
:ঘাষণার psাব অnেমাদন করা হয়। িবেকেল পlেনর িবরাট এক জনসভা
:থেক মজলুম জনেনতা মওলানা ভাসানী পািকsািনেদর উেdেশ ‘লাkম
দীnkম ওয়ািল ইয়া দীন’ উÁারণ কের বেলন, ‘:তামরা পিmম পািকsােনর
শাসনতnt রচনা কেরা, আমরা আমােদর শাসনতnt রচনা করব। িতিন
আেnালেনর ১৪ দফা কম/সূিচ :ঘাষণা কেরন। জনসভা :থেক জনেনতা
আতাউর রহমান খান :শখ মুিজেবর pিত জাতীয় সরকার :ঘাষণার দািব
জািনেয় বেলন, ‘আজ sাধীনতার pে³ আমােদর মােঝ আর :কােনা :কাnল,
অৈনকV বা ভুল-:বাঝাবুিঝ অবিশ• :নই। :দেশর সংখVাগিরw দেলর :নতা :শখ
মুিজেবর কােছ পিmমা শাসকেগাwী kমতা হsাnর করেত চায় না। তারা
ভাnমিতর :খল >r কেরেছ এবং ষড়যেntর জাল :ফেলেছ চারিদেক। এ জাল
িছn কের বাঙািল জািত :বর হেয় আসেবই।’ জািতসংেঘর মহাসিচব উথাªট
pেয়াজেন পূব/ পািকsান :থেক জািতসংেঘর sাফ ও তােদর পিরবারবগ/েক
pতVাহােরর জn ঢাকাs জািতসংেঘর উপ-আবািসক pিতিনিধেক িনেদ/শ :দন।
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জাপােনর পররাT দpর পূব/বেŋ অবিsত তার :দেশর নাগিরকেদর িফিরেয়
:নওয়ার জn সামিরক িবমান পাঠােনার িসdাn :নয়। ঢাকার সােয়n
লVাবেরটির :থেক িকছু িবেsারক dবV :খায়া যায়।

১০ মাচ/ ১৯৭১
বাঙািলর অসহেযাগ আেnালন আরও তুেŋ ওেঠ। একমাt :সনাছাউিন ছাড়া
পূব/ পািকsােনর সব/tই তখন বীর বাঙািলর িনয়ntেণ। বাঙািলর অিবসংবািদত
:নতা বŋবnুর িনেদ/েশই চলেছ :গাটা :দশ। ধানমিªডর ৩২ নmর সড়েকর
বŋবnুর বাসভবন পিরণত হয় িবকl রাTpধােনর দpের। এিদন নারায়ণগÂ
:জলা কারাগার :থেক ৪০ জন কেয়িদ পািলেয় যাওয়ার সময় gিলেত ১ জন
িনহত ও ২৫ জন আহত হয়। [বাংলােদেশর কেয়কিট sােন জনতা
:সনাবািহনীর রসদ ও অstবাহী Tােকর ওপর pিতেশাধমূলক হামলা চালায়।
:সনাবািহনী এ ধরেনর ঘটনা :থেক িনবৃt হবার জn জনগণেক সতক/ কের
:দয়। তা না হেল কেঠার বVবsা :নবারও hমিক :দয়। তােদর এই hমিকর
িবrেd ঢাকার জনগণ :বশিকছু িমিছল :বর কের পািকsান :সনাবািহনীর
িবrেd :sাগান :দয়। এিদন জাতীয় লীেগর সভাপিত আতাউর রহমান খােনর
সভাপিতেt অnিwত সভা :থেক অnব/ত/ীকালীন সরকার গঠেনর জn আওয়ামী
লীগpধান :শখ মুিজবুর রহমােনর pিত আhান জানােনা হয়। উেnষ সািহতV
সংsৃিত সংসদ, সৃজনী :লখক ও িশlীেগাwী, ছাপাখানা িশlীেগাwী ও কথা
িশlী সmpদায় সমnেয় pিতিwত ‘:লখক-িশlী মুিk সংgাম পিরষদ’-এর
বVানাের :লখক ও িশlীরা রাজধানীেত িবেkাভ িমিছল :বর কেরন। িবেকেল
ওয়ালীপিn nােপর উেদVােগ :শাষণমুk sাধীন বাংলার দািবেত ঢাকা িনউ
মােক/ট এলাকায় পথসভা অnিwত হয়। সভায় অধVাপক :মাজাফফর আহমদ
সভাপিতt কেরন। অধVাপক :মাজাফফর আহমদ বেলন, বাংলার pিতিট
নরনারী আজ sাধীনতার সংgােম দৃঢ়pিতj। িনউ ইয়েক/ pবাসী বাঙািল ছাtরা
জািতসংঘ সদর দpেরর সামেন িবেkাভ pদশ/ন কেরন। এয়ার মাশ/াল (অব.)
আসগর খান এক সংবাদ সেmলেন বেলন, :শখ মুিজেবর ওপর :দাষ :দবার
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:কােনা sেযাগ :নই। িতিন সিঠক ও nাযV ভূিমকা gহণ কেরেছন। বত/মান
অবsায় তার পেk এছাড়া অn :কােনা ভূিমকা gহণ সmব নয়। আিম তার
ভূিমকার pিত সমথ/ন জানাই। এিদন করািচর উেdেশ ঢাকা তVাগ কেরন।
:জনােরল িমÄঠা খান চTgােম আেসন। িতিন িbেগিডয়ার মজুমদারেক
(বাঙািল) এমিভ :সায়াত :থেক অst খালাস করেত বলেলন। িbেগিডয়ার
মজুমদার তােক বলেলন, এটা করেত :গেল জনগণ মারমুখী হেয় বাধা িদেব।
‘তা িদক। যত রkই ঝrক, আমরা পেরায়া কির না।’ সেŋ সেŋ :জনােরল
জবাব িদেলন।

১১ মাচ/ ১৯৭১
অসহেযাগ আেnালেনর >r :থেক এ পয/n সবেচেয় অবাক করা ঘটনা ঘেট
এিদেন। নারায়ণগেÂর :pkাগৃহgেলােত ছায়াছিব >rর আেগ পািকsােনর
জাতীয় সংগীেতর বদেল ‘জয় বাংলা বাংলার জয়’ গানিট পিরেবশন করা হয়।
বিরশাল :জলখানা :ভেঙ :বিরেয় আেসন ৪০ জন কেয়িদ। এ সময় কেয়িদেদর
সেŋ মুেখামুিখ সংঘেষ/ dই কেয়িদর মৃতুV ঘেট। আহত হন ২০ কেয়িদ ও ২৪
জন কারারkী। একইভােব kিমlা কারাগার :ভেঙ :বিরেয় আসার সময়
কারারkীর gিলেত িতন কেয়িদ মারা যান। সংঘেষ/ আহত হন শতািধক কেয়িদ
ও পুিলশ। nাপ (ওয়ালী) বাংলােদশ শাখার সভাপিত অধVাপক :মাজাফফর
আহমদ, পাÂাব আওয়ামী লীগ সভাপিত এম খুরশীদ, কাউিnল মুসিলম লীগ
pধান মমতাজ :দৗলতানার িবেশষ দূত পীর সাইফুিdন ও ঢাকায় িনযুk
জািতসংেঘর সহকারী আবািসক pিতিনিধ :ক উলফ বŋবnুর সেŋ তার
ধানমিªডর বাসায় পৃথক bবঠক কেরন। সংgামী জনতা :সনাবািহনীর রসদ ও
িনতVpেয়াজনীয় সামgীর sাভািবক সরবরােহর :kেt বাধা সৃি• কের। িসেলেট
:রশন :নওয়ার সময় :সনাবািহনীর একিট কনভয়েক বাধা :দওয়া হয়। রংপুর
ও যেশােরও এ ধরেনর ঘটনা ঘেট। রােত সামিরক কতৃ/পk ১১৪ নং সামিরক
আেদশ জাির কের িনেদ/শ :দয় :য, :কউ pতVk বা পেরাkভােব সরকাির
সmিtর kিতসাধন করেল অথবা সশst বািহনীর রkণােবkেণর বা
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:সনাবািহনীর গিতিবিধেত অnরায় সৃি• করেল তােদর কায/কলাপ আkমণাtক
কােজর শািমল বেল গণV হেব, যা সংিÇ• সামিরক িবিধ অnযায়ী শািsেযাগV।
এিদেক টাŋাইেল িবndবািসনী হাইsুল মােঠ অnিwত জনসভায় nাপpধান
মওলানা আবdল হািমদ খান ভাসানী বŋবnু :ঘািষত sাধীনতাসংgােমর pিত
পূণ/ সমথ/ন :ঘাষণা কের বেলন, :শখ মুিজবুর রহমান সাত :কািট বাঙািলর
:নতা, তার িনেদ/শ পালন কrন। লkV অজ/েনর জn সবাই একসােথ ঐকVবd
সংgাম কrন। এ মুহূেত/ রাজৈনিতক দলgেলার মেধV :কােনা রকম িবেরাধ
থাকা উিচত নয়। জনগণ এখন িনেজেদর অিধকার আদােয়র জn ঐকVবd
হেয়েছ।

১২ মাচ/ ১৯৭১
লােহাের এক সংবাদ সেmলেন এয়ার মাশ/াল (অব.) আসগর খান বেলন,
ভােগVর কী িনম/ম পিরহাস, :দাষ করা হেলা লােহাের, িকnt বুেলট বিষ/ত হেলা
ঢাকায়। িতিন বেলন, পূব/াnেলর জনসাধারণ সমান অিধকার িনেয় থাকেত চায়,
পিmমাnেলর দাস িহেসেব নয়। পািকsানেক রkা করার জn এখন একিটমাt
পথ :খালা রেয়েছ। আর তা হেT :শখ মুিজবুর রহমােনর হােত kমতা হsাnর।
এিদেক বgড়া :জলখানা :ভেঙ ২৭ জন কেয়িদ পািলেয় যায়। কারারkীেদর
gিলেত ১ জন কেয়িদ িনহত এবং ১৫ জন আহত হয়।

১৩ মাচ/ ১৯৭১
এিদেন সরকাির ও আধা সরকাির অিফসার কম/চারীেদর অবVাহত ধম/ঘেটর
মুেখ শাসক কতৃ/পk ১১৫ নং সামিরক আেদশ জাির কের আগামী ১৫ মাচ/
সকাল ১০টার মেধV pিতরkা িবভােগর :বসামিরক কম/চারীেদর কােজ
:যাগদােনর িনেদ/শ :দয়। এই সামিরক িনেদ/েশ বলা হয়, িনিদ/• সমেয়র মেধV
কােজ :যাগদােন বVথ/ হেল সংিÇ•েদর চাকিরচুVত ও পলাতক :ঘাষণা কের
সামিরক আদালেত িবচার করা হেব। িনেদ/শ অমাnকারীেদর সেব/াÁ ১০ বছর
পয/n কারাদN :দওয়া হেব। সামিরক িনেদ/শ জািরর পর পরই বŋবnু :শখ
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মুিজবুর রহমান একিট িববৃিত :দন। িববৃিতেত বŋবnু বেলন, যখন আমরা
সামিরক শাসন pতVাহােরর জn বাংলার জনগেণর pচN দািবর কথা :ঘাষণা
কেরিছ, িঠক তখন নতুন কের এ ধরেনর সামিরক িনেদ/শ জাির পkাnের
জনসাধারণেক উসকািন :দওয়ার শািমল। অচলাবsা দূরীকরেণর লেkV
িপপলস পািট/ ও কাইয়ুম মুসিলম লীগ বVতীত পিmম পািকsানেকিndক অnাn
রাজৈনিতক দেলর :নতারা লােহাের িমিলত হেয়⎯দািব জানায় :শখ মুিজেবর
দািব :মেন :নওয়ার জn। ভুেTার নীিত িভnতর িছল এবং িতিন িনঃসেnেহ
ইয়ািহয়ার বুিdদাতা িছেলন।

মাচ/ ১৯৭১
ভুেTা :ঘাষণা কেরন, ‘:কেnd উভয় সংখVাগিরw দেলর (অথ/াৎ আওয়ামী লীগ ও
িপপলস পািট/) হােত kমতা হsাnর করেত হেব pােদিশক সংখVাগিরw
দলgেলার হােত। কম/চারীরা সামিরক আইন আেদশিট অমাn কের এর
িবrেd িমিছল :বর কের। এই সমেয় আেরকিট dভ/াগVজনক ঘটনা ঘটল।
পািকsান সরকার চTgাম বnেরর িদেক আগত খাদVশsেবাঝাই একিট
জাহাজেক িফের যাবার িনেদ/শ :দয়। জাতীয় পিরষেদর অিধেবশেন :যাগদােনর
pে³ বŋবnুর ৪ দফা পূব/শত/ :মেন :নওয়ার দািবেত রাজধানী ঢাকায় িবিভn
রাজৈনিতক দল ও ছাt-Ÿিমক, :পশাজীবী সংগঠন এবং যুব মিহলা, সামািজক,
সাংsৃিতক pিতwােনর উেদVােগ সভা-সমােবশ-:শাভাযাtা অnিwত হয়।
সকােল বŋবnু ও nাপ :নতা খান আবdল ওয়ালী খান আেলাচনা bবঠেক
িমিলত হন। বŋবnুর বাসভবেন rddার কেk pায় :দড় ঘNাবVাপী
আেলাচনাকােল bসয়দ নজrল ইসলাম, এ এইচ এম কামাrjামানসহ অn
:নতারা উপিsত িছেলন। bবঠক :শেষ অেপkমাণ সাংবািদকেদর সেŋ
আলাপকােল বŋবnু বেলন, ‘sাধীন :দেশ sাধীন নাগিরক িহেসেব
জীবনযাপেনর জnই আমােদর সংgাম।’ রােত বŋবnু এক িববৃিতেত
অসহেযাগ আেnালন অবVাহত রাখার আhান জািনেয় নতুন িনেদ/শ :ঘাষণা
কেরন। দীঘ/ িববৃিতেত িতিন বেলন, বাংলােদেশর জনগেণর মুিkর
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আকাঙkােক িনমূ/ল করা যােব না। আমরা অেজয়, কারণ আমরা মৃতুVর জn
pstত। বিরশােল এক জনসভায় বাংলা জাতীয় লীগ pধান আতাউর রহমান খান
বŋবnুর pিত অsায়ী সরকার গঠন করার আhান জানান। এিদেক ১১৫ নং
সামিরক িনেদ/েশর pিতবােদ :দশরkা িবভােগর :বসামিরক কম/চারীরা
নগরীেত িবেkাভ pদশ/ন কেরন। পের তারা বŋবnুর ধানমিªডর বাসভবেন
িগেয় তার সােথ :দখা কের বত/মান আেnালেনর সােথ একাtতা :ঘাষণা
কেরন। pােদিশক পিরষেদ আওয়ামী লীগ পাল/ােমªটাির দেলর :নতা কVােpন
মনsর আলী এক িববৃিতেত ১১ মাচ/ খাদVবাহী জাহাজ ‘িভেটজ হরাইজন’-এর
গিতপথ চTgাম বnেরর পিরবেত/ করািচ বnের পিরবত/েনর ঘটনা সmেক/
অিবলেm তদn অnwােনর দািব জানান। sাধীন বাংলা :কndীয় ছাt সংgাম
পিরষদ :দশ :থেক সmদ পাচার pিতেরােধর উেdে° ঢাকার িবিভn পেয়েªট
:চকেপাs sাপন কের।

১৫ মাচ/ ১৯৭১
:pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খান কড়া িনরাপtার মেধV করািচ :থেক ঢাকায়
আেসন। নতুন সামিরক িবিধ জািরর pিতবােদ sাধীন বাংলা :কndীয় ছাt
সংgাম পিরষদ বায়তুল :মাকাররম pাŋেণ ছাtসভার আেয়াজন কের। নূের
আলম িসিdকীর সভাপিতেt অnিwত এ জনসমােবেশ সব/াtক যুেdর pstিত
:নওয়ার আhান জািনেয় বkবV রােখন আ স ম আবdর রব, আবdল kdুস
মাখন, শাজাহান িসরাজ pমুখ :নতা। খুলনার হািদস পােক/র জনসভায় বাংলা
জাতীয় লীগ pধান আতাউর রহমান খান বেলন, বাংলার pিতিট মাnষ আজ
বŋবnুর :নতৃেt একতাবd। িতিন বেলন, :রিডও, িটিভ, ইিপআর, পুিলশ
বািহনী, :সেkটািরেয়ট pভৃিত আজ আওয়ামী লীগpধােনর আjাবাহী। সnVায়
িbিফং কােল ইয়ািহয়া সামিরক অিফসারেদর জানান, ‘ভাবনার িকছুই :নই।
মুিজেবর বVবsা কালেকই কেরিছ আিম। তােক আমার মেনর ইTা একটুখািন
জািনেয় :দব। শীতল :চহারা :দখাব এবং তােক িdpাহিরক :ভােজও আমntণ
জানাব না। এর পেরর িদন আিম তার সেŋ :দখা করব এবং এেত তার মেধV
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কী pিতিkয়া সৃি• হয় :সটা :দখব। যিদ :স ভােলা বVবহার না কের তাহেল এর
জবাব কী কের িদেত হয় তা আিম জািন।’

১৬ মাচ/ ১৯৭১
বŋবnু ঢাকায় :pিসেডªট ভবেন :pিসেডªট ইয়ািহয়ার সােথ আড়াই ঘNাবVাপী
এক rddার bবঠেক িমিলত হন। dই :নতার আেলাচনা :শেষ বŋবnু
:pিসেডªট ভবন :থেক :বর হেয় এেস সাংবািদকেদর জানান, ‘আিম
রাজৈনিতক এবং অnাn সমsা সmেক/ :pিসেডেªটর সেŋ আেলাচনা
কেরিছ। আেরা আেলাচনা হেব। কাল সকােল আমরা আবার বসিছ। এর :চেয়
:বিশ িকছু আমার বলার :নই।’ চাr ও কাrকলা মহািবদVালেয় ছাt-িশkকরা
:কndীয় শহীদ িমনাের সভা কেরন। সভা :শেষ িমিছল :বর করা হয়। িমিছেল
িশlাচায/ জয়nল আেবিদন :নতৃt :দন। এিদেক ময়মনিসংেহ এক জনসভায়
মওলানা ভাসানী sাধীন বাংলােদেশর pধানমntীর পদ অলংকৃত করার জn
বŋবnুর pিত আhান জানান। এিদেক ভারেতর সেব/াদয় :নতা জয় pকাশ
নারায়ণ নয়ািদিlেত বেলন, জনসাধারেণর গণতািntক অিধকাের িবƒাসী িবেƒর
pিতিট মাnষ ও সরকােরর উিচত :শখ মুিজবুর রহমান ও তার :নতৃtাধীন
বাংলােদশেক অkN সমথ/ন :দওয়া। িতিন এক িববৃিতেত বŋবnুর অসাধারণ
:নতৃেtর উËিসত pশংসা কেরন। dই দফা সহকম/ীেদর সেŋ আেলাচনার
ফাঁেক িবেকেল বŋবnু তার বাসভবেন কনেভনশন মুসিলম লীগpধান ফজলুল
কােদর :চৗধুরীেক সাkাৎদান কেরন। তারা িকছুkণ একসেŋ কাটান। ঢাকা
হাইেকাট/ pাŋেণ আইনজীবীেদর এক সমােবশ অnিwত হয়। এেত
আসাdjামান খান সভাপিতt কেরন। sাধীন বাংলা ছাt সংgাম পিরষেদর
িনেচর িববৃিতিট সংবাদপেt pকািশত হেলা: পািকsান :সনাবািহনী পূব/
পািকsােনর জনগেণর িবrেd অকথV িনয/াতন চািলেয় যােT। তারা রাজশাহী
:মিডেকল কেলজ, :জাহা হল, মnূজান হল, যেশার এবং রংপুর কVাªটনেমªট
এলাকা, খুলনা, চTgাম এবং ঢাকার ফাম/েগট িdতীয় রাজধানী ও কচুেkত
এলাকায় পাশিবক অতVাচার চালায়। অেনক :লাক খুন হেয়েছ এবং stীেলাক
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পয/n ওেদর পাশিবক িনয/াতেনর িশকার হেয়েছ। :pিসেডªট ইয়ািহয়া খানেক
অব°ই এসব bসn িফিরেয় িনেত হেব।

১৭ মাচ/ ১৯৭১
সকােল বŋবnু ইয়ািহয়ার সেŋ :দখা করেলন এবং সামিরক শাসন pতVাহার ও
িনব/ািচত pিতিনিধেদর কােছ kমতা হsাnেরর দািব পুনব/Vk করেলন। ইয়ািহয়া
আবারও আইনগত সমsার কথা বলেলন এবং জানােলন িবষয়িট িবেবচনার
জেn তার আইনিবষয়ক উপেদ•া িবচারপিত কেন/িলয়াসেক তলব কেরেছন।
ইয়ািহয়ার উপেদ•ােদর সেŋ আওয়ামী লীগ দেলর (Team) একিট bবঠেকর
psাব করা হেলা।
bবঠেক :কােনা সমেঝাতাই হেলা না। :শখ মুিজব আেলাচনা :শেষ িবমষ/
:চহারা িনেয় িফের :গেলন। আর ইয়ািহয়া এই আেলাচনার িববরণ িদেত িগেয়
িটkা খানেক জানােলন, ‘হারামজাদাটা (অথ/াৎ :শখ মুিজব) ভােলা বVবহার
করল না। তুিম bতির হেয় যাও।’ :স অnযায়ী রাত ১০টায় িটkা খান িজওিসেক
জানােলন, ‘খািদম, তুিম এিগেয় :যেত পােরা।’ সামিরক বুেটর িনেচ
গণিনব/াচেনর রায়েক দািবেয় :দওয়ার িনেদ/শ জাির হেয় :গল। িদনিট িছল
বŋবnুর ৫২তম জnিদন। :ভার :থেক গভীর রাত পয/n সমােজর িবিভn sেরর
মাnষ িমিছল কের বŋবnুর ধানমিªডর ৩২ নmর :রােডর বাসভবেন িগেয়
তােদর pাণিpয় :নতােক >েভTা জানায়। বŋবnু তার বাসভবেন :পৗঁছােল
:দিশ-িবেদিশ সাংবািদকেদর অnেরােধ িতিন তােদর সােথ এক ঘেরায়া bবঠেক
িমিলত হন। ৫২তম জnিদেন তার কী কামনা⎯িবেদিশ সাংবািদেকর এমন
pে³র জবােব বŋবnু বেলন, ‘জনগেণর সািব/ক মুিk। আিম জনগেণর
একজন। আমার জnিদনই কী, আর মৃতুVিদনই কী! আমার জনগেণর জnই
আমার জীবন ও মৃতুV। আপনারা আমােদর জনগেণর অবsা জােনন। অেnর
:খয়ােল :যেকােনা মুহূেত/ আমােদর সকেলর মৃতুV হেত পাের।’ জnিদবস
সmেক/ িবেদিশ সাংবািদকেদর িনকট এইrপ মেনাভাব pকােশর পাশাপািশ
ভk-অnরkেদর বŋবnু বেলন, ‘আমার জnিদবেসর একমাt বkবV লkV
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অিজ/ত না হওয়া পয/n সংgাম চিলেত থািকেব। সতV ও nায় আমােদর পেk।
জয় আমােদর অিনবায/।’ সnVায় চTgােম সাংবািদকেদর সােথ আলাপকােল
মওলানা আবdল হািমদ খান ভাসানী বেলন, পূব/ বাংলা এখন sাধীন, সােড়
সাত :কািট বাঙািল এখন sাধীনতার pে³ ঐকVবd। িতিন বেলন, আমার ৮৯
বছেরর অতীেতর সব কিট আেnালেনর সােথ আিম জিড়ত িছলাম। িকnt একিট
সব/জনীন দািবেত জনগেণর মেধV বত/মান সমেয়র মেতা একাgতা ও
সহেযািগতা আিম এর আেগ আর কখেনা :দিখিন। :pিসেডªট ইয়ািহয়া িপপলস
পািট/র :চয়ারমVান ভুেTােক ঢাকা আসার জn আমntণ জানান। অসহেযাগ
আেnালেনর :ষাড়শ িদবেস sাধীনতাসংgােমর জn বVাপক pstিতর অংশ
িহেসেব ছাtছাtীরা ঢাকা িবƒিবদVালয় ময়দানসহ িবিভn এলাকায়
kচকাওয়াজ ও রাইেফল চালনার pিশkণ >r কেরন।

১৮ মাচ/ ১৯৭১
:মজর :জনােরল খািদম রাজা ও :মজর :জনােরল রাও ফরমান আলী ১৬ পVারা
সংবিলত অপােরশেনর খসড়া bতির কের :ফলেলন। এর নাম :দওয়া হেলা
‘অপােরশন সাচ/লাইট’। মুিজব-ইয়ািহয়া পরবত/ী bবঠেকর :কােনা সময় িনধ/ারণ
না হওয়ায় জনমেন উৎকNার সৃি• হয়। :ভার :থেক রাত পয/n উৎsক জনতা
তােদর আশা-আকাŋkার pতীক বŋবnুর বাসভবেন িভড় জমান। সারা িদন
ধের িমিছেলর পর িমিছল কের িবিভn পয/ােয়র মাnষ sাধীনতাসংgােমর
মহানায়েকর pিত তােদর অkN সমথ/ন জানােত এেল বŋবnু সহকম/ীেদর
সােথ আেলাচনার ফাঁেক ফাঁেক বারবার উেঠ এেস :শাভাযাtাকারীেদর উেdেশ
সংিkp ভাষণ :দন। িতিন বেলন, :তামরা চরম pstিত িনেয় ঘের ঘের সংgামী
dগ/ গেড় :তােলা। যিদ :তামােদর ওপর আঘাত আেস তা pিতহত কের শtrর
ওপর পাlা আঘাত :হেনা। জনতােক চূড়াn লড়াইেয় pstত থাকার আhান
জািনেয় বŋবnু বেলন, মুিkসংgােমর পতাকা আেরা ওপের তুেল ধেরা। সাত
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:কািট :শািষত-বিnত বাঙািলর সািব/ক মুিk না আসা পয/n সংgাম চািলেয়
যাও।

বŋবnু ও ওয়ালী খান এক ঘNাবVাপী rddার bবঠেক িমিলত হন। রােত
সরকািরভােব :ঘাষণা করা হয়, ‘আগামীকাল সকাল ১১টায় :pিসেডªট ভবেন
আওয়ামী লীগpধান :শখ মুিজবুর রহমান ও আগা :মাহাmদ ইয়ািহয়া খােনর
মেধV বত/মান রাজৈনিতক সংকট সmেক/ তৃতীয় দফা আেলাচনা অnিwত
হেব।’ :সনাবািহনীর সদsরা :তজগাঁওেয় ও মহাখালীেত Ÿিমকেদর Tােক
হামলা চালায়। bসnরা এই dই sােন িনরst Tাক-আেরাহীেদর িনম/মভােব pহার
কের এবং তােদর টাকাপয়সা িছিনেয় :নয়। এসব ঘটনায় নগরীেত
জনসাধারেণর মেধV মারাtক pিতিkয়া সৃি• হয়। রােত এই ঘটনার pিতবাদ
জািনেয় আওয়ামী লীগ পাল/ােমªটাির পািট/র উপেনতা bসয়দ নজrল ইসলাম
সংবাদপেt িববৃিত :দন। িতিন িববৃিতেত বেলন, আমরা পিরÎার ভাষায়
জািনেয় িদেত চাই, িনরst মাnেষর ওপর উসকািনমূলক আচরণ, তা :যেকােনা
মহেলই :হাক না :কন, আমরা আর সh করব না। এর ফলাফেলর দািয়t
উসকািনদাতােদরই সmূণ/ বহন করেত হেব।
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১৯ মাচ/ ১৯৭১
ঢাকার অদূের গাজীপুের পািকsািন :সনােদর িবrেd pিতেরাধযুেd নােম
সংgামী জনতা। এর আেগ ঢাকা, চTgাম, রংপুর, রাজশাহীসহ :দেশর িবিভn
sােন পািকsািন :সনা ও জনতার মেধV িবিTn-িবিkp সংঘেষ/র ঘটনা ঘটেলও
এিদনই pথম >r হয় সংgামী জনতার সশst pিতেরাধযুd। এ লড়াইেয়
hরমত, িনয়ামত, মn খিলফাসহ অধ/শত শহীদ ও dই শতািধক :লাক আহত
হন। িবkুb মাnষ জয়েদবপুর :থেক :চৗরাsা পয/n আড়াই মাইল রাsা ইট ও
কােঠর gঁিড় :ফেল শত শত বVািরেকড সৃি• কের। লািঠ ও বndক িনেয় pিতহত
কের পািকsািন বািহনীেক। রিচত হয় বাংলার sাধীনতা আেnালেন বাঙািলর
সশst pিতেরাধসংgােমর pথম ইিতহাস। সnVায় :সনাবািহনী গাজীপুের
অিনিদ/•কােলর জn সাnV আইন জাির কের এবং :খায়া যাওয়া অstশst
অnসnােনর নােম িনরীহ-িনরপরাধ মাnেষর ওপর পাশিবক অতVাচার চালায়।
gােম gােম, বািড় বািড় ঢুেক িনয/াতন কের নারী-পুrষেক। সকােল যখন
জয়েদবপুর ও গাজীপুের চলিছল পািকsািন :সনােদর সেŋ বাঙািলর সশst যুd,
িঠক তখন ঢাকার :pিসেডªট হাউেস চলিছল মুিজব-ইয়ািহয়া তৃতীয় দফার
bবঠক। ঐ bবঠেকও :শখ মুিজব আবারও :জার িদেয় বেলন :য সংকট
উtরেণর একমাt পথ হেলা অিবলেm সামিরক আইন pতVাহার কের িনব/ািচত
গণpিতিনিধেদর কােছ kমতা অপ/ণ করা এবং এ লেkV অnব/ত/ী সমেয়র জেn
একিট অnব/ত/ী বVবsা আেদশ জাির করা। িতিন বেলন, :pিসেডেªটর ফরমান
বেলই ঐ আেদশ জাির করা :যেত পাের। bবঠক :শেষ আেলাচনার অgগিত
সmেক/ সাংবািদকেদর এক pে³র জবােব :শখ মুিজব বেলন, ‘সবচাইেত
ভােলা িকছুর আশা করিছ এবং সবচাইেত খারােপর জnও pstত রেয়িছ।
সmবত এই জবােবর অথ/ িছল, আেলাচনায় আেরা অচলাবsার সৃি• হেয়েছ।
সnVায় ইয়ািহয়ার এবং :শখ মুিজেবর উপেদ•া জনাব তাজউdীন আহমদ,
bসয়দ নজrল ইসলাম এবং ড. কামাল :হােসেনর মেধV dই ঘNা ধের
আেলাচনা চেল।
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২০ মাচ/ ১৯৭১
:কndীয় শহীদ িমনাের pাkন :নৗেসনােদর এক সমােবশ অnিwত হয়।
সমােবেশ তারা বŋবnুর :ঘািষত মুিkসংgােমর pিত সংহিত pকাশ কেরন
এবং sাধীনতাসংgােম সহেযািগতা করার জn একিট সিmিলত মুিkবািহনী
কমাªড গঠেনর জn সশst বািহনীর pাkন বাঙািল bসিনকেদর pিত আhান
জানান। সকােল কেঠার সামিরক pহরা পিরেবি•ত রমনার :pিসেডªট ভবেন
বŋবnু ও :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর মেধV চতুথ/ দফা আেলাচনা bবঠক
অnিwত হয়। bবঠেক বŋবnুর সেŋ bসয়দ নজrল ইসলাম, তাজউdীন
আহমদ, কVােpন মনsর আলী, খnকার :মাশতাক আহমদ, এ এইচ এম
কামাrjামান ও ড. কামাল উপিsত িছেলন। ইয়ািহয়ার পেk িছেলন
পীরজাদা, কেন/িলয়াস ও কেন/ল হাসান। pায় :সায়া dই ঘNা আেলাচনা :শেষ
বŋবnু :pিসেডªট ভবন :থেক :বর হেয় এেস :দিশ-িবেদিশ সাংবািদকেদর
বেলন, ‘আেলাচনায় িকছুটা অgগিত হেয়েছ।’ িতিন এর :বিশ িকছু বলেত
অপারগতা জািনেয় বেলন, ‘সময় এেল অব°ই আিম সবিকছু বলব।’ এিদন
ছাt ইউিনয়ন গণবািহনীর pায় পাঁচশত সদs-সদsা রাজধানীর রাজপেথ
মাচ/পাs কের। রাইেফলবাহী এই গণবািহনীর মাচ/পােsর সময় পেথর dই
পােশ হাজার হাজার নাগিরক করতািলর মাধVেম বাংলার এই যুবশিkেক
অিভনnন জানায়। রােত এক িববৃিতেত বŋবnু বেলন, মুিk অিজ/ত না হওয়া
পয/n সংgাম চলেব। িতিন বেলন, বাংলােদশ আজ িবƒদরবাের একিট
অnেpরণাদায়ী দৃ•াn। sিpম :কােট/র pখVাত আইনজীবী ও আগরতলা ষড়যnt
মামলার অnতম :কৗঁsিল এ :ক :bািহ সকােল করািচ :থেক ঢাকায় আেসন। ভুেTা
করািচেত এক সংবাদ সেmলেন বেলন, িতিন লªডন পিরকlনা, যা ১৯৬৯ সােল
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লªডেন বেস :শখ মুিজব, খান আবdল ওয়ালী খান ও িময়া মমতাজ :মাহাmদ খান
:দৗলতানা কতৃক
/ pণীত, তা মানেবন না। িতিন বেলন, ঐ পিরকlনা আওয়ামী
লীগpধান কতৃ/ক :ঘািষত ৬ দফার িভিtেতই করা হেয়েছ।

২১ মাচ/ ১৯৭১
সকােল বŋবnু :pিসেডªট ভবেন :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর সেŋ পnম দফা
bবঠেক িমিলত হওয়ার পূেব/ তার িনজ বাসভবেন িবিশ• আইনজীবী এ :ক
:bািহর সেŋ আেলাচনা কেরন। :pিসেডেªটর সেŋ পnম দফা bবঠেকর সময়
pােদিশক আওয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক তাজউdীন আহমদ বŋবnুর
সেŋ িছেলন। িবকােল চTgােম মওলানা ভাসানী এক জনসভায় বেলন,
‘আেলাচনায় ফল হেব না। এেদেশর হাইেকােট/র pধান িবচারপিত :থেক
চাপরািস পয/n যখন :pিসেডªট ইয়ািহয়ােক মােন না, তখন শাসনkমতা :শখ
মুিজেবর হােত :দওয়া উিচত।’ ভুেTা িবকােল সদলবেল করািচ :থেক ঢাকায়
আেসন। সnVায় ভুেTা কড়া :সনা pহরায় :pিসেডªট ভবেন যান। :সখােন ভুেTা
dই ঘNার :বিশ সময় :pিসেডেªটর সেŋ rddার bবঠেক িমিলত হন।
:pিসেডেªটর সেŋ bবঠক :শেষ :হােটেল িফেরই ভুেTা তার উপেদ•ােদর িনেয়
bবঠেক বেসন। এর আেগ :হােটল লাউেÂ অেপkমাণ সাংবািদকেদর ভুেTা
বেলন, ‘এ মুহূেত/ আিম এটুk বলেত পাির :য, সবিকছু িঠক হেয় যােব।’ ১৯
মাচ/ জয়েদবপুের জািরকৃত কারিফউ dপুর ১২টায় ৬ ঘNার জn pতVাহার করা
হয়। পের সnVা ৬টা :থেক অিনিদ/•কােলর জn পুনরায় কারিফউ বলবৎ করা
হয়।

২২ মাচ/ ১৯৭১
সকােল :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান ২৫ মাচ/ ঢাকায় অnিwতবV জাতীয় পিরষেদর
অিধেবশন sিগত :ঘাষণা কের বেলন, পািকsােনর উভয় অংেশর :নতৃবৃেnর
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মেধV আেলাচনাkেম এবং রাজৈনিতক দলgেলার মেধV ঐকমেতVর পিরেবশ
সmpসারেণর sেযাগ সৃি•র জn ২৫ মােচ/র অিধেবশন sিগত রাখা হেয়েছ। এ
:ঘাষণার আেগ সকােল রমনার :pিসেডªট ভবেন :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান,
বŋবnু ও ভুেTা আেলাচনা bবঠেক িমিলত হন। বায়তুল :মাকাররম মসিজদ
pাŋেণ :সনা, :নৗ ও িবমানবািহনীর সােবক bসিনকেদর িবশাল সমােবশ
অnিwত হয়। সমােবেশ সােবক bসিনক ছাড়াও ছুিটেত অবsানরত চাকিররত
bসিনেকরা :পাশাক পের অংশ :নন। সমােবেশ সভাপিতt কেরন :জনােরল
(অব.) মিজদ। সভা পিরচালনা কেরন কেন/ল (অব.) ওসমানী। সমােবেশ
:দেশর আসn sাধীনতাযুেd অংশ :নওয়ার জn উপিsত সবাই শপথ :নন।
:জনােরল (অব.) মিজদ বেলন, আমরা bসিনক। কথার চাইেত কােজ :বিশ
িবƒাস কির।

২৩ মাচ/ ১৯৭১
পািকsান pজাতnt িদবস। িকnt :সিদন ঢাকার :pিসেডªট ভবন ও :সনাবািহনীর
সদর দpর ছাড়া বাংলােদেশ আর :কাথাও পািকsােনর জাতীয় পতাকা ওেড়িন।
বŋবnু আওয়ামী লীেগর :sTােসবক বািহনীর সদsেদর সামিরক কায়দায়
অিভবাদেনর মধV িদেয় তার বাসভবেন sাধীন বাংলােদেশর পতাকা উেtালন
কেরন। এর আেগ ছাtলীেগর পk :থেক সংগঠেনর :pিসেডªট নূের আলম
িসিdকী এই পতাকা আnwািনকভােব বŋবnুর হােত তুেল :দন। পতাকা
উেtালেনর সময় গান ফায়ািরং কেরন sাধীন বাংলা িনউিkয়ােসর সদs ও
জয় বাংলা বািহনীর উপpধান কামrল আলম খসr। এই বািহনীর পাঁচ
শতািধক সদs সামিরক কায়দায় sাধীন বাংলার পতাকা িনেয় িমিছল কের
সারা ঢাকা শহের। ছাtী িমিছেলর :নতৃt :দন মমতাজ :বগম। জয় বাংলা
বািহনীর পাঁচ শতািধক সদs পVােরড কের বŋবnুর বাসভবেন যান।
বŋবnুেক তারা :সখােন অিভবাদন জানান। বŋবnু সালাম gহণ :শেষ জয়
বাংলা বািহনীর সদsেদর উেdেশ সংিkp ভাষেণ বেলন, বাংলার মাnষ কােরা
কrণার পাt নয়। আপন শিkর dজ/য় kমতাবেলই আপনারা sাধীনতা িছিনেয়
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আনেবন। বাংলার জয় অিনবায/। আওয়ামী লীগ :নতা bসয়দ নজrল ইসলাম,
তাজউdীন আহমদ ও ড. কামাল :হােসন পািকsােনর :pিসেডেªটর উপেদ•া
িবচারপিত এ আর কেন/িলয়াস, :ল. :জনােরল পীরজাদা, এম এ আহেমদ
কেন/ল হাসােনর সেŋ dপুর এবং িবকােল dই দফায় dই ঘNা sায়ী bবঠেক
িমিলত হন। রণpstিতর ষড়যেntর জাল বুনেত :pিসেডªট ইয়ািহয়া সকাল সােড়
১১টায় kিম/েটালা কVাªটনেমেªট যান কেঠার :সনাpহরায়। pায় সােড় ৪
ঘNাকাল অবsােনর পর :জনােরল ইয়ািহয়া কVাªটনেমªট তVাগ কের sীয় ভবেন
pতVাবত/ন কেরন। পরবত/ী তথV-pমাণািদেত জানা :গেছ, ঐ bবঠেকই
অপােরশন সাচ/লাইট পিরকlনার চূড়াn অnেমাদন :দওয়া হয় এবং
পিরকlনার dজন pেণতা বVিkগতভােব ঢাকার বাইের িbেগড কমাªডারেদর
করণীয় সmেক/ িনেদ/শ :পৗঁেছ িদেত ২৪ মাচ/ :হিলকpারেযােগ তােদর কােছ
যান। পিmম পািকsান :থেক আগত অstশst ও :গালাবাrদ-:বাঝাই জাহাজ
এমিভ :সায়াত :থেক অst খালাস করেত অsীকৃিত জানায় বnর Ÿিমকরা।
এসব অstশst বাঙািলেদর িবrেdই বVবহার করা হেব মেন কের তারা pিতেরাধ
গেড় :তােল। :শেষ িসdাn হয় :য, জাহাজ :থেক মালামাল খালাস করা হেব,
তেব তা কVাªটনেমেªট িনেয় :যেত :দওয়া হেব না। বnেরর Tানিজট কVােmই
রাখা হেব।

২৪ মাচ/ ১৯৭১
সকাল :থেক সnVা পয/n উtাল সাগেরর মেতা এেকর পর এক িবkুb
িমিছেলর :ঢউ আছেড় পড়েত থােক বŋবnুর বাসভবেন। িমিছলকারীেদর
উেdেশ বŋবnু pায় িবরামহীনভােব ভাষণ :দন। িতিন বেলন, আর আেলাচনা
নয়, এবার :ঘাষণা চাই। িতিন বেলন, আগামীকােলর মেধV সমsার :কােনা
সমাধান না হেল বাঙািলরা িনেজেদর পথ :বেছ :নেব। সােড় সাত :কািট মাnষ
আজ ঐকVবd। :কােনা ষড়যntই আমােদর দািবেয় রাখেত পারেব না।
সরকােরর pিত িতিন hঁিশয়াির উÁারণ কের বেলন, বাংলার জনগেণর ওপর
:কােনা িসdাn চািপেয় :দওয়া হেল তা বরদাশত করা হেব না। ২৩ মাচ/ রাত
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:থেক ২৪ মাচ/ সকাল পয/n পািকsািন :সনাবািহনী bসয়দপুর :সনািনবােসর
পাƒ/বত/ী :বাতলাগাড়ী, :গালাহাট ও kndল gাম :ঘরাও কের অবাঙািলেদর
সােথ িনেয় বVাপক হতVাযj চালায়। এেত ১০০ জন িনহত হয় এবং ১০০০
জেনর :বিশ মাnষ আহত হয়। শহের কারিফউ িদেয় :সনাবািহনীর সদs এবং
অবাঙািলরা সিmিলতভােব বাঙািলেদর বািড়ঘের আgন :দয় এবং িনিব/চাের
নরহতVা কের। রংপুর হাসপাতােলর সামেন kুb জনতা ও :সনাবািহনীর মেধV
সংঘষ/েক :কnd কের পািকsািন :সনারা রংপুর :সনািনবাস-সংলg এলাকায়
িনরst অিধবাসীেদর ওপর :বপেরায়া gিলবষ/ণ কের। এেত কমপেk ৫০ জন
িনহত এবং বh আহত হয়। সnVায় :pিসেডªট ভবেন আওয়ামী লীগ ও
সরকােরর মেধV উপেদ•া পয/ােয় bবঠক অnিwত হয়। bবঠেক আওয়ামী লীেগর
পেk bসয়দ নজrল ইসলাম, তাজউdীন আহমদ ও ড. কামাল :হােসন
উপিsত িছেলন। dই ঘNা sায়ী bবঠক :শেষ তাজউdীন আহমদ উপিsত
সাংবািদকেদর জানান, আওয়ামী লীেগর পk :থেক বkবV pদান :শষ হেয়েছ।
এখন :pিসেডেªটর উিচত তার :ঘাষণা :দওয়া। িতিন বেলন, আজ :pিসেডেªটর
উপেদ•ােদর s• কের জািনেয় :দওয়া হেয়েছ, আেলাচনা অিনিদ/•কাল চলেত
পাের না। আওয়ামী লীগ আেলাচনা আর দীঘ/ািয়ত করেত pstত নয়।
িbেগিডয়ার মজুমদার িনরst বাঙািলেদর ওপর gিলবষ/েণ অsীকৃিত জািনেয়
এমিভ :সায়ােতর মালামাল খালােসর কােজ বাধা সৃি• করেল তােক ২৪ মাচ/
তার পদ :থেক অবVাহিত :দন :জনােরল খািদম। তােক এই বেল অবVাহিত
:দওয়া হয় :য তার এখন জয়েদবপুের িগেয় ২ ইিবআেরর কােছ িরেপাট/ করেত
হেব, তার বদেল িbেগিডয়ার এম এইচ আনসাির চTgাম এলাকার দািয়t
পান। িbেগিডয়ার আনসারীর তttাবধােন ২৪ মাচ/ :সায়াত :থেক অst খালাস
করা >r হয়। ডক Ÿিমকরা আেগ এ কাজ করেত অsীকার করায় ইs :বŋল
:রিজেমªটাল :সªটােরর নবাগতেদর এ দািয়t :দওয়া হয়। এেত চTgােমর
:লােকরা আরও িবkুb হেয় ওেঠ। বnর :থেক কVাªটনেমªট পয/n রাsায় রাsায়
তারা বVািরেকড সৃি• কের। সােথ সােথ রাsা পিরÎার করার জn bসn িনেয়াগ
করা হয়। িবkুb জনতার একিট দল এ সময় বnেরর িদেক এেগােত থােক।
:যেকােনা মূেলV অst নামােতই হেব⎯িbেগিডয়ার আনসারী hংকার ছােড়ন। >ধু
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তা-ই নয়, অবেশেষ :জিট এলাকা পািকsািন বািহনীর গণহতVার pথম পরীkার
:কেnd পিরণত হয়। ভুেTা :pিসেডেªটর সেŋ :দখা কেরন। তারা dজন পািকsােনর
অখNতা রkার জn :য কম/পdিত gহেণর িচnা বা িসdাnই িনেয় থাkন না :কন,
:ঘাষণা করা হেলা :য, আেলাচনা অবVাহত আেছ। এ বVাপাের pেফসর :রহমান
:সাবহান বেলন, ইয়ািহয়া বা তার পk কখেনাই :কােনা চরমপt (Ultimatum)
:দনিন বা আপস িন½িtর বVাপাের :কােনা নূVনতম শত/ও আেরাপ কেরনিন।
কােজই আপস আেলাচনা :ভেঙ যাওয়ার :কােনা p³ই ওেঠিন।

২৫-২৬ মাচ/ ১৯৭১
সnVায় বŋবnুর ধানমিªডs বাসভবেন এক সংবাদ সেmলেন :ঘাষণা করা হয়
:য, আগামী ২৭ মাচ/ সমg :দশবVাপী সামিরক বািহনীর িনয/াতেনর pিতবােদ
হরতাল পালন করা হেব। :শখ মুিজেবর পk :থেক যখন এই হরতােলর
:ঘাষণা করা হিTল, িঠক তখনই সnVা :সায়া সাতটায় :pিসেডªট ইয়ািহয়ার
িবমান :pিসেডªটেক িনেয় ঢাকা তVাগ কের। বŋবnুর সােথ আেলাচনা অসমাp
:রেখ পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া তার িবেশষ িবমােন আেরাহেণর িঠক
আেগ পূব/াnলীয় কমােªডর অিধনায়ক :জনােরল িটkা খােনর িদেক তাকান।
তারপর বেলন, ‘ওেদর শােয়sা কর’। বŋবnুর কােছ :pিসেডªট ইয়ািহয়ার
ঢাকা তVােগর খবর সেŋ সেŋই :পৗঁেছিছল। রাত ৯টার পর বŋবnু তার
বাসভবেন উপিsত দলীয় :নতা-কম/ী, সমথ/ক, ছাt, :নতৃবৃn ও সাংবািদকেদর
উেdেশ বেলন, আমরা সমsার শািnপূণ/ সমাধােনর জn সব/াtক :চ•া
চািলেয়িছ। িকnt :জনােরল ইয়ািহয়া খান সামিরক বVবsা gহেণর মধV িদেয়
সমsার সমাধান করেত চােTন। এ বVবsার মাধVেম :pিসেডªট অখN
পািকsােনর সমািp টানেত চেলেছন। রাত ১১টা ৩০ িমিনেট টVাংক এবং
bসnভিত/ Tাকgেলা কVাªটনেমªট :থেক :বিরেয় আেস ‘অপােরশন সাচ/লাইট’
>rর উেdে°। িজেরা আওয়ার বা আঘাত হানার সময় িছল রাত ১টা।
অপােরশন সাচ/লাইট মিনটর করার জn ‘খ’ অnেলর সামিরক আইন
pশাসেকর :হডেকায়াট/াস/ লেন :জনােরল আবdল হািমদসহ সব উÁপদs
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অিফসার :সাফা এবং আরামেকদারা :ফেল pstত হন সারা রাত :জেগ
কাটােনার উেdে°। ‘আকােশ তারার :মলা। শহর গভীর ঘুেম িনমg। ঢাকার
বসেnর রাত :যমন চমৎকার হয়, :তমিন িছল রাতিট। একমাt হতVাকাN ও
Ñংসযj সাধন ছাড়া অn সবিকছুর জnই পিরেবশিট িছল চমৎকার।’
কVাªটনেমªট :থেক :বিরেয় পািকsািন বািহনী pথম pিতেরােধর সmুখীন হয়
ফাম/েগেট। রাsায় পেড় থাকা একটা িবশাল গাছ বািহনীর গিতেরাধ কের।
রাsার পােশর এলাকা পুরেনা গািড় এবং িsমেরালার িদেয় বn করা িছল।
বVািরেকেডর শহেরর িদক :থেক কেয়ক শ আওয়ামী লীগার ‘জয় বাংলা’
:sাগান িদিTল। িপেকটারেদর হটােনার জn িজেরা আওয়ােরর অেপkা না
কেরই :গালাgিল >r হেয় যায়। ফেল িনিদ/• সমেয়র আেগই >r হয়
‘অপােরশন সাচ/লাইট’। অপােরশন >rর :দড় ঘNার মেধVই কেন/ল জিহর
আলম খান, :মজর িবlাল ও কVােpন সাঈদ বŋবnুেক তার বাসা :থেক তুেল
কVাªটনেমªট িনেয় আেস এবং ৩ িদন পর তােক করািচ িনেয় যাওয়া হয়।
:gফতােরর আগ মুহূেত/ বŋবnু বাংলােদেশর sাধীনতা :ঘাষণা কেরন। এিদেক
িপলখানায় ইিপআর বVারাক ও অnাn sান :থেক বŋবnুর sাধীনতা :ঘাষণার
িলিখত বাণী ওয়Vারেলেসর মাধVেম সারা :দেশ :মেসজ আকাের পাঠােনা হয়।
এই বাত/া চTgাম ইিপআর সদর দpের :পৗঁছায়। চTgাম উপkেল :নাঙর করা
একিট িবেদিশ জাহাজও এই বাত/া gহণ কের। ঐ সময় চTgাম অবsানকারী
আওয়ামী লীেগর Ÿম সmাদক জhর আহেমদ :চৗধুরী বŋবnুর sাধীনতা
:ঘাষণার বাণী সাইেkাsাইল কের রােতই শহরবাসীর মেধV িবিলর বVবsা
কেরন। রাত ১টা বাজার সােথ সােথ পিরকlনা অnযায়ী ২২তম বালুচ
:রিজেমেªটর bসnরা িপলখানা ইিপআর :হডেকায়াট/াের আkমণ চালায়।
:কndীয় :কায়াট/াের গােড/ ১৮ জন বাঙািল জওয়ান থাকেলও তারা পাlা
আkমেণর sেযাগ পায়িন। িপলখানার সােথ সােথ রাজারবাগ, ঢাকা
িবƒিবদVালয়, শাঁখারীবাজারসহ সমg ঢাকােতই >r হয় pচN আkমণ।
রাজারবােগ পুিলেশর বাঙািল সদsরা pিতেরাধ গেড় :তােলন তােদর সামাn
অstশst িদেয়ই। তেব টVাংক আর ভারী :মিশনগােনর মুেখ এ pিতেরাধ
:বিশkণ :টেকিন। গVােসািলন িছিটেয় jািলেয় :দওয়া হয় পুেরা সদর দpর।
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িবিভn এলাকােত যেথT হতVা, লুNন, ধষ/ণ ও অিgসংেযাগ কের চেল বব/র
পািকsািন হানাদার বািহনী। পািকsািন বব/র :সনারা বাংলােদশেক সশst উপােয়
sাধীন করার উেদVাkা কমাªডার :মায়ােjম :হােসনেক িনম/মভােব হতVা কের।
ইকবাল হল (বত/মান সােজ/ªট জhrল হক হল) এবং জগnাথ হেল হতVা করা হয়
কেয়ক শ িনরীহ ছাtেক এবং বড় বড় গত/ কের পুঁেত :ফলা হয় ওই সব লাশ। ওই
কােলা রােতই হতVা করা হয় kণজnা আnজ/ািতক খVািতসmn দাশ/িনক অধVাপক
ড. :গািবn চnd :দব, ড. :জVািতম/য় gহঠাkরতা, ড. ফজলুর রহমান খান,
অধVাপক এম মিনrjামান, অধVাপক এম এ মুkািদর, অধVাপক এম আর
খােদম, ড. :মাহাmদ সােদক pমুখ িবƒিবদVালয় িশkকেক। :রােকয়া হেলর
:মেয়েদর ধের িনেয় যাওয়া হেলা কVাªটনেমেªট। সারা শহের হাজার হাজার িনরীহ
মাnষেক হতVা কের পাষ- বািহনী। িরকশাওয়ালা, িভখাির, িশ>, ফুটপাতবাসী
:কউই তােদর ভয়াল থাবা :থেক :রহাই পায়িন। বিsর পর বিs jািলেয় :দওয়া
হয় এবং pাণভেয় পলায়নপর আবাল-বৃd-বিনতােক bাশফায়াের পািখর মেতা
হতVা করা হয়। ভsীভূত করা হেলা bদিনক ইেtফাক, bদিনক সংবাদ, সাpািহক
গণবাংলা এবং bদিনক িপপেলর দpর। িমরপুর, :মাহাmদপুেরর িবহািররা
িনেজেদর বাঙািল pিতেবশীেদর ওপর ঝাঁিপেয় পড়ল িহংs উlােস। রাতারািত
ঢাকা পিরণত হেলা মৃত মাnেষর শহের। ২৬ মােচ/র সূয/ উঠেল :দখা :গল ঢাকা
শহরজুেড় িনরীহ মাnেষর লাশ ও ভsীভূত ঘরবািড়। ১৯৬৮ সােল িভেয়তনােমর
মাইলাই gােমর এক হতVাকাN sিmত কের িদেয়িছল :গাটা পৃিথবীেক। ২৫ মাচ/
’৭১ এর রােত বাংলােদশজুেড় সংঘিটত হয় তার :চেয়ও শতgণ নৃশংসতা। ৯ মাস
ধের চেল বাংলােদেশর pিতিট জনপেদ মাইলাইেয়র িবভীিষকা। ওই িদনই >r
হয় িবƒ ইিতহােস এক অনn মুিkর লড়াই⎯মুিkযুd।
২৫ মােচ/র িদবাগত রাত :থেক অিনিদ/•কােলর জn কারিফউ জাির করায়
রাsায় রাsায় পেড় থাকা হাজার হাজার লােশর :কােনা বVবsাই করা :গল না।
২৬ মাচ/ :pিসেডªট ইয়ািহয়া জািতর উেdেশ ভাষণ :দন এবং পূব/িনধ/ািরত
:কৗশল পােl বŋবnুেক :দশেdাহী বেল িচিhত কেরন এবং :কােনা িকছুই
িবনা চVােলেÂ :যেত :দওয়া হেব না বেল :ঘাষণা :দন। ভুেTােক :হােটল
ইªটারকিªটেনªটাল :থেক :বর কের পািকsািন বািহনীর :লােকরা িবমােন তুেল
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:দয়। :য ৩৫ জন িবেদিশ সাংবািদক তখন পূব/ পািকsােন অবsান করিছেলন,
তােদর সকলেক ২৫ মােচ/র িদবাগত রােত :হােটল ইªটারকিªটেনªটােল আটেক
রাখা হয় এবং ২৬ মাচ/ সবাইেক বাধVতামূলকভােব িবমানেযােগ পািকsােনর
বাইের পািঠেয় :দওয়া হয় যােত কােরা পেkই পািকsািন বািহনীর ভয়াবহ
গণহতVা ও Ñংসযj সmেক/ িরেপাট/ করা সmবপর না হয়। গণহতVার সংবাদ
ছিড়েয় পড়েল িবিভn sােন সশst বািহনীর বাঙািল অংশ (সবাই নন) আtরkা
ও :দশাtেবােধর িমিলত তািগেদ িবেdাহ কের। এিদন চTgােমর কালুরঘােট
sাধীন বাংলা িবpবী :বতার :কnd আtpকাশ কের। dপুর আড়াইটায় এই
:কnd :থেক আওয়ামী লীগ :নতা এম এ হাnান বŋবnুর sাধীনতা :ঘাষণা পাঠ
কেরন। ২৬ মাচ/ রাত ১টায় kিমlাs ৩ িbেগড কমাªডার পািকsািন বািহনীর
ইকবাল শফীর :নতৃেt ২৪ ×িªটয়ার :ফাস/ :রিজেমªট ও িফl ইিÂিনয়ারেদর
একিট অংশ এবং ১২০ িমিলিমটার মট/ারবাহী একিট দল চTgােমর পেথ
kিমlা কVাªটনেমªট তVাগ কের। তারা সnVায় kিমরায় ইs :বŋল :রিজেমªট
আর ইিপআেরর বাঙািল :সনােদর অVামবু◌ুেশর কবেল পেড়। এই অVামবু◌ুেশ
পািকsািন বািহনীর কেন/ল শাহপুর খানসহ ১৫২ জন পািকsািন :সনা িনহত
হয়। ইিপআেরর ৫ জন grতরভােব আহত হয়। kিমরায় শtrর িবrেd
মুিkেযাdােদর এই অVামবুশ িছল মুিkযুেdর ইিতহােস pথম সরাসির
আkমণ।

২৭ মাচ/ ১৯৭১
সকােল সামিয়কভােব কারিফউ তুেল িনেয় :হােটল ইªটারকিªটেনªটােল
অবsানরত সকল িবেদিশ সাংবািদকেক কড়া :সনা pহরায় সরাসির
িবমানবnের িনেয় যাওয়া হয়। িবেশষ িবমােন তােদর ঢাকা তVাগ করেত বাধV
করা হয়। :সনাবািহনীর দৃি• এিড়েয় dজন সাংবািদক অতVn ঝুঁিক িনেয় ঢাকায়
:থেক িগেয়িছেলন। তারা হেলন, :ডইিল :টিলgােফর সাইমন িDং এবং
এএফিপর ফেটাgাফার িমেশল। ঢাকা শহরজুেড় পািকsািন হানাদার বািহনীর
িনম/মতার িশকার হাজার হাজার িনরীহ বাঙািলর pাণহীন :দহ ছিড়েয়-িছিটেয়
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থাকেত :দখা যায়। কারিফউ pতVাহােরর সােথ সােথ ঢাকা শহর :ছেড় দেল
দেল নাগিরেকরা অnt িনরাপদ আŸেয় চেল :যেত থােক। চTgাম শহেরর
চারপাশসহ :দেশর িবিভn এলাকায় মুিkেযাdারা পািকsািন হানাদার বািহনীর
িবrেd pিতেরাধ গেড় :তােলন এবং হানাদারেদর িবrেd pচN লড়াই >r
কেরন। :দওয়ানহাট :থেক পািকsািন :সনােদর চারিট গািড় হািলশহেরর িদেক
এেগােত থাকেল লVাnনােয়ক আবdর রাjাক অতিক/েত পািকsািন :সনােদর
ওপর আkমণ কের :বশ কেয়কজনেক হতVা কেরন এবং গািড়িট Ñংস কের
:দন। ইিপআর bসিনেকরা এখান :থেক :বশিকছু অst এবং :গালাবাrদ উdার
কেরন। তৎকালীন ইs :বŋল :রিজেমেªটর :মজর িজয়াউর রহমান
কালুরঘাটs sাধীন বাংলা :বতার :কnd :থেক মহান :নতা ও বাংলােদেশর
সব/ািধনায়ক :শখ মুিজবুর রহমােনর পk হেত এক sাধীনতা :ঘাষণাপt pচার
কেরন। এিদন ভারতীয় :লাকসভায় ভাষণদানকােল ভারেতর pধানমntী ইিnরা
গাnী বাংলােদেশর pিতেরাধযুd সmেক/ বেলন, পূব/বেŋর সমg জনগণ
একবােকV গণতািntক কম/পnা gহণ কেরেছ। এেক আমরা অিভনnন জানাই।
ইিnরা গাnী বেলন, ভারত সরকার পূব/বেŋর সব/েশষ পিরিsিত সmেক/ সজাগ
রেয়েছ এবং যথাসমেয় িসdাn gহণ করেব। :মজর সিফউlাহ তার
বVাটািলয়নেক ময়মনিসংেহ জমােয়ত হবার আেদশ :দন। bাhণবািড়য়ায়
:মজর শাফায়াত জািমেলর :নতৃেt চতুথ/ :বŋল :রিজেমেªটর পাঁচ-ছয় শ
bসিনক জয় বাংলা :sাগান ও ফাঁকাgিলর মাধVেম িবেdাহ কের মুিkযুেd :যাগ
:দয়। িবেdােহর pাথিমক উেtজনা িsিমত হেয় এেল িতিন bসিনকেদর
আশপােশর gামgেলােত অবsান :নওয়ার িনেদ/শ :দন। কারণ পািকsািন
বািহনী িবমান হামলা চালােত পাের। একজন অিফসারেক একদল bসিনকসহ
kিমlার িদক :থেক পািকsািন :সনােদর আkমণ :ঠকােনার জn শহেরর
দিkেণ অVাªডারসন খােলর পােশ অবsান িনেত পাঠান। িবেকল সােড় িতনটার
িদেক শমেসরনগর :থেক :মজর খােলদ :মাশাররফ তার :সনাদল িনেয়
bাhণবািড়য়ায় এেস :পৗঁছােল :মজর শাফায়াত জািমল চতুথ/ :বŋল
:রিজেমেªটর দািয়t তার হােত অপ/ণ কেরন।
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২৮ মাচ/ ১৯৭১
সকাল ৭টা :থেক িবেকল ৪টা পয/n শহের কারিফউ িশিথল করা হয়। রােত
চTgােমর sাধীন বাংলা িবpবী :বতার :কnd :থেক মুিkযুেd সাহােযVর জn
পুনরায় িবƒবাসীর pিত আhান জানােনা হয়। জীবননগের মহড়ারত pথম ইs
:বŋল :রিজেমেªটর কমাªডার :ল. কেন/ল :রজাউল জিলেলর কােছ িনেদ/শ
আেস যেশার :সনািনবােস িফের যাওয়ার জn। :স অnযায়ী :ল. কেন/ল জিলল
তার pথম :বŋল বVাটািলয়ন িনেয় সব অstসহ যেশার :সনািনবােস চেল যান।
দিkণ-পিmম রণাŋেনর pধান :মজর এম এ ওসমান :চৗধুরী :বলা ১২টার
মেধV সীমােnর সব :কাmািনেক চুয়াডাŋার ইিপআর সদর দpের িরেপাট/
করেত বেলন। kি•য়া আkমেণর পিরকlনাnযায়ী একিট :কাmািন িঝনাইদহ
পািঠেয় :দওয়া হয়। :কাmািনিট যেশার-িঝনাইদহ সড়ক অবেরাধ কের।
পািকsািন :নৗবািহনী বnরনগরী চTgােমর িবিভn এলাকায় :গালাবষ/ণ কের।
:নৗবnর এলাকায় পািকsািন :নৗবািহনী বাঙািল :নৗেসনােদর িনরst কের হতVা
কের। ঢাকার ওপাের িজিÂরা দখল িনেয় পািকsািন বািহনীর সােথ
মুিkেযাdােদর :গালাgিল হয়। যেশার, িদনাজপুর, kি•য়ার দখল pিতwা িনেয়
তীb সংঘষ/ হয়। :দেশর িতন-চতুথ/াংশ এলাকা sাধীনতাসংgামীেদর িনয়ntেণ
থােক। ময়মনিসংহ :থেক :মজর নূrল ইসলাম ঢাকায় :বতারেযােগ সংবাদ
:pরণ কেরন :য :সখােন ইs পািকsান রাইেফলেসর পািকsািন bসnরা
বাঙািল bসিনকেদর আkমণ কেরেছ। সংবাদ :পেয় :মজর :ক এম সিফউlাহ
:মজর নূrল ইসলামেক সাহাযV করার জn bসn িনেয় :সিদেক অgসর হন।
পািকsান মুসিলম লীেগর সভাপিত খান আবdল কাইয়ুম খান :পেশায়াের
বেলন, আওয়ামী লীেগর ছয় দফা িছল িবিTnতাবােদর কম/সূিচ এবং একিট
ss• :দশেdাহী কায/কলাপ। িতিন বেলন, সmpিত ঢাকা সফরকােল আমরা যা
:দেখিছ তা হেলা, উnুk িবেdাহ। এ পিরেpিkেত সামিরক বািহনীর গৃহীত
বVবsা অতVn সিঠক ও সমেয়াপেযাগী এবং nায়সংগত হেয়েছ। কালুরঘাটs
sাধীন বাংলা :বতার :কnd :থেক কVােpন ভূঁইয়া অstশst িনেয় সকেলেক
লালদীিঘেত একt হেত আhান জানান। সেŋ সেŋ চিবর তৎকালীন িভিস ড. এ
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আর মিlক :টিলেফােন তার আপিt তুেল ধেরন। িভিস বেলন, এই খবেরর পর
একt হেল সমূহ িবপদ আেছ। িবমান হামলার আশŋা আেছ। িতিন সমােবশ
sিগত রাখার পরামশ/ :দন। ফেল সমােবশ বn করা হয়। পের :সখােন িবমান
হামলা হয়।

২৯ মাচ/ ১৯৭১
িবেকল চারটার মেধV ময়মনিসংেহ িdতীয় ইs :বŋল বVাটািলয়েনর সমােবেশর
কাজ সmn হয়। বVাটািলয়েনর অিফসার এবং bসিনকেদর টাউন হেল একt
কের বাংলােদেশর pিত তােদর আnগতV pকােশর শপথ gহণ অnwান
পিরচালনা কেরন :মজর :ক এম সিফউlাহ। পািকsািন বািহনী চTgাম
:সনািনবােসর বাইের এেস :মিডেকল কেলজ ও িনকটবত/ী পাহােড়র ওপর
সমেবত হয়। সnVার িদেক পািকsািনরা pথম আkমেণর সূচনা কের।
মুিkবািহনী এই আkমণ বVথ/ কের :দয়। রাত ১১টায় জগদীশপুেরর মহড়া
:থেক pথম ইs :বŋল বVাটািলয়েনর সদsরা যেশার ইউিনেট িফের আেস
এবং :গালাবাrদ অstাগাের :ফরত :দয়। কVােpন রিশেদর সফল অিভযােন
২৫তম পাÂােবর :মজর আসলাম ও কVােpন ইশফাকসহ ৪০ জন পািকsািন
bসn পাবনা :থেক :গাপালপুেরর পেথ িনহত হয়। জীিবতেদর অেনেক
িবিTnভােব রাজশাহীর িদেক যাবার পেথ pাণ হারায়। রােত ১০০ জেনর মেতা
বাঙািল ইিপআরেক :সনারা :pিসেডªট হাউস :থেক িতনিট grেপ ভাগ কের
রমনা কালীবািড়র কােছ নৃশংসভােব হতVা কের। সকােল ময়মনিসংেহর রােবয়া
:মেমািরয়াল বািলকা িবদVালেয় ইিপআর বািহনী ও হাজার হাজার জনতার
উপিsিতেত যথােযাগV ময/াদায় sাধীন বাংলার পতাকা উেtালন করা হয়।
িনভ/ীক bসিনক :সপাই লুৎফর রহমান লালমিনরহাট শহেরর সিnকেট অবাঙািল
ও বাঙািল ইিপআরেদর সংঘেষ/ শহীদ হন। ইিপআর :সপাই আবdল হািলম ১২
নং উইংেয়র sনামগÂ :কাmািন :হডেকায়াট/াের পািকsািন :সনার আkমণ
pিতহত করেত িগেয় শহীদ হন। িবেকেল kিমlা কVাªটনেমªট চতুথ/ :বŋেলর
িরয়ার :হডেকায়াট/ােরর ওপর পািকsািন বািহনী আিট/লাির, গান ও িÛ কমােªডা
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বVাটািলয়েনর সাহােযV pচN হামলা চালায়। িরয়ােরর দািয়েt থাকা মুিkেযাdা
জওয়ানরা সংগিঠত হেয় pবল বাধা :দয়। dই পেkর মেধV pায় ছয় ঘNা যুd
চেল। রাত :নেম এেল পািকsােনর আkমণ িকছুটা িsিমত হয়। তখন
কেয়কজন :জিসও এবং এনিসওর :নতৃেt অিধকাংশ bসn তােদর পিরবারসহ
কVাªটনেমেªটর মরণফাঁদ :থেক :বিরেয় আসেত সkম হয়। চতুথ/ :বŋেলর
নােয়ক sেবদার এম এ সালাম এ সময় অসাধারণ বীরেtর পিরচয় :দন। :ভার
চারটায় কVােpন আজম :চৗধুরীর :নতৃেt পুিলশ লাইন, িজলা sুল ও
ওয়Vারেলস :sশেন একেযােগ আkমণ করা হয়। মুিkেযাdােদর আকিsক
আkমেণ পািকsািন িশিবের ধস নােম এবং একমাt িজলা sুল অবsান :থেক
pিতেরাধ গেড় তুলেত সkম হয় পািকsািন বািহনী। বাhণবািড়য়ােত পািকsািন
বািহনী িবমান হামলা চালায়, এেত একজন মুিkেযাdা শহীদ হন।

৩০ মাচ/ ১৯৭১
বব/র পািকsািন বািহনী রংপুর কVাªটনেমªট :থেক :বর হেয় রংপুর শহর ও
সংলg gাম-গেÂর ওপর িনিব/চাের gিলবষ/ণ কের। এেত বh :লাক pাণ
হারায়। পাশাপািশ পািকsািন বািহনী আgন jািলেয় বািড়ঘর-মহlা-gাম-Ñংস
কের এবং পাশিবক অতVাচার চালায়। সnVায় বŋবnু :শখ মুিজবুর রহমােনর
পেk চTgাম sাধীন বাংলা িবpবী :বতার :কnd বাংলােদশেক sীকৃিত ও
সাহাযVদােনর জn িবেƒর সকল গণতািntক সরকার জনগেণর pিত পুনরায়
আেবদন জানায়। এিদন সকাল ৮টায় ১০৭তম িbেগড কমাªডার িbেগিডয়ার
এস এ আর dররািন যেশার :সনািনবােসর অstাগােরর চািব িনেজর কােছ িনেয়
:নয়। িbেগিডয়ার dররািন sানতVােগর সােথ সােথ িবkুb বাঙািল bসিনেকরা
অstাগােরর তালা ভােঙ এবং িনেজেদর অstসিjত কের। িবেdােহর খবর :পেয়
পািকsািন বািহনী িতন িদক িদেয় আkমণ কের। এ সময় বাঙািল কমািªডং
অিফসার :ল. কেন/ল জিলল :নতৃt িদেত অsীকার করায় :ল. হািফজ
বVাটািলয়েনর :নতৃt :দন। পািকsািন বািহনী pথম :বŋল :রিজেমেªটর
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অিধকাংশ bসn, :বŋল :রিজেমেªটর সদsেদর পিরবার-পিরজনসহ িশ>,
নারী, বৃdেদরও নৃশংসভােব হতVা কের। ২০০ bসিনক িনেয় :ল. হািফজ এবং
:সেকªড :ল. আেনায়ার যুd করেত করেত রােত িঝনাইদেহর পেথ :সনািনবাস
তVাগ কেরন। পmাদপসরণকােল ওই িদনই :সেকªড :ল. আেনায়ার বীরেtর
সােথ যুdরত অবsায় শহীদ হন। রােত কালুরঘাট :বতার :কেndর ওপর
পািকsান িবমানবািহনী :বামা বষ/ণ কের। চTgাম শহরেক পািকsািন বািহনী
চারিদক :থেক :ঘরাও কের এবং :বামাবষ/ণ >r কের। িবেকল ৫টার িদেক
মিতন পােটায়ারীর :নতৃেt মুিkেযাdারা kি•য়া পুিলশ লাইন দখল কের।
:গাদাগাড়ীেত অবsানরত ইিপআর বািহনীর ওপর পািকsািন বািহনীর সব/াtক
আkমণ করেল :সপাই আবdল মােলক শহীদ হন। :মজর িজয়া কVােpন
অিলেক কালুরঘােটর দািয়t বুিঝেয় :দন। ময়মনিসংেহর রােবয়া :মেমািরয়াল
বািলকা িবদVালেয় :মজর সিফউlাহ ঢাকা আkমেণর জn পিরকlনা pণয়ন
কেরন। ঠাkরগাঁওেয় অবিsত পািকsািনেদর মূল ঘাঁিট উইং :হডেকায়াট/ার
আkমেণর রkkয়ী সংঘেষ/ ইিপআর sেবদার আতাউল হক ও লVাnনােয়ক
জয়নাল আেবদীন শহীদ হন। এিদন pথেম আtরkা, তারপর pstিত এবং সব
:শেষ পাlা-আঘােতর পয/ায়kিমক লkV িsর কের তাজউdীন ফিরদপুর ও
kি•য়ার পেথ পিmম বাংলার সীমােn িগেয় হািজর হন ৩০ মােচ/র সnVায়।
পািকsািন বািহনীর একিট িbেগড নরিসংদী অিভমুেখ রওনা হেল তােদর
অgগিতেত বাধা :দওয়ার জn শীতলkVার পূব/ তীের :মজর সিফউlাহ তার
bসn :মাতােয়ন কেরন। িঠক এমন সময় :মজর খােলদ :মাশাররেফর এক
বাত/ায় জানেত পােরন, বাhণবািড়য়া মহkমা ও িসেলট :জলার িকছু অংশ তার
আয়tাধীন এবং িতিনও :যন একেযােগ ওই এলাকা রkার :চ•া কেরন। :সই
:মাতােবক এক :কাmািনর িকছু :বিশ bসn নরিসংদীেত :রেখ :মজর
সিফউlাহ :মঘনা নদীর পূব/ তীের চেল যান। এিদেক নরিসংদী ও পাঁচrখীর
মেধV :মজর সিফউlাহর bসnরা শtr অgগামী িbেগেডর সােথ এক সংঘেষ/
িলp হয়। এ যুেd pচুর পািকsািন :সনা হতাহত হয়। ফেল পািকsািন বািহনী
িপছু হটেত বাধV হয়।
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৩১ মাচ/ ১৯৭১
এক লােখর :বিশ মাnষ িনরাপদ আŸেয়র সnােন িpয় মাতৃভূিম বাংলােদশ তVাগ
কের সীমাn পািড় িদেয় ভারেত pেবশ কের। পাব/তV চTgােম ১ িকেলাওয়াট
kমতাসmn sাধীন বাংলা :বতার :কnd sািপত হয়। ভারেতর pধানমntী ইিnরা
গাnী পাল/ােমেªট বাংলােদেশর জনগেণর গণতািntক সংgােমর pিত তার িনেজর,
ভারতীয় জনগণ ও সরকােরর পk :থেক একাtতা ও সংহিত :ঘাষণা কেরন।
িবেকল ৪টা ৩০ িমিনেট kি•য়ায় কৃষক-পুিলশ-ইিপআেরর সিmিলত ৫০০ :যাdার
দল পািকsািন বািহনীর :ডlা :কাmািনর bসnেদর পাঁচিট অবsােন হামলা
চালায়। অgসরমাণ জনতার সমুd :থেক উিtত ‘জয় বাংলা’ Ñিন এবং অবVাহত
gিলবষ/েণ :ডlা :কাmািনর pিতেরাধ :ভেঙ পেড়। সকাল ৭টায় হািলশহেরর
কাঁচা সড়ক জংশেন পািকsান :সনাবািহনীর একিট িbেগড আিট/লাির, টVাংকসহ
ইিপআর বূVহ :ভদ কের হািল শহেরর িদেক অgসর হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন
বািহনীর gিলেত ১৫ জেনর অিধক ইিপআর সদs শহীদ হন। :বলা ২টায় চTgাম
ইিপআর সদর দpর হািল শহেরর পতন ঘেট। পািকsািন অিফসার :ল. আতাউlাহ
শাহ আহত অবsায় মুিkেযাdােদর হােত ধরা পেড়ন। কVাªটনেমªট বVতীত সমg
যেশার শহর মুk হয়। বাঙািল অপােরটর :সপাই মুিজবুlাহ যেশার :সkর :থেক
ওয়Vারেলস :সট মারফত বাংলা, উd/ ও ইংেরিজেত িবেƒর কােছ বাঙািলেদর
সাহােযV এিগেয় আসার জn আkল আেবদন জানান। িদনাজপুর শহর শtrমুk
হয়। bসয়দপুর :সনািনবােস অবsানরত তৃতীয় :বŋল বVাটািলয়েনর ওপর
পািকsািন বািহনীর ২৬তম এফএফ এবং অnরা অতিক/েত হামলা চালায়। ৩১তম
পাÂাব :রিজেমেªটর একিট :কাmািন অকsাৎ ১২ নং উইং :হডেকায়াট/ার
খােদমনগর আkমণ করেল :সপাই আবdল হািলম, :সপাই আবdল রাjাক,
:সপাই শরাফত আলীসহ কেয়কজন শহীদ হন। :ল. মাহফুজ তার pাটুনসহ এক
dঃসাহিসক অিভযান চািলেয় কণ/ফল
ু ীর পােড় অবিsত কৃিষ ভবেন অবsানকারী
পািকsািন বািহনীর তৃতীয় কমাªড বVাটািলয়েনর একিট pাটুনেক িবতািড়ত কের
উk ভবনিট পুনদ/খল কেরন। kি•য়া শহেরর পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর
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মুিkেযাdারা আkমণ চালায়। dপুেরর মেধV তারা পািকsািন বািহনীর িdতীয় ঘাঁিট
দখল কের :নয়।

১ এিpল ১৯৭১
চTgাম :মিডেকল কেলজ ও পাহােড়র ওপর অবsানকারী পািকsািন বািহনীর
সােথ মুিkবািহনীর সংঘাত মারাtক আকার ধারণ কের। তীb আkমেণর মুেখ
মুিkেসনােদর অবsান :ছেড় িদেত হয় এবং রােত মুিkেসনারা কালুরঘােট চেল
আেস। সnVায় ইিপআরসহ মুিkবািহনী টাŋাইল :থেক নািটয়াপাড়া িগেয় ঘাঁিট
sাপন কের। িসেনটর এডওয়াড/ :কেনিড মািক/ন যুkরােTর িসেনেট পািকsান
কতৃ/ক সামিরক সাহাযV চুিkর শত/াবিল লŋেনর কথা উেlখ কেরন। িতিন
যুkরােTর সরকার ও জািতসংঘেক পূব/ পািকsােনর রাজৈনিতক ও মানিবক
সমsাgেলার সমাধানকেl উেদVাগ gহেণর আhান জানান। যুkরােজVর
কমnসভার সদs রােসল জnটন লªডেন এক িববৃিতেত পূব/ পািকsােনর
সংখVাগিরw জনসাধারেণর sাধীনতার দািব এবং পািকsান সরকােরর
হতVাযjেক উেপkা না কের িbেটনেক কমনওেয়লেথর pবীণ সদs িহেসেব
সিkয় ভূিমকা gহেণর আhান জানান। চTgাম :রলওেয় িবিlং এলাকােত
পািকsািন বািহনীর সােথ ইিপআর বািহনীর সংঘষ/ বােধ। নােয়ব sেবদার
:মাহাmদ আলী আকবেরর :নতৃেt মুিkেযাdারা বgড়ার আিড়য়াল বাজাের
অবিsত পািকsািন বািহনীর ‘অVামুিনশন-ডাm’ আkমণ কের। এেত পািকsািন
বািহনীর একজন কVােpনসহ ২৪ জন bসn ও তােদর পিরবার আtসমপ/ণ
কের। বgড়া সmূণ/rেপ শtrমুk হয়। ইিপআেরর :মজর আবু ওসমােনর
:নতৃেt মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর কাছ :থেক kি•য়ােক মুk কের। এই
যুেd পািকsািন বািহনীর :মজর :শােয়ব, ৩ জন জুিনয়র অিফসার ও ২০০ জন
জওয়ান িনহত হয়। অnিদেক dজন মুিkেযাdা আহত হয়। রােত কVােpন
মিতয়ুর, sেবদার ফিরদ, ইিপআর বািহনীর ৬০ জেনর মেতা জওয়ান ও
অnাn bসn িনেয় ‘ডাŋা’ নামক sােন ‘হাইড আউট’ বিসেয় ৩ ইিn মট/ার
িদেয় রামপুরােত অবsানকারী পািকsািন বািহনীর ওপর :গালাবষ/ণ >r কের।
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ভারেতর ৭৫তম িবএসএফ বVাটািলয়ন কমাªডার :ল. কেন/ল বVানািজ/
ঠাkরগাঁওেয় মুিkেযাdােদর অgবত/ী ঘাঁিটgেলা পিরদশ/ন কেরন এবং
মুিkেযাdােদর সব রকেমর সাহাযV pদােনর আƒাস :দন। পািকsািন বািহনীর
এফএফ :রিজেমেªটর একিট pাটুেনর সােথ িতsা নদীর তীের ইিপআর বািহনীর
তুমুল সংঘষ/ হয়। এেত পািকsািন বািহনীর :মজর এজাজ :মাsফা ও তার ১৫
জন :সপাই এবং কাউিনয়ার ওিস মৃতুVবরণ কের। :মজর িচtরÂন দt
রশীদপুর :থেক :মৗলভীবাজাের ‘িরয়ার :হডেকায়াট/ার’ sানাnর কেরন। চাঁদপুর
শহেরর উপকেN পালপাড়ার এক বািড়েত :বামা bতির করার সময় আকিsক
িবেsারেণ মুিkেযাdা sনীল, শŋর ও কামাল মৃতুVবরণ কেরন। ঢাকার
পিmমাnেল তৎপরতায় িলp িdতীয় ইs :বŋেলর মুিkেযাdারা একিট িবরাট
পািকsািন সামিরক বহরেক ময়মনিসংেহর িদেক :যেত :দখেল টাŋাইল সড়েক
আকিsকভােব আkমণ চালায়। এ আkমেণ পািকsািন bসnরা বড় ধরেনর
kয়kিতর িশকার হয়।

২ এিpল ১৯৭১
িজিÂরায় গণহতVা সংঘিটত হয়। িপিটিভ খবর pচার কেরও বুিড়গŋা নদীর
অপর পাের :করানীগেÂর িজিÂরায় আŸয়gহণকারী িবিTnতাবাদী
dÎৃতকারীেদর কেঠার হােত িনমূ/ল করা হেয়েছ। টাŋাইল হাইকমাªড sানীয়
:জেলর সকল বিnেক :ছেড় :দয়। পের তােদরই ৮০ জেনর একিট দলেক
হাইকমাªড মুিkেযাdােদর সাহােযVর জn নািটয়াপাড়ায় অবsানরত
মুিkবািহনীর ঘাঁিটেত পাঠায়। অবrd ঢাকায় সকাল ৬টা :থেক সnVা ৬টা
পয/n কারিফউর :ময়াদ িশিথল করা হয়। হািবলদার আবুল কােশম এবং
হািবলদার ইbািহেমর :নতৃেt মুিkেযাdারা যেশাের িখতাবিদয়া নামক gােম
একিট পািকsািন পVােTাল পািট/েক অVামবুশ কের। এেত ছয়জন পািকsািন
:সনা িনহত হয় এবং চারজন আহত হয়। অবসরpাp :মজর এম িট :হােসন
ঢাকা :থেক ঠাkরগাঁও আেসন এবং sেবদার :মজর কািজমউিdেনর সেŋ
সাkাৎ কেরন। িতsা :সতুেত মুিkেযাdােদর অবsােনর ওপর পািকsািন
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বািহনী :বপেরায়া :শিলং >r কের। মুিkেযাdারা পাlা :কােনা জবাব না
:দওয়ােত পািকsািন :সনারা সmুেখর িদেক অgসর হেত থােক। পািকsািনরা
মুিkেযাdােদর পুেরাপুির আওতায় এেল মুিkেযাdােদর অবVথ/ :gেনড ও
:গালার আঘােত :বশিকছু পািকsািন :সনা িনহত হয়। সnVায় পািকsািন বািহনী
পুনরায় শিk সnয় কের িতsা :সতুেত অবsানরত মুিkেযাdােদর ওপর
বVাপক হামলা চালায়। এেত িpয় মাতৃভূিমর জn ইিপআর বািহনীর :সপাই
এরশাদ আলী ও :সপাই আতাহার আলী মিlক শহীদ হন। চTgাম :কাট/ িবিlং
এবং :sট বVাংক এলাকােত পািকsািন :সনােদর সােথ ইিপআর বািহনীর
িবিkp সংঘেষ/ ইিপআর বািহনী ছtভŋ হেয় যায়। যুd সমg শহের ছিড়েয়
পেড়। ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk শহেরর সকল বািড় ও গািড়র নmর এবং
বািণজV pিতwােনর সাইনেবাড/ উd/েত :লখার আেদশ জাির কের।
:কােনা নাগিরক ভারতীয় অnpেবশকারীেদর (মুিkেযাdা) আŸয় িদেল
তার িবrেd শািsমূলক বVবsা :নওয়া হেব⎯এই মেম/ ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk
:ঘাষণা জাির কের।
ভারতীয় পাল/ােমেªট বাংলােদেশর মুিkযুেdর pিত ভারতীয় জনগেণর পূণ/
সমথ/ন ও সহাnভূিত pকাশ কের সব/সmিতkেম psাব গৃহীত হয়। পািকsান
ভারেতর কােছ তার :দেশর অভVnরীণ বVাপাের হsেkেপর িবrেd আnwািনক
pিতবাদ জানায়। হাইেকােট/র ৩৮ জন আইনজীবী এক যুk িববৃিতেত
পািকsােনর ঘেরায়া িবষেয় ভারেতর হsেkপেক ‘নg ও িনল/j’ অিভিহত কের
এর pিতবাদ জানায় এবং সmাবV সকল উপােয় dÎৃতকারীেদর
(মুিkেযাdােদর) বাধাদােনর জn জনসাধারেণর pিত আhান জানায়।
:সািভেয়ত :pিসেডªট িনেকালাই পদগিন/ সামিরক বািহনীর চরম বVবsা gহণ,
বVাপক pাণহািন এবং :শখ মুিজবুর রহমানসহ রাজৈনিতক :নতৃবৃেnর
:gফতাের :সািভেয়ত জনগেণর গভীর উেdেগর কথা জািনেয় ইয়ািহয়ার কােছ
একিট বাত/া পাঠান। ভুেTা করািচেত এক সংবাদ সেmলেন বেলন, :দেশর
সংহিত pে³ :শখ মুিজবুর রহমান ও আওয়ামী লীেগর মেনাভােবর pিত তার
:কােনা আsা িছল না বেলই িতিন :কেnd আওয়ামী লীেগর সােথ পিmম
পািকsােনর সংখVাগিরw দেলর kমতা ভাগাভািগর ওপর :জার িদেয়িছেলন।
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সকােল ঢাকায় মািক/ন যুkরােTর কনসাল :জনােরল আচ/ার bাড ‘খ’ অnেলর
সামিরক pশাসক :ল. :জনােরল িটkা খােনর সেŋ সাkাৎ কেরন।

৩ এিpল ১৯৭১
ভারেতর pধানমntীর সােথ আেলাচনা >r কেরন পূব/ পািকsান আওয়ামী
লীেগর সাধারণ সmাদক তাজউdীন আহমদ। bবঠেকর সূচনােত তাজউdীন
জানান, পািকsািন আkমণ >rর সেŋ সেŋ ২৫-২৬ মােচ/ই বাংলােদশেক
sাধীন :ঘাষণা কের একিট সরকার গঠন করা হেয়েছ। :শখ মুিজব :সই sাধীন
বাংলােদশ সরকােরর :pিসেডªট এবং মুিজব-ইয়ািহয়া bবঠেক :যাগদানকারী
সকল pবীণ সহকম/ীই (পের ‘হাইকমাªড’ নােম যাঁরা পিরিচত হন) মিntসভার
সদs। :শখ মুিজেবর :gফতােরর খবর ছাড়া অnাn সদেsর ভােলা-মn
সংবাদ তখেনা :যেহতু সmূণ/ অজানা, :সেহতু তাজউdীন িদিlেত সমেবত
দলীয় pিতিনিধেদর সেŋ পরামশ/kেম িনেজেক pধানমntী িহেসেব উপিsত
করা যুিkযুk মেন কেরন। তাজউdীেনর এই উপিsত িসdােnর ফেল
বাংলােদেশর sাধীনতা আেnালেন অসামাnভােব শিk সnািরত হয়। ইিnরা
গাnী ‘বাংলােদশ সরকােরর’ আেবদন অnসাের বাংলােদেশর মুিkসংgামেক
সmাবV সকল pকার সহেযািগতা দােনর pিতrিত jাপন কেরন। িসেলেটর
শমেসরনগের মুিkবািহনী বীরেtর সােথ পািকsািন বািহনীর আkমণ pিতহত
কের। ফরািস :টিলিভশন করেপােরশেনর একিট áামVমাণ দল মুিkবািহনীর
চুয়াডাŋাs সদর দpের আেস। তারা দৃঢ় মেনাবেল উdীp যুdরত মুিkেসনা ও
আহত পািকsািন যুdবিn :ল. আতাউlাহ শাহসহ পািকsািনেদর কাছ :থেক
দখলকৃত যাবতীয় অstশst ও গািড়র ছিব :টিলিভশন কVােমরায় ধারণ কেরন
এবং :মজর এম এ ওসমান :চৗধুরীর সাkাৎকার gহণ কেরন। চুয়াডাŋায়
পািকsািন বািহনী :মিশনগােনর gিল ছাড়াও নাপাম :বামা িনেkেপর মাধVেম
আkমণ কের। এ হামলায় :বশিকছু ঘরবািড় Ñংস হয় ও বh :লাক
grতরভােব আহত হয়। চুয়াডাŋােত আওয়ামী লীেগর :নতা bসয়দ নজrল
ইসলােমর সভাপিতেt বাংলােদশ :রডkস :সাসাইিটর জn হয়। পািকsািন
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বািহনী যেশােরর মুিkবািহনীর অবsানরত এলাকাgেলােত আিট/লাির িনেkপ
কের ও মট/ার হেত :গালা িনেkপ করেত থােক। উভয়পেk বVাপক
gিলিবিনময় হয়। এেত ১৫ জন মুিkেযাdা শহীদ হন। পািকsািন বািহনী
যেশার দখল কের :নয়। ভারতীয় িবএসএফ বািহনীর :ল. কেন/ল :সন এবং
:মজর চkবতীর সােথ রাজশাহীেত কVােpন িগয়াস সামিরক সাহােযVর িবষয়
িনেয় আলাপ-আেলাচনা কেরন। পািকsািন বািহনী ঢাকার িমটেফাড/ হাসপাতাল
:ঘরাও কের এবং ডা. মুিরদ আলী ও :সবক bাদার এনামুল হকেক :gফতার
কের। ঢাকাs ইিপ/আর :গিরলাদল :ডমরা ও যাtাবাড়ীর পেথ আkমণ চািলেয়
পািকsািন বািহনীর :বশ kিতসাধন করেত সমথ/ হয়। রংপুর âশানঘােট শহর
এলাকায় অসহায় িনরীহ বh :লাকেক পািকsািন বািহনী িনম/মভােব হতVা কের।
রংপুর ইিপআর দশম উইংেয়র সহকারী কমাªডার কVােpন নওয়ািজশ
আহেমদেক মুিkেযাdা আখতাrjামান মNেলর দেলর কমািªডংেয়র দািয়t
অপ/ণ করা হয়। িdতীয় ইs :বŋল বািহনী পািকsািন :সনােদর
বVবহােরাপেযাগী রামপুর :রলওেয় :সতু উিড়েয় :দয়। :গাড়ান-সািটয়াচরায়
পািকsািন বািহনী ও মুিkবািহনীর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। এ যুেd পািকsািন
বািহনী ৭২ এমএমআরআর ও ১২০ এমএম :গালা ও :হিলকpার :থেক
:মিশনগােনর gিল চািলেয় মুিkবািহনীর িডেফn :ভেঙ :দয়। এেত ২৩-২৪
জন ইিপআরসহ ৩০ জন মুিkেযাdা শাহাদাতবরণ কেরন। িসেলেটর
:দওড়াছড়া চা-বাগােনর ৭০ জন Ÿিমকেক পািকsািন বািহনী :রশন :দওয়ার
কথা বেল বােস তুেল একিট িনজ/ন sােন িনেয় gিল কের হতVা কের।

৪ এিpল ১৯৭১
রািশয়ার কনসাল :জনােরল রাও ফরমান আলীর সােথ :দখা কেরন। পািকsািন
বািহনী অVাªডারসন খােল কVােpন আইনউিdেনর :নতৃtাধীন মুিkেযাdােদর
অবsােনর ওপর হামলা চালায়। এই হামলায় চতুথ/ :বŋেলর একজন জওয়ান
শহীদ হয়। িবমান হামলার পর অVাªডারসন খােলর অবsান আরও sদৃঢ় করা
হয়। ঢাকায় িপিডিপ pধান nrল আিমেনর :নতৃেt ১২ সদেsর একিট
pিতিনিধদল জlাদ :জনােরল িটkা খােনর সােথ সাkাৎ কের। pিতিনিধদেলর
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সদs :মৗলিভ ফিরদ আহেমদ, অধVাপক :গালাম আযম, খাজা খয়rিdন,
শিফkল ইসলাম, মওলানা nrjামান pমুখ :জনােরল িটkােক পুনরায় সমথ/ন
জানায় ও সহেযািগতার আƒাস :দয়। তারা :সনাবািহনীর তttাবধােন নাগিরক
কিমিট গঠেনর psাব :দয়। পািকsািন বািহনী অpতVািশতভােব :ফনী শহেরর
ওপর িবমান আkমণ চালায়। এই িবমান হামলায় শহেরর বh বািড়ঘর িবÑs
হয় ও অেনক িনরীহ মাnষ pাণ হারায়। ঠাkরাগাঁও ৯ নmর উইংেয়র sেবদার
:মজর কািজমুিdন, কVােpন নজrল, তৃতীয় :বŋেলর কVােpন আশরাফ,
:মজর মঈnল :হােসন :চৗধুরী, :মজর (অব.) িট :হােসন, sেবদার :মজর
ওসমান গিন pমুেখর উপিsিতেত ভাতগাঁও :সতুর কােছ এক সভা অnিwত
হয়। সভার িসdাn অnযায়ী sেবদার এ মিজদ একিট :কাmািন িনেয়
নীলফামারীেত, কVােpন আশরাফ তৃতীয় :বŋেলর একিট :কাmািন, sেবদার
হািফজ ইিপআর বািহনীর dিট :কাmািন এবং হািবলদার নািজম dিট এনিট
টVাংক গান িনেয় ভুিষরবnর নামক sােন িডেফn :নয়। নােয়ব sেবদার
কায়সার ও হািবলদার জায়dল :হােসেনর :নতৃেt একিট :কাmািন বদরগÂ
নামক sােন িডেফn :নয়। পািকsািন বািহনীর একিট :রিজেমªট বাঙািল
দালালেদর সহায়তায় হারাগাছ নামক এলাকা হেয় িতsা নদী অিতkম কের
ঘরবািড় jািলেয় এবং হতVা-লুNন চালায়। :মজর জিলল খুলনা :বতার :কnd
দখেলর লেkV িপেরাজপুর হেয় বােগরহাট অিভমুেখ রওনা হন। িসেলট শহেরর
িটিব হাসপাতােল অবsানরত পািকsািন ঘাঁিটর ওপর মুিkেযাdারা এক বড়
আkমণ চালায়। সংঘেষ/ বVাপক kিত sীকার কের পািকsািন বািহনী ঘাঁিট
:ছঁেড় শালুিটকর িবমানবnেরর িদেক পািলেয় :যেত বাধV হয়। কVােpন
মিতয়ুর রহমােনর :নতৃেt এক :কাmািন িনয়িমত bসিনকসহ ইিপআর
bসিনেকরা নরিসংদী এলাকায়, কVােpন নািসেমর :নতৃেt িdতীয় ইs :বŋেলর
আলফা :কাmািন মুজািহদ সহেযােগ আ>গেÂ, :ল. :মারেশেদর :নতৃেt এক
pাটুন িনয়িমত bসিনকসহ ইিপআর bসnরা লালপুের, ইিপআর ও মুজািহদেদর
িমŸেণ এক :কাmািন একজন :জিসও িনয়ntেণ আজবপুের, কVােpন
আইনউিdেনর :নতৃেt চতুথ/ ইs :বŋেলর :ডলটা :কাmািনর সােথ ইিপআর
bসnরা bাhণবািড়য়ায় অবsান :নয়। ইিপআর কVােpন মিতেনর কমােªড
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একিট :কাmািন সরাইেল, কVােpন আিজেজর :নতৃেt িdতীয় ইs :বŋেলর
চািল/ :কাmািন :শরপুর-শািদপুের, িdতীয় ইs :বŋেলর :ডলটা :কাmািন
:মজর মঈেনর কমােªড :তিলয়াপাড়ায় অবsান :নয়। িদিlেত তাজউdীন যখন
মুিkযুেdর সাংগঠিনক পিরকlনা >r কেরন, :সই সময়, অথ/াৎ ৪ এিpল
িসেলট :জলার :তিলয়াপাড়া চা-বাগােন ইs :বŋল :রিজেমেªটর িবেdাহী
ইউিনটgেলার কমাªডারগণ একt হন pিতেরাধযুেdর সমsাবিল আেলাচনা
এবং সিmিলত কম/পnা িনধ/ারেণর উেdে°। এখােন উপিsত হন কেন/ল এম এ
িজ ওসমানী, :ল. কেন/ল সালাউdীন :মা. :রজা, :ল. কেন/ল আবdর রব, :মজর
িজয়াউর রহমান, :মজর :ক এম সিফউlাহ, :মজর খােলদ :মাশাররফ, :মজর
কাজী nrjামান (অবসরpাp), :মজর nrল ইসলাম, :মজর শাফায়াত
জািমল, :মজর মাইnল :হােসন :চৗধুরী, কVােpন আবdল মিতন pমুখ। এছাড়া
bবঠেক িবএসএেফর িbেগিডয়ার িভিস পােªড, আগরতলার (িtপুরা) :জলা
মVািজেsTট সায়গল এবং bাhণবািড়য়ার মহkমা pশাসক কাজী রিফকউিdন
উপিsত িছেলন। এই pথম িবেdাহী কমাªডাররা তােদর আnিলক অবsান ও
pিতেরােধর খN খN িচtেক একt কের সারা :দেশর সামিরক পিরিsিত
উপলিb করার sেযাগ পান। ভারী অstশst আর :গালা-বাrেদর অভাব :মটাবার
জn তারা অিবলেm ভারেতর শরণাপn হওয়ার িসdাn :নন। িবেদশ :থেক
সমরসmার সংgহ করার জn রাজনীিতকেদর সমবােয় যথাশীä sাধীন সরকার
গঠেনর আব°কতাও তারা অnভব কেরন। িকnt সরকার গঠেনর জn অেপkা
না কের, বাsব পিরিsিতর চােপ তারা সমs িবেdাহী ইউিনেটর সমবােয়
সিmিলত মুিkেফৗজ গঠন কেরন এবং কেন/ল ওসমানীেক তা পিরচালনার
দািয়t অপ/ণ কেরন। ভারতীয় িনরাপtা এেজিngেলার মাধVেম পূব/ রণাŋেনর
pিতেরাধসংgােমর এই সব ঘটনা ও িসdােnর সংবাদ তাজউdীেনর কােছ
:পৗঁছােত >r কের pায় সেŋ সেŋই।

৫ এিpল ১৯৭১
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ঢাকায় কারিফউর :ময়াদ :ভার পাঁচটা :থেক সnVা সােড় সাতটা পয/n িশিথল
করা হয়। এ সময় দেল দেল :লাক ঢাকা তVাগ কের। ঢাকায় পািকsান কতৃ/পk
:ঘাষণা কের, pেদেশর পিরিsিত সশst বািহনীর সmূণ/ িনয়ntণাধীন রেয়েছ।
সশst অnpেবশকারীেদর [মুিkেযাdােদর] িবrেd বVবsা gহণ করা হেT।
পািকsানিবেরাধীেদর িবrেdও যেথািচত বVবsা :নওয়া হেT। ভুেTা এক
িববৃিতেত জানান :য :শখ মুিজবুর রহমান sাধীন পূব/ পািকsান গঠন করেত
:চেয়িছেলন। :সজnই িতিন জাতীয় পিরষেদর dিট কিমিট গঠেনর sপািরশ
কেরিছেলন। পািকsািন বািহনীর একিট পদািতক :কাmািন যেশার :থেক
kি•য়ার পেথ িবশাখালীেত মুিkবািহনীর পাতা বুিব :Tপ বা ফাঁেদর গেত/
আটেক যায়। সামিরক বহরিটেত ৯িট Tাক ও ২িট িজপ িছল। bসnেদর সবাই
sানীয় কৃষকেদর আkমেণ pাণ হারায়। :শরপুর-সাদীপুর এলাকায় পািকsািন
:সনা ও মুিkেযাdােদর মেধV তুমুল সংঘষ/ বােধ। উভয় এলাকায় মুিkেযাdারা
অসীম সাহেসর সােথ যুd কের এবং পািকsািন বািহনীর কাছ :থেক এলাকা
dিট মুk কের। এ যুেd িতন pাটুন পািকsািন bসেnর অিধকাংশই
মুিkেযাdােদর হােত িনহত হয়। এ যুেd ৩ জন মুিkেযাdা শহীদ হন এবং
আহত হন অসংখV। িসেলেট sরমা নদীর দিkণ পােড় এক খNযুেd
মুিkেযাdােদর কােছ পািকsািন বািহনী পরািজত হয় এবং তারা পািলেয় িগেয়
শালুিটকর িবমানঘাঁিটেত একt হয়। sরমা নদীর সমg দিkণাnল এবং উtের
িসেলট শহর শtrমুk হেয় মুিkেযাdােদর হsগত হয়। রাত আটটায়
মুিkেযাdারা যাtাবাড়ী :রােড পািকsািন :সনােবাঝাই একিট গািড় সmূণ/rেপ
Ñংস কের :দয়। সােথ সােথ ঢাকা ও :ডমরা :থেক পািকsািন :সনােদর বহর
ঘটনাsেলর িদেক অgসর হয় এবং :গালাবষ/ণ >r কের। তেব মুিkেযাdােদর
:কােনা kয়kিত হয়িন। তারা আkমণ চািলেয়ই সােথ সােথ gােমর িদেক চেল
যায়। িদনাজপুেরর ৮ নং উইং sেবদার আবdল মিজেদর :নতৃেt এক
:কাmািন ইিপআর, ৯ উইংেয়র আেরক pাটুন ইিপআরসহ bসয়দপুরনীলফামারী সদর রাsায় bসয়দপুেরর অদূের দােরায়ািনর কােছ pিতরkা ঘাঁিট
গেড় :তােল। পািকsািন বািহনী ১১িট গািড় িনেয় ভুিষরবnের অবsানরত
মুিkেযাdােদর ঘাঁিটর িদেক অgসর হেল মুিkেযাdােদর gিলর সmুখীন হয়।
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এেত পািকsািন :সনারা আর সামেন অgসর না হেয় bসয়দপুেরর িদেক পািলেয়
যায়। দশমাইল এলাকায় পািকsািনেদর সাঁেজায়া এবং :গালnাজ বািহনী
মুিkেযাdােদর ওপর অতিক/েত হামলা চালায়। এেত অেনক বাঙািল ইিপআর
শহীদ হন এবং অেনেক আহত হন। ×ােn পািকsািন সাবেমিরন মনেgার
বাঙািল নািবেকরা িবেdাহ :ঘাষণা কের এবং sইজারলVােªডর িদেক যাtা কের।
পাহাড়তলী :রলওেয় এলাকােত পািকsািন :সনারা :রেলর িচফ ইিÂিনয়ার
:মাজােmল :চৗধুরী, অVাকাউªটস অিফসার আবdল হািমদ, এল আর খান এবং
তােদর পিরবােরর সদs ও ভৃতVসেমত :মাট ১১ জন বাঙািলেক জবাই কের
হতVা কের।

৬ এিpল ১৯৭১
kি•য়ার িবশাখালীর যুেd মুিkেযাdােদর grtপূণ/ সামিরক িবজয় লাভ হয়।
চTgােমর :দাহাজারীেত মুিkবািহনীর সােথ পািকsািন :সনােদর pচN সংঘষ/
হয়। সংঘেষ/ মুিkেযাdােদর আkমেণ িটকেত না :পের পািকsািন :সনারা িপছু
হেট যায়। িসেলেটর কিরমগÂ সীমােn মুিkবািহনী ও পািকsািন :সনােদর
মেধV pচN লড়াই :শেষ পািকsািন :সনারা পmাদপসরণ কের বেল ঢাকায়
সামিরক কতৃ/পk পেরাkভােব sীকার কের। :সািভেয়ত :pিসেডªট পদগিন/
রkkয় বেnর আhান জািনেয় পািকsােনর :pিসেডªটেক িচিঠ িদেল জবােব
:pিসেডªট ইয়ািহয়া বেলন, পািকsােনর অভVnরীণ বVাপাের কাউেক হsেkপ
করেত :দওয়া হেব না। পািকsািন :সনারা অতিক/েত চাঁদপুর পুরান বাজাের
িবমান :থেক :বামাবষ/ণ কের। এ হামলায় :কােনা pাণহািন ঘেটিন। :গালাম
আযম, হািমdল হক :চৗধুরীসহ একিট দল পূব/ পািকsােনর সামিরক আইন
pশাসক িটkা খােনর সােথ :দখা কের। পািকsািন বািহনী এিদন িসেলট
শহরতিলর কলাপাড়ায় এক গণিনধনযj পিরচালনা কের। ফেল ২৫ জন িনরীহ
বাঙািল শহীদ হন। :বŋল :রিজেমªট সদs ও ভাŋার :লাকজনসহ sেবদার এ
:ক এম ফিরদউিdন আহমদ পাঁচেদানার শীলমnী নামক gােম pিতেরাধ গেড়
:তােলন। অnিদেক পািকsািন :সনারা :ডমরায় একt হেয় মুিkবািহনীর ওপর
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আkমেণর জn pstিত :নয়। পািকsািন :সনারা bসয়দপুর :সনািনবাস :থেক
িদনাজপুেরর িদেক অgসর হেল একসময় মুিkেযাdােদর রাইেফেলর আয়েtর
মেধV চেল আেস এবং তুমুল gিলিবিনময় হয়। dই-িতন ঘNা sায়ী এ যুেd
পািকsািন :সনারা বVাপক kয়kিত sীকার কের :সনািনবােস িফের যায়। এিদন
সnVা ৬-৭টার িদেক মুিkেযাdারা রাজশাহী শহর আkমণ কের। পািকsািন
বািহনীর pবল :গালাবষ/ণ ও sয়ংিkয় অেstর gিলবষ/েণর মুেখ মুিkেযাdারা
সmুেখ অgসর হয় এবং শtrর বূVহ :ভদ কের শহেও :ঢােক। pায় চার ঘNা
লড়াইেয়র পর রাজশাহী শtrমুk হয় এবং মুিkেযাdারা রাজশাহীর চতুিদ/েক
pিতরkাবূVহ গেড় :তােল। এিট মুিkযুেdর ইিতহােসও রাজশাহীর যুd নােম
খVাত। এিদন ‘গািড/য়ান’ পিtকার সংবাদ িশেরানাম িছল: আেলাচনা :ভেঙ
যায়িন। ইয়ািহয়া চানিন মুিজব kমতায় আsক। তাই িতিন বndক িনেয়
নামেলন।

৭ এিpল ১৯৭১
নয়ািদিls পািকsান দূতাবােসর dজন কম/কত/া শাহাবুিdন আহমদ ও
আমজাdল হক পািকsােনর সােথ সmক/েTদ কের বাংলােদেশর pিত আnগতV
:ঘাষণাকারী pথম kটনীিতক। এিদন সমs িসেলট :জলা মুিkবািহনীর দখেল
চেল আেস। পািকsািন বািহনী িসেলট িবমানবnর ও লাkাতুরা চা-বাগােনর
আশপােশ একt হয়। িবকােল পািকsািন বািহনী নড়াইল-যেশার :রােড
দাইতলা নামক sােন মুিkেযাdােদর pিতেরাধবূVেহ আkমণ চালায়।
মুিkবািহনীর পাlা আkমেণ পািকsািন বািহনী িটেক থাকেত না :পেও :পছেন
িফের চেল যায়। এ যুেd পািকsািন বািহনীর আnমািনক ৩০ জন িনহত হয়।
অপর পেk মুিkেযাdােদর :কউ হতাহত হয়িন। এিদেক পাব/তীপুেরর িবহািররা
িনকটবত/ী gামgেলােত বVাপক হাের লুটপাট ও অিgসংেযাগ কের এবং িনরীহ
gামবাসীেক িনম/মভােব হতVা কের। নােয়ব sেবদার িসিdেকর :নতৃেt
মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর দখলকৃত খুলনা :বতার :কেndর ওপর
আkমণ চালায়। এ যুেd ২০ জন পািকsািন :সনা িনহত হেলও মুিkেযাdােদর
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এ আkমণ বVথ/ হেয় যায়। এখােন ১ জন মুিkেযাdা শহীদ হন। এিদেক
পািকsািন বািহনী :দৗলতপুেরর রঘুনাথপুর gােম হামলা চালায় এবং :সখােন
বh :লাকেক হতVা কের। এিদন যেশার সদেরর :লবুতলা gােম পািকsািন
বািহনীর সেŋ মুিkেযাdােদর তুমুল gিলিবিনময় হয়। কেয়ক ঘNার এ যুেd
পািকsািন বািহনীর ৫০ জেনর মৃতুV হয় এবং তারা pচুর kয়kিত sীকার কের
যেশার :সনািনবােস িফের :যেত বাধV হয়। এিদেক িবএসএেফর :ল. কেন/ল
:মঘ িসং dিট :কাmািন িনেয় িঝকরগাছা লাওজান :গেটর কােছ pিতরkাবূVহ
গেড় :তােল। নীলফামারীেত পািকsািন বািহনী মুিkেযাdা sেবদার মিজেদর
ওপর আkমণ চালায়। এ যুেd পািকsািন বািহনীর ৮ জন িনহত হয়।
মুিkেযাdারা kিত sীকার করেলও অটুট মেনাবল িনেয় :দবীগেÂ এেস
িডেফn :নয়। এিদন মুিkেযাdােদর একিট pাটুন kলারঘাট :থেক
লালমিনহারহাট পয/n এলাকায় পািকsািন বািহনীর সশst অবাঙািলেদর ওপর
আkমণ চািলেয় ২১ জনেক হতVা কের। :মজর িনজােমর :নতৃেt মুিkেযাdারা
পাব/তীপুেরর পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর আtঘাতী হামলা চালায়।
ফেল অেনক মুিkেযাdা শহীদ হন এবং পাব/তীপুর শtrেদর দখেল চেল যায়।
এখানকার :বঁেচ যাওয়া মুিkেযাdারা সের এেস হাবড়ায় অবsান gহণ কের।
মুসিলম লীগ :নতা খান এ সবুর ঢাকায় :জনােরল িটkা খােনর সােথ সাkাৎ
কের পািকsািন বািহনীেক পূণ/ সহেযািগতার আƒাস :দয়। এিদেক জামায়ােতর
pােদিশক আিমর :গালাম আযম, :গালাম সারওয়ার ও মওলানা নূrjামান
ঢাকায় এক যুk িববৃিতেত বেলন, পূব/ পািকsােনর জনগণ :দেশর সাব/েভৗমt
িনেয় সাmাজVবাদী ভারতেক িছিনিমিন :খলেত :দেব না। পূব/ পািকsােনর
জনগণ সশst অnেpবশকারীেদর [মুিkেযাdােদর] :কােনা sােন :দখামাt খতম
কের :দেব।

৮ এিpল ১৯৭১
চাঁদপুেরর িবিভn রাজৈনিতক :নতৃবৃেnর উপিsিতেত হাজীগÂ ডাকবাংেলােত
পািকsািন বািহনীর pিতেরাধ িনেয় এক bবঠক হয়। এই bবঠেক ডা. আবdস
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সাtার, ড. আবু ইউsফ, হািববুর রহমান, সাইdর রহমান, িব এম কিলমুlাহ,
আলী আহমদ pমুখ উপিsত িছেলন। :ডপুিট কিমশনার মÂুrল কিরম
পিরিsিত িনেয় sেবদার :মজর লুৎফর রহমােনর সােথ আেলাচনায় বেসন এবং
:নায়াখালী pিতরkার পিরকlনা কেরন। :মজর িস আর দt ও কVােpন
আিজজ িসেলট :জলা মুk করার পিরকlনা gহণ কেরন। নড়াইল-যেশার
:রােড দাইতলা নামক sােন অবsানরত মুিkেযাdােদর pিতরkাবূVহেত
পািকsািন বািহনী আkমণ চালায়। ৫ ঘNা sায়ী এ যুেd পািকsািন বািহনী
আিট/লাির ও মট/ার বVবহার কের। মুিkেযাdারা :গালাবাrেদর অভােব িপছু
হেট নড়াইেল অবsান :নয়। রাত ১টায় sেবদার :বারহােনর :নতৃেt
মুিkেযাdােদর একিট :কাmািন লালমিনহারহাট থানা :হডেকায়াট/াের
অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/েত আkমণ চালায়। পািকsািন
:সনারা িফlগান আিট/লাির এবং অnাn আধুিনক অেstর সাহােযV
মুিkেযাdােদর বদরগÂ pিতরkাবূVেহ আkমণ চালায়। এ যুেd িতনজন
মুিkেযাdা শহীদ হন। ভুিষরবnের মুিkেযাdােদর অবsােনর ওপর পািকsািন
বািহনী আkমণ চালায়। এ যুেd মুিkেযাdারা িপছু হেট এবং দশমাইল নামক
sােন িডেফn :নয়। kিড়gােম কVােpন নওয়ােজেশর উেদVােগ মুিkেযাdােদর
একিট সেmলন হয়। ভারতীয় িবএসএেফর :ল. কেন/ল িলমাইয়া, :মজর িস
আর দt ও কVােpন আিজেজর সােথ সাkাৎ কেরন এবং সামিরক সাহােযVর
pিতrিত :দন। পািকsািন বািহনী শালুিটকর িবমানবnর এবং লাkাতুরা
এলাকা :থেক অgসর হেয় মুিkেযাdােদর িবিভn অবsােনর ওপর হামলা
চালায়। পাঁচেদানায় মুিkেযাdােদর দৃঢ় pিতরkাবূVেহ পািকsািন :সনারা
আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনী ১৫৫িট pাণ হািরেয় এবং
বVাপক kিতর sীকার হেয় িপছু হেট।
কািলহাতী :সতু এলাকায় মুিkেযাdা ও পািকsািন বািহনীর মেধV তুমুল
সংঘষ/ হয়। পািকsািন বািহনী :বশ kিত sীকার কের। ভারেতর িtপুরায়
বাংলােদেশর শরণাথ/ীেদর জn ৯িট শরণাথ/ী িশিবর :খালা হয়। জািতসংেঘ
পািকsােনর sায়ী pিতিনিধ আগা শািহ জািতসংেঘর মহাসিচব উথােªটর কােছ
:pিরত এক :নােট বেলন, ভারত পািকsােনর অভVnরীণ বVাপাের হsেkপ
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করেছ। ভারত িবিTnতাবাদীেদর pতVk মদদ :জাগােT। ঢাকায় সামিরক
কতৃ/পk :ঘাষণা কের, পূব/ পািকsােন সশst বািহনী :য তৎপরতা চালােT,
িবমানবািহনী তােত সাহাযV করেছ। িবমানবািহনী অnpেবশকারীেদর
[মুিkেযাdা] আsানায় ও যানবাহেনর ওপর আঘাত হানেছ। dÎৃতকারীরা
[মুিkবািহনী] পূব/ পািকsােন সাধারণভােব যানবাহন চলাচেল অnরায় সৃি•র
জn রাsায় :য pিতবnকতা bতির কেরেছ তা অপসারণ করা হেয়েছ।
কালিবলm না কের পূব/ পািকsােনর জনগণেক সমাজ ও রাTিবেরাধীেদর
pিতেরাধ কের :দেশ sাভািবক অবsা িফিরেয় আনেত হেব এ মেম/ কৃষক
Ÿিমক পািট/র সভাপিত এ এস এম :সালায়মান ঢাকায় এক িববৃিত :দন।
মুসিলম লীগ :নতা কাজী আবdল কােদর করািচেত এক সংবাদ সেmলেন
বেলন, পূব/ পািকsােনর সাmpিতক অরাজকতার জn :শখ মুিজব ও :বআইিন
:ঘািষত আওয়ামী লীগ দায়ী। িতিন :সনাবািহনীর সমেয়ািচত হsেkেপর
pশংসা কের বেলন, তারা িবিTnতাবাদীেদর হাত :থেক :দশ ও জনগণেক
বাঁিচেয়েছ। জাকাত/ায় ইেnােনশীয় িবƒিবদVালেয়র ছাtরা পূব/ পািকsািন
দূতাবােসর সামেন িবেkাভ pদশ/ন কের। িদঘী ইউিনয়েনর মাইজখাড়া gােম
:মা. মহারাজ, মŋল িময়া, জয়ড়ার বােহrিdন ও :নায়াখালীর আবdল মাnান
মািনকগেÂর কালীগŋা নদীর পােড় পািকsািন বািহনীর gিলেত শহীদ হন।
তারা সবাই তরাঘােটর সড়ক ও জনপথ িবভােগর কম/চারী। পািকsািন বািহনীর
dই :কাmািন bসিনক ৭িট িsডেবাট ও ২িট লn সহেযােগ রাঙামািট-মহালছিড়
:নৗপেথর আশপােশ অবsানরত মুিkবািহনীর ওপর আkমণ কের। মুিn
আবdর রউেফর এলএমিজর কাভািরং ফায়াের কVােpন খােলkjামান তার
bসnেদর িনেয় িপছু হটেত থােকন। তার অবVথ/ gিলেত িsডেবাটgেলা ডুেব
যায় এবং :সgেলােত অবsানরত পািকsািন bসnরা হতাহত হয়। বািক bসnরা
লn dিটেত কের পালােত থােক। পািকsািনরা এলএমিজর :রেÂর বাইের িগেয়
৩ মট/ােরর :গালাবষ/ণ করেত থােক। অসমসাহসী মুিn আবdর রউফ তখেনা
gিল চালােনা অবVাহত :রেখিছেলন। হঠাৎ শtrর একিট :গালা তার িঠক ওপের
পেড়। মুহূেত/ই িছnিভn হেয় যায় (বীরেŸw) মুিn আবdর রউেফর :দহ।
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৯ এিpল ১৯৭১
:জনােরল িটkা খান পূব/ পািকsােনর গভন/র িহেসেব শপথ :নন। শপথ অnwান
পিরচালনা কেরন ঢাকা হাইেকােট/র pধান িবচারপিত িব এ িসিdকী। ঢাকায়
খাজা খেয়রউিdনেক আhায়ক কের ১৪০ সদsিবিশ• নাগিরক শািn কিমিট
গঠন করা হয়। ময়মনিসংেহর মধুপুের পািকsািন বািহনীর সােথ মুিkেযাdােদর
তুমুল যুd সংগিঠত হয়। মুিkেযাdারা :নায়াখালীর নােথর :পটুয়া :sশেনর
কােছ একিট ফেরায়াড/ িডেফn sাপন কের। িসেলট িবমানবnর ও লাkাতুরা
চা-বাগান এলাকা বVতীত পুেরা িসেলট মুিkেযাdােদর দখেল চেল আেস। মীর
শওকত নােয়ক তােহরসহ ১০ জন bসিনক সকাল সােড় আটটায় কালুরঘাট
:থেক এক মাইল উtের পািকsািন বািহনীর ঘাঁিট কৃিষ ভবন আkমণ কেরন।
উভয় পেkর তুমুল যুেd পািকsািন বািহনীর একজন কVােpন ও sেবদারসহ
২০ জন িনহত হয়। বািকরা কৃিষ ভবন :ছেড় শহের চেল :যেত বাধV হয়।
:বনােপাল সীমােn মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর মেধV সারা িদন যুd চেল।
পািকsািন বািহনী নড়াইল মহkমা শহের িবমান হামলা চালায় এবং নড়াইল
শহর দখল কের :নয়। :গালাম আযম :রিডও পািকsােনর ঢাকা :কnd :থেক
এক ভাষেণ বেলন, ভারত সশst অnpেবশকারী :pরণ কের কায/ত পূব/
পািকsােনর :দশেpমেক চVােলÂ করেছ।

১০ এিpল ১৯৭১
লাকসােম পািকsািন বািহনীর সােথ মুিkেযাdােদর মুেখামুিখ লড়াই >r হয়।
মুিkেযাdােদর আkমেণ পািকsািন বািহনীর dজন :লফেটnাªটসহ ২৬ জন
bসn িনহত এবং ৬০ জন আহত হয়। এ সংঘেষ/র পরমুহূেত/ পািকsািন
বািহনীর bসnরা িনেজেদর সামেল িনেয় :মিশনগান, মট/ার ও আিট/লািরর
:গালাgিল >r কের। চার ঘNা gিলিবিনমেয়র পর মুিkেযাdারা িপছু হেট।
ফেল পািকsািন বািহনী লাকসাম দখল কের :নয়। মুিkেযাdারা পািকsািন
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বািহনীর আkমণ pিতহত করার লেkV :দৗলতগÂ :সতু উিড়েয় :দয়। এেত
লাকসাম-:নায়াখালী সড়েকর :যাগােযাগ িবিTn হেয় যায়। িসেলেট পািকsািন
বািহনী মুিkেযাdােদর অবsানgেলােত pচN হামলা চালায়। হামলার মুেখ
মুিkেযাdারা িপছু হেট sরমা নদীর দিkণ পােড় অবsান :নয়। দশমাইেল
মুিkবািহনীর ঘাঁিটেত পািকsািন :সনারা টVাংক ও :গালnাজ বহর িনেয়
আkমণ চালায়। >rেত মুিkেযাdারা সাহিসকতার সােথ তােদর pিতহত
কের। :বলা ২টায় িdতীয়বােরর মেতা আkমণ করেল মুিkেযাdারা dই ভােগ
িবভk হেয় িপছু হেট। পাবনা পািকsািন :সনােদর দখেল চেল যায়। তারা
শহের pেবশকােল রাsার dপােশর বািড়ঘর, :দাকানপাট ও pিতwােন আgন
jািলেয় :দয় এবং gিল কের অগিণত মাnষেক হতVা কের। এিদন মািক/ন
পররাT দpেরর সহকারী সিচব :জােসফ িসসেকা বেলন, িdপkীয় চুিk
অnযায়ী যুkরাT পািকsানেক :য অst িদেয়েছ, তা তারা অভVnরীণ িনরাপtার
জn বVবহার করেত পারেব।

১১ এিpল ১৯৭১
pধানমntী তাজউdীন আহমদ sাধীন বাংলা :বতার :কnd :থেক জািতর উেdেশ
এক ভাষেণ বেলন, sাধীন বাংলােদশ আর তার সােড় সাত :কািট সnান আজ
চূড়াn সংgােম িনেয়ািজত। আমােদর জয়লাভ করেতই হেব এবং আমরা :য
জয়ী হব তা অবধািরত। িতিন আেরা বেলন, sাধীন বাংলােদশ সরকােরর
pধানতম লkV হেলা বাংলােদশেক শtrর কবল :থেক মুk করা। মেন
রাখেবন, আমরা আজ শtrর ওপর পাlা হামলায় িনেয়ািজত আিছ। আমােদর
এই মুিkসংgােম ধম/, মত, :Ÿিণ বা দল :নই। আমােদর একমাt পিরচয়
আমরা বাঙািল, আমােদর শtrপk আমােদর বাঙািল িহেসেবই হতVা করেছ।
িতিন িনেmাkভােব মুিkেযাdােদর অবকাঠােমা গঠেনর কথা উেlখ কেরন: ১.
িসেলট ও kিমlা অnেল :বŋল :রিজেমেªটর খােলদ :মাশাররফ, ২. চTgাম ও
:নায়াখালী অnেল :মজর িজয়াউর রহমান, ৩. ময়মনিসংহ ও টাŋাইল অnেল
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:মজর সিফউlাহ, ৪. kি•য়া ও যেশার অnেল ইিপআেরর :মজর আবু
ওসমান। pধানমntী :চৗ এন লাই পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়ার কােছ
:pিরত এক পেt বেলন, চীন সরকার মেন কের, বত/মােন পািকsােন যা ঘটেছ,
তা পািকsােনর ঘেরায়া বVাপার। িতিন পািকsানেক আƒাস :দন, ভারত
পািকsােনর ওপর হামলা চালােল চীনা সরকার ও জনগণ সব সময় পািকsান
সরকার ও জনগণেক তােদর রাTীয় সাব/েভৗমt ও জাতীয় sাধীনতা রkার
জn nাযV সংgােম দৃঢ় সমথ/ন :দেব। পািকsািন :সনারা sানীয় দালােলর
সহায়তায় pথেম :গাপালগÂ pেবশ কের। পের তারা মুিkেযাdােদর ঘাঁিট
মািনকহার আkমণ কের। পািকsািন :সনােদর আধুিনক অেstর মুেখ
মুিkেযাdারা ছtভŋ হেয় পড়েল তারা মািনকহার gামিট jািলেয় :দয়।
মুিkেযাdারা কালীগেÂ অgসরমাণ পািকsািন বািহনীেক অVামবুশ কের। এেত
পািকsািন বািহনীর ৩িট গািড় িবন• হয় এবং ১০ জন bসn িনহত হয়।
ফুলবাড়ীেত পািকsািন বািহনীর সােথ তৃতীয় :বŋল বVাটািলয়েনর তীb যুd হয়।
পািকsািন বািহনীর pবল আkমেণর মুেখ বVাটািলয়ন চরখাই চেল আেস এবং
:সখােন pিতরkাবূVহ গেড় :তােল। পািকsািন বািহনী যােত চরখাই আkমণ
করেত না পােও, :সজn কVােpন আশরােফর :কাmািন ফুলবাড়ী চরখাই
:রােড, :মজর আেনায়ার :কাmািন :ঘাড়াঘাট চরখাই :ঘাড়াঘাট-চরখাই :রােড
িডেফn :নয় এবং :ল. :মাখেলেসর :কাmািনেক :ডপথ :কাmািন িহেসেব রাখা
হয়। সকােল পািকsািন বািহনী এেলাপাতািড় gিল ছুড়েত ছুড়েত ঈƒরদী pেবশ
কের। এেদর gিলেত :রলেগেট মিজদ নােমর একজন kিল শহীদ হন।
ঈƒরদীেত পািকsািন বািহনী pেবেশর পরপরই অবাঙািলরা সিkয় হেয় ওেঠ।
তারা ধারােলা অstশst িদেয় বাঙািল িনধন অিভযােন নােম। নূর মহlা ও ফেত:মা.পুর এলাকায় পািকsািন বািহনীর সােথ িমেল অবাঙািলরা হতVাকাN ও
লুটতরােজ অংশ :নয়। রােত এ dিট মহlায় তারা ৩২ জন বাঙািলর pাণ হনন
কের। :বনােপাল সড়েক পািকsািন বািহনী ও মুিkেযাdােদর মেধV সংঘষ/ হয়।
এেত উভয় পেkর :বশ িকছু bসn হতাহত হয়। কালুরঘােট মুিkেযাdােদর
অবsােনর ওপর পািকsািন বািহনী আধুিনক মারণােstর সাহােযV আঘাত হােন।
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উভয় পেkর তুমুল যুেd কVােpন হাrন ও :ল. শমেসর মিবন আহত হন এবং
:বশ িকছু পািকsািন :সনা িনহত হয়। মুিkেযাdারা কালুরঘাট :ছেড় পিটয়ার
িদেক চেল যান এবং পের :সখান :থেক বাnরবান রওনা হন। িঝকরগাছায়
মুিkেযাdােদর সােথ পািকsািন বািহনীর তুমুল লড়াই হয়। এ লড়াইেয়
পািকsািন :সনােদর pচুর kিত সািধত হয়। এিদন :ল. :জনােরল িনয়ািজ পূব/
পািকsান কমােªডর অিধনায়ক িনযুk হন।

১২ এিpল ১৯৭১
পািকsািন বািহনী টVাংক ও ভারী অেstর সাহােযV মুিkেযাdােদর হাবরা ঘাঁিট
আkমণ কের। মুিkেযাdা ছtভŋ হেয় যায়। মুিkেযাdােদর চারিট :কাmািন
ও একিট সােপাট/ pাটুন সিmিলতভােব লালমিনরহাট িবমানবnর এলাকােত
পািকsািন বািহনীর ওপর বড় রকেমর আkমণ চালায়। এ লড়াইেয় :বশ িকছু
পািকsািন :সনা িনহত হেলও :শষ পয/n পািকsািন :সনােদর বVাপক
আkমেণর মুেখ মুিkেযাdারা তােদর ঘাঁিটেত িফের আেস। ইs :বŋল
বVাটািলয়েনর পুেরা বািহনী কালুরঘাট :থেক রাঙামািট চেল আেস এবং :সখােন
pিতরkাবূVহ গেড় :তােল। মহালছিড়েত বVাটািলয়েনর :হডেকায়াট/ার sািপত
হয়। :ভারেবলা পািকsািন বািহনী আিট/লাির সােপােট/ যেশার িঝকরগাছায়
মুিkেযাdােদর pিতরkাবূVেহ বVাপক হামলা চালায়। pচN যুেd ইিপআর
বািহনীর dজন ও িবএসএফ বািহনীর একজন িনহত হয়। ইিপআর বািহনী
পুনরায় :বনােপােলর কাগজপুের pিতরkাবূVহ গেড় :তােল। সংসদ সদs ডা.
িজকাrল হক, সমাজকম/ী তুলশীরাম, ডা. শামsল হক, ডা. বিদউjামান, ডা.
ইয়াkব আলী, যমুনা pসাদ, রােমƒর লাল আগরওয়ালাসহ :gফতারকৃত
bসয়দপুেরর pায় ১৫০ জন sানীয় :নতৃবৃnেক ১৯ িদন িনম/ম অতVাচার কের
অবেশেষ রংপুর :সনািনবােসর পিmম পােশর উপশহের িনেয় gিল কের হতVা
করা হয়। পাব/তীপুের মুিkেযাdােদর অবsােনর ওপর পািকsািন বািহনী
পুনরায় :গালাবষ/ণ কের। মুিkেযাdারা িপছু হেট। এ যুেd একজন মুিkেযাdা
শহীদ হন। নােটােও মুিkেযাdােদর অবsােনর ওপর পািকsািন :সনারা বVাপক
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:শিলংেয়র মাধVেম আkমণ চালায়। এ আkমেণ মুিkেযাdারা িপছু হেট
বােনƒের িগেয় িডেফn :নয়। পািকsািন বািহনী িতsা পুেল অবsানরত
মুিkবািহনীর pিতরkাবূVেহ ভারী অেstর সাহােযV িতন িদক :থেক আkমণ
চালায়।
রােত sাধীন বাংলা :বতার :কnd :থেক বাংলােদশ সরকােরর যুdকালীন
মিntসভার নাম :ঘাষণা করা হয়। মািক/ন যুkরােTর ২৯ জন নাগিরক
পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়ার :pিরত এক আেবদেন অিবলেm পূব/ বাংলার
সমsা সমাধােনর জn আইনগত pেয়াজনীয় বVবsা gহেণর আhান জানান।
ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk িশkা pিতwানgেলা ছাড়া সরকাির, sশািসত, আধা
sশািসত সংsাgেলার সকল কম/চারীেক সব/েশষ ২১ এিpেলর মেধV কােজ
:যাগদােনর িনেদ/শ :দয়। :বতার ভাষেণ সবুর খান একটুও দয়া না :দিখেয়
মুিkেযাdা ও সহেযািগতাকারীেদর খতম করার আhান জানায়। এমনিক
সেnহজনক :যেকােনা :লােকর িবrেdও বVবsা িনেত বেল। মুসিলম লীগ
সভাপিত শামsল hদার :নতৃেt একিট pিতিনিধদল কসাই িটkা খােনর সােথ
সাkাৎ কের এবং সব/াtক সহেযািগতার আƒাস :দয়। শািn কিমিট গঠেনর পর
ঢাকায় pথম িমিছল :বর করা হয়। িমিছেলর পুেরাভােগ :নতৃt :দন :গালাম
আযম ও মিতউর রহমান িনজামী। িমিছল :শেষ :গালাম আযেমর :নতৃেt
:মানাজাত পিরচািলত হয়।

১৩ এিpল ১৯৭১
পািকsািন বািহনী bাhণবািড়য়া দখেলর অিভযান >r কের। এ উেdে° তারা
bাhণবািড়য়া ও আ>গেÂ মুিkেযাdােদর অবsােনর ওপর িবমান হামলা
চালায়। :হিলকpাের আ>গÂ পাওয়ার :sশেনর :পছেনর মােঠ bসn নামােনা
হয়। জল, sল ও আকাশপেথ পািকsািন বািহনীর সাঁড়ািশ আkমেণ িটকেত না
:পের আ>গÂ ও লালপুের িনেয়ািজত িdতীয় :বŋেলর bসnরা তােদর অবsান
:ছেড় bাhণবািড়য়ায় চেল আেস। :মঘনা িbজ ও আ>গÂ পািকsািন বািহনীর
দখেল চেল যায়। সব/দলীয় সংgাম কিমিট ও কেªTাল rম ঠাkরগাঁও মহkমার
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িবিভn sােন অবsানরত ২০িট pিতরkা কVাm তুেল িনেয় সীমােn অবsান :নয়
এবং :নতৃবৃn শহর :ছেড় চেল যায়। :গায়ালnঘােট পািকsািন বািহনীর সেŋ
মুিkবািহনীর তুমুল লড়াই হয়। sেবদার শামsল হেকর :নতৃেt মুিkবািহনী
পািকsািন বািহনীর একিট জলযান ডুিবেয় :দয়। এ লড়াইেয় পািকsািন বািহনী
পািলেয় আtরkা কের। িসেলট শহর সংলg লাkাতুরা চা-বাগােনর অসংখV চাŸিমকেক পািকsািন হানাদাররা gিল কের হতVা কের। নড়াইল শহর পািকsািন
বািহনীর দখেল চেল যায়। পািকsািন বািহনী টাŋাইল দখেলর পর ময়মনিসংহ
শহর দখেলর লেkV এিগেয় এেল মধুপুর গড় এলাকায় মুিkেযাdারা তােদর
পথ :রাধ কের। dপেkর মেধV pচN gিলিবিনময় হয়। শtrপেkর pবল
gিলবষ/েণও মুিkেযাdােদর একজনও িনহত বা আহত হয়িন। অপর িদেক
পািকsািন বািহনীর dজন Dাইভার ঘটনাsেল মারা যায়। এ যুেdর উেlখVেযাগV
িদক হেT, মুিkেযাdােদর সবাই িছেলন অstচালনায় অনভVs ছাt। বgড়া
পািকsািন বািহনীর দখেল চেল যায়। বদরগেÂ পািকsািন বািহনী টVাংক িনেয়
মুিkেযাdােদর ওপর আkমণ চালায়। পািকsািন :সনােদর তীb আkমেণ
মুিkেযাdারা পmাদপসরণ কের। পািকsািন বািহনী ঠাkরগাঁওেয়র ভাতগাঁেয়
সmুখযুেd না এেস খানসামার পথ ধেও :পছন :থেক আkমেণর পিরকlনা
কের। পিরকlনা :মাতােবক পািকsািন :সনারা খানসামার কােছ একিট নদী
পার হেত থাকেল মুিkেযাdারা আkমণ চালায় এবং পািকsািন বািহনীর ৮
বালুচ িড :কাmািনেক সmূণ/rেপ পযু/দs কের। বােনƒের পািকsািন :সনােদর
সােথ তুমুল যুেd মুিkেযাdারা ছtভŋ হেয় পেড়। অেনক মুিkেযাdা
শাহাদাতবরণ কেরন। বােনƒর ও :সই সেŋ সারদার পতন হয়। সারদায়
পািকsািন :সনা চেল আসায় :বসামিরক ও সামিরক বািহনীর pায় dই হাজার
:লাক নদীর ধাের আŸয় :নয়। পািকsািন বািহনী সবাইেক িঘের :ফেল এবং
gিল কের ও :পTল িদেয় পুিড়েয় pায় ৮০০ জনেক নৃশংসভােব হতVা কের। এ
:বদনাদায়ক ঘটনািট মুিkযুেdর ইিতহােস সারদার গণহতVা নােম খVাত।
রাজশাহী :সনািনবাস এলাকায় অবsানরত মুিkেযাdােদর ওপর পািকsািন
বািহনী আিট/লাির, পদািতক ও িবমান হামলা চালায়। পািকsািন :সনােদর এ
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আkমেণ মুিkেযাdারা িপছু হেট চাঁপাইনবাবগÂ এলাকায় সমেবত হয় এবং
:গাদাগাড়ীেত pিতরkাবূVহ রচনা কের। িবকাল ৪টায় গŋাসাগর িbেজ
মুিkেযাdােদর ওপর পািকsািন বািহনীর :গালnাজ দল :গালাবষ/ণ কের। এ
যুেd পািকsািন বািহনীর ৩ জন অিফসারসহ অেনক bসn মারা যায়। পািকsািন
বািহনী পুনরায় রাজশাহী দখল কের।

১৪ এিpল ১৯৭১
গারা িদন bাhণবািড়য়ােত পািকsািন বািহনী িবমান হামলা চালায়। পাশাপািশ
আ>গেÂও পািকsািন বািহনীর িবমান আঘাত হােন। এ হামলায় বh িনরীহ
মাnষ ও মুিkেযাdা শহীদ হয়। পািকsািন বািহনীর একিট িbেগড kিমlা
:সনািনবাস :থেক bাhণবািড়য়ার িদেক অgসর হয়। পািকsািন বািহনী
উজািনসার িbেজর কােছ মুিkেযাdােদর অবsােনর কােছ এেল মুিkেযাdারা
বVাপক আkমণ চালায়। এ যুেd পািকsািন বািহনীর একজন অিফসারসহ ১৭৩
জন bসn িনহত হয়। সারা িদন মধুপুর গেড় মুিkেযাdা ও পািকsািন বািহনীর
মেধV pচN যুd হয়। এ যুেd আধুিনক মারণােst সিjত পািকsািন বািহনী pাণ
বাঁচােত িপছু হেট কািলহাতী ও ঘাটাইল অnেল অবsান :নয়। pথম :বŋল
:রিজেমªট :চৗগাছা :থেক :হডেকায়াট/ার তুেল িনেয় :বনােপােলর ৩ মাইল পূেব/
কাগজপুর gােম sাপন কের এবং যেশার :বনােপাল রাsার dধাের
pিতরkাবVবsা গেড় :তােল। িদনাজপুেরর খানসামা এলাকায় অবsানরত
মুিkেযাdােদর ওপর নীলফামারী :থেক আসা পািকsািন বািহনী আkমণ
চালায়। পািকsািন বািহনীর হঠাৎ আkমেণ মুিkেযাdারা িবিTnভােব িপছু
হেট। ঠাkরগাঁও পnগড় এলাকায় মুিkেযাdােদর pিতরkাবূVহ পািকsািন
বািহনী আkমণ কের এবং আgেন :বামার সাহােযV পnগড় শহরেক
সmূণ/rেপ jািলেয় :দয়। মুিkেযাdারা শহর :ছেড় অমরখানায় িডেফn :নয়।
সকাল ৯টায় পািকsািন বািহনী kিড়gােমর খিললগÂ এেস :জলখানার উtের
অবsান gহণ কের। পািকsািন :সনারা :জল অিফেস কম/রত :হডkাক/ ও

63

:সপাইসহ ৫ জনেক gিল কের হতVা কের। রাজশাহী শহেরর লkীপুর গাল/স
sুেলর সামেন পািকsািন :সনারা ৩০ জনেক সমেবত কের। তার মেধV
মঈনউিdন, রতন ও মাsদ রানা জীবেনর ঝুঁিক িনেয় :দৗেড় পালায়। বািক
সবাইেক পািকsািন :সনারা gিল কের হতVা কের। িকnt :সৗভাগVkেম
:মাশাররফ :হােসন সªটু লােশর িনেচ চাপা পেড় আহত অবsায় :বঁেচ যান।
পািকsািন বািহনী সাnাহার :পৗঁছােল sানীয় িবহািররা হানাদারেদর সােথ িমিলত
হেয় আশপােশর gামgেলা :ঘরাও কের এবং নারী-পুrষিনিব/েশেষ অগিণত
মাnষেক হতVা কের। এ হতVাযj মুিkযুেdর ইিতহােস সাnাহার গণহতVা নােম
পিরিচত। পািকsািন বািহনীর dিট :কাmািন মুিkেযাdােদর রাজারহাট ও
kলারঘাট অবsােনর ওপর বVাপক আkমণ চালায়। এ সংঘেষ/ মুিkেযাdারা
sান dিট :ছেড় িদেয় িপছু হেট। রাঙামািট, খাগড়াছিড় এলাকােত কVােpন
আফতাব কােদেরর :নতৃেt একিট :কাmািন, বুিড়ঘাট ও রাঙামািটর মধVsেল
একিট :কাmািন িনেয় কVােpন খােলkjামান, রাঙামািট ও বরকেলর মধVsেল
:ল. মাহফুজ একিট :কাmািন িনেয় এবং kতুবছিড় এলাকােত sেবদার
:মাতােলব একিট :কাmািন িনেয় pিতরkামূলক অবsান :নয়। মুিkবািহনী
pচN যুেdর পর kিমlার কসবা পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক পুনদ/খল কের
:নয়। মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর মেধV পাকশী :সতুর কােছ তীb সংঘষ/
হয়। বাংলা নববষ/ উপলেk sাধীন বাংলা :বতার :কnd :থেক pদt এক ভাষেণ
pধানমntী তাজউdীন আহমদ বাংলােদেশর মুkাnল সফেরর জn িবেƒর
সকল বাত/াজীবী এবং রাজৈনিতক ও kটৈনিতক পয/েবkেদর pিত আমntণ
জানান। িতিন সকল বnুরােTর সরকার ও জনগণ এবং আnজ/ািতক সংsা যথা
:রডkস ইতVািদর pিত সরাসির বাংলােদশ কতৃ/পেkর সােথ :যাগােযাগ করার
অnেরাধও জানান। ঢাকায় :মৗলিভ ফিরদ আহমেদর সভাপিতেt শািn কিমিটর
িsয়ািরং কিমিটর এক সভায় বাংলার sাধীনতাসংgামেক bাhণVবাদীেদর
চkাn আখVা িদেয় মুিkেযাdােদর Ñংস করার শপথ :নওয়া হয়।
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১৫ এিpল ১৯৭১
মধুপুের মুিkেযাdােদর pিতরkাবূVহ :ভেঙ পেড়। পািকsািন বািহনীর আkমেণ
bভরেবর পতন হয়। পািকsািন বািহনী bভরেব বVাপক হতVাযj এবং লুNন,
অিgসংেযােগর মাধVেম ধবংসযj চালায়। নগরবাড়ী ঘােট পািকsািন বািহনী
:ফির :থেক মুিkেযাdােদর ওপর মট/ার :ছােড়। পািকsািন বািহনীর এ
আkমেণ মুিkেযাdারা তােদর অবsান :থেক ১০ িকিম িপিছেয় বgড়া
মহাসড়েকর ডাববাগান এলাকায় এেস অবsান :নয় এবং শtrবািহনীর জn
িtমুখী ফাঁদ bতির কের। পািকsািন বািহনী চুয়াডাŋায় pচN িবমান হামলা
চালায়। এ হামলায় অসংখV িনরst িনরীহ মাnষ িনহত হয়। পািকsািন বািহনী
হাজীগÂ বাজাের pেবশ কের। অপর িদেক কিলমুlাহর :নতৃেt মুিkেযাdােদর
একিট দল চাঁদপুর ও ফিরদগÂ :থেক ডাকািতয়া নদীর দিkণ পােড় সমেবত
হেয় pিতরkামূলক অবsান :নয়। পািকsািন বািহনী ১০িট Tাক ও ৮িট িজেপ
কের gিল করেত করেত ঠাkরগাঁও শহের pেবশ কের। আতেŋ ঠাkরগাঁওবাসী
শহর ছাড়েত >r কের। অlkেণর মেধV শহর হেয় যায় ধু ধু জনশূn। িততাস
নদীর পূব/ পােড় শাহবাজপুেরর কােছ মুিkেযাdারা একিট pিতরkাবূVহ রচনা
কের। িবকােল পািকsািন বািহনীর হােত িঝনাইদেহর পতন ঘেট। :ল. মাহফুজ
খাগড়াছিড়েত :মজর িজয়ার সােথ সাkাৎ কের sেবদার খায়rjামান, কিরম,
ইিÂিনয়ার ইসহাক, ফাrক আহmদ, শওকত আলী pমুখেক িনেয় রাঙামািট
বুিড়ঘাট বাজাের আেসন ও অবsান :নন। এখান :থেক টVাড়া পািকsািন
বািহনীেক অতিক/ত আkমণ কের বVিতবVs কের :তােলন। চTgােমর রাজাঘাট
এলাকা পািকsািন বািহনীর দখেল চেল যায়। মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর
কাছ :থেক kিমlার গŋাসাগর পুনrdার কের। মুিkবািহনী কেয়ক িদন ধের
pিতেরাধযুেdর পর রাজশাহী শহেরর অবsান :ছেড় :দয়।
িনউিজলVােªডর ভারpাp pধানমntী মাশ/াল এক বাত/ায় বেলন, ও আমরা
আশা কির, :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান অিবলেm পূব/ পািকsােনর বত/মান
গৃহযুেdর অবসােনর বVবsা করেবন ও ঢাকায়ও নাগিরক শািn কিমিটর নাম
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পিরবত/ন কের পূব/ পািকsান :কndীয় শািn কিমিট রাখা হয়। রাজা িtিদব
রােয়র আhােন পািকsািন বািহনী রাঙামািট শহের এেস :পৗঁছায়। বাংলােদেশর
pধানমntী তাজউdীন :গাপেন :দখা কেরন কলকাতায় িনযুk পািকsােনর
:ডপুিট হাইকিমশনার :হােসন আলীর সেŋ। :হােসন আলী এবং :ডপুিট
হাইকিমশেন িনযুk সকল বাঙািল যােত ১৮ এিpল একেযােগ বাংলােদশ
সরকােরর পেk তােদর আnগতV পিরবত/ন কের, তার বVবsািদ সmn হয়
d’দফায় bবঠেক।

১৬ এিpল ১৯৭১
রাঙামািটর খাগড়া :রs হাউেস অবsানরত পািকsািন বািহনীর একজন
অিফসারসহ এক pাটুন bসেnর ওপর কVােpন আফতাব কােদেরর :নতৃেt
মুিkেযাdারা আkমণ চালায়। এ সংঘেষ/ অিফসারসহ ২০ জন পািকsািন bসn
িনহত হয়। মুিkেযাdােদর :কােনা kয়kিত হয়িন। kিমlার গŋাসাগর িbেজ
মুিkেযাdােদর pিতরkাবূVেহ পািকsািন বািহনী pবল gিলবষ/ণ কের। :মজর
আবু ওসমান :চৗধুরীর :নতৃtাধীন মুিkবািহনীর সদর দpর চুয়াডাŋা :থেক
:মেহরপুের sানাnিরত হয়। রােত আবার :মেহরপুর :থেক ইছাখালী িবওিপেত
সদর দpর sানাnর করা হয়। সকাল ১১টায় পািকsািন :সনারা পাব/তীপুর
:থেক ১িট টVাংকসহ ভারী অstশেst সিjত হেয় মুিkেযাdােদর ভবানীপুেরর
হাওয়া gােমর িডেফেnর ওপর আkমণ চালায়। এ যুেd ৮ জন মুিkেযাdা
শহীদ হন। :ভড়ামারায় অবsানরত মুিkেযাdােদর সােথ পািকsািন বািহনীর
তীb সংঘষ/ হয়। পািকsািন বািহনীর pবল আkমেণ sেবদার :মাজাফফর তার
বািহনী িনেয় িপছু হেটন। ফেল :ভড়ামারা পািকsািন বািহনীর দখেল চেল যায়।
িদনাজপুর শহরও পািকsািন বািহনীর দখেল চেল যায়। পািকsািন বািহনী
ময়মনিসংহ :জলা দখল করেত সমথ/ হয়। এরপর পািকsািন বািহনী হতVা,
লুNন, ধষ/ণ, অিgসংেযাগ চািলেয় :যেত থােক। মুিkবািহনী kিমরা :থেক
সীতাkN এেস অবsান :নয় এবং pিতরkাবূVহ bতির কের। পািকsািন বািহনী
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kি•য়া দখল কের এবং সারা শহের tােসর রাজt কােয়ম কের। সামিরক
কতৃ/পk ঢািবর িশkক ও কম/চারীেদর অিবলেm কােজ :যাগদােনর িনেদ/শ
:দয়। :কndীয় শািn কিমিটর কায/িনব/াহী কিমিটর সদsেদর নাম :ঘাষণা করা
হয়। সnVায় nrল আিমেনর :নতৃেt শািn কিমিটর :নতৃবৃn গভন/র িটkা
খােনর সােথ :দখা কের জানান, শtr িনধেন তারা :সনাবািহনীেক সহেযািগতা
করেবন এবং িনেজরাও দািয়t পালন সিkয় হেবন। সnVায় পািকsািন বািহনী
bাhণবািড়য়া শহেরর উপকেN এেস :পৗঁছায়। অVাªডারসন খােল অবsানরত
চতুথ/ :বŋেলর কVােpন আইনউিdেনর :কাmািন তােদর অবsান :ছেড়
আখাউড়া :রলওেয় িbেজর dপােশ bাhণবািড়য়ার িদেক মুখ কের িডেফn
bতির কের।

১৭ এিpল ১৯৭১
kি•য়া :জলার :মেহরপুর মহkমার bবদVনাথতলার অnগ/ত ভেবরপাড়া (বত/মান
মুিজবনগর) gােম pায় ১০ হাজার মাnেষর িবপুল হষ/Ñিনর মেধV আওয়ামী
লীগ িচফ hইপ অধVাপক ইউsফ আলীর sাধীনতার সনদ পােঠর মধV িদেয়
আnwািনকভােব গণpজাতntী বাংলােদশ রাT :ঘািষত হয় এবং pথম
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার গিঠত হয়। এই আnwািনক :ঘাষণা পােঠর মধV
িদেয় ২৬ মাচ/ বŋবnু :শখ মুিজবুর রহমান বাংলােদেশর :য sাধীনতা :ঘাষণা
কেরন তা সাংগঠিনক rপ :নয়।
এ অnwােন ৫০ জন :দিশ-িবেদিশ সাংবািদক উপিsত িছেলন। নবগিঠত
মিntসভায় বŋবnু রাTপিত, bসয়দ নজrল ইসলাম অsায়ী রাTপিতর
দািয়tpাp উপরাTপিত, তাজউdীন আহমদ pধানমntী, খnকার :মাশতাক
আহমদ পররাTমntী ও আইনমntী, মনsর আলী অথ/ ও বািণজVমntী, এ এইচ
এম কামাrjামান sরাT, :যাগােযাগ ও সাহাযVমntী এবং কেন/ল ওসমানী
বাংলােদেশর মুিkবািহনীর সব/ািধনায়ক িনযুk হন। অsায়ী রাTপিতর
দািয়tpাp উপরাTপিত bসয়দ নজrল ইসলােমর শপথ অnwান পিরচালনা
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কেরন অধVাপক এম ইউsফ আলী। উপরাTপিতেক মুিkবািহনীর dিট pাটুন
সামিরক অিভবাদন জানায়। pধানমntী তাজউdীন আহমদ pদt এক দীঘ/
বkৃতায় বেলন, বাংলােদেশ আজ :য বVাপক গণহতVা চলেছ, পািকsান সরকার
তার সতVতা :গাপন ও িবকৃত করার জn উেঠ পেড় :লেগেছ। বাংলােদশ আজ
যুেd িলp। পিmম পািকsােনর ঔপিনেবিশক িনয/াতেনর িবrেd এ যুd। এ
সংgাম আমােদর আtিনয়ntণ অিধকােরর সংgাম, জীবন-মৃতুVর সংgাম।
এছাড়া আমােদর :কােনা উপায় িছল না।

রাঙামািটর মধVsল বুিড়ঘােট পািকsািন বািহনীর ২০ জন bসn লnেযােগ
মুিkেযাdােদর pিতরkাবূVেহর কাছাকািছ এেস gিল ছুড়েত >r কের।
কVােpন খােলkjামােনর :নতৃেt মুিkেযাdারা পাlা আkমণ করেল
পািকsািন বািহনীর অিধকাংশ bসnসহ লnিট Ñংস হয়। শাহবাজপুর িততাস
িbজ এলাকায় অবsানরত মুিkেযাdােদর ওপর পািকsািন বািহনীর একিট
বVাটািলয়ন আিট/লাির গানেবাট সহকাের আkমণ চালায়। সারা রাত sায়ী যুেd
৫ জন মুিkেযাdা শহীদ হন। এেত মুিkেযাdারা িপছু হেট মাধবপুর িগেয় ঘাঁিট
রচনা কের। পািকsান িবমানবািহনীর ৪িট জিŋ িবমান ময়মনিসংহ শহর ও
আশপােশর অnাn এলাকায় হামলা চালায়। এ আkমেণ কেয়কজন িনরীহ
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মাnষ িনহত হয় এবং অেনক জায়গা পুেড় যায়। নওয়াবগেÂর :গাদাগাড়ীেত
অবsানরত মুিkেযাdােদর ঘাঁিট ও নওয়াবগÂ শহেরর ওপর পািকsান
:সনাবািহনী জিŋ িবমােনর সাহােযV রেকট ও :মিশনগােনর pচN হামলা
চালায়। ময়মনিসংেহর কািলহাতীেত মুিkেযাdা ও পািকsািন :সনােদর মেধV
তীb লড়াই হয়। যেশার কVাªটনেমªট :থেক এেস পািকsািন :সনারা পুনরায়
kি•য়া দখল কের। :ফনীর গŋাসাগর যুেd পািকsািন বািহনীর সািব/ক
আkমেণর মুেখ মুিkবািহনী পmাদপসরণ কের। বিরশােলর ওপর পািকsািন
sাবর :জট িনিব/বােদ :গালাবষ/ণ কের। এই সময় :মজর জিলল অstশেstর
অভােব অstশst সংgেহ :ল. hদােক সেŋ িনেয় ভারেত চেল যান। িতিন :ল.
িজয়া, :ল. নােসর এবং :ল. :মহদীেক বিরশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা এলাকার
pিতরkার দািয়t িদেয় যান।

১৮ এিpল ১৯৭১
পািকsািন :সনারা ২িট লn ও ১িট িsডেবােট bসn িনেয় িচিŋ নদী িদেয় অgসর
হিTল। :ল. মাহফুেজর :নতৃেt মুিkেযাdারা gিল :ছােড়। পািকsািন :সনারা িপছু
হেট িডেফn িনেয় আিট/লাির আঘাত হানেত থােক। এ সংঘেষ/ মুিkেযাdােদর
:কােনা kয়kিত না হেলও পািকsািন :সনােদর িকছু kিত হয়। এিদেক িবকাল
৩টায় sেবদার মুtািলব তার দল িনেয় kতুবছিড়েত পািকsািন বািহনীর ৬িট
bসnভিত/ Tােকর ওপর অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ৩০-৪০জন পািকsািন
:সনা িনহত ও ২-৩িট গািড় Ñংস হয়। দিkণ-পিmম রণাŋেনর সদর দpর
:বনােপােল sানাnিরত করা হয়। কলকাতায় িনযুk পািকsােনর :ডপুিট
হাইকিমশনার এম িভ :হােসইন আলী বাংলােদেশর pিত তার আnগতV :ঘাষণা
কেরন। লªডেন জািsস ফর ইs :বŋল নােম একিট সাহাযVকারী সিমিত গঠন
করা হয়। সিমিতর সভাপিত Ÿিমক দলীয় এমিপ brস ডgাসমVান শরণাথ/ী িশিবর
পিরদশ/েনর উেdে° লªডন তVাগ কেরন। পাঁচ হাজােরর :বিশ বাঙািল লªডেনর
Tাফালগার :sায়াের এক িবেkাভ সভায় িমিলত হয়। বাংলােদশেক sীকৃিত
:দওয়ার জn আেবদনপt তারা িbিটশ pধানমntীর আবাস ১০ ডাউিনং িsTেট
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:পশ কেরন। :নজােম ইসলামী পািট/র সহসভাপিত bসয়দ মাহমুদ আল :মাsফা
আল মাদািনর :নতৃেt একিট pিতিনিধদল গভন/র িটkা খােনর সােথ সাkাৎ কের
সরকােরর সােথ পূণ/ সহেযািগতার আƒাস :দয়। এিদন দrইন যুেd কাভািরং
ফায়ােরর দািয়t পালনকালীন পািকsািন বািহনীর :মিশনগান এবং মট/ােরর
:গালাবষ/েণ আহত হন (বীরেŸw) িসপািহ :মাsফা কামাল। তখন পািকsািন
বািহনীর bসিনেকরা :Tেn এেস তােক :বয়েনট িদেয় খুঁিচেয় হতVা কের।

১৯ এিpল ১৯৭১
িসেলেটর সালুিটকর িবমানঘাঁিটর দখল িনেয় মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর
মেধV িদনবVাপী রkkয়ী সংঘষ/ হয়। পািকsান িবমানবািহনী এ সময় িসেলেট
:বামাবষ/ণ কের। দশ/নায় মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর মেধV pচN সংঘষ/
:শেষ পািকsািন :সনারা বাঙািলেদর ওপর গণহতVা চালায়। মুিজবনগর
বাংলােদেশর পk :থেক ১৮ দফা িনেদ/শনামা জাির করা হয়। pধানমntী
তাজউdীন আহমদ সরকােরর আেদশ :মেন চলার জn :দশবাসীর িp আেবদন
জানান। কনেভনশন মুসিলম লীেগর সভাপিত ফজলুল কােদর :চৗধুরী ও
সাধারণ সmাদক মািলক :মাহাmদ কােশম গভন/র িটkা খােনর সাkাৎ কের
সরকােরর সােথ পূণ/ সহেযািগতার আƒাস :দয়। িপিপিপ :চয়ারমVান ভুেTা
করািচেত এক সভায় যারা পািকsােনর অখNতার িবrেd কাজ করেছ তােদর
সmেক/ সরকােরর কােছ িরেপাট/ করার িনেদ/শ :দন। সংকট িনরসেন িতিন
সবাইেক :pিসেডªট ইয়ািহয়ার হাতেক শিkশালী করার কােজ আtিনেয়াগ
করেত বেলন। ঢাকা মহানগরীর িবিভn মহlার শািn কিমিটর িলয়ােজাঁ
অিফসার ও আhায়কেদর নাম :ঘাষণা করা হয়।

২০ এিpল ১৯৭১
:শরপুের পািকsািন বািহনী :হিলকpার :থেক মুিkেযাdােদর pিতরkাবূVেহর
ওপর :শিলং কের। িহিলেত পািকsািন বািহনী মুিkবািহনীর অবsােনর ওপর
বVাপক আkমণ চালায়। এেত মুিkেযাdারা পাlা আkমণ চালােল পািকsািন
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:সনারা িপছু হটেত বাধV হয়। এ যুেd ৬ জন মুিkেযাdা শহীদ হন।
মুিkবািহনী িসেলেট পািকsািন বািহনীর একিট দলেক :শওলাঘাট এলাকায়
আkমণ চালায়। এেত ৮ জন শtrেসনা িনহত হয়। পের মুিkেযাdারা
:শওলাঘাট :ফির Ñংস কের পািকsািন :সনােদর :যাগােযাগবVবsা িবিçত
কের। মুিkবািহনীর িমরসরাই অবsােনর ওপর পািকsািন বািহনীর dিট
বVাটািলয়ন ভারী অst-শstসহ আkমণ চালায়। সকাল ৬টা :থেক রাত ১০টা
পয/n যুেd ১৫০ জন পািকsািন :সনা িনহত হয় এবং আহেতর সংখVা অসংখV।
মুিkবািহনীরও pচুর kয়kিত হয়। রােত মুিkেযাdারা িমরসরাই তVাগ কের
মাsাননগের pিতরkাবূVহ গেড় :তােল। মধVরােত পািকsািন বািহনী টVাংক
িনেয় মাsাননগর আkমণ কের। :ভাররােত মুিkবািহনী িমরসরাই অবsান কের
িহংgিলেত নতুন pিতরkাবূVহ গেড় :তােল। nাপ সভাপিত অধVাপক
:মাজাফফর আহমদ মুkাnল :থেক এক িববৃিতেত বŋবnু :শখ মুিজবুর
রহমােনর :নতৃেt গিঠত বাংলােদশ সরকােরর pিত পূণ/ সমথ/ন বVk কেরন।
কসাই িটkা খান আওয়ামী লীগ :নতা তাজউdীন আহমদ, bসয়দ নজrল
ইসলাম, আবdল মাnান, :তাফােয়ল আহমদ ও িদ িপপেলর সmাদক আিবdর
রহমানেক আগামী ২৬ এিpল সকাল ৮টায় ঢাকার এক নmর সামিরক
আদালেত হািজর হওয়ার িনেদ/শ :দয়। :নজামী ইসলাম পািট/র bসয়দ :মাsফা
আল মাদািন, হািজ আিকল সাহাব, অVাডেভােকট bসয়দ আিনsর রহমান,
মওলানা আিজজুল হক ও হােফজ আহমদ কিরম ঢাকায় এক যুk িববৃিতেত
বেলন, ভারেতর সহেযািগতায় সশst হানাদারেদর (মুিkেযাdা) অnpেবশ
পািকsােনর সাব/েভৗমেtর ওপর পিরÎার হামলাsrপ। ঢাকায় খাজা
খেয়রউিdেনর সভাপিতেt শািn কিমিটর :কndীয় কিমিটর bবঠক অnিwত হয়।
bবঠেক শািn কিমিটর :নতারা :দেশর সব জায়গায় শািn কিমিট গঠেনর িসdাn
:নয়। এ বVাপাের :যাগােযােগর জn :গালাম আযম, মাহমুদ আলী, এ :জ
খdর, আবুল কােসমেক দািয়t :দওয়া হয়।

২১ এিpল ১৯৭১
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:মজর ইমামুjামােনর :নতৃtাধীন :বŋল :রিজেমেªটর এক :কাmািন bসn
লাকসাম তVাগ কের kিমlার িময়ার বাজাের চেল আেস এবং :সখােন িডেফn
:নয়। :ল. হািফেজর :নতৃেt ২০ জন মুিkেযাdার একিট দল যেশাের
পািকsািন বািহনীর নাভারন ঘাঁিট আkমণ কের। এেত ১৫ জন পািকsািন :সনা
আহত ও ১০ জন িনহত হয়। িহিলেত পািকsািন বািহনী ও মুিkেযাdােদর মেধV
বVাপক সংঘষ/ হয়। এ যুেd পািকsািন বািহনী িহিল দখল কের :নয়।
মুিkেযাdােদর িকেশারগÂ িডেফেnর ওপর পািকsািন বািহনী আkমণ চালায়।
এ যুেd পািকsািন বািহনীর হােত িকেশারগেÂর পতন হয়। পািকsািন বািহনী
:গালাবষ/ণ করেত করেত িদনাজপুেরর পnগড় এলাকায় ঢুেক পেড়।
মুিkেযাdােদর সােথ তুমুল যুেdর পর পািকsািন বািহনী পnগড় থানা বাজারিট
সmূণ/ পুিড়েয় :দয়। :ভারেবলা পািকsািন বািহনী ফিরদপুেরর :গায়ালnঘাট
আkমণ কের। তুমুল যুেdর পর সকাল ৯টায় পািকsািন বািহনী :গায়ালnঘাট
দখল কের। একইসেŋ :হিলকpাের কের ফিরদপুেরর িবিভn sােন ছtীবািহনী
অবতরণ কের। আলেজিরয়ার :pিসেডªট বুেমিদন পািকsােনর :pিসেডªট
ইয়ািহয়ার কােছ পাঠােনা এক বাণীেত পািকsািন বািহনীর কায/kেমর pিত তার
পূণ/ সমথ/ন রেয়েছ বেল জানান। ঢাকায় মুসিলম লীগ :নতা খান এ সবুর
সামিরক কতৃ/পkেক সহেযািগতার জn িনজ িনজ এলাকায় িভিজেলn কিমিট
গঠেনর জn জনগেণর pিত আhান জানান। লªডেন আইিরশ Ÿিমক দেলর
িবেদশিবষয়ক কম/কত/া ড. :কানার kুইজ বেলন, পূব/বেŋর িবrেd পিmম
পািকsান :য বVবsা িনেয়েছ তা সাmাজVবাদী ও দমনমূলক যুেdর এক দৃ•াn।
মওলানা ভাসানী মুkাnল :থেক জািতসংেঘর মহাসিচব উথাªট, গণচীেনর
:pিসেডªট মাও :স-তুং ও pধানমntী :চৗ এন লাই, রািশয়ার :pিসেডªট
:bজেনভ, :চয়ারমVান :কািসিগন ও pধানমntী পদগিন/, মািক/ন :pিসেডªট
িনkন, ×ােnর :pিসেডªট পিmেডা, িbিটশ pধানমntী এডওয়াড/ িহথ,
যুেগাÇািভয়ার :pিসেডªট িটেটা, িমসেরর :pিসেডªট আেনায়ার সাদাত, আরব
িলেগর মহাসিচব আবেদল খােলক হাsনা ও আরব ঐকV সংsার মহাসিচব
দায়েলা :টিলর কােছ :pিরত পৃথক পৃথক বাত/ায় অিবলেm পািকsািন :সনা
বাংলােদেশ গণহতVা বn করার লেkV পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর
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ওপর চাপ pেয়ােগর জn আেবদন জানান। বাংলােদশ সরকােরর অsায়ী
রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম জািsস আবু সাঈদ :চৗধুরীেক বিহিব/ƒ ও
জািতসংেঘ বাংলােদেশর kটৈনিতক িমশেনর িবেশষ pিতিনিধ িহেসেব িনেয়াগ
pদান কেরন।

২২ এিpল ১৯৭১
kিমlার গŋাসাগের মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনী অVামবু◌ুশ কের। এ
অVামবু◌ুেশ মুিkেযাdােদর :কােনাrপ kিত ছাড়াই ৬ জন পািকsিন :সনা
িনহত হয়। এ সংঘষ/ :থেক মুিkেযাdারা কেয়ক হাজার অVামুিনশনসহ :বশিকছু
অst উdার কের। িহিলেত পািকsািন বািহনী আnজ/ািতক আইন লŋন কের
সীমাnেরখার :ভতর মুিkেযাdােদর ওপর pচN আkমণ কের। পের
মুিkেযাdারা ভারেতর ভূখেN আŸয় :নয়। চাঁপাইনবাবগেÂর :গাদাগাড়ীেত
মুিkেযাdােদর pিতরkাবূVেহ পািকsািন বািহনী হামলা চালায়। এখােন
পািকsািন বািহনীর িবরাট কনভয় আধুিনক অstশst িনেয় আkমণ কের। এ
সংঘেষ/ অেনক মুিkেযাdা শহীদ হয়। এিদন পািকsািন বািহনীর হােত বgড়া
শহেরর পতন ঘেট। পািকsািন বািহনী বাঘাবাড়ীেত এেস শাহজাদপুর লkV
কের :গালাবষ/ণ >r কের। মুিkবািহনীর সােথ তুমুল সংঘেষ/র পর বাঘাবাড়ী ও
শাহজাদপুর পািকsািন বািহনীর হােত পতন হয়। পািকsািন বািহনী :হিলকpার
:থেক মাদারীপুর শহেরর ওপর :গালাবষ/ণ >r কের। এেত অেনক িনরীহ
মাnষ আহত হয়। চTgাম, :নায়াখালী ও kিমlা⎯এই িতন িদক :থেক
পািকsািন বািহনী একেযােগ :ফনী আkমণ কের। এ যুেd পািকsািন বািহনী
:ফনী দখেল বVথ/ হয়। রাজশাহী শহেরর লড/ িলটন িbেজর পূব/পােশ চকবািড়য়া
gােমর ১৯ বছর বয়s আকালু পািকsািন বািহনীর সামেনও জয় বাংলা :sাগান
উÁারণ করেত করেত ঘাতকেদর gিলেত শহীদ হন। অn এক ঘটনায় নওগাঁ
নাটVাŋেনর বালা সাহা (৮০) তার িনজ বাসভবেন পািকsািন বািহনীর gিলেত
শহীদ হন। চTgােমর :দাহাজারীেত মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর মেধV
দখল pিতwার জn pচN যুd হয়। অেsTিলয়ার pধানমntী উইিলয়াম
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মVাকেমাহন কVানেবরায় বেলন, জীবনহািনর জn আমরা িনmয়ই dঃিখত।
আমরা চাই পািকsােনর :pিসেডªট :ঘাষণা কrন, যত িশগিগর সmব িতিন
অসামিরক কতৃ/পk pিতwার জn :চ•া করেবন এবং তা pিতwা করেবন।
আমরা আশা কির, আর :কােনা জীবনহািন হেব না এবং পািকsােনর
পাল/ােমেªট জনগেণর pিতিনিধt করার জn আওয়ামী লীেগর :নতৃবগ/েক পূণ/
kমতা :দওয়া হেব। nাপpধান মওলানা ভাসানী এক িববৃিতেত বেলন, পূব/
বাংলার মুিkসংgাম পািকsােনর অভVnরীণ বVাপার হেত পাের না। ময়মনিসংহ
:জলা ইসলামী ছাt সংেঘর সভাপিত মুহmদ আশরাফ :হাসাইেনর :নতৃেt
জামালপুর শহের pথম আলবদর বািহনী গিঠত হয়। পরবত/ীকােল বদর বািহনী
জামায়ােত ইসলামীর িনজs বািহনীেত rপ :নয়।

২৩ এিpল ১৯৭১
সকােল বাংলােদেশর pধানমntী তাজউdীন আহমদ এবং িbিটশ এমিপ ডগলাস
মVান :বনােপােল মুিkেযাdােদর ঘাঁিট পিরদশ/ন কেরন। পািকsািন বািহনীর dই
বVাটািলয়ন bসn যেশােরর কাগজপুkর gােম মুিkেযাdােদর মূল ঘাঁিটর ওপর
আkমণ কের। দীঘ/ ছয় ঘNা তুমুল যুেdর পর মুিkেযাdারা :বনােপাল কাsম
কেলািন ও :চকেপাs এলাকায় িবকl pিতরkাবVবsা :নয়। এ যুেd ইিপআর
বািহনীর নােয়ক sেবদার মিজবুল হকসহ ১৬ জন মুিkেযাdা শহীদ হন।
অnিদেক পািকsািন বািহনীর ৫০ জন bসn িনহত ও অেনক আহত হয়।
পািকsািন বািহনীর ২০০ bসn রাঙামািট :থেক মহালছিড়র িদেক যাtা করেল
কVােpন কােদর ও :ল. মাহফুজ তােদর pিতেরােধর বVবsা :নন। পািকsািন
বািহনীর কােছ :ফনীর পতন হেল মুিkেযাdারা িবিTn অবsায় ভারেতর িবিভn
সীমােn আŸয় :নয়।
পািকsািন বািহনীর বVাটািলয়ন কমাªডার লাকসাম পিরদশ/ন কেরন। িতিন
লাকসাম শহেরর pবীণেদর এক সমােবেশ pিতেশাধ gহেণর hমিক িদেয়
বেলন, গত dিদেন আপনােদর মুিkরা আমােদর :বশ kিত কেরেছ। আমরাও
তা-ই করব। অতঃপর পািকsািন বািহনী নিজরিবহীন নারকীয় হতVাকােN :মেত
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ওেঠ। পািকsািন বািহনী িতsা ও লালমিনরহাট :থেক pবল gিলবষ/ণ করেত
করেত kিড়gােমর িদেক অgসর হয়। মুিkেযাdারা তােদর অবsান :ছেড় িদেয়
িপছু হেট। নওগাঁয় পািকsািন বািহনীর gিলেত :মাহনপুর gােমর িসরাজুল
ইসলাম, মখরপুর gােমর আবdর রাjাক, দশপাইকার gােমর বাÁু ও
মমতাজউdীন শহীদ হন। যুkরােজVর কমnসভায় Ÿিমকদলীয় সদs ও
অথ/ৈনিতক সাহাযVিবষয়ক কিমিটর সােবক সিচব িপটার :শার বেলন, পূব/
বাংলায় পািকsান সরকােরর আচরণ সব/pকার নীিতবিহভূ/ত বn আচরণ। এ
অতVাচার-উৎপীড়ন উেপkা করা লjাজনক হেব। আিম অnেরাধ করিছ,
Ÿিমকদল :যন এ িবষেয় দৃঢ়তার সােথ কথা বেল এবং পিmম পািকsােন
সব/pকার অথ/ৈনিতক ও সামিরক সাহাযVদান অিবলেm বn করার জn
সরকােরর ওপর চাপ সৃি• কের। িসেলট শািn কিমিটর উেদVােগ
sাধীনতািবেরাধীরা শহের িমিছল কের। পািকsান সরকার আগামী ২৬ এিpল
১২টা :থেক কলকাতার পািকsািন :ডপুিট হাইকিমশন বn কের :দওয়ার
িসdাn :নয় এবং একই সমেয় ঢাকায় ভারতীয় :ডপুিট হাইকিমশন বn কের
:দওয়ার জn ভারত সরকােরর pিত আhান জানায়। কৃষক Ÿিমক পািট/র এ
এস এম :সালায়মান, :নজােম ইসলামীর মাদািন, pাkন এমএনএ রিহমুlাহ
:চৗধুরী, pাkন এমিপএ আবdস :সাবহান ঢাকায় পৃথক পৃথক িববৃিতেত
বেলন, পূব/ পািকsােনর অভVnরীণ বVাপাের ভারেতর হsেkেপর pেচ•া
:দশেpিমক জনগণ ও সশst :সনাবািহনী নsাৎ কের িদেয়েছ। আমরা
আমােদর সশst বািহনীর জn গিব/ত। তারা অnpেবশকারীেদর িনমূ/ল করেত
সশst বািহনীর সােথ সহেযািগতা করার জn জনগেণর pিত আhান জানায়।

২৪ এিpল ১৯৭১
ভারেতর িহিলেত অবsানরত মুিkেযাdােদর ওপর পািকsািন বািহনী আkমণ
চালায়। মুিkেযাdারা তােদর অবsান :ছেড় িবিTnভােব ছিড়েয় পেড়।
পািকsািন বািহনী সড়কপেথ মাদারীপুর শহের pেবশ কের এবং sানীয়
:দাসরেদর সহেযািগতায় এমিপ আসমত আলী খান ও ফণীভূষণ মজুমদােরর
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বািড়েত অিgসংেযাগ এবং বh বািড়সহ :দাকানপাট লুট কের। ভারেতর
পিmমবেŋর বালুরঘাট, বাঙািলপুর, িটয়রপাড়া ও মধুপুর কVাm sাপন কের
মুিkেযাdােদর pিশkেণর pstিত চেল। পািকsান ও ভারেতর মেধV èVাগ
িমিটং অnিwত হয়। রাঙামািট :থেক মহালছিড়র িদেক আসা পািকsািন বািহনীর
dই :কাmািন bসেnর সােথ কVােpন আফতাব কােদর ও :ল. মাহফুেজর
:নতৃtাধীন মুিkেযাdােদও kতুবছিড় নামক sােন মুেখামুিখ সংঘষ/ হয়। এেত
পািকsািন বািহনীর pচুর kিত হয়। মুিkেযাdা সংgাম পিরষেদর আhােন
পুিলশ sপার নূrল :মািমন খান ফিরদপুর পুিলশ লাইেনর অstাগার খুেল :দন।
ঢাকা-চTgাম সড়েক কেররহাট নামক sােন পািকsািন বািহনী ও
মুিkেযাdােদর মেধV সংঘষ/ হয়। এ যুেd মুিkেযাdারা সাহিসকতার সােথ
পািকsািন :সনােদর pিতহত কেরন। িbিটশ পাল/ােমªট Ÿিমকদেলর সদs
উেDা ওয়াট বেলন, পূব/ পািকsােনর বVাপক হতVার pিতবােদ আমরা সবাই
এত চুপচাপ :কন? পূব/ পািকsােন :যসব ঘটনা ঘটেছ, তা অতVn জঘn।
িহটলার ও sািলেনর পর এ ধরেনর হতVাকােNর কথা আর কখেনা :শানা
যায়িন। আমরা এ িবষেয় কী করিছ? :জনােরল ইয়ািহয়ােক এখেনা আমরা
সাহাযV িদিT। সারা :দশ উজাড় করার িবষয়িট :মােটই ঘেরায়া বVাপার নয়।
ঢাকার িমরপুের :দওয়ান ওয়ােরসাত :হােসন খােনর সভাপিতেt সভা অnিwত
হয়। এ সভায় উপিsত িছেলন :কndীয় শািn কিমিটর আবুল কােসম, মাহমুদ
আলী, আবdল জbার খdর, :মজর আফসারউিdন pমুখ। শািn কিমিটর ১৮িট
ইউিনট আhায়েকর নাম :ঘাষণা করা হয়।

২৫ এিpল ১৯৭১
তৃতীয় :বŋেলর মুিkেযাdারা পিmম িদনাজপুেরর কামারপাড়া sুেল কVাm
sাপন কের। পািকsািন বািহনী বিরশােলর ওপর িতন িদক :থেক আkমণ
চালায়। চারিট :জট বিরশােলর ওপর অনবরত :বামাবষ/ণ কের। ছয়িট
:হিলকpারেযােগ পািকsািন বািহনী বিরশােল অসংখV ছtীেসনা নািমেয় :দয়।
pচN লড়াই :শেষ পািকsািন বািহনী বিরশাল শহর দখল কের :নয়।

76

মুিkেযাdারা বিরশাল শহেরর চার মাইল দূের লাkিটয়া জিমদার বািড়েত
তােদর ঘাঁিট sানাnর কের। িবকােল পািকsািন বািহনী মািনকদাহ ও
হিরদাশপুেরর pেবশ কের। নওগাঁর kমািরয়া, জাফরাবাজ, লkণপুর,
:মাহনপুর, হাপািনয়া, একডালা ও মাধাইমুরী gােম পািকsািন বািহনী আkমণ
চালায়। এেত ১১ জন িনরীহ মাnষ শহীদ হন। পািকsািন বািহনীর হােত
কেররহােটর পতন ঘেট। মুিkবািহনী কেররহাট :থেক িপছু হেট রামগেড়
চTgাম :সkেরর সদর দpর sাপন কের। রাজশাহীেত আেয়নউিdেনর :নতৃেt
জামায়াত :নতা আফাজউিdনেক আhায়ক কের ১৩ সদsিবিশ• :জলা শািn
কিমিট গিঠত হয়। ঢাকা িপিডিপর সহসভাপিত bসয়দ নজrল হাnান এক
িববৃিতেত জানান, পূব/ পািকsােনর dভ/াগVজনক ঘটনাবিলর জn আওয়ামী লীগ
সmূণ/rেপ দায়ী। তােদর আসল উেd° আমােদর পিবt ইসলািম রােTর
অংশেক িছিনেয় িনেয় ভারেতর শৃŋেল আবd করা। দশ জন মািক/ন িসেনটর
এক যুk িববৃিতেত বেলন, পািকsান সরকার যত িদন না বাংলােদেশর জn
আপৎকালীন িভিtেত tাণকােজর বVবsা করেব এবং আnজ/ািতক :রডkসেক
:সখােন কাজ করেত :দেব, তত িদন পািকsানেক সাহাযVদাতা পাmাতV
:দশসমূহ ও জািতসংেঘর উিচত তােদর সমs bবেদিশক সাহাযV বn কের
:দওয়া।

২৬ এিpল ১৯৭১
পািকsািন বািহনীর একিট :কাmািন বndকডাŋা নামক sােন :ল. মাহফুেজর
:নতৃtাধীন মুিkেযাdােদর ওপর ঝাঁিপেয় পেড়। সংঘেষ/ পািকsািন bসnরা িপছু
হেট চেল যায়। মুিkেযাdােদর িবেশষ :কােনা kিত হয়িন। :মজর মীর শওকত
আলী মহালছিড়s মুিkেযাdা :হডেকায়াট/ার আkমেণ পািকsািন বািহনীর
তৎপরতা pিতেরাধ করেত কVােpন খােলkjামান ও তার দলেক নািনয়ারচর
বাজাের বড় পাহােড়র ওপর িডেফn gহেণর িনেদ/শ :দন। কVােpন কােদেরর
:নতৃেt একিট মুিkেযাdা দলেক সড়কপেথ পািকsািন বািহনীর গিতপথ rd
করেত পাঠান এবং :ল. মাহফুেজর :নতৃেt একিট দলেক িরজাভ/ িডেফেn
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রােখন যােত পাlা আkমণ করা যায়। িসরাজগেÂর কাশীনাথপুরs
মুিkেযাdােদর ঘাঁিটর ওপর পািকsািন বািহনী হঠাৎ আkমণ কের। এেত ৩০৪০ জন মুিkেযাdা শহীদ হন। পািকsািন বািহনী gিল করেত করেত :শরপুর
শহের pেবশ কের। অিgসংেযাগ, লুটপাট ও হতVার মাধVেম :শরপুর দখেল
িনেয় ঘাঁিট sাপন কের নয়ািন জিমদার বািড়েত। পািকsািন বািহনী :সাজা পেথ
িসরাজগÂ শহের ঢুকেত বVথ/ হেয় pবল :বামাবষ/ণ কের। kিড়gােম
মুিkেযাdােদর একিট টহলদার দেলর সেŋ পািকsািন বািহনীর বVাপক সংঘষ/
হয়। এেত মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর :বশিকছু kিতসাধন কের িনরাপেদ
ঘাঁিটেত িফের আেস। পািকsািন বািহনী বিরশাল দখেলর পর >r কের
গণহতVা, ধষ/ণ, লুNন ও অিgসংেযাগ। ভারী অstশেst সিjত পািকsািন
বািহনীর অিবরাম :বামা ও gিলবষ/েণর মুেখ এসব এলাকার মুিkেযাdােদর
pিতেরাধ বVবsা :ভেঙ পেড়। ফেল মুিkেযাdারা শহর :ছেড় gাম এলাকায়
িগেয় অবsান :নয়। পািকsািন বািহনী িসেলেটর কালাgল চা-বাগােন হামলা
চািলেয় ৫০ জন িনরীহ মাnষেক হতVা কের। সােবক pােদিশক িশkামntী ও
মুসিলম লীেগর (কাইয়ুম) সহসভাপিত মিফজুিdন আহমদ, pােদিশক মুসিলম
লীেগর (কনেভনশন) সােবক সাধারণ সmাদক মওলানা মাnান ঢাকায় এক
যুk িববৃিতেত বেলন, পািকsােনর sাধীনতা রkায় মাdাসািশkক ও ওলামারা
:গৗরবময় ভূিমকা পালন করেবন। ২৩ এিpল জািরকৃত িমশন বেnর িনেদ/শ
কায/কর করেত সামিরক কতৃ/পk :বলা ১২টায় ঢাকাs ভারতীয় :ডপুিট
হাইকিমশন বলপূব/ক বn কের :দয়। রােত পািকsান :সনাবািহনীর িচফ অব
sাফ :জনােরল হািমদ খান ঢাকায় আেসন। সামিরক কতৃ/পk আেদশ জাির
কের, :কউ :যাগােযাগবVবsা, grtপূণ/ pিতwান ও সরকাির সmিtর
kিতসাধন করেল তােক সেব/াÁ মৃতুVদN :দওয়া হেব। :যখােন kিতসাধন করা
হেব তার আশপােশর অিধবাসীেদর িবrেd পাইকাির বVবsা :নওয়া হেব। শািn
কিমিট :জলা আhায়কেদর নাম :ঘাষণা করা হয়।

২৭ এিpল ১৯৭১
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kিমlার িময়াবাজাের পািকsািন বািহনী ও মুিkেযাdােদর মেধV pচN সংঘষ/
হয়। সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর অেনক bসn হতাহত হয়। পািকsািন বািহনী
িবমান হামলার পরপর sেযাগ বুেঝ িসরাজগÂ শহের ঢুেক পেড়। িবকােল
পািকsািন বািহনী মুিkেযাdােদর মহালছিড় :হডেকায়াট/ার আkমণ কের। এ
যুেd মুিkেযাdারা িপছু হেট খাগড়াছিড় এেস িডেফn :নয়। কVােpন কােদর
শtrর gিলেত শহীদ হন। পািকsািন বািহনী জনতার pিতেরাধ :ভেঙ চকিরয়ায়
pেবশ কেরই িচিরŋার িহndপাড়ায় আkমণ চালায়। বh ঘরবািড় jািলেয় :দয়।
পািকsািন বািহনীর হামলায় আওয়ামী লীগ :নতা সারদা বাবুর :ছেল মণীnd ও
মুিkেযাdা আবুল কালােমর (মুিkযুেd শহীদ) ভাই আবুল :হােসন শহীদ হন।
পািকsািন বািহনী জগnাথপুর থানায় pেবশ কের বVািরsার আবdল মিতেনর
বািড়েত ঘাঁিট sাপন কের। পািকsািন বািহনী অেনক বািড়ঘর jািলেয় এলাকার
বVাপক kিতসাধন কের। শাহবাজপুের পািকsািন বািহনীর ওপর সফল আkমণ
চািলেয় :ল. :মারেশেদর :নতৃtাধীন মুিkেযাdাদল মাধবপুর pতVাবত/ন কের।
এেত পািকsািন বািহনীর িকছু bসn হতাহত হয়। চTgােমর িহkয়া নামক sােন
মুিkেযাdােদর সােথ পািকsািন বািহনীর pচN লড়াই হয়। পাবনা-বgড়া
মহাসড়েকর ডাববাগােন মুিkেযাdােদর ওপর পািকsািন বািহনী আকিsক
আkমণ চালায়। এ আkমেণ িসপািহ :নফাrল :হােসন, িসপািহ রমজান আলী,
লVাn নােয়ক ফজলুর রহমান, হািবলদার :মাকেসদ আলীসহ ১৭ জন
মুিkেযাdা শহীদ হন। অপরিদেক ৩০-৩৫ শtrৈসn হতাহত হয়। pচN
সংঘেষ/র পর পািকsািন বািহনী মুিkেযাdােদর কাছ :থেক :নায়াখালী,
সাnাহার, িসরাজগÂ ও :মৗলভীবাজার পুনদ/খল কের। ঢাকার গভন/র িটkা খান
ইিপআেরর নাম পিরবত/ন কের ইিপিসএফ রােখ। পািকsান িবমানবািহনীর
pধান এ রিহম খান ঢাকায় আেসন। ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk ১৪৮ নং সামিরক
িবিধ জাির কের। এ আেদেশর মাধVেম মুিkেযাdা এবং তােদর
সহায়তাকারীেদর পাইকাির শািsর িনেদ/শ :দওয়া হয়। এ আেদশিটেত :কােনা
কারণ ছাড়াই :কবল সেnেহর ওপর িভিt কের চরম শািsর লাইেসn :দওয়া
হয় ঘাতকেদর। এমনিক :য এলাকায় মুিkেযাdারা তৎপরতা চালােব, :স
এলাকার :লাকেদর িবrেd শািsর বVবsা :নওয়ার kমতা লাভ কের দালালরা।
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িbিটশ এমিপ জন :sানহাউস লªডেন িবিবিসর সােথ এক সাkাৎকাের বেলন,
পূব/ বাংলায় মারাtক ও ভয়ংকর সব বVাপার ঘটেছ। ঢাকায় ঠাªডা মাথায় মাnষ
খুন করা হেT। :সখােন :সনাবািহনী যা করেছ, তা িনঃসেnেহ গণহতVা।

২৮ এিpল ১৯৭১
:মজর খােলদ :মাশাররফ :মজর শাফায়াত জািমলেক কসবার দিkেণ
মিতনগের অবsান :নওয়ার িনেদ/শ :দন। তখন :থেক মিতনগরই হেয় ওেঠ
চতুথ/ :বŋেলর মূল ঘাঁিট। বাংলােদেশর pধানমntী তাজউdীন আহমদ sাধীন
বাংলা :বতার :কেndর মাধVেম বাংলােদশেক সরকারেক িবনা শেত/ অst সাহাযV
ও sাধীন বাংলােদশেক sীকৃিতদােনর জn pিতেবশী :দশসমূেহর সরকােরর
pিত আেবদন জানান। :সািভেয়ত pধানমntী আেলিk :কািসিগন পািকsািন
:pিসেডªট ইয়ািহয়ার কােছ :pিরত এক বাত/ায় অিবলেm :দেশর পূব/াnেল
গণহতVা বn করার আhান জানান। পািকsািন বািহনী মাধবপুের মুিkেযাdােদর
pিতেরাধবূVেহর ওপর তীb আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর pায়
৩০০ জন হতাহত হয়। অপরিদেক িসপািহ খােলদ ও িসপািহ শাহজাহান শহীদ
হন। মুিkেযাdারা বূVহ তVাগ কের িসেলেটর মনতলা নামক sােন নতুন
pিতরkা গঠন কের। মুিkেযাdারা চTgােমর িহkয়া এলাকা :থেক সের এেস
িচকনছড়া নামক sােন pিতরkাবূVহ গঠন কের। :ভাের ঢাকার িমরপুর ও
:মাহাmদপুের মুিkবািহনীর :গিরলারা টহলদার পািকsািন :সনােদর ওপর
আkমণ চালায়। বndকযুেd ৭ জন :গিরলােযাdা শহীদ হন। পািকsািন বািহনী
িমরপুের এক bপশািচক হতVাকাN চালায়। এ হতVাকােN পািকsািন বািহনীর
সােথ সিkয়ভােব অংশ :নয় িবহারীরা। এছাড়া অসংখV বাঙািলেক পািকsািন
:সনারা কVােm ধের িনেয় যায়। এেদর অিধকাংশই আর :কােনা িদন পৃিথবীর
আেলা :দেখিন। শািn ও কলVাণ পিরষেদর :সেkটাির :জনােরল মওলানা
নূrjামান কলVাণ পিরষেদর সকল সদsেক :সনাবািহনীর পােশ :থেক
মুিkবািহনী নামধারী dÎৃতকারীেদর সমূেল উৎখােতর িনেদ/শ :দন। ভারতীয়
হাইকিমশনারেক পািকsািন পররাT দpের :ডেক এেন সতক/তা ও hমিক
:দওয়া হয়। িবƒ শািn পিরষেদর সেmলেন গৃহীত এক psােব বলা হয়,
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বাংলােদেশ রkগŋা বn করার জn িবƒ জনমত ও িবেƒর সব/t শািnকামী
শিkgেলােক অিবলেm তৎপর হেত হেব।
আওয়ামী লীগ :নতৃবগ/ এবং জনগেণর িনব/ািচত pিতিনিধেদর, িবেশষ
কের :শখ মুিজবুর রহমােনর জীবন রkা করেতই হেব। :শখ মুিজবুর রহমান
বাংলােদেশর জনগেণর িনব/ািচত :নতা।

২৯ এিpল ১৯৭১
kিমlার বড়কামতায় পািকsািন বািহনী ও মুিkেযাdােদর মেধV dই দফায়
pচN সংঘষ/ হয়। dবারই পািকsািন বািহনী মুিkেযাdােদর কােছ পরাs হয়। এ
যুেd pায় পাঁচ-ছয় হাজার gামবাসী মুিkেযাdােদর সােথ :যাগ :দয়। রাজশাহী
িবƒিবদVালেয়র ইিতহাস িবভােগর :শষ বেষ/র ছাt আসাদ আহমদ বায়রেনর
:নতৃেt একদল :গিরলা নবাবগÂ মহkমার িশবগÂ থানাধীন পাগলা নদীর
তীের কাnপুের অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর আkমণ চালায়। এ যুেd
িতনজন পাÂািব bসn ও দশজন দালাল িনহত হয়। :গিরলােদর পথ pদশ/েকর
দািয়t পালন কের নাম না জানা ১১ বছেরর একিট বালক। পািকsািন বািহনীর
একিট দল কেররহাট-িহয়াkল হেয় রামগেড়র িদেক অgসর হয়। অপর একিট
দল >ভপুর িbজ এলাকায় অবsানরত মুিkেযাdােদর ওপর kমাগত আkমণ
চালায় এবং অn আেরকিট দল gইমারা হেয় রামগেড়র িদেক অgসর হয়।
পািকsািন বািহনীর আkমণ pিতহত করার লেkV :মজর িজয়া মীর শওকতেক
রামগড় চেল আসেত িনেদ/শ :দন। :মজর মীর শওকত তার :নতৃtাধীন
মুিkেযাdােদর িনেয় রাত ২টায় রামগেড় :পৗঁছান। নােয়ক সিফ তার :সকশন
িনেয় kিমlার :সানাইমুিড় আউটার িসগnাল পুনরায় অVামবু◌ুশ কের।
অVামবু◌ুশরত অবsায় পািকsািন বািহনীর িতনিট গািড় অgসর হেল
মুিkেযাdােদর সােথ d-িতন ঘNাবVাপী gিলিবিনময় হয়। এেত পািকsািন
বািহনীর একজন bসn grতরভােব আহত হয় এবং গািড় িতনিট অেকেজা
হয়। পািকsািন বািহনীর gিলেত একিট :ছেল ও একজন বৃd মারা যায়। :দেশর
উtরাnেলর িহিল সীমােn মুিkেযাdা ও পািকsািন :সনােদর িদনবVাপী pচN
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:গালািবিনময় হয়। পািকsািন বািহনী হিবগেÂর চুনাrঘাট এলাকায় pেবশ
কের গণহতVা চালায়। িসেলেটর sরমা ও :তিলয়াপাড়া চা-বাগােন বব/র
পািকsািন বািহনী সংঘিটত হতVাকােN ৩০ জন চা-Ÿিমক িনহত হয়। রংপুর
:সনািনবােসর কােছ ঘাঘট নদীর তীের ১২৫ জন বাঙািল ইিপআর মুিkেযাdা
পািকsািন বািহনীর বব/রতার িশকার হয় এবং শাহাদাতবরণ কের। পািকsািন
:সনারা bসয়দপুরগামী একিট :Tেনর কামরায় ২৫ জন বাঙািল যাtীেক gিল
কের হতVা কের। অবrd বাংলা :থেক মািক/ন সাহাযV কম/কত/া ড. জন ই
রেডর :লখা িচিঠ িসেনটর উইিলয়াম :সkিব িসেনেট পাঠ কের :শানান। তােত
মািক/ন িসেনেট গণহতVার িবrেd pিতবােদর ঝড় ওেঠ। িbিটশ পাল/ােমেªটর
Ÿিমকদলীয় সদs brস ডগলাসমVান ভারেতর িবিভn শরণাথ/ী িশিবর পিরদশ/ন
:শেষ sেদশ pতVাবত/ন কের এক িববৃিতেত বেলন, পিmম পািকsািন শাসেকরা
পূব/বেŋর মািট চায়, জনগণেক নয়। তারা বাংলাভাষী জনগেণর সংখVা hাস
করার নীিত িহেসেব সামিরক তৎপরতা ও গণহতVা >r কেরেছ। িতিন বেলন,
বাংলােদশ সরকােরর bবধতা সmেক/ আমার :লশমাt সেnহ :নই। bদিনক
সংgােম পািকsােনর pিত :সৗিদ আরেবর সমথ/ন ফলাও কের pচার করা হয়।

৩০ এিpল ১৯৭১
মুিkবািহনীর pধান :সনাপিত কেন/ল ওসমানী রামগেড় মুিkেযাdােদর ঘাঁিট
পিরদশ/ন কেরন এবং চTgােমর খবরাখবর :নন। পিরদশ/ন :শেষ িতিন :মজর
মীর শওকতেক :যেকােনা pকাের অnত আেরা dিদন রামগড়েক মুk রাখার
িনেদ/শ :দন, যােত িনরীহ জনতাসহ সবাই িনরাপেদ ভারেত আŸয় িনেত
পাের। অমরখানার কােছ মাgরামারীেত অবsানরত মুিkবািহনীর ১০ জন
:যাdার একিট :ছাট দেলর ওপর পািকsািন বািহনী আকিsক আkমণ চালায়।
এেত dজন মুিkেযাdা শহীদ হন এবং অn dজন মুিkেযাdা grতরভােব
আহত হয়। চTgােমর িচকনছড়া নামক sােন অবsানরত মুিkবািহনীর ওপর
পািকsািন বািহনী অতিক/েত আkমণ চালায়। এ যুেd মুিkেযাdারা িপছু হেট
বাগানবািড় নামক sােন এেস অবsান :নয়। খুলনার :দৗলতপুেরর িদয়ানায় খান
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এ সবুেরর সভাপিতেt শািn কিমিটর সভা হয়। সভায় খান এ সবুর
খুলনাবাসীেক :দশেdাহীেদর (মুিkেযাdােদর) িবrেd বVাপক pিতেরাধ গেড়
:তালার আhান জানান। রংপুের বাংলােদেশর sাধীনতািবেরাধীরা জাতীয়
পিরষেদর সদs িসরাজুল ইসলাম ও :মাহাmদ আিমেনর :নতৃেt িমিছল কের।
িসেলেট শািn কিমিটর আhায়ক নাজমুল :হােসন ও যুg আhায়ক খnকার
আবdল জিলল িসেলট :বতার :কnd :থেক pদt ভাষেণ :দশেpিমক জনগেণর
pিত পািকsািন :সনাবািহনীেক সহেযািগতা এবং মুিkেযাdােদর খতম করার
আhান জানান। :নপােলর pধানমntী িবিপ bকরালা কাঠমাNুেত এক িববৃিতেত
বাংলােদেশর িনরst জনসাধারেণর অবsায় উেdগ pকাশ কেরন। িতিন আশা
pকাশ কেরন, বাংলােদেশর মুিkসংgামীরা জয়ী হেবই। ঢাকায় পািকsািন
সামিরক কতৃ/পk :ঘাষণা কের, sাভািবক কৃিষকােজ হsেkপ করা হেল কেঠার
শািsদান করা হেব। আগামী ৩০ জুেনর মেধV বেকয়া খাজনা পিরেশাধ করেত
হেব। আŋারায় অnিwত :সেªটা সেmলেন পািকsািন pিতিনিধ ইফেতখার আলী
মুিkযুdেক ভারতীয় চkাn বেল উেlখ কেরন। িলিবয়ার :নতা কেন/ল গাdািফ
িtেপািলেত িনযুk পািকsািন রাTদূত আবdর রউফ খানেক জানান, পািকsােনর
ঐকV বজায় রাখার জn ইয়ািহয়া খান সিঠক বVবsাই িনেয়েছন।

১ :ম ১৯৭১
এিদন :মজর সিফউlাহর িনেদ/েশ িdতীয় :বŋল :রিজেমেªটর :লফেটnাªট
:গালাম :হলাল :মারেশদ খান এক pাটুন :যাdা িনেয় :তিলয়াপাড়া :থেক
মাধবপুর হেয় শাহবাজপুের পািকsািন bসnেদর :রইড করার জn রওনা হন।
এিদেক পািকsািন হানাদার বািহনী চTgােমর রামগেড়র আশপােশর এলাকার
ওপর :গালাবষ/ণ >r কের। পািকsািন বািহনীর একিট দল মূল সড়ক ও অn
একিট দল রামগেড়র পূব/-দিkেণ পাহােড়র িদেক অgসর হয়। kিমlার
বগািদয়া :সতুর কােছ নােয়ক িসরাজ এক pাটুন :যাdা িনেয় অVামবুশ কের।
পািকsািন বািহনীর একিট িজপসহ িতনিট Tাক কাছাকািছ এেল মুিkেযাdারা
চরম আkমণ চালায়। এ যুেd ১৫-২০ জন পািকsািন :সনা িনহত হয় ও
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তােদর একিট লির সmূণ/ Ñংস হয়। নােয়ক িসরাজ অসমসাহস ও বীরেtর
সােথ এ যুd পিরচালনা কেরন। মুিkযুেdর ইিতহােস এই যুd ‘বগািদয়ার যুd’
নােম খVাত। ৩০ এিpেলর পরাজেয়র ঝাল :মটােত পািকsািন হানাদার বািহনী
পুনরায় kিমlার বড়কামতা আkমণ কের। পািকsািন :সনারা gােম ঢুেক
বািড়ঘর আgন িদেয় jািলেয় :দয়। ভারেতর িশlমntী মইnল হক :চৗধুরী
আগরতলার শরণাথ/ী িশিবর পিরদশ/নকােল বেলন, বাংলােদশ একিট বাsব
ঘটনা। এর ভিবìৎ সmেক/ :কােনা সেnহ :নই। বাঙািলরা :শষ পয/n জয়ী
হেবই। িবƒবাসীর উিচত এেক sীকার কের :নওয়া। ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk
নগরীর :রললাইন ও সড়েকর উভয় পােশর অনnেমািদত বািড়ঘর ও বিs
সিরেয় :ফলার িনেদ/শ :দয়। ময়মনিসংহ :থেক িনব/ািচত pােদিশক সদs এস
িব জামান আওয়ামী লীেগর সােথ সmক/েTদ কেরন। িতিন পািকsােনর
অখNতা বজায় রাখার লেkV সশst বািহনীেক সহেযািগতা করার জn
ময়মনিসংহবাসীর pিত আhান জানান। পািকsািন বািহনীর অতVাচােরর হাত
:থেক বাঁচার জn লাখ লাখ বাঙািল ভারেত িগেয় আŸয় :নয়। অnিদেক
পািকsান সরকার জানায়, ‘িকছুসংখVক :লাক সমাজিবেরাধীেদর dারা িবáাn
হেয় সীমােnর ওপাের িগেয় আŸয় িনেয়েছ। pকৃত ঘটনা হেT, ভারত উdাstও
ধুয়া তুেল বVবসা করেছ।’ মুসিলম লীগ (কাইয়ুম) pধান খান আবdল কাইয়ুম
খান শাসনতnt pণয়েনর দািব তুেল জানান, পূব/ পািকsােনর dঃখজনক
পিরিsিতর উদাহরণ সামেন :রেখ শাসনতnt pণয়ন করেল এ ধরেনর অবsা
আর সৃি• হেব না। এটাই হেT শাসনতnt pণয়েনর উপযুk সময়।

২ :ম ১৯৭১
মুিkেযাdােদর একিট নতুন :কাmািন ‘িস :কাmািন’ নাম ধারণ কের নােয়ক
sেবদার হািজ মুরাদ আলীর :নতৃেt পািকsািন বািহনীর অমরখানা ঘাঁিটর
সিnকেট একিট pিতরkাঘাঁিট িনম/াণ কের। সকােল পািকsািন :সনাবািহনী
কামান ও মট/ােরর সাহােযV রামগেড় অবিsত মুিkেযাdােদর চTgাম :সkেরর
সদর দpের dই ধারা আkমণ চালায়। সারা িদন যুেdর পর মুিkেযাdারা
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রামগড় তVাগ কের সীমাn পার হেয় ভারেতর সাবrেম অবsান :নয়। পািকsািন
:সনারা রােত রামগেড় pেবশ কের হতVা, ধষ/ণ ও অিgসংেযােগর মেতা
নারকীয় কম/কাN চালায়। মুিkেযাdারা িকেশারগেÂ অবsানরত পািকsািন
বািহনীর ওপর তীb আkমণ চালায়। অপরিদেক পািকsািন বািহনী িকেশারগÂ
:থেক ১০ মাইল দূের অবিsত িবরল নামক sান :থেক দূরপাlার আkমণ
চালায়। ভারত সীমােnর রািধকাপুর নামক sােনর শরণাথ/ী িশিবের পািকsািন
বািহনী :বামা িনেkপ কের। এেত একজন িনহত ও অেনেক আহত হয়।
মুিkেযাdােদর :তিলয়াপাড়া এলাকােক িনয়ntেণ রাখার তৎপরতার pাথিমক
পয/ােয় কVােpন মিতন কVােpন sেবদার আলী ভূঁইয়া, একজন নবাগত
অিফসার ও তার দল িনেয় gােমর :ভতর িদেয় সাহািজবাজার :পৗঁছান।
কVােpন মিতেনর কাজ হেT শtrপেkর চলাচলপেথ অVামবুশ করা। এিদেন
িপেরাজপুের িসরাজ িশকদার :গিরলাযুd পিরচালনার জn একিট কিমিট গঠন
কেরন। কিমিটর সভােনtী জাহানারা :বগম (িসরাজ িশকদােরর stী),
শাহেনওয়াজ pধান কমাªডার, মুিজব গণসংেযাগ ও মাহতাব সদs িনব/ািচত
হন। ঘাঁিট এলাকােক কেয়কিট :সkের িবভk করা হয়। এিদেন ভারেতর িবিভn
রােজV বাংলােদেশর আŸয়pাথ/ীর সংখVা দাঁড়ায় ৮ লাখ ৬৭ হাজার ৪২৮ জেন।
:জনােরল িটkা খান বিরশাল ও ফিরদপুর সফর কেরন। :সখােন :সনাবািহনীর
সদsেদর আেরা সিkয়ভােব dÎৃতকারীেদর দমন করার বVাপাের তৎপর
হবার িনেদ/শ :দন। পািকsােন নবিনযুk তুরেsর রাTদূত িম এইচ সারাবুক/
পািকsােনর pিত তার সরকােরর পূণ/ সমথ/ন রেয়েছ বেল :ঘাষণা কেরন।
এিদেন মুিkেযাdা ও sাধীনতাকামী বাঙািলেদর মেধV িবেভদ সৃি•র উেdে°
হানাদার বািহনীর পেk :শেরবাংলার :মেয় রইিস :বগম এক িববৃিত :দন।
িববৃিতেত িতিন বেলন, িকছু dÎৃতকারী ও ভারতীয় দালাল আমােদর sাধীনতা
ও সংহিত িবপn কের তুেলিছল। িকnt আমােদর :সনাবািহনী শtrর :স :চ•া
সফল হেত :দয়িন। িতিন দৃঢ়তার সেŋ জানান, আমরা pিতেশাধ িনেত জািন।
শtrেদর আমরা rখবই। শািn কিমিটর উেদVােগ খুলনায় এক সভায় সবুর খান
বেলন, কিতপয় বVিk বVতীত ‘বাঙািল জাতীয়তাবাদ’ পািকsািনরা pতVাখVান
কেরেছ। এটা :কােনা মতবাদই নয়। বh তVাগ ও রেkর িবিনমেয় পািকsােনর
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জn হেয়েছ। পািকsানেক আমরা Ñংস হেত িদেত পাির না। আমরা সবাই
পািকsািন জাতীয়তাবােদর পেk। জীবন িদেয় হেলও আমরা পািকsানেক রkা
করব।

৩ :ম ১৯৭১
ঝালকািঠর কীিত/পাশায় মুিkেযাdােদর ঘাঁিটর ওপর পািকsািন বািহনী হামলা
চালায়। এ আkমেণ িসরাজ িশকদার তার বািহনীেক কেয়কিট ভােগ িবভk
কের মাdা, শতদলকািঠ, আতা ও িভমrলী gােম পৃথক পৃথক কVাm sাপন
কেরন। :হলিসংিকেত :সা°ািলs ইªটারnাশনাল কাউিnেলর সেmলেন গৃহীত
বাংলােদশ-সmিক/ত এক psােব অিবলেm যুdিবরিত ও একিট মীমাংসার জn
আেলাচনা >r করার অnেরাধ জানােনা হয়। psােব :শখ মুিজবুর রহমানসহ
রাজৈনিতক বিnেদর অবsা সmেক/ও উেdগ pকাশ করা হয়। বাংলােদেশর
জনগেণর সাহােযVর লেkV সব ধরেনর বVবsা :নওয়ার জn জািতসংেঘর
pিতও অnেরাধ জানােনা হয়। এিদেন িসেনটর এডওয়াড/ :কেনিড যুkরােTর
িসেনেট বাংলােদেশর বVাপাের pেয়াজনীয় বVবsা :নওয়ার জn জািতসংেঘর
pিত আেবদন জানান। িতিন বাংলােদেশর শরণাথ/ীেদর সাহােযVর জn ভারত
সরকার :য আেবদন জািনেয়েছন, তার pিত সাড়া :দওয়ার জn যুkরাT
সরকােরর pিত আhান জানান। এিদেক খNঅnেলর (বাংলােদশ) সামিরক
আইন pশাসক সাতজন ছাtেনতােক আগামী ১০ :ম সকাল ৮টার মেধV ঢাকার
উপসামিরক আইন pশাসেকর সামেন হািজর হওয়ার িনেদ/শ :দয়। ছাtেনতারা
হেTন : ১. ডাকsর সহসভাপিত আ স ম আবdর রব, ২. ডাকsর সাধারণ
সmাদক আবdল kdুস মাখন, ৩. ছাtলীেগর সভাপিত নূের আলম িসিdকী,
৪. ছাtলীেগর সাধারণ সmাদক শাজাহান িসরাজ, ৫. খায়rল আনাম খসr,
৬. :মাsফা মহিসন মªটু ও ৭. :সিলম মহিসন। :কােনাrপ কারণ দশ/ােনা ছাড়া
সামিরক কতৃ/পk এক :ঘাষণায় মহাখালী :রলওেয় :লেবল kিসং :থেক পুরান
ঢাকা, কVাªটনেমªট :রলওেয় :sশন এবং ঢাকা-ময়মনিসংহ িডআইিড :রােডর
আশপােশ বসবাসকারী সবাইেক ৫ :মর মেধV উেঠ :যেত িনেদ/শ :দয়। ভুেTা
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লােহাের এক সংবাদ সেmলেন বেলন, :দেশর একাংেশ সামিরক আইন বলবৎ
:রেখ অপরাংেশ kমতা হsাnর করা :যেত পাের। পিmম পািকsােন kমতা
হsাnর হেল তা :দেখ পূব/ পািকsািনরা :সখােন kমতা হsাnেরর জn উnুk
পিরেবশ সৃি•র গভীর :pরণা অnভব করেব।

৪ :ম ১৯৭১
যুkরােTর bবেদিশক সmক/সংkাn কিমিট বাংলােদেশ যুেdর অবসান না
হওয়া পয/n পািকsানেক সব/pকার সামিরক সাহাযV বn রাখা িবষেয় একিট
psাব অnেমাদন কের। psােব বলা হয় : পূব/ পািকsােন যুd বn না হওয়া
পয/n পািকsানেক সব ধরেনর সামিরক সাহাযV দান বn :রেখ পূব/ পািকsােন
tাণকাজ >r করা :হাক। কেন/ল আিতক ও কVােpন এজােজর :নতৃেt
পািকsািন বািহনী বিরশাল :থেক hলারহাট হেয় িপেরাজপুর pেবশ কের িতন
িদক :থেক িপেরাজপুর শহর আkমণ কের। বব/র হানাদার বািহনী কালীবাড়ী
:রােডর dপােশ মািছমপুর, পালপাড়া, িশকারপুর, রাজারহাট, kকারপাড়া,
ডুমুরতলা, কদমতলা, নামাজপুর, আলমকািঠ, ঢুিলগািত, রানীপুর, পােররহাট ও
িচংড়াখালী এলাকায় অিgসংেযাগ ও হামলা চািলেয় tােসর রাজt কােয়ম
কের। পািকsািন বািহনী িসেলেটর পুষাইনগর এলাকায় হামলা চালায় এবং
িনরীহ ১৫ জন gামবাসী বব/রেদর অতVাচাের িনহত হয়। ভারতীয় িবএসএফ
বািহনী ও পািকsািন বািহনীর মেধV èVাগ িমিটং অnিwত হয়। পািকsািন বািহনী
৩ :ম এক সংঘেষ/ মুিkেযাdা ইিপআর বািহনীর gিলেত ৫০ জন পািকsািন
:সনা িনহত হয় বেল জানায়। পািকsািন :সনারা িবএসএফ কম/কত/ােদর
বাঙািল ইিপআরেদর তােদর কােছ সমপ/েণর আেবদন জানায়। িকnt িবএসএফ
কম/কত/ারা ভারেত :কােনা ইিপআর সদs :নই বেল জািনেয় :দয়। শািn
কিমিটর উেদVােগ চাঁদপুের sাধীনতািবেরাধীরা িমিছল কের। িমিছেল :নতৃt
:দন sানীয় শািn কিমিটর :চয়ারমVান এম এ সালাম। মুিkযুdেক ভারতীয় নয়া
সাmাজVবাদ বেল আখVািয়ত কের তা নsাৎ করার জn :দেশর মাnষেক
আhান জানান শাহ আিজজ।
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৫ :ম ১৯৭১
:গাপালপুর গণহতVা সংঘিটত হয়। :মজর জিলল বিরশাল :ফর মুk করার
উেdে° এমিপ নূrল ইসলাম মÂুর ও :ল. নােসরেক সেŋ িনেয় dিট লেn ৪০
জন :যাdা এবং pচুর অstসহ ভারেতর শমেসরনগর :থেক বাংলােদেশর িদেক
যাtা কেরন। গাবরার কােছ কেপাতাk নেদ পািকsািন :নৗবািহনীর গানেবাট
হঠাৎ লn dিটর ওপর আkমণ কের। ফেল dিট লnই ডুেব যায়। পািকsািনরা
২৬ জন মুিkেযাdােক বিn কের। :মজর জিলল বিরশাল িফরেত না পারায়
শহরিট মুk করার পিরকlনা :ভেs যায়। চTgােমর রামগড় সীমােn
মুিkবািহনীর সেŋ পািকsািন :সনাবািহনীর বVাপক সংঘষ/ হয়। মুিkেযাdােদর
সমথ/ক িপেরাজপুেরর এসিডও আবdর রাjাক, :ডপুিট মVািজেsTট িমজাnর
রহমান ও এমিডিপও ফয়জুর রহমানেক দালালেদর সহেযািগতায় পািকsািন
:সনারা :gpার কের। িসেলেটর নিনয়া নামক এলাকায় পািকsািন বব/রেদর
bপশািচক িনয/াতেন ২৬ জন িনরীহ মাnষ িনহত হয়। জািতসংেঘর উdাstসংkাn
হাইকিমশনার িpn সদrিdন আগা খান :জেনভায় এক সংবাদ সেmলেন
বেলন, ভারেত পূব/ পািকsান :থেক আসা উdাstেদর সাহাযV-সহেযািগতার জn
ভারত সরকার জািতসংেঘর কােছ আেবদন জািনেয়েছ। পূব/ পািকsােনর
রাজৈনিতক সমsার কারেণ :দশতVাগীেদর িনেয় ভারেত :য সমsার উdব
হেয়েছ তা মানিবক। ভারেতর রাজVgেলায় অসংখV উdাst মানেবতর
জীবনযাপন করেছ। আমরা এর sায়ী সমাধান-pতVাশী। ঢাকার ধামরাই থানায়
sাধীনতািবেরাধীরা :মাজােmল হকেক সভাপিত এবং শমেসর আলীেক
:সেkটাির কের ১০৮ সদsিবিশ• শািn কিমিট গঠন কের। পVান মালেয়িশয়া
ইসলািমক পািট/ জািতসংঘ :সেkটাির উথােªটর কােছ পািকsােনর অভVnরীণ
বVাপাের ভারেতর হsেkেপর িনnা কের sারকিলিপ :দয়।

৬ :ম ১৯৭১
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মুিkেযাdারা kিমlায় :চৗমুহনী-চndগÂ রাsার :ফনাকাটা পুল এলাকায়
অVামবুশ কেরন। পািকsািন বািহনীর bসnেবাঝাই িতনিট Tাক চndগÂ :থেক
:চৗমুহনী যাওয়ার পেথ :ফনাকাটায় :পৗঁছােল মুিkবািহনীর সেŋ pচN সংঘষ/
হয়। এেত একই নােমর dজন মুিkেযাdা (ইসমাইল) শহীদ হন।
:তিলয়াপাড়ায় মুিkেযাdােদর সদর দpেরর ওপর পািকsািন বািহনীর dই
:কাmািন bসn অতিক/ত আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর পাlা আkমেণ
পািকsািন :সনারা drত পালােত বাধV হয়। এ যুেd উভয় পেkর বVাপক
হতাহেতর ঘটনা ঘেট। সকােল পািকsািন :সনারা িপেরাজপুেরর srপকািঠ
এলাকায় pেবশ কের শিষ/নার পীেরর বািড়েত ঘাঁিট sাপন কের। শিষ/নার পুল
:থেক থানা পয/n এলাকার সব িহndবািড়েত pথেম লুট ও পের অিgসংেযাগ
কের এবং বVাপক হতVাযj চালায়। পািকsািন :সনােদর অn একিট দল
আলঘারকািঠর িদেক যায় এবং িনিব/চাের হতVাযj চালায়। রাওয়ালিপিªডেত
একজন সরকাির মুখপাt তথV pকাশ কের বেলন, আওয়ামী লীগ ২৬ মাচ/ :শষ
রাতেক সশst অভুVtান ও আnwািনকভােব ‘sাধীন বাংলােদশ pজাতnt’
:ঘাষণার সময় িনধ/ারণ কেরিছল। তারা পিmম পািকsােনর সেŋ :সনাবািহনীর
িবমান ও সমুdপেথর সংেযাগsল ঢাকা ও চTgাম দখেলর পিরকlনা
িনেয়িছল। িকnt :সনাবািহনী আওয়ামী লীেগর িনধ/ািরত সমেয়র মাt কেয়ক
ঘNা আেগ :pিসেডেªটর আhােন সাড়া িদেয় সামিরক তৎপরতা >r কের এবং
২৫ ও ২৬ মােচ/র মধVবত/ী মাঝরােতর আেগই ধারাবািহক অিভযান চািলেয়
:দশেক রkা কের। মুখপাt আেরা বেলন, এ সময় আওয়ামী লীগ িবিTnতার
pstিত িনিTল। শািnপূণ/ পnায় kমতা হsাnেরর সমs পথ বn হেয় যাওয়ায়
:pিসেডªট :সনাবািহনীেক তােদর কত/বV পালন ও সরকাির কতৃ/t সmূণ/ভােব
পুনঃpিতwার আhান জানান।

৭ :ম ১৯৭১
কসবা ও আখাউড়ার মধVবত/ী রাজাপুর gােম অবsানরত পািকsািন বািহনীর
ওপর মুিkেযাdারা তীb আkমণ চালায়। pচN সংঘেষ/ পািকsািন :সনারা িপছু
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হটেত বাধV হয়। kি•য়ায় মুিkবািহনী ও পািকsািন হানাদার বািহনীর মেধV
pচN সংঘষ/ হয়। এ সংঘেষ/ পাঁচজন পািকsািন :সনা িনহত হয় এবং তােদর
একিট বাংকার িবÑs হয়।
িনিখল পািকsান মুসিলম লীেগর সােবক সভাপিত ও pাkন pােদিশক
মntী খান বাহার bসয়দ :মাহাmদ আফজালেক pধান কের িপেরাজপুর মহkমা
শািn কিমিট গঠন করা হয়। ইেnােনিশয়ার রাTদূত এয়ার মাশ/াল sেতােপা
গভন/র িটkা খােনর সেŋ সাkাৎ কেরন। সাkাৎকােল গভন/রেক িতিন
পািকsােনর pিত তার সরকােরর পূণ/ সমথ/ন রেয়েছ বেল জানান। পিmম
পািকsােনর খাrন :জলার জামায়ােত ইসলামীর :নতারা এক সভায় িমিলত
হেয় বাংলােদশ আেnালনকারীেদর তীb ভাষায় িনnা কের। সভায়
আেnালনকারীেদর িহnd কিমউিনs, সাmpদািয়ক, নািsক ও পািকsানিবেরাধী
বেল উেlখ করা হয়। :কndীয় িসরাত কিমিট বায়তুল :মাকাররম মসিজেদ এক
:সিমনােরর আেয়াজন কের। :সিমনাের বkারা বেলন, আlাহর দরবাের অেশষ
>কিরয়া, িবেdাহীরা (মুিkেযাdারা) Ñংস হেয়েছ। ভারত তার gªডাবািহনীর
সহায়তায় এ :দশেক Ñংস করেত :চেয়িছল, িকnt শািnিpয় জনগণ ও
:সনাবািহনী তােদর িবতািড়ত কেরেছ। :সিমনাের জামায়াত :নতা :গালাম
আযমসহ মাওলানা শামsdীন কােসমী, আলাউিdন আল আজাহারী, ড.
:মাsািফজুর রহমান, বVািরsার আখতার উিdন, অধVাপক আবdল গফুর ও ড.
হািববুlাহ pমুখ বkবV :দন।

৮ :ম ১৯৭১
ভারেতর িবিভn pেদেশ বাংলােদেশর আŸয়pাথ/ীেদর সংখVা দাঁড়ায় ১৫, ৭২,
২২০ জেন। গভন/র িটkা খান দালালেদর খুিশ করেত kিতgsেদর সাহাযV
:দওয়ার অজুহােত ১২ লাখ ৯০ হাজার টাকা বরাd কের। এই অথ/ পের িবিভn
এলাকায় বাঙািলিনধেন পািকsািন :সনােদর pতVk সহায়তাকারী পািকsােনর
:সবক শািn কিমিটর দালাল ও রাজাকারেদর ভােগV :জােট। কেন/ল এম এ িজ
ওসমানী, কVােpন নজrল হক, কVােpন নওয়ােজশ, sেবদার :মজর
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কািজমউিdন এবং কেয়কজন ভারতীয় অিফসার ভারেতর কদমতলায় এক
জrির সভায় িমিলত হন। সভায় মুিkবািহনী pধান কেন/ল এম এ িজ ওসমানী
বাংলােদশ সরকােরর পk :থেক যুেdর পিরকlনা বVাখVা কের :সই অnসাের
িনেদ/শ :দন। মুিkবািহনী pধান কেন/ল এম এ িজ ওসমানী সnVায়
িদনাজপুেরর ভজনপুের অবsানরত মুিkেযাdােদর ঘাঁিট পিরদশ/ন কেরন এবং
মুিkেযাdােদর উৎসাহ ও উdীপনা :জাগান। :pিসেডªট ইয়ািহয়া মাতৃভূিম
পািকsান রkার জn জনগণেক আেtাৎসেগ/র আhান জানান। িতিন বেলন,
মাতৃভূিমর ঘাতেকরা পািকsানেক Ñংস করেত চায়, তােদর Ñংস করেত না
পারেল ইসলামেক রkা করা সmব হেব না।
ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk :ঘাষণা কের, খুলনা :থেক আওয়ামী লীেগর
pােদিশক পিরষদ সদs পীরজাদা :মাহাmদ সাঈদ সামিরক কতৃ/পেkর কােছ
আtসমপ/ণ কেরেছন। সামিরক কতৃ/পk আেরা জানান, জনাব সাঈদ
পািকsােনর ঐকV ও সংহিতেত িবƒাস sাপন কের :sTায় আtসমপ/ণ কেরন।
িতিন :pিসেডেªটর গৃহীত বVবsার pিত সমথ/ন জানান এবং পািকsানেক
Ñংেসর :চ•ায় িলp রাTেdাহী শিkসমূেহর িনnা কেরন।
িশl ও বিণক সিমিতর অনারাির অVাডিমিনেsTটর আশরাফ ডিbউ তাবানী
জানান, :সনাবািহনী dÎৃতকারীেদর চkাn নsাৎ কেরেছ, সমেয়ািচত বVবsা
gহেণর ফেল তারা িপছু হেটেছ, এবার সবাইেক :দশ পুনগ/ঠেনর কােজ অংশ
িনেত হেব। িতিন আেরা বেলন, ‘বাংলােদশ’ সmেক/ িবিTnতাবাদীেদর
(মুিkেযাdােদর) :মাহ :কেট যােT। এরা িনিmh হেব।

৯ :ম ১৯৭১
kিমlার বগািদয়ায় মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর মেধV তীb সংঘষ/ হয়।
চার-পাঁচ ঘNাবVাপী উভয় পেkর আkমণ আর পাlা আkমণ চেল। অবেশেষ
পািকsািন :সনারা হতাহত সহেযাdােদর িনেয় :চৗমুহনীর িদেক িপছু হেট। ঢাকা
:জলার নবাবগেÂ পািকsািন হানাদার বািহনী pেবশ কেরই বধ/নপাড়া ও
কলােকাপা gােম হামলা চালায়। sানীয় দালালেদর সহেযািগতায় হানাদাররা
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gােমর :লাকজনেক িনিব/চাের হতVা কের এবং বািড়ঘর পুিড়েয় :দয়। বব/রেদর
bপশািচক হামলায় িনরীহ ২০ জন gামবাসী িনহত হয়।
পািকsািন :সনা ও রাজাকারেদর একিট কনভয় পাঁচ Tাক অstশst ও
:গালাবাrদসহ পtীতলা থানার হরতকীডাŋা gােমর কােছ :পৗঁছােল :মজর
নাজমুেলর :নতৃেt মুিkেযাdারা তােদর গিতেরাধ কেরন। এেত উভয় পেk
তুমুল সংঘষ/ হয়। সংঘেষ/ মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর কনভয় সmূণ/rেপ
Ñংস কের :দন এবং pচুর অstশst ও :গালাবাrদ তােদর হsগত হয়।
কkবাজাের পািকsািন বািহনী মুিkেযাdােদর ওপর তীb আkমণ চালায়।
িদনবVাপী তুমুল যুd :শেষ মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর আkমণ pিতহত
কের। জাতীয় পিরষেদর সােবক সদs জামায়াত :নতা মাওলানা এ :ক এম
ইউsেফর :নতৃেt খুলনা :কndীয় শািn কিমিট গঠন করা হয়। শািn কিমিট
pশাসনেক সাহাযV করার জn কম/সূিচ :ঘাষণা কের।

১০ :ম ১৯৭১
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর pধান :সনাপিত কেন/ল ওসমানী
ভুrŋামারীেত মুিkেযাdােদর ঘাঁিট পিরদশ/ন কেরন। ভুrŋামারী থানার
জয়মিনরহাট ডাকবাংেলার সামেন কেন/ল ওসমানীেক গাড/ অব অনার :দওয়া
হয়। এখােন এক সংিkp ভাষেণ কেন/ল ওসমানী উপিsত sধীেদর বেলন,
‘আিম আজ গিব/ত :য, বাংলােদেশর মািটেত :থেক আমার :লােকর সামেন কথা
বলেত পারিছ।’ যেশােরর :চৗগাছা ও মাসািলয়া নামক sােন পািকsািন বািহনীর
সােথ কVােpন নাজমুল hদার :নতৃtাধীন মুিkেযাdােদর মুেখামুিখ সংঘষ/ হয়।
এ সংঘেষ/ ৮ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। অপরিদেক dজন বীর মুিkেযাdা
শহীদ হন। dিদন ধের তুমুল সংঘেষ/র পর কkবাজার পািকsািন বািহনীর
দখেল চেল যায়। চTgােমর হািতয়ায় মুিkেযাdােদর অবsােনর ওপর
পািকsািন হানাদার বািহনী বVাপক হামলা চালায়। মুিkেযাdারা :চৗমুহনীলkীপুর সড়েক পািকsান বাজােরর পূব/ িদেক অVামবুশ কের। পািকsািন
বািহনীর গািড়র বহর অVামবুশ এলাকার কাছাকািছ হেল মুিkেযাdারা অতিক/ত
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আkমণ চালায়। পের পািকsািন :সনারা pstিত িনেয় মট/ার ও আিট/লািরর
সাহােযV আkমণ চালােল মুিkেযাdারা িনরাপেদ ঘাঁিটেত িফের আেস। সংঘেষ/
কেয়কজন পািকsািন :সনা িনহত হয়। পািকsািন বািহনীর একজন :মজরসহ
৫০ জন bসn ও রসদেবাঝাই একিট িsমার নারায়ণগÂ :থেক খুলনা
অিভমুেখ যাtা কের। তালাঘােট :ভরার সােথ সােথ মুিkবািহনী িsমারিট
:ঘরাও কের :ফেল। পািকsািন :সনারা সবাই মুিkেযাdােদর কােছ আtসমপ/ণ
করেল তােদরেক নদীর তীের নািমেয় িদেয় মুিkেযাdারা িsমারিট পািনেত
ডুিবেয় :দয়। :তিলয়াপাড়ায় মুিkবািহনীর মূল ঘাঁিটর ওপর পািকsািন বািহনীর
এক :কাmািন bসn হামলা চালায়। মুিkেযাdােদর পাlা আkমেণ পািকsািন
:সনারা pচুর kিত sীকার কের িপছু হেট যায়। পািকsািন হানাদার বািহনী
িতনিট দেল িবভk হেয় যথাkেম লkণŸী gােমর কােছ নদীর পাড় িদেয়
পিmম :থেক পূব/ িদেক শহর অিভমুেখ, িসেলট-sনামগÂ রাsা এবং হাছননগর
রাsা িদেয় sনামগÂ শহের pেবশ কের। শহের ঢুেকই বব/ররা হতVা, িনয/াতন
ও অিgসংেযাগ কের বVাপক Ñংসযj রচনা কের। এক :pস :নােটর মাধVেম
সামিরক সরকার বেকয়া খাজনা ও sদ মওkেফর :ঘাষণা :দয়। মূলত এটা
িছল পািকsািন শাসকেগাwীর sাধীনতািবেরাধী দালাল ও রাজাকারেদর পেk
রাখার একটা হীন :চ•া মাt। এই :ঘাষণােক পুঁিজ কের শািn কিমিটর :লাকজন
িনরীহ জনসাধারেণর কােছ পািকsািন শাসকেগাwীর সহাnভূিতর কথা pচার
করেত থােক। :দেশর কেয়কিট :জলা ও মহkমায় শািn কিমিটর শাখা গিঠত
হয়।

১১ :ম ১৯৭১
পািকsািন বািহনীর একিট :কাmািন িসেলেটর মুknপুর :থেকও আজমপুেরর
িদেক আসার পেথ নরিসŋর নামক জায়গায় তােদর মুিkেযাdারা অVামবু◌ুশ
কের। এেত ৬৩ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। িবকােল পািকsািন বািহনী
sানীয় দালালেদর সহায়তায় :গাপালগেÂ pেবশ কের। পািকsান
:ডেমােkিটক পািট/র pধান nrল আিমন :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর সেŋ
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সাkাৎ কেরন। পূব/ পািকsােন সামিরক তৎপরতা বৃিd করার সিবনয় অnেরাধ
জানান। রাজধানীর িবিভn এলাকায় শািn কিমিটর ২৫িট ইউিনয়ন শাখা গিঠত
হয়। িসেনটর এডওয়াড/ :কেনিড মািক/ন যুkরােTর িসেনেট বেলন, আমােদর
সরকােরর একাংশ িনরেপkতার :দাহাই িদেয় বেলেছন, পূব/ পািকsােনর
বVাপাের আমােদর জিড়ত হওয়া উিচত নয়। িকnt আমরা :সখােন জিড়েয়
পেড়িছ। :সখােন সিহংসতার কােজ আমােদর :দওয়া অstশst বVবhত হেT।
আিম মেন কির, পূব/ পািকsােনর বত/মান রাজৈনিতক ও মানিবক সমsা
সমাধােনর দািয়t মুখVত পািকsােনর। এ পিরিsিতর উtরেণ আিম আমােদর
সরকার, পািকsািন :নতৃবৃn ও িবƒ :নতৃবৃেnর pিত pেয়াজনীয় পদেkপ
gহণ করার জn আেবদন জানািT। একই সেŋ শরণাথ/ীেদর সাহাযV করার
জn ভারত সরকার িবেƒর pিত :য আেবদন জািনেয়েছ, তােত সাড়া
:দওয়ারও অnেরাধ করিছ।

১২ :ম ১৯৭১
মািক/ন িসেনেটর bবেদিশক সmক/িবষয়ক কিমিট বাংলােদশ সমsার সমাধান
না হওয়া পয/n পািকsােন সাহাযV বn রাখার আhান জানায়। বাংলােদেশ
মািক/ন িবমান ও টVাংক বVবহার সmেক/ যুkরাT সরকার পািকsােনর কােছ
উেdগ pকাশ কের। জািতসংেঘ ভারেতর sায়ী pিতিনিধ সমর :সন
বাংলােদেশর শরণাথ/ীেদর সাহােযVর আhান জািনেয় বেলন, পূব/বেŋর
বাঙািলেদর আtিনয়ntণািধকােরর সংgামেক উেপkা করার :কােনা অবকাশ
:নই। অVােসািসেয়েটড :pস অব আেমিরকার িবেশষ pিতেবদক ঢাকা সফর
:শেষ খবর :দন, শkেনর দল এত :খেয়েছ :য তােদর আর ওড়ার শিk :নই।
মাচ/ :থেক pায় পাঁচ লাখ বাঙািলর মৃতেদহ তারা খাদV িহেসেব :পেয়েছ। তেব
দািয়tশীল মহেলর িহসােব মৃেতর সংখVা ১০ লােখর ওপর। িনিখল ভারত
ইেtহাdল :মাছেলিমেনর :pিসেডªট আবdল ওয়ািহদ বেলন, বাংলােদেশর
sীকৃিতর বVাপাের :কউ অংশgহণ করেল তার পিরণিত হেব অতVn মারাtক।
নারায়ণগেÂ আিজজ সরদারেক আhায়ক কের ১২৪ সদsিবিশ• নারায়ণগÂ
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শািn কিমিট গঠন কের মুিkেযাdােদর িবrেd কাজ >r কের
sাধীনতািবেরাধীরা। নবগিঠত শািn কিমিটর আhায়করা হেT : আলতাফ
:হােসন, :গাদনাইল; এম এ বােসত, হাজীগÂ; লিতফ সরদার, খানপুর
(পিmম); sলতান খান, খানপুর; :গালাম রbানী খান, চাষাঢ়া; জিহর :হােসন,
:দওেভাগ, এস এ হািলম, নারায়ণগÂ, লাল িময়া, শীতলkVা; :মাহাmদ আলী,
বnও; হািজ এ লিতফ, কদমরsল; মিহউিdন আহমদ, নবীগÂ ও হািজ
আবdল রিফক, ধামগড়।

১৩ :ম ১৯৭১
kিমlার িসŋারিবল এলাকায় মুিkবািহনীর :যাdারা পািকsািন :সনােদর
অVামবুশ কের। অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর িতনজন bসn িনহত হয়।
বিরশােলর পূব/ নবgােম পািকsািন বািহনীর :মদাkল ঘাঁিটর চারজন bসn
pেবশ কেরই িসেdƒর সরকােরর বািড়েত হামলা চালায়। তারপর একই
gােমর িবƒাসবািড় আkমণ করেত অgসর হেল dজন মুিkেযাdা িনেজেদর
bতির :বামা িনেয় আkমণ চালায়। এ সংঘেষ/ চারজন পািকsািন :সনার সবাই
িনহত হয়। অপরিদেক অমূলV মিlক নােম একজন :যাdা শহীদ হন। িসেলেটর
িবিভn sােন শািn কিমিটর শাখা গিঠত হয়। :তিলয়াপাড়ার সড়েক :ল.
:মারেশদ ১২ জন :যাdা িনেয় িসেলট-bাhণবািড়য়া সড়েক বাগসাইর gােম
পািকsািন বািহনীর একিট সামিরক কনভয়েক অVামবুশ কের। অVামবুেশ
পািকsািন :সনাভিত/ একিট িজপ ও একিট Tাক Ñংস হয়।

১৪ :ম ১৯৭১
বিরশােলর বাকাই gােম পািকsািন বািহনীর bসnরা pেবশ করেল gামবাসীর
সােথ তােদর তুমুল সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ gামবাসীর বlম ও রামদার
আঘােত চারজন পািকsািন :সনা িনহত হয়। kিমlার ডাকািতয়া নদীর পাের
পিরেকাট নামক জায়গায় মুিkেযাdােদর pিতরkাবূVেহর ওপর নদীর অপর
পাড় :থেক পািকsান :সনাবািহনী :গালnাজ বািহনীর সহায়তায় pচN আkমণ
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চালায়। আkমেণর মুেখ মুিkেযাdারা িটকেত না :পের বূVহ তVাগ কের িপছু
হেট যায়।
dপুের পািকsািন বািহনী :গালnাজ বািহনীর সহায়তায় :চৗdgােমর
িবপরীেত ভারত সীমােnর রাŋামুড়া এলাকায় আŸয় gহণ কের। :হমােয়ত
উিdেনর :নতৃেt মুিkবািহনীর একিট দল :গাপালগেÂর :কাটালীপাড়া থানা
আkমণ কের। এই অিভযােন ৫৪ জন পুিলশ আtসমপ/ণ কের। মুিkেযাdারা
:হমােয়তপুর gােম আওয়ামী লীগকম/ী লkীকাn বেলর অnেরােধ ঘাঁিট sাপন
কের। :ল. :জনােরল িনয়ািজ অিধকৃত বাংলােদেশর সহকারী সামিরক শাসক
িনযুk হন। জািতসংেঘ পািকsােনর sায়ী pিতিনিধ আগা শািহ বাংলােদশ
পিরিsিত সmেক/ সামািজক কিমিটেত বেলন, পূব/ পািকsান pে³ :কােনা
আnজ/ািতক িবেরাধ :নই।

িপিডিপর সহসভাপিত :মৗলিভ ফিরদ আহমদ বেলন, পূব/ পািকsােনর
সাmpিতক ঘটনাবিল ভারত ও অnাn িবেদিশ রােTর ষড়যেntর :শষ পিরণিত।
পািকsােনর :সনাবািহনী খািলদ িবন ওয়ািলেদর সিতVকার বংশধর।
:সনাবািহনী >ধু :দশেক নয়, পূব/ পািকsািনেদর রkা করার জn এিগেয়
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এেসেছ। :শখ মুিজবুর রহমান ২৬ মাচ/ বাংলােদশ :ঘাষণার কম/সূিচ
িনেয়িছেলন। খুলনা ও ময়মনিসংেহ আলবদর বািহনী dজন মুিkেযাdােক ধের
িনেয় িগেয় তােদর ওপর bপশািচক অতVাচার চালায় এবং তারা শহীদ হন।
কkবাজার মহkমা nােপর আhায়ক মাহমুdল হক :চৗধুরী বেলন, :য দল
পািকsােনর আদশ/ ও সংহিতেত িবƒাস কের না তার সােথ যুk থাকা সমুিচত
নয়। এই বkবV িদেয় কkবাজার nােপর িবলুিp :ঘাষণা কেরন। সােবক
এমএনএ আবdর রব এবং খান :চৗধুরী ফজেল রেবর :নতৃেt বিরশাল :জলা
শািn কিমিট গিঠত হয়।

১৫ :ম ১৯৭১
পািকsান সামিরক pশাসনেক সহায়তা pদানকেl খুলনায় খান জাহান আলী
:রােডর একিট আনসার কVােm জামায়ােত ইসলামী কম/ীর সমnেয় জামায়ােত
ইসলামীর পূব/ পািকsান শাখার সহকারী আিমর মাওলানা এ :ক এম ইউsফ
pথম রাজাকার বািহনী গঠন কেরন।
কVােpন hদার :নতৃেt মুিkেযাdারা কাশীপুর সীমাn ফাঁিড়র কােছ
পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর হামলা চালায়। এেত ৬ জন পািকsািন
:সনা িনহত হয়। এ সময় কVােpন hদা খবর :পেলন :য পািকsািন বািহনী
পাƒ/বত/ী sতীপুর gােম ঢুেক গণহতVা চালােT। dিট ইিপআর pাটুন িনেয়
কVােpন hদা drত অksেল :পৗঁেছ gামিট িঘের :ফেলন এবং পািকsািনেদর
আtসমপ/েণর িনেদ/শ :দন। শtrরা এেত িdধা pকাশ করেল কVােpন hদা
চারিদক :থেক তােদর ওপর pচN আkমণ কেরন। d’ঘNা যুেdর পর ১১ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয় এবং ৪ জনেক আটক করা হয়। অবিশ•রা পািলেয়
:যেত সkম হয়। িসেলেটর নালুয়া চা-বাগােন িসেলট-bাhণবািড়য়া সড়েক
মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর একিট বড় সামিরক বহরেক অVামবুশ কের
এবং ভয়ংকর যুd হয়। এেত পািকsািন বািহনীর একিট Tাক সmূণ/ Ñংস হয়
এবং ১৫ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। পািকsািন বািহনীর পাlা আkমেণ
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মুিkেযাdা কVােpন মিতউর রহমান সহেযাdােদর িনেয় িনরাপদ এলাকায় চেল
আেসন। :ল. :মারেশেদর :নতৃেt মুিkবািহনীর একদল :যাdা িসেলট-ঢাকা
মহাসড়েক পািকsািন :সনােদর অVামবুশ কের। এেত পািকsািন বািহনীর একিট
িজপ ও একিট Tাক Ñংস হয়। এ যুেd পািকsািন বািহনীর gিলর মুেখ :ল.
:মারেশদ দেলর সবাইেক িনেয় ‘টVাকিটকVাল উইথD’ কের িনরাপেদ িনজ
ঘাঁিটেত িফের আেসন।
িকেশারগÂ :থেক পািকsািন বািহনীর একজন কVােpন এক pাটুন bসn
িনেয় নাnাইল pেবশ কের। sানীয় রাজাকার ও শািn কিমিটর পরামশ/kেম
পািকsািন বািহনী নাnাইল থানার ওিস আবdল আওয়ালেক নাnাইেলর ৭ জন
মুিkেযাdােক :gফতার করার িনেদ/শ :দয়। তােদর না পাওয়া :গেল ৭ িদেনর
মেধV িকেশারগÂ সামিরক আদালেত হািজর হওয়ার িনেদ/শও :দওয়া হয়। এই
সাতজন মুিkেযাdা হেTন: শাহ :নওয়াজ ভূঁইয়া, মিজবুর রহমান, আ. রিহম
ভূঁইয়া, গািজ আবdস সালাম ভূঁইয়া, শশীকাn রায়, িসরাজুল ইসলাম বাÁু এবং
:মা. রইসউিdন ভূঁইয়া। ঠাkরগাঁওেয়র সদর থানার ফারাবািড়েত সnান
মুিkেযাdা হওয়ায় িপতা :শখ শহর আলী ও তার ভাই :শখ বহর আলীসহ ১৯
জন িনরীহ gামবাসীেক পািকsািন বািহনী তােদর কVােm ধের িনেয় যায়।
পািকsািন বব/রেদর gিলেত তারা সবাই িনহত হন। অপর এক ঘটনায় রামনাথ
হােট রিফkল ইসলাম, :রজাউল, :বলাল, :দেলায়ারসহ ১১ জন িনরীহ মাnষ
পািকsািন হানাদারেদর gিলেত িনহত হন। ভারেতর িবিভn pেদেশ
বাংলােদেশর শরণাথ/ীর সংখVা দাঁড়ায় ২৩ লাখ ৯৯ হাজার ৬৬৭ জন। ঢাকায়
পূব/ পািকsােনর গভন/র :জনােরল িটkা খান বেলন, pেদেশর সকল জায়গা
:থেক সশst pিতেরাধ িনমূ/ল করা হেয়েছ। তেব pতVn অnেল িবিkpভােব
সntাস চলেছ। dÎৃতকারীেদর (মুিkেযাdা) িনমূ/ল করেত :বিশ িদন লাগেব না।
সামিরক শাসন কতৃ/পk :ঘাষণা কেরন, িতনজন এমিপএ যথাkেম যেশােরর
মঈnিdন িময়াজী, খুলনার হািববুর রহমান খান ও :মাহাmদ সাঈদ আওয়ামী
লীেগর সােথ সmক/েTদ কেরেছন। পৃথক িববৃিতেত তারা পািকsােনর অখNতা
ও সংহিতর pিত একাtতা pকাশ কেরেছন। কৃষক Ÿিমক পািট/র সভাপিতর এ
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এস এম :সালায়মান এক :বতার বkৃতায় বেলন, পািকsান িটেক থাকেতই
pিতিwত
হেয়েছ।
dÎৃতকারীরা
(মুিkেযাdারা)
সীমাn
অnেল
:যাগােযাগবVবsা িবন• কের pেদেশর অথ/ৈনিতক বVবsােক িবÑs করার :চ•া
করেছ। িbিটশ পররাTমntী sার অVােলক ডগলাস িহউম কমn সভায়
বাংলােদশ pসেŋ আেলাচনায় বেলন, বাংলােদেশর পিরিsিত সmেক/ আমরা
পািকsান সরকােরর সােথ :যাগােযাগ রkা কের চেলিছ। আমরা পািকsােনর
জনগেণর বত/মান সমsাgেলার একিট রাজৈনিতক সমাধান চাই এবং বাইের
:থেক :কউ তা চািপেয় িদেত পাের না।

১৬ :ম ১৯৭১
চুনাrঘাট-bাhণবািড়য়া সড়েক :তিলয়াপাড়ার কােছ কVােpন মিতেনর :নতৃেt
মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর bসnেদর অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ
পািকsািন বািহনীর একিট গািড় Ñংস হয় এবং ৪০ জন পািকsািন :সনা িনহত
হয়। মুিkবািহনীর যুবিশিবর কম/সূিচর সূtপাত হয়। এর আেগ :যাdা
িনেয়াগসmিক/ত :কােনা নীিতমালা িছল না। মুিkেযাdা িনেজরাই pিশkণ
িশিবর সংগিঠত কের। রাজশাহীেত মুিkবািহনীর কমােªডারা পািকsািন
বািহনীর ওপর আকিsক আkমণ চালায়।
এ সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ২৫ জন সামিরক িশkাথ/ী িনহত হয়।
চTgাম মুসিলম হেল িসরাত সেmলেনর :শষ িদেন িসরাত সেmলেনর অজুহােত
ধম/pাণ মুসলমানেদর sাধীনতািবেরাধী ভূিমকা পালেন উdুd করা হয়।
সেmলেন জামায়ােত ইসলামীর :কndীয় :সেkটাির :জনােরল :চৗধুরী রহমত
এলাহী বেলন, পািকsােনর অিst িবপnকারীেদর িনমূ/ল না করা পয/n
মুসলমান ভাইেয়রা ঘের িফরেব না। এ অnwােন সভাপিতt কেরন িসিট
কেলেজর অধVk :রজাউল কিরম :চৗধুরী। পূব/াnলীয় কমােªডর কমাªডার
:লফেটnাªট :জনােরল িনয়ািজ নারায়ণগÂ ঘাঁিট পিরদশ/ন কেরন। িতিন
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dÎৃতকারীেদর (মুিkেযাdা) কেঠার হেs দমেনর জn :সনাবািহনীেক িনেদ/শ
:দন। পের িনয়ািজ ঢাকার কেয়কিট অnলও পিরদশ/ন কেরন।

১৭ :ম ১৯৭১
মুিkবািহনীর ৬০ জন :যাdার একিট দল হাজীগÂ থানা আkমণ কের।
মুিkেযাdােদর এ অিভযােন dজন পুিলশ ও ৯ জন রাজাকার িনহত এবং বh
অst উdার হয়। পূব/ পািকsােনর গভন/র িটkা খান উপসামিরক আইন
pশাসকেদর পুিলশ অিফসার বা মVািজেsTেটর kমতা বVবহােরর অিধকার
pদান কেরন। এই kমতাবেল তারা :যেকােনা বVিkেক আটক কের হাজেত
:pরণ, িসিভল িpজেন :pরণ ও :gফতারসহ অপরােধর তদn করেত পারেব।
এই kখVাত আেদেশর িবrেd sিpম :কাট/, হাইেকাট/সহ :কােনা আদালেত
:কউ আপিt উtাপন করেত পারেব না। সামিরক শাসন কতৃ/পk
অnpেবশকারী ও dÎৃতকারীেদর (মুিkেযাdা) রাTিবেরাধী কায/কলাপ যােত
আর pসার লাভ করেত না পাের, :স বVাপাের সরকােরর সােথ সহেযািগতা
করার জn জনগেণর pিত িনেদ/শ :দয়। জািতসংেঘ ভারেতর sায়ী pিতিনিধ
সমর :সন সামািজক কিমিটেত বেলন, ভারেত িবপুলসংখVক শরণাথ/ী
আগমেনর ফেল :য সমsার সৃি• হেয়েছ, তা :কবল ভারত-পািকsােনর
সমsার নয়, একিট আnজ/ািতক সমsা। আnজ/ািতক বVবsা gহণ ছাড়া এ
সমsার সমাধান সmব নয়। সােবক এমএনএ আবুল কােশেমর ঢাকার
:মাহাmদপুরs বাসভবেন শািn কিমিটর এক সভা অnিwত হয়। সভায় বkারা
:দশেdাহীেদর (মুিkেযাdা) িবrেd কেঠারতম বVবsা gহণ করার জn
সামিরক কতৃ/পেkর pিত আhান জানায়। শািn কিমিটর নাম পিরবত/ন কের
‘শািn ও সংহিত কিমিট’ করা হয়। সভায় ২৫ সদsিবিশ• pােদিশক শািn
কিমিটর সাধারণ পিরষদ গঠন করা হয়। ভারেতর dরিভসিnমূলক pচারণার
িনnা িশেরানােম ৫৫ জন িশlী ও অধVাপেকর এক িববৃিত pকাশ কের bদিনক
সংgাম।
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১৮ :ম ১৯৭১
:গাপালগÂ শহর মুk করার উেdে° কVােpন জালাল ১৫০ জন :যাdা িনেয়
শহেরর পিmম িদেক :ঘােরচর gােম, কমাªডার ওমেরর :নতৃেt একিট দল
শহেরর পূব/ িদেক :বদ gােম ও নওেশর আলী ৩০ জন :যাdা িনেয় মািনকদাহ
:থেক শহেরর দিkেণ নবীনবােগ অবsান :নয়। kিমlার িসŋারিবল এলাকায়
মুিkেযাdারা পািকsািন হানাদার বািহনীর bসnেদর অবsান আkমণ কের। এ
অিভযােন পািকsািন বািহনীর ৬ জন bসn িনহত হয়। বাংলােদেশর অsায়ী
রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম :বতার ভাষেণ বেলন, :সিদন :বিশ দূের নয়
:যিদন sাধীন বাংলােদশ সরকার বh িবেদিশ রােTর sীকৃিত লাভ করেব।
অsায়ী রাTপিত বেলন, মুিkেফৗেজর কেঠার pিতেরাধ ও তীb পাlা আkমেণ
পািকsািন বািহনী িহমিশম খােT। বাংলােদেশর মাnষ ইিতমেধV অভািবত তVাগ
sীকার কেরেছ। লাখ লাখ :লাক ইয়ািহয়ার বব/র বািহনীর gিলেত pাণ
িদেয়েছ। গৃহহারা হেয় পেথর িভিখির হেয়েছ। সnানহারা মােয়র অrেত
বাংলার আকাশ-বাতাস আজ ভারাkাn। শহীেদর রেk বাংলােদেশর পথ-pাnর
আজ রkগŋা। তবু জািত সংgামী মেনাবল হারায়িন। িতিন আেরা বেলন, সােড়
৭ :কািট বাঙািলর তVাগ বৃথা :যত পাের না এবং তা বৃথা :যেত :দওয়া হেব না।
বাঙািলর এই অr একিদন তােদর মুেখ হািস :ফাটােবই। িতিন বাংলােদেশ
ইিতহােসর বৃহtম গণহতVার ঘটনায় মুসিলম রাTবেগ/র নীরবতা অবলmেন
গভীর dঃখ pকাশ কেরন। পিmমা সামিরক বািহনীর সহেযাগী
িবƒাসঘাতকেদর pিত কেঠার hঁিশয়াির উÁারণ কের মুিkসংgাম িবেরাধী ঘৃণV
কাজ :থেক িবরত থাকার আhান জানান। ধম/, বণ/ ও মতাদশ/িনিব/েশেষ :দেশর
pিতিট মাnষেক sাধীন বাংলােদেশর পতাকাতেল ঐকVবd হেয় মুিkর লkV
অজ/েন সহায়তা করার আেবদন জািনেয় িতিন বেলন, জয় আমােদর sিনিmত।
:কােনা শিkই তা :ঠকােত পারেব না। ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী বেলন,
পূব/বŋ :থেক kমবধ/মান উdাst আগমেনর মুেখ ভারত তার জাতীয় sােথ/
বVবsা gহণ করেত বাধV হেব। আমােদর ওপর :কােনা পিরিsিত চািপেয়
:দওয়া হেল তার :মাকািবলা করেত ভারত পুেরাপুির pstত। িসেনটর ×াŋ চাচ/
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মািক/ন িসেনেট এক িববৃিতেত বেলন, পািকsােনর গৃহযুেd সিতVই যিদ
িনরেপk থাকেত হয়, তাহেল যুkরাTেক পিmম পািকsােন সামিরক ও
অথ/ৈনিতক সাহাযV সরবরাহ বn করেত হেব। িতিন আেরা বেলন, যুkরাT
pদt অstশst পািকsান তার িনেজর জনগেণর ওপর বVবহার করেছ। িনব/ািচত
:নতৃবগ/েক হতVা ও পূব/ বাংলার জনসাধারেণর ওপর অতVাচার চালােনার ঘটনা
আnজ/ািতক সmpদােয়র উেdেগর িবষয় নয় বেল পািকsান সামিরক সরকার :য
যুিk :দিখেয়েছ, যুkরাT সরকােরর অব°ই উিচত তা বািতল কের :দওয়া।
িচফ :সেkটাির, িবভাগীয় কিমশনার, পুিলেশর আইিজ, :বশ কেয়কজন :জলা
pশাসক, এসিপসহ pােদিশক সরকােরর পদs কম/কত/ােক পিmম পািকsােন
বদিল কের তােদর sেল পিmম পািকsািন কম/কত/ােদর িনেয়াগ করা হয়।
িপিডিপর :মৗলিভ ফিরদ আহমদ আওয়ামী লীগ সদsেদর pকা° িবচার দািব
কের বেলন, পািকsােনর সংহিতর sােথ/ তা করা pেয়াজন। িতিন বেলন,
আওয়ামী লীগ পািকsানেক Ñংস করার জn ১৯৪৭ সাল :থেকই চkােn িলp
িছল।

১৯ :ম ১৯৭১
নওগাঁর ধামুরহাট থানায় অবsানরত পািকsািন বািহনীর ওপর মুিkেযাdারা
অতিক/ত আkমণ চালায়। এই অিভযােন একজন অিফসারসহ কেয়কজন
পািকsািন bসn িনহত হয়। অপরিদেক একজন মুিkেযাdা শহীদ ও dজন
আহত হন। মুিkেযাdারা :গাপালগÂ শহের এক অিভযান চালায়। এেত
পািকsািন বািহনীর দালালেদর সােথ তুমুল gিলিবিনময় হয়। এই অিভযােন
পািকsািন বািহনীর িতনজন সহেযাগী িনহত হয় এবং িবপুল অstশst
মুিkবািহনীর হsগত হয়। :লফেটnাªট :মারেশেদর :নতৃেt একদল মুিkেযাdা
িসেলট-ঢাকা সড়েক :তিলয়াপাড়া চা-বাগান এলাকায় bাhণবািড়য়া :থেক
িসেলটগামী পািকsািন বািহনীর dই :কাmািন bসnেক অVামবুশ কের।
মুিkেযাdােদর এই অিভযােন এক :কাmািন পািকsািন :সনা িনহত হয় ও
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িতনিট সামিরক যান Ñংস হয়। এই অিভযান :থেক মুিkেযাdারা একিট গািড়,
pচুর :গালাবাrদসহ অstশst লাভ কের।
মুিজবনগের বটগাছ ও খামারবািড় এলাকায় যুব কVাm sাপন করা হয়। এ
কVােm :যাdােদর :গিরলা :Tিনং :দওয়ার বVবsা gহণ করা হয়। কVােmর
pথম বVােচর িশkাথ/ীরা হেTন : :সালায়মান হক, :জায়াদ/ার :সলুন, আবুল
বাশার, িসিdক জামাল নাªটু, ওিলউlাহ িসিdক, বুেধা, মªটু ও হাসান।
পািকsািন বব/ররা িসেলেটর গািলমপুের বVাপক হতVাযj চালায়। হানাদারেদর
এই নৃশংস হতVাযেj ৩১ জন িনরীহ gামবাসী িনহত হয়। জািতসংেঘর
মহাসিচব উথাªট িনউ ইয়েক/ বেলন, পূব/ পািকsান :থেক দেল দেল শরণাথ/ী
ভারেত উপিsত হওয়ায় জািতসংঘ িবেশষভােব উিdg। এখেনা িবপুলসংখVক
শরণাথ/ী ভারেত আসেছ। এেদর মেধV বh িশ> ও মিহলা রেয়েছ। তােদর dঃখdদ/শার অn :নই। পূব/ পািকsান :থেক :য অসংখV :লাক ভারেত চেল আসেছ,
তােদর আ> সাহােযVর :য খুবই pেয়াজন, তােত :কােনা সেnহ :নই। আিম
একাnভােব আশা কির, এসব হতভাগV :লাকেক যথাশীä :sTায় িফিরেয়
:নওয়া হেব। িতিন আেরা বেলন, এটা ss• :য, যত িদন না তােদর িফিরেয়
:নওয়া হেT, তত িদন আপৎকালীন িভিtেত বVাপক bবেদিশক সাহােযVর
pেয়াজন হেব। এজn ভারত সরকার আমার ও জািতসংেঘর িবিভn সংsার
কােছ যত শীä সmব শরণাথ/ীেদর সাহাযV করার জn আেবদন জািনেয়েছ।
আিম জািতসংেঘর সমs সংsার পk :থেক িবিভn সরকার, আnসরকাির ও
:বসরকাির সংsা এবং বVিkগত pিতwানgেলার কােছ আেবদন জানািT, তারা
:যন বত/মান মম/ntদ পিরিsিতেত মানবকলVাণকােজ সাহাযV করার জn এিগেয়
আেসন। pােদিশক জামায়ােত ইসলামীর মহাসিচব আবdল খােলক ও
Ÿমসিচব :মাহাmদ সিফউlাহ এক যুk িববৃিতেত বেলন, পািকsানিবেরাধী
dÎৃতকারী ও িবিTnতাবাদীেদর tােসর রাজt :শষ হেয়েছ। পািকsােনর বীর
:সনাবািহনী সময়মেতা বVবsা :নওয়ায় সহেজই পিরিsিত আয়েt এেসেছ।
:সনাবািহনী িবিTnতাবাদীেদর সmূণ/ িনিmh করেত বdপিরকর। আমরা
তােদর উৎখাত করেত :সনাবািহনীেক সাহাযV করার জn পূব/ পািকsােনর
মুসলমানেদর এিগেয় আসার আেবদন জানািT। ঢাকায় সামিরক শাসন
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কতৃ/পk :ঘাষণা কেরন, রংপুর :জলার িতনজন জাতীয় পিরষদ সদs নূrল
হক, আিজজুর রহমান ও ডা. আবু :সালায়মান আওয়ামী লীেগর সােথ
সmক/েTেদর কথা :ঘাষণা কেরেছন। শািn ও কলVাণ পিরষদ :নতা :মৗলিভ
ফিরদ আহমদ করািচেত এক সংবাদ সেmলেন :বআইিন-:ঘািষত আওয়ামী
লীেগর সদsেদর pকা° িবচার দািব কেরন। িতিন বেলন, আওয়ামী লীেগর
সহেযাগীরা যা করেছ, তা :দশেdািহতার নামাnর। িতিন বাংলােদেশর
sাধীনতাসংgােম সহায়তা করার জn ইিnরা গাnীর সমােলাচনা কেরন।

২০ :ম ১৯৭১
বাংলােদশ সরকােরর sরাTমntী এ এইচ এম কামাrjামান, ইউএনআইেয়র
সােথ এক সাkাৎকাের বেলন, আমরা ধেম/র িবrেd নয়, দখলদার বািহনীর
িবrেd যুd করিছ। আমােদর sাধীন :দেশর sাধীন নাগিরক িহেসেব :বঁেচ
থাকার আইনগত অিধকার িছিনেয় :নওয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, ইসলােমর
িবrেd আমােদর সংgাম নয়। আমরা ইসলামসহ সকল ধেম/র মূলVেবাধ ও
িশkােক রkা ও সংরkণ করব। আমরা :শাষণমুk, sষম ও :Ÿণীহীন
সমাজবVবsা কােয়েম বdপিরকর, :যখােন ধম/-বণ/-:গাtিনিব/েশেষ মাnেষ
মাnেষ :কােনা :ভদােভদ থাকেব না। যারা বাংলােদশেক িনেজেদর মাতৃভূিম
িহেসেব sীকার কেরন এবং মুিkযুেdর পেk, তারা :য ধম/াবলmীই :হান না
:কন, তারা আমােদর ভাই। যারা মুিkযুেdর িবেরািধতা কের িবƒাসঘাতক
িহেসেব দখলদার বািহনীর সহেযািগতা করেছ, তারা :য ধেম/রই :হাক,
আমােদর শtr, বাংলােদেশর শtr। পািকsািন বািহনীর dই :কাmািন bসn
kিশয়ারা অিতkম কের িসেলেটর sতারকািn ও বড়gাম আkমণ কের।
কVােpন রেবর :নতৃেt মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর পাlা আkমণ
চালায়। এ যুd ‘sতারকািn যুd’ নােম পিরিচত। এ যুেd ৩৯ জন পািকsািন
:সনা িনহত হয়। অপরিদেক, dজন মুিkেযাdা পািকsািন :সনােদর হােত ধরা
পেড়ন। kি•য়ার বlভপুর িমশনাির িগজ/া লুট কের ঘাঁিটেত :ফরার সময়
পািকsািন :সনােদর ওপর মুিkবািহনী আkমণ চালায়। pায় এক ঘNা sায়ী এ

104

যুেd ১৭ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৫-৬ জন আহত হয়। মুিkবািহনী এ
অিভযােন একিট িজপ ও িকছু অst উdার কের। িসেলেটর নালুয়া চা-বাগােন
পািকsািন বব/ররা বVাপক হতVা ও Ñংসযj চালায়। এেত ২০ জন িনরীহ চাŸিমক িনহত হয়। িসরাজগেÂ বাঘাবাড়ী নদীর পােড় পািকsািন বািহনী ও
মুিkেযাdােদর মেধV তীb সংঘষ/ হয়। ঢাকার সামিরক কতৃ/পk :ঘাষণা কের :
নগরীর িবিভn এলাকায় হাতেবামা িনেkেপর ঘটনার সােথ জিড়ত ১০ জনেক
:gফতার করা হেয়েছ। সntাস সৃি•র উেdে° ভিবìেত যারা এ কাজ করেব
তােদর দৃ•াnমূলক শািs :দওয়া হেব। সামিরক কতৃ/পেkর এক :ঘাষণায়
মুিkেযাdােদর সmেক/ তথV সরবরাহ করার জn sানীয় দালালেদর পুরsৃত
করার িসdাn :নওয়া হয়। িসdােn :ঘাষণা করা হয়, িবিTnতাবাদীেদর সmেক/
যারা তথV pদান করেব, তােদর পুনব/াসেনর বVবsা করা হেব।
পূব/াnেলর সামিরক শাসক sাধীনতািবেরাধী শিkেক আরও তৎপর করার
জn ২০ নং সামিরক আেদশ জাির কের। এেত kিতgs দালালেদর অথ/
সহায়তা :দওয়ার বVবsা করা হয়। অVাডেভােকট আফতাবউিdন আহমদ ও
pােদিশক পিরষেদর সােবক :ডপুিট িsকার অVাডেভােকট আসগর :হােসনেক
আhায়ক কের যথাkেম মািনকগÂ মহkমা শািn কিমিট ও ধামরাই থানা শািn
কিমিট গিঠত হয়। বব/র পািকsািন বািহনী খুলনার ডুমুিরয়ার :ছাT শহর
চুকনগের অতিক/ত হামলা চািলেয় গণহতVা সংগিঠত কের। িঠক কতজন
:লাকেক এ িদন হতVা করা হয়, এ িনেয় আজও মতেভদ আেছ। তেব sানীয়
অিধকাংেশর ধারণা, :স সংখVা ১০ হাজােরর িনেচ নয়।

২১ :ম ১৯৭১
kিমlার দিkেণ :গৗরীপুর নামক sােন মুিkবািহনীর কমােªডারা পািকsািন
:সনােদর ওপর অকsাৎ আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর ৯ জন
bসn িনহত হয়।
মুিkবািহনীর একিট :গিরলাদল :দবীdার থানা আkমণ কের। এ
অিভযােন ছয়জন দালাল পুিলশ িনহত হয়। মুিkবািহনীর অপর :গিরলাদল
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হাজীগÂ থানা আkমণ কের। এ অিভযােন একজন পুিলশ সাব-ইnেপkর ও
dজন দালাল পুিলশ িনহত হয়।
kিমlার শালদানদী এলাকায় পািকsািন বািহনীর :রশন ও অVামুিনশনবাহী
একিট :রলওেয় Tিলর ওপর মুিkেযাdারা আkমণ চালায়। এেত মুিkেযাdারা
:বশ িকছু অstশst দখল কের। পািকsািন বািহনী :বপেরায়া gিলবষ/ণসহ
ঘরবািড়েত অিgসংেযােগর মধV িদেয় ঝালকািঠর রমানাথপুর এলাকা আkমণ
কের। পািকsািন বব/রেদর bপশািচকতায় আবdল মািঝ, আহmদ মািঝ, আ.
হািলম মািঝ, এনাজুিdন মািঝ, তকিক মািঝসহ অেনক িনরীহ gামবাসী িনহত
হয়। পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান করািচেত এক িববৃিতেত বেলন,
:গালেযােগর সময় পূব/ পািকsান :থেক :যসব পািকsািন নাগিরক :দশতVাগ
কেরেছন, আিম তােদর রাTিবেরাধী বVিkেদর িমথVা pচারণায় িবáাn না হেয়
িনজ িনজ বািড়ঘের িফের এেস sাভািবক কাজকম/ >r করার জn আhান
জানািT। আমার িবƒাস, পূব/ পািকsােনর অথ/ৈনিতক বVবsােক িবিçত করার
উেdে° ভারত তােদর :দশতVােগ pলুb কের। িতিন আেরা বেলন, :দেশর
পূব/াংেশ আইনশৃŋলা পুনঃpিতিwত হেয়েছ এবং জীবনযাtা drত sাভািবক
হেয় আসেছ। খুলনায় pাkন :কndীয় মntী খান এ সবুর, pাkন pােদিশক মntী
এস এম আমজাদ :হােসন ও pাkন জাতীয় পিরষদ সদs এ :ক এম. ইউsফ
এক :যৗথ িববৃিতেত বেলন, আমােদর :সনাবািহনী আওয়ামী লীেগর জাতীয়
সংহিতিবেরাধী কায/কলাপ বVথ/ কের িদেয়েছ। আমরা রাTেdাহীেদর িনমূ/েলর
কােজ িনেয়ািজত পািকsািন :সনাবািহনীেক সহেযািগতা করার জn pেদেশর
জনসাধারেণর pিত আhান জানাই। ঢাকাs চীেনর কনসাল :জনােরল চVাং ইং
বেলন, পূব/ পািকsােন যা ঘটেছ, তা পািকsােনর ঘেরায়া বVাপার। সােবক
pােদিশক পিরষদ সদs ও িপিডিবর যুg সmাদক শামsর রহমান মাদারীপুর
সফর কের :সখানকার শািn কিমিটর সদsেদর বেলন, পািকsােনর অখNতা
রkা করেত ঐকVবdভােব মুিkেযাdােদর Ñংস করেত হেব। :কndীয় শািn
কিমিটর সদs ও কৃষক Ÿিমক পািট/র সভাপিত এ এস এম :সালায়মান
িপেরাজপুের শািn কিমিটর সভায় মুিkেযাdােদর িবrেd সজাগ দৃি• রাখার
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আhান জানান। আবুল :হােসনেক সভাপিত ও আবdল খােলকেক সmাদক
কের বিরশাল :জলা শািn কিমিট গঠন করা হয়।

২২ :ম ১৯৭১
মুজািহদ কVােpন আবdল হেকর :নতৃেt মুিkবািহনীর একিট :গিরলাদল
kিমল-◌ার শালদানদী এলাকায় অবsানরত পািকsািন বািহনীর pিতরkাঘাঁিটর
ওপর আkমণ চালায়। এ আkমেণ ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ১১ জন
আহত হয়। sনামগÂ :জায়াই নামক এক িনভৃত পাব/তV এলাকায়
মুিkেযাdােদর ২৮ িদেনর একিট pিশkণ কায/kম >r হয়। ‘সীমাn গাnী’
িহেসেব পিরিচত খান আবdল গাফফার খান বেলন, বাঙািলরা জয়লাভ কেরেছ
সারা পািকsােনর িনব/াচেন। এখন তােদর ওপর :দাষােরাপ করা হেT, তারা
পািকsান :ভেঙ িদেত চান। আেরা বলা হেT, আওয়ামী লীেগর ৬ দফা কম/সূিচ
পািকsােনর অখNতার পেk িবপjনক। ৬ দফা যিদ পািকsােনর সংহিতর
পেk িবপjনক হয়, তাহেল সামিরক আইন কতৃ/পk :কন :গাড়ােতই এর
ওপর িবিধিনেষধ আেরাপ কেরিন? ৬ দফার ওপর িভিt কের আওয়ামী লীগ
িনব/াচেন জয়লাভ কেরেছ। এছাড়া ইয়ািহয়া খান যখন ঢাকায় যান এবং :শখ
মুিজেবর সেŋ সাkাৎ কেরন, তখন িতিন মুিজব সােহবেক পািকsােনর ভাবী
pধানমntী বেল :ঘাষণা কেরিছেলন। ৬ দফা যিদ পািকsােনর সংহিতর পেk
িবপjনক হয়, তাহেল এসব কথার অথ/ কী? আসল কথা হেলা, মুিজব সােহব
িনব/াচেন সংখVাগিরwতা অজ/ন কেরন এবং তারই পািকsােনর pধানমntী হবার
কথা। সীমাn গাnী আেরা বেলন, পািকsািন জনসাধারেণর কােছ আিম এ
িবষয়িটর pিত দৃি• আকষ/ণ করেত চাই, পািকsান কতৃ/পk সব সময়ই ধেম/র
নােম আমােদর সােথ হঠকািরতা কেরেছ। তারা ইসলােমর কথা বেল। অথচ
আজ পূব/ বাংলায় যা ঘটেছ, তা িক ইসলাম ও পািকsােনর কলVােণর জn করা
হেT? সীমাn পািড় িদেয় ভারেত আŸয় :নওয়া বাংলােদেশর শরণাথ/ীর সংখVা
দাঁড়ায় ৩৩ লাখ ৭১ হাজার ৯৩১ জন। মািক/ন পররাT দpর :থেক :ঘাষণা করা
হয় : পািকsােনর উnয়নকােজ অথ/ৈনিতক সাহাযV অবVাহত রেয়েছ। জামায়ােত
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ইসলামীর ভারpাp আিমর িময়া :তাফােয়ল নতুন কের জাতীয় ও pােদিশক
পিরষেদর িনব/াচন দািব কেরন। bাhণবািড়য়ায় আবdল গফুর িবএ-:ক
আhায়ক কের bাhণবািড়য়া শািn কিমিট গিঠত হয়। চTgােমর লালদীিঘেত
এক জনসভায় :নজােম ইসলামীর মহাসিচব মাওলানা িসিdক আহমদ বেলন,
রাTিবেরাধী বVিkেদর তৎপরতা বn করার কােজ :সনাবািহনীেক সাহাযV করা
>ধু শািn কিমিটর দািয়t নয়, এই দািয়t pিতিট নাগিরেকর। রংপুের সােবক
এমএনএ িসরাজুল ইসলাম ও সােবক এমিপএ আবdর রহমান এক যুk
িববৃিতেত :সনাবািহনীেক সমথ/ন দােনর জn জনগেণর pিত আhান জানান।

২৩ :ম ১৯৭১
ভারেতর িবিশ• রাজনীিতক জয়pকাশ নারায়ণ বাংলােদেশর পেk জনমত
গেড় :তালার লেkV িবƒ সফর >r কেরন। িতিন এক িববৃিতেত িবেƒর সকল
নাগিরক ও সরকােরর pিত বŋবnু :শখ মুিজবুর রহমােনর সরকারেক
সমথ/নদােনর আhান জানান।
লাতুেত অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর ইিপআর বািহনীর এক
pাটুন :যাdা হািবলদার শামsল হেকর :নতৃেt আkমণ চালায়। ঝালকািঠর
রমানাথপুের পািকsািন হানাদার বািহনী অতিক/ত হামলা চালায়। pাণভেয় বh
:লাক শিরফবািড় মসিজেদ আŸয় িনেল হানাদাররা মসিজেদ নামাজ আদায়রত
আ. মাnান, আ. সালাম, আবুল হােসম মািঝ, আ. রাjাক খান, আ. জbারসহ
:মাট ১৭ জনেক মসিজদ :থেক :টেন :বর কের পুkরপােড় বিসেয় gিল
চালায়। এেদর মেধV আ. রাjাক খান ও নূrল ইসলাম শিরফ ভাগVkেম :বঁেচ
যান এবং বািক সবাই শহীদ হন। িপেরাজপুের এক জনসভায় বkৃতাকােল
:কএসিপর সভাপিত এ এস এম :সালায়মান মুিkেযাdােদর িবrেd pিতেরাধ
গেড় :তালার জn জনগেণর pিত আhান জানান। রংপুের pােদিশক সরকােরর
পাল/ােমªটাির :সেkটাির :মৗলিভ আবdল :হােসন িময়া :দশেক রkা করার
জn পািকsািন :সনাবািহনীেক অিভনnন জানান। জামায়ােত ইসলামীর
মহাসিচব :চৗধুরী রহমত এলাহী নয়া আদম>মািরর িভিtেত নতুন িনব/াচন
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অnwােনর দািব জানান। িটkা খান যেশার ও খুলনা সফর কেরন এবং
পািকsািন হানাদার বািহনী :য গণহতVা চালােT তা যুিkসংগত বেল দািব
কেরন।

২৪ :ম ১৯৭১
কVােpন অিল একিট ৩ ইিn মট/ার :সকশন ও এক :কাmািন :যাdা িনেয়
চTgােম পািকsািন বািহনীর ঘাঁিট চাঁদগাজী আkমণ কেরন। মুিkবািহনীর তীb
আkমেণর মুেখ পািকsািন :সনারা চাঁদগাজী ছাড়েত বাধV হয়। িসেলেট
মুিkবািহনীর sতারকািn :চকেপােs পািকsািন বািহনী হামলা চালায়।
মুিkবািহনীর :যাdারা সংখVায় কম হেলও pথম িদেক এমনভােব pিতরkাবূVহ
রচনা কের অবsান :নন :য, পািকsািন :সনারা চরমভােব kিতgs হয়। িকnt
পের পািকsািন :সনারা বVাপক হামলা চালােল এবং মুিkেযাdােদর
:গালাবাrদ :শষ হেয় এেল তারা তােদর অবsান তVাগ কেরন। এ সংঘেষ/ ৩৯
জন পািকsািন :সনা িনহত এবং dজন মুিkেযাdােদর হােত বিn হয়।
অপরিদেক dজন মুিkেযাdা পািকsািন বািহনীর হােত ধরা পেড়ন ও কেয়কজন
আহত হন। নবগিঠত বাংলােদশ বািহনীর িসইনিস কেন/ল ওসমানী
মুিkেযাdােদর ভুrŋামারী থানা :হডেকায়াট/ার পিরদশ/ন কেরন। িতিন sানীয়
:যাdােদর সােথ পািকsািন bসnেদর pিতেরাধ ও kিড়gাম শহরসংলg ধরলা
নদীর উtর তীরs মুিkবািহনীর pিতেরাধঘাঁিট মজবুত করার িবষয় িনেয়
আেলাচনা কেরন। ঝালকািঠেত পািকsািন হানাদার বািহনী বVাপক হতVাযj
চালায়। তারা bদহারী ইউিনয়ন পিরষেদর :চয়ারমVােনর বািড়র সামেন ১৭ জন
িনরীহ মাnষেক িনিব/চাের gিল চালায়। এেত সবাই িনহত হয়। অপর এক
ঘটনায় পািকsািন বব/ররা খাড়াবাগ gােমর অÂিল রানীেক হাত-পা :বঁেধ জীবn
পুিড়েয় :দয়। sাধীনতািবেরাধী িজ এম খােনর সভাপিতেt িদলু :রােড শািn
কিমিটর সভা অnিwত হয়। সভায় মুিkেযাdােদর Ñংস করার জn আhান
জানােনা হয়।
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২৫ :ম ১৯৭১
রােত মুিkবািহনীর একিট দল বাটপাড়া :জাড়কানেনর কােছ পািকsািন
বািহনীর bসnবাহী একিট Tাক ও একিট আরআর রাইেফেলর িজপ অVামবুশ
কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ২০ জন bসnসহ Tাক ও িজপ
সmূণ/rেপ Ñংস হয়। মুিkবািহনীর :ছাট একিট দল শালদা নদীর পািকsািন
অবsােনর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর এ অিভযােন
পািকsািন বািহনীর একজন :জিসও এবং পাঁচজন bসn িনহত হয়। রােত
পািকsািন বািহনী ধরলা নদী পার হেয় জয়মিনরহাট মুk এলাকা দখেলর জn
pচN :গালাবষ/ণ ও আkমণ চালায়। পািকsািন বািহনী িসরাজগেÂর
উlাপাড়ায় অবsানরত মুিkেযাdােদর ওপর হামলা চালায়। পািকsািন
:সনােদর হামলায় মুিkেযাdারা তােদর অবsান :ছেড় িদেয় সলপ sুেল এেস
আŸয় :নন। পাব/তV চTgাম :থেক িনব/ািচত এমএনএ রাজা িtিদব রায়
পািকsােনর pিত আnগতV :ঘাষণা কের িববৃিত pদান কেরন। ভারেতর
পররাTমntী সদ/ার শরণ িসং পাল/ােমেªট বেলন, pিতিদন হাজার হাজার
বাঙািলর সীমাn অিতkম কের ভারেত আসার ফেল উdাst-সমsা চরম আকার
ধারণ কেরেছ। পূব/বেŋ িনরাপtার পিরেবশ পুনঃpিতwা করেত পািকsান যিদ
রািজ না হয়, তাহেল ভারত উdাst ও িনজ :দেশর অথ/নীিতর sােথ/ িবেবচনা
অnযায়ী যথােযাগV বVবsা gহণ করেব।

২৬ :ম ১৯৭১
কVােpন আইনউিdেনর :নতৃেt মুিkেযাdারা kিমlার কসবার উtের
ইমামবািড়র কােছ :রলওেয় িbজ Ñংস কের :দয়। পের তারা কেন/ল বাজাের
শtr অবsােনর ওপর আকিsক আkমণ চালায়। এেত ৮ জন শtrেসনা িনহত
হয় এবং কেয়কিট বাংকার Ñংস হয়। মুিkবািহনী kিমlার জগnাথিদঘীেত
পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর অকsাৎ আkমণ চালায়। অিভযােন
পািকsািন বািহনীর ১৯ জন bসn হতাহত হয়। এ অিভযােনর :নতৃt :দন :ল.
ইমামুjামান। মুিkবািহনীর টহলদারদল bাhণবািড়য়া-kিমlা সড়েকর ওপর

110

উজািনশার :সতুর কােছ পাহারারত পািকsািন bসিনকেদর কVােm আkমণ
চালায়। এ অকsাৎ আkমেণ পািকsািন বািহনীর ১৩ জন bসn িনহত ও ৩
জন আহত হয় এবং িবেsারক লািগেয় একিট sVান Ñংস করা হয়।
পািকsািন bসnরা ভারী কামােনর সাহােযV মুিkবািহনীর পােটƒরী
pিতেরাধঘাঁিটেত তীb আkমণ চালায়। পািকsািন bসnরা ধরলা নদীর দিkণ
তীর :থেক :গালাবষ/ণ >r কের। এ আkমেণ মুিkেযাdারা ভুrŋামারীর িদেক
িফের আেস এবং পােটƒরী pিতেরাধঘাঁিট :ভেঙ যায়। kিড়gাম এলাকােত
মুিkবািহনীর একিট টহলদারদেলর সেŋ পািকsািন বািহনীর সংঘষ/ হয়।
সংঘেষ/ মুিkেযাdারা পািকsািন বব/রেদর :বশ kিতসাধন কের িনরাপেদ
ঘাঁিটেত িফের আেস। kিড়gােম kলারঘাট নামক sােন মুিkেযাdােদর ‘:রিক’
দেলর সেŋ পািকsািন বািহনীর সmুখ সংঘষ/ হয়। এ সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর
dজন bসn িনহত হয়। ছাতেক ১৮ জন যুবক মুিkযুেd :যাগ িদেত যাওয়ার
পেথ :বতুরার ফিকর :চয়ারমVান ও তার দেলর হােত ধরা পেড়। এেদর তারা
পািকsািন হােয়নােদর হােত তুেল :দয়। হােয়নার দল এই ১৮ জন যুবেকর ১৭
জনেক ছাতক-:গািবnগÂ রাsায় মাধবপুেরর কােছ সাির :বঁেধ দাঁড় কিরেয়
bাশফায়ার কের। এেত সবাই িনহত হয়। বািক একজন পািলেয় জীবন বাঁচায়।
িসেলেটর িবিভn এলাকায় পািকsািন বব/ররা বVাপক হতVাযj চালায়।
বুrŋাবাজাের বব/রেদর bপশািচক িনয/াতেন ৮১ জন িনরীহ মাnষ িনহত হয়।

২৭ :ম ১৯৭১
বয়রায় মুিkেযাdােদর অবsােনর ওপর পািকsািন বািহনীর একিট বVাটািলয়ন
হামলা চালায়। মুিkেযাdা কVােpন সালাহউিdন এক :কাmািন ইিপআর bসn
িনেয় পািকsািন বািহনীর বারবার আkমণ pিতহত করেত থােকন।
মুিkেযাdােদর পাlা আঘােত পািকsািন বVাটািলয়ন কমাªডার আহত এবং
একজন কVােpনসহ শতািধক শtrেসনা িনহত হয়। অnিদেক dজন
মুিkেযাdা শহীদ এবং ৮ জন আহত হন। ১৪ ঘNার :বিশ সময় লড়াই করার
পর মুিkেযাdারা বয়রা অবsান তVাগ কের। িবকােল মুিkবািহনীর এক pাটুন
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:যাdা kিমলার শালদানদীর িসঅVাªডিব রাsার ওপর পািকsািন :সনােদর
অVামবুশ কের। এ অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ৯ জন :সনা িনহত হয় এবং
একিট িজপ ও একিট Tাক Ñংস হয়। মুিkেযাdারা kিমlার রাজাপুর এলাকায়
অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর এ
অিভযােন ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। মুিkেযাdােদর পাlা আkমেণ
পািকsািন :সনারা িপছু হেট। পােটƒরীেত মুিkবািহনীর ও পািকsািন বািহনীর
মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। এ সংঘেষ/ অjাত এক :মৗলিভর িবƒাসঘাতকতায় ১৪
জন মুিkেযাdা শহীদ হন। পািকsািন সামিরক কতৃ/পk ৫১ নং সামিরক িবিধর
আওতাভুk বইপt, :পাsার, িলফেলট ইতVািদ আপিtকর িজিনস সামিরক
দpের জমা :দওয়ার িনেদ/শ :দয়। ৫১ নং সামিরক িবিধ হেT pকাশনাসংkাn
কােলা আইন। এই আেদশ অমােnর শািs ৭ বছেরর সŸম কারাদN। ভারেতর
pধানমntী ইিnরা গাnী নয়ািদিlেত এক অnwােন বেলন, পূব/বŋ :থেক
বVাপকভােব বাঙািলেদর ভারেত আগমেনর ফেল আমােদর অথ/ৈনিতক,
সামািজক ও রাজৈনিতক জীবেন grতর pিতিkয়া সৃি• হেত পাের। উdাst
পিরিsিত ভারেতর পেk একিট িবরাট :বাঝা হেয় দাঁিড়েয়েছ। পািকsান
সরকার :যভােব পূব/বেŋর পিরিsিত :মাকািবলা করেছ, তােত :কবল ভারেতর
নয়, এ অnেলর শািn িবিçত হেত পাের।
িতিন বেলন, উপমহােদেশর শািnর pিত এই hমিক সmেক/ সজাগ থাকার
জn আিম িবেƒর রাTসমূেহর pিত আেবদন জানাই। মেন হয় পূব/বেŋর
পিরিsিত সmেক/ বৃহৎ শিkgেলার pিতিkয়া যেথ• নয়। যিদ এ বVাপাের দৃি•
না :দওয়া হয়, তাহেল আমােদর িনরাপtা িনিmত করার এবং সামািজক ও
অথ/ৈনিতক কাঠােমা বজায় রাখার sােথ/ pেয়াজনীয় বVবsা gহেণ আমরা বাধV
হব।

২৮ :ম ১৯৭১
বীর মুিkেযাdারা kিমlা-bাhণবািড়য়া রাsায় জŋলবািড় যাবার পেথ
পািকsািন বািহনীর এক :কাmািন bসnেক মেনাহরপুর এলাকায় অVামবুশ
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কের। এ অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ২৫ জন bসn হতাহত হয়। এেত
পািকsািন :সনারা িপছু হেট মুিkেযাdােদর আkমেণর :চ•া চালায়। িকnt তার
আেগ অVামবুশ দল তােদর অবsান তVাগ কের িনরাপদ আŸেয় চেল যায়।
পেও পািকsািন বব/ররা মাgরা ও মেনাহরপুর gাম jািলেয় :দয়। সকােল
মুিkেযাdারা kিমlার দিkেণ রাজারমার িদিঘর পািকsািন :সনােদর বাংকাের
আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর এ অিভযােন ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়
এবং িকছু অst দখল করা হয়। তুমুল যুেdর পর ভুrŋামারী পািকsািন
:সনােদর দখেল চেল যায়। মুিkেযাdারা ভুrŋামারীর পূব/ িদেক আসাম
সীমােnর :গালকগেÂর :সানাহাট সীমাnসংলg মুk এলাকা :সানাহাট এবং
পিmেম পিmমবেŋর kচিবহার :জলার সােহবগÂ সীমােn আŸয় :নয়। kি•য়া
সফর :শেষ িবƒবVাংেকর pিতিনিধ :হমিডক ফVানডং kি•য়ার Ñংসলীলা
সmেক/ এক িরেপােট/ উেlখ কেরন, শহরিট :দখেত িdতীয় মহাযুেd
িমtবািহনীর :বামায় Ñংসpাp জাম/ািনর শহরgেলার মেতা।
ইেnােনিশয়ায় :pিসেডªট sহােত/া পািকsােনর :pিসেডেªটর কােছ
পাঠােনা িচিঠেত বেলন, ইয়ািহয়ার :নতৃেt পািকsােনর ঐকV ও সংহিত রkা
পােব। িতিন বাঙািল ও বাংলােদেশর বVাপাের পািকsােনর নীিত সমথ/ন কেরন।
শিষ/নার পীর সােহব মাওলানা শাহ আবু জাফর :মাহাmদ সােলহ এক িববৃিতেত
যথাসমেয় পািকsানেক রkা করেত এিগেয় আসার জn :সনাবািহনীর pিত
অিভনnন জানান। িতিন রাTিবেরাধীেদর িনমূ/ল করেত :সনাবািহনীেক
সব/াtকভােব সহেযািগতা করার জn :দশেpিমক পািকsািনেদর pিত আhান
জানান। :কndীয় শািn কিমিটর আhায়ক খাজা খায়rিdন ঢাকায় এক সভায়
বেলন, পািকsানেক Ñংস করার কােজ িলp বVিk, :গাwী ও দলেক িনমূ/েল
িনেয়ািজত সশst বািহনীেক সব/াtকভােব সহেযািগতা করা আমােদর ফরজ
কাজ।
sাধীনতািবেরাধী সাইdল হকেক আhায়ক কের :নায়াখালী :জলা শািn
কিমিট গিঠত হয়। মািক/ন :pিসেডªট িরচাড/ িনkন ভারেতর pধানমntী ইিnরা
গাnীেক িলিখত এক িচিঠেত জানান, মািক/ন যুkরাT পািকsােনর িনব/ািচত
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জনpিতিনিধেদর হােত kমতা হsাnেরর উেdে° ইয়ািহয়া সরকারেক এক
রাজৈনিতক সমেঝাতায় রািজ করােনার জn ‘নীরেব কাজ কের চেলেছ’।

২৯ :ম ১৯৭১
:গাপন খবর :পেয় মুিkবািহনীর একিট :কাmািন হরতকীডাŋা নামক sােন
পািকsািন বািহনীর গিতপেথর ওপর অVামবুশ কের। এেত একজন অিফসারসহ
৩০ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। অnিদেক মুিkেযাdা জিলল শহীদ হন।
sেবদার আবdর রহমােনর :নতৃেt মুিkবািহনীর একিট অVামবুশ দল kিমlার
উtের রঘুরামপুের পািকsািন বািহনীর টহলদারদলেক আkমণ কের।
অVামবুেশ পািকsািন পVােTাল পািট/র একজন অিফসার ও ২৫ জন bসেnর
সবাই িনহত হয়। কVােpন গাফফােরর :নতৃেt চতুথ/ :বŋেলর ‘িস’ :কাmািনর
bসnরা kিমlার শালদানদীর পিmেম িশবপুর, বাজরা ও সাগরতলায়
পািকsািন :সনােদর অবsােনর ওপর তীb আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর এ
অিভযােন পািকsািন বািহনীর ৩১তম বালুচ :রিজেমেªটর :মজর dররািন িনহত
ও ২৭ জন bসn হতাহত হয় এবং অেনক বাংকার Ñংস হয়। মুিkবািহনীর
একিট টহলদারদল kিমlার বটপাড়ায় পািকsািন :সনােদর dিট গািড়র ওপর
অVামবুশ কের। এেত গািড় dিট Ñংস হয় এবং ৪ জন bসn িনহত হয়।
মুিkেযাdারা kিমlার িসŋারিবল এলাকায় পািকsািন :সনােদর অVামবুশ কের।
এই আkমেণ ৬ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। বিরশােলর :গৗরনদী থানার
বাটরা বাজাের :হমােয়ত বািহনীর অনাnwািনক উেdাধন করা হয়।
:গাপালগেÂর :কাটালীপাড়ার রাজপুের এর সদর দpর sািপত হয়। বাংলােদশ
সরকােরর pধানমntী তাজউdীন আহমদ sাধীন বাংলা :বতার :কেndর সােথ
এক সাkাৎকাের বেলন, বাংলােদশ একিট sাধীন ও সাব/েভৗম রাT। বাংলােদশ
:থেক দখলদার bসn pতVাহার করার আেগ পািকsান সরকােরর সােথ
আমােদর :কােনা আেলাচনা হেত পাের না। একমাt বাংলােদশ সরকােরর
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কােছ kমতা হsাnেরর িবষয় িনেয়ই উভয় সরকােরর মেধV আেলাচনা হেত
পাের, অn :কােনা িবষেয় নয়। বাংলার সীমাn পার হেয় ভারেত আŸয়pাথ/ী
শরণাথ/ীর সংখVা দাঁড়ায় ৩৬ লাখ ৮৮ হাজার ৩৫০ জেন। ভারেতর পররাTমntী
সরদার শরণ িসং নয়ািদিlেত বেলন, অসংখV বাঙািল যখন :দশতVাগ কের
ভারেত এেস আŸয় িনেT, তখন পািকsান সরকার পূব/বেŋর উেdগজনক
পিরিsিতেক তােদর ঘেরায়া িবষয় িহেসেব িবƒবাসীর দৃি•েগাচর করেত
চাইেছ। পািকsােনর সামিরক কতৃ/পk অতVn dঃখজনকভােব বাঙািলেদর
সাহাযV দােনর জn আnজ/ািতক pেচ•া বVথ/ করেত pয়াসী হেয়েছ। িবƒবাসী
িক িনরst, িনরপরাধ িশ> ও মিহলােদর হতVা করার জn পািকsান
:সনাবািহনীেক অnমিত :দেব? িনmয় কখেনা তা হেত পাের না। পািকsান
সরকােরর জৈনক মুখপাt রাওয়ালিপিªডেত বেলন, :দশতVাগী pকৃত পূব/
পািকsািনরা sেদেশ িফের এেল তােদর sাগত জানােনা হেব এবং পুনব/াসন
করা হেব। ঢাকার সামিরক গভন/র :ল. :জনােরল িটkা খান pেদেশর
িবƒিবদVালয় িশkা পুনিব/nাসকেl রাজশাহী িবƒিবদVালেয়র উপাচায/ ড.
bসয়দ সাjাদ :হাসাইনেক :চয়ারমVান িনযুk কের ৭ সদেsর একিট কিমিট
গঠন কেরন। কিমিটর সদsরা হেলন ঢাকা িবƒিবদVালেয়র ড. :মাহর আলী, এ
এফ এম আবdর রহমান, রাজশাহী িবƒিবদVালেয়র ড. আবdল বাির, ড.
মকবুল :হােসন, ড. সাইফউিdন :জায়ারদার ও জাতীয় পুনগ/ঠন বুVেরার
পিরচালক ড. হাসাnjামান। পািকsান িপপলস পািট/র :চয়ারমVান :জড এ
ভুেTা দলীয় কম/ীেদর উেdেশ বেলন, ‘আমােদর কম/ীেদর সিkয় সহেযািগতা
বVতীত জনগেণর সমsাবিলর সমাধান হেত পাের না। িবেশষ কের, আওয়ামী
লীগ :বআইিন :ঘািষত হবার ফেল পূব/ পািকsােনর দািয়t আমােদর ওপরই
অিপ/ত হেয়েছ। সমsা সমাধান আমােদরই করেত হেব।’ :দেশর িবিভn
এলাকায় sাধীনতািবেরাধীরা শািn কিমিট গঠন কের।
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মুিkবািহনীর :গিরলাদল ইকবােলর (বাÁু) :নতৃেt :গামতী বাঁেধর ওপর :থেক
পািকsািন বািহনীর িবিববাজারs অবsােন আঘাত হােন। এেত পািকsািন
বািহনীর ১০ জন bসn হতাহত হয়। kিমlার িসŋারিবেল পািকsািন :সনােদর
অবsােনর ওপর মুিkবািহনীর মট/ার পাটুন অতিক/ত আkমণ চালায়। এ
সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৬ জন bসn িনহত এবং ৭ জন আহত হয়।
:চৗdgােমর আধমাইল উtের :চৗdgাম-িময়াবাজার সড়েকর ওপর চতুথ/
:বŋেলর ‘িব’ :কাmািনর এক pাটুন :যাdা পািকsািন বািহনীর ২৭ জেনর
একিট দলেক অVামবুশ কের। মুিkবািহনীর এ তৎপরতায় ৩ জন পািকsািন
:সনা িনহত হয়। বাংলােদশ সরকােরর sরাTমntী এ এইচ এম কামাrjামান
পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খােনর সাmpিতক িববৃিত pসেŋ
বেলন, ইয়ািহয়া িমথVাবাদী ও pতারক। তার :কােনা কথাই িবƒাসেযাগV নয়।
িতিন :ঘাষণা কেরও :শখ মুিজবুর রহমােনর কােছ kমতা হsাnর কেরনিন।
উেlা বাঙািল িনধন ও িনপীড়েনর জn তার :সনাবািহনীেক িনেদ/শ pদান
কেরেছন। sরাTমntী বেলন, ইয়ািহয়া আবারও অসামিরক সরকােরর হােত
kমতা হsাnেরর কথা বেলেছন। িকnt িতিন কার কােছ kমতা হsাnর করেবন?
সংখVাগিরw দল আওয়ামী লীগেক :বআইিন :ঘাষণা কেরেছন, হাজার হাজার
িনরপরাধ :লাকেক হতVা করা হেয়েছ, অসংখV মিহলােক ধষ/ণ করা হেয়েছ,
চVােলÂ করা হেয়েছ আমােদর জাতীয়তােক। বাংলােদেশর জনগণ আর
পািকsােনর জনগেণর সােথ একই ছােদর িনেচ বসবাস করেত পাের না।
আমরা বাঙািল, ইয়ািহয়া ও তার :দাসররা আমােদর জািতসtার পিরচয়েক
কখেনাই মুেছ :ফলেত পারেব না। িতিন আেরা বেলন, আওয়ামী লীেগর জাতীয়
পিরষদ সদsেদর িবrেd বVবsা gহেণর :কােনা অিধকার পািকsািন
শাসকেদর :নই। :কননা, আমরা সংখVাগিরw জনগেণর িনরŋuশ সমথ/ন
:পেয়িছ।
পািকsান সরকার ভারত :থেক pতVাবত/নকারী পািকsািন উdাstেদর জn
‘অভVথ/না িশিবর’ :খালার িসdাn gহণ কের। ঢাকায় সামিরক শাসন কতৃ/পk
:ঘাষণা কেরন, জাতীয় পিরষদ সদs :মাহাmদ নূrল ইসলাম আওয়ামী
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লীেগর সােথ সmক/ িছn কের পািকsােনর অখNতার pিত একাtতা :ঘাষণা
কেরেছন।

৩১ :ম ১৯৭১
রােত :ল. মাহবুেবর :নতৃেt এক pাটুন :যাdা kিমlার দিkেণ জগেমাহনপুের
পািকsািন :সনাঘাঁিটর ওপর অকsাৎ আkমণ চালায়। এ আkমেণ পািকsািন
বািহনীর ১২ জন bসn হতাহত হয়। মুিkেযাdারা kিমlার িসŋারিবেল
পািকsািন :সনােদর ওপর অVামবুশ কের। এ আkমেণ পািকsািন বািহনীর ১৩
জন bসn িনহত হয়। পািকsািন :সনােদর দখলকৃত শালদা :রলওেয় :sশেন
sেবদার আবdল হক ভূঁইয়ার :নতৃেt ৬ জন মুিkেযাdার একিট দল হানা
:দয়। এ অিভযােন পািকsািন বািহনীর dজন ওিপ িনহত হয়।
পািকsািন বািহনীর একিট দল bাhণবািড়য়ার kিট নামক gােম হামলা
চালায়। এ সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর একজন Dাইভার িনহত হয় এবং একিট
িজপ সmূণ/ Ñংস হয়। ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnীর সভােনতৃেt অnিwত
সরকােরর নীিতিনধ/ারণী রাজৈনিতক কিমিটর bবঠেক বাংলােদেশর
পিরিsিতসংkাn িবষয়ািদ ও তার ফেল ভারতীয় সীমাn এলাকায় সৃ•
উেtজনাকর পিরিsিতর িবষয় পয/ােলাচনা করা হয়। কৃষক Ÿিমক পািট/র pধান
এ এস এম :সালায়মান পািকsান সরকােরর pিতিনিধ িহেসেব :জেনভা যাtা
কেরন। কনেভনশন মুসিলম লীেগর pােদিশক সাধারণ সmাদক এ এন এম
ইউsফ বেলন, ভারতীয় আkমণ :থেক পািকsানেক রkা করার জn পূব/
পািকsািনরা pstত। তারা আওয়ামী লীেগর :দশভােগর উেd° উপলিb করেত
:পের এখন দলিটর ফVািসবাদী কােজর িবrেd rেখ দাঁিড়েয়েছ। পািকsান
জিময়তুল ইসলােমর সাধারণ সmাদক মাওলানা হাজারিভ ভারতীয় pচারণা
:মাকািবলার উেdে° িবেদেশ pিতিনিধ পাঠােনার আhান জানান।
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মুিkেযাdােদর তীb আkমেণর মুেখ পািকsািন বািহনী kিমlার মnভাগ ও
শালদানদী এলাকার অবsান পিরতVাগ কের নয়নপুর :রলওেয় :sশেনর কােছ
তােদর নতুন ঘাঁিট sাপন কের। এেত মnভাগ ও শালদানদী মুিkবািহনীর
দখেল চেল আেস। :গাপালগেÂর রাজপুের sাধীনতার পতাকা উেtালন করা
হয়। :দেশর এই অnেলর মেধV রাজপুরই সব/pথম মুkাnল িহেসেব pিতwা
লাভ কের। মুিkবািহনীর চাঁদগাজী pিতরkাবূVেহর দািয়েt কVােpন অিলর
sলািভিষk হন কVােpন শামsল hদা। ঝালকািঠেত রাজাকার বািহনীর
তৎপরতা বৃিd পায়। পুিলশ ও রাজাকার বািহনী ঝালকািঠর নলিছিট থানার
িবরাট gাম :থেক বিরশাল আদালেতর অVাডেভােকট িজেতndলাল দt, তার
পুt সাংবািদক িমিহরলাল দt, sধীরলাল দtসহ িহnd সmpদােয়র বhসংখVক
:লাকেক ধের িনেয় পািকsািন :সনােদর কােছ :সাপদ/ কের। ময়মনিসংেহ
পািকsািন :সনারা মুিkবািহনীর :গাপন ঘাঁিটgেলােত আkমণ চালায়। এেত
মুিkবািহনী বVাপক kিতর িশকার হয়। অপরিদেক পািকsািন :সনারা
মুিkযুেdর সােথ জিড়ত থাকার অিভেযােগ বh তrণেক :gফতার কের এবং
বh িনরীহ মাnষ বব/রেদর bপশািচকতায় িনহত হয়। ঢাকা িবƒিবদVালেয়র এক
:pস িবjিpেত বলা হয় : ড. এম এন hদা, ড. এ িব এম হািববুlাহ, ড. এম
ইnাস আলী, ড. এ :ক নাজমুল কিরম, ড. মিফজুlাহ, কিবর, অধVাপক
আিতkjামান খান, অধVাপক মুিনর :চৗধুরী, ড. কাজী দীন মুহাmদ, ড. মুহmদ
এনামুল হক, ড. নীিলমা ইbািহম, ড. এস এম আিজজুল হক, ড. :মাহাmদ
মিনrjামান, ড. এ :ক রিফklাহসহ pায় সকল িশkক কােজ :যাগদান
কেরেছন। পািকsান শািn ও কলVাণ কাউিnেলর :সেkটাির :জনােরল
মাওলানা নূrjামান ঢাকার িদলkশায় ‘শািn কিমিট‘ গঠন কেরন। ৩০
সদsিবিশ• কিমিটর সভাপিত ও সmাদক মেনানীত হন। জামেশদ আলী ও
আমীর বকশ।
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বাংলােদেশর pধানমntী তাজউdীন আহমদ মুিজবনগের অল ইিªডয়া :রিডওর
সােথ এক সাkাৎকাের বেলন, বাংলােদশ sাধীন ও সাব/েভৗম রাT।
বাংলােদেশর জনগণ :যেকােনা মূলV এর sাধীন অিstেক রkা করেব।
বাংলােদশ সবার সােথ, িবেশষ কের pিতেবশীেদর সােথ বnুtপূণ/ সহাবsােনর
নীিতেত িবƒাসী। িতিন আেরা বেলন, আমরা িবƒবাসীেক s• ভাষায় জািনেয়
িদেত চাই, পািকsািন কাঠােমা :থেক আমােদর মাতৃভূিমেক পৃথক করার জn
আমরা মুিkযুd করিছ। এই কাঠােমার অধীেন আপস করার :কােনা অবকাশ
:নই। nাশনাল আওয়ামী পািট/র pধান মাওলানা আবdল হািমদ খান ভাসানী
মুkাnেল sানীয় ও িবেদিশ সাংবািদকেদর সােথ আেলাচনাকােল বেলন,
আমরা বাংলােদশ ইsVর রাজৈনিতক মীমাংসার জn :কােনা মধVsতা চাই না।
হাজার হাজার িনরপরাধ ও িনরst মাnেষর হতVাকারীেদর সােথ রাজৈনিতক
মীমাংসার :কােনা p³ উঠেত পাের না। আমােদর pধান লkV, পৃথক জািত
িহেসেব পিmম পািকsান :থেক আলাদা হওয়া। এজn আমরা :শষ পয/n যুd
করব। হয় আমরা িবজয় অজ/ন করব, নতুবা মৃতুVবরণ করব। িতিন sাধীন
বাংলােদশ pে³ জািতসংেঘর তttাবধােন গণেভাট অnwােনর জn পািকsােনর
:pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খানেক িনেদ/শ িদেত জািতসংঘ মহাসিচব
উথােªটর কােছ আেবদন জানান। পািকsািন বািহনী শিk বৃিd কের
িপেরাজপুেরর :পয়ারাবাগান এলাকা :ঘরাও কের। পািকsািন :সনারা sানীয়
:লাকেদর ওপর অমাnিষক অতVাচার চালায়। এেত বh :লাক িনহত হয়। :পাপ
ষw পল এক িববৃিতেত বাংলােদেশর জনগেণর dঃখ-dদ/শায় উেdগ pকাশ
কেরন এবং ভাগVাহত মাnেষর মানবািধকার pিতwার সংgােমর সােথ
একাtতা :ঘাষণা কেরন। িbিটশ এমিপ (Ÿিমক দল) মাইেকল বান/স
কলকাতায় বেলন, পূব/ বাংলার সাmpিতক TVােজিড কখেনাই পািকsােনর
ঘেরায়া িবষয় হেত পাের না। বাঙািলেদর রkােথ/ অব°ই িবƒবাসীেক এিগেয়
আসেত হেব।

৩ জুন ১৯৭১
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পুিলশ, লািঠয়াল ও পািকsািন :সনাসহ pায় ৩০০ সদেsর পািকsািন বািহনীর
একিট দল ১২িট :নৗকােযােগ :কাটালীপাড়া ও পয়সার হােটর খাল িদেয়
:গাপালগেÂ মুিkবািহনীর :কাটালীপাড়া ঘাঁিট আkমেণ এিগেয় আেস। পেথ
:হমােয়ত বািহনী খােলর dপাশ :থেক পািকsািন বািহনীর ওপর অতিক/ত
আkমণ চালায়। এ আkমেণ পািকsািন বািহনী ছtভŋ হেয় পেড় এবং
পািকsািন বািহনীর সমথ/ক ২৪ জন লািঠয়াল ও পুিলশ মুিkেযাdােদর হােত
ধরা পেড়। অপর পেk, :হমােয়ত বািহনীর বীরেযাdা ইbািহম শহীদ হন।
পািকsািন :সনারা ঝালকািঠেত বVাপক হতVাযj পিরচালনা কের। বব/রবা
িসআই শাহ আলম, ওিস :সেকnােরর িনেদ/েশ sধীর দtসহ ১১ জনেক
:পৗরসভা সmুখs বধVভূিমেত িনেয় িগেয় gিল কের এবং িনহতেদর লাশ
নদীেত :ফেল :দয়। লালবাজার সাব-:সkেরর অধীেন sেবদার আবdল মিতন
পােটায়ারীর :নতৃtাধীন মুিkেযাdােদর ওপর পািকsািন বািহনী আkমণ
চালায়। এ আkমেণ পািকsািন :সনারা pথম পয/ােয় ঘাঁিট দখল কের :নয়।
পের চারিদক :থেক মুিkেযাdারা আkমণ রচনা কের। এই pিতেরাধ সংঘেষ/
২৮ জন পািকsািন :সনা িনহত হয় ও ২০ জন আহত হয়। এই সংঘেষ/র পর
মুিkবািহনী পুনরায় তােদর ঘাঁিট দখল কের :নয়। ঢাকায় সরকাির hাªডআউেট
বলা হয় : :কােনা বVিk অৈবধ আেgয়ােstর :গাপন sােনর সnান িদেল অথবা
উdার কের িদেল তােক উপযুk পুরsার :দওয়া হেব। মিহলা িশlপিত লায়লা
খােলেদর :নতৃেt িশlপিতেদর একিট pিতিনিধদল সামিরক গভন/র :জনােরল
িটkা খােনর সােথ সাkাৎ কেরন। বাঙািলেদর মেধV মুিkযুdিবেরাধী মেনাভাব
সৃি• এবং ঘাতক ও দালালেদর সিkয় করেত খান আবdল কাইয়ুম খােনর
:নতৃেt ৫ সদেsর একিট pিতিনিধদল ঢাকা আসার িসdাn :ঘাষণা কের। এই
pিতিনিধদেলর অn সদsরা হেলন : জাতীয় পিরষদ সদs :মাহাmদ ইউsফ
খান, হািনফ :মাহাmদ খান, রিফক শাহ, িসnু মুসিলম লীেগর সmাদক এ এ
:কােরিশ ও করািচ মুসিলম লীেগর যুg সmাদক িজয়া আbাস। ঢাকায়
সামিরক আইন pশাসক :ল. :জনােরল িটkা খান ১৪৯ নং সামিরক আেদশ
জাির কেরন। এ আেদেশ বলা হয়, ১৫ িদেনর মেধV িশkকরা কােজ :যাগদান
না করেল তােদরেক চাকিরচুVত এবং সামিরক আদালেত িবচার করা হেব।
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রাজশাহী িবƒিবদVালেয়র ৮৩ জন িশkক এক যুk িববৃিতেত বেলন,
:দশেpিমক পািকsািন িশkকরা pিতরkা বািহনীর সদsেদর কাছ :থেক িবনয়
ও সহাnভূিতশীল আচরণ পােTন। আমরা dVথ/হীন ভাষায় পািকsােনর ঘেরায়া
বVাপাের ভারেতর িনল/j হsেkেপর িনnা করিছ। আমরা ss•ভােব বলেত
চাই, িবিTnতাবাদী আেnালেনর :পছেন pেদেশর জনগেণর :কােনা সমথ/ন
িছল না এবং :নই। মাওলানা মুফিত দীন :মাহাmদ খান, মাওলানা :মাহাmদ
উlাহ, মাওলানা িসিdক আহমদ, মাওলানা :মাহাmদ ইউnস, মাওলানা
:মাsফা আল মাদানী, মাওলানা আিনsর রহমান, আলহাজ আবdল ওয়াহাব,
মাওলানা আŸাফ আলী, মাওলানা আিমnল হক ও মাওলানা নূর আহমদ এক
যুk িববৃিতেত িবিTnতাবাদীেদর (মুিkবািহনী) :মাকািবলা করার জn পূব/
পািকsােনর ইসলামিpয় :লাকেদর সামিরক :Tিনং দােনর বVবsা করা এবং
:দশেpিমক অnগত নাগিরকেদর িনেয় ‘মুজািহদ বািহনী‘ গেড় :তালার জn
পািকsান সরকােরর pিত আhান জানান।

৪ জুন ১৯৭১
kিমlার িসŋারিবল এলাকায় মুিkেযাdােদর dিট অVামবুেশ ৯ জন পািকsািন
:সনা িনহত হয়। চতুথ/ :বŋেলর ‘এ’ :কাmািনর dই pাটুন :যাdা শালদানদীর
দিkেণ বাগড়া বাজার এলাকায় পািকsািন বািহনীর অবsােন :গাপন পেথ
এিগেয় অতিক/ত আkমণ চালায়। এ আkমেণ ১৭ জন পািকsািন :সনা িনহত
ও ৫ জন আহত হয়। এ আkমেণর িতন ঘNা পর মুিkেযাdারা িdতীয় দফা
আkমণ চালায়। এেত ৫ জন পািকsািন bসn িনহত হয়। মুিkেযাdারা অkত
অবsায় ঘাঁিটেত িফের আেস। মুিkবািহনী kিমlার রাজপুের পািকsািন
বািহনীর অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এ আkমেণ পািকsািন বািহনীর ৬
জন bসn িনহত ও ৩ জন আহত হয়। িপেরাজপুেও পািকsািন বব/র বািহনী
sানীয় দালালেদর সহায়তায় িপেরাজপুর ছাtলীেগর সভাপিত ওমর ফাrকেক
ধের এেন অমাnিষক অতVাচার চালায়। িনম/ম অতVাচাের ওমর ফাrক শহীদ
হন। ঝালকািঠেত পািকsািন হানাদার বািহনী sানীয় দালালেদর সাহােযV
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বVাপক িনধনযj চালায়। পািকsািন বব/রেদর bপশািচক িনয/াতেন
পাঁিজপুঁিথপাড়া এলাকার অেনক িনরীহ মাnষ িনহত হয়। জািতসংেঘর মহাসিচব
উথােªটর িবেশষ দূত ইসমত িকতািন রাওয়ালিপিªডেত :pিসেডªট :জনােরল
ইয়ািহয়া খােনর সােথ সাkাৎ কেরন। ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk এক :ঘাষণায়
ইs :বŋল :রিজেমªট, ইিপআর ও পুিলেশর দলতVাগী সদsেদর (মুিkেযাdা)
আtসমপ/েণর আhান জািনেয় বেলন, :sTায় আtসমপ/ণকারীেদর pিত
সহাnভূিত pদশ/ন করা হেব। ময়মনিসংহ কৃিষ িবƒিবদVালেয়র িশkকম-লীর
পk :থেক এক যুk িববৃিতেত বলা হয়, আমরা আমােদর িpয়ভূিম পািকsানেক
খN করার অিভসিnর তীb িনnা করিছ। রাজৈনিতক চরমপিnেদর একতরফা
sাধীনতা :ঘাষণায় আমরা dঃখ :পেয়িছ ও হতাশ হেয়িছ। :বৗd কৃি• pচার
সংেঘর :নতা িব>dানn মহােথেরা :দশবVাপী দীঘ/ ১৭ িদেনর সফর :শেষ
বেলন, ‘পাঁচ লাখ :বৗেdর িpয় মাতৃভূিম পািকsান। িচরিদন পািকsান
:বৗdেদর পিবt sান হেয়ই থাকেব। :বৗdরা :শষ রkিবnd িদেয় :দশেক
dÎৃতকারীেদর হাত :থেক রkা করেব।’ বাংলােদেশর সীমাn :পিরেয় ভারেত
আŸয়gহণকারী বাঙািল শরণাথ/ীর সংখVা দাঁড়ায় ৪৯ লাখ ৮২ হাজার ৭৯২
জেন।

৫ জুন ১৯৭১
ভারেতর পিmমবেŋর মালধ, বিশরহাট ও বনগাঁর িবিভn শরণাথ/ী িশিবের
মহামাির আকাের কেলরা :দখা িদেয়েছ এবং কেয়কজেনর pাণহািন খবর
পাওয়া :গেছ। ঢাকায় সামিরক শাসক ২০ নং সামিরক আেদশ সংেশাধন কের
২৩ নং সামিরক আেদশ জাির কের। এ আেদেশ :ঘাষণা করা হয়, ‘যিদ :কােনা
সংsায় কম/রত বVিkর চাকির শেত/ অnভু/k না-ও থােক তথািপ এ আেদশ
বেল সামিরক কতৃ/পk বা pােদিশক সরকার :দশ িকংবা :দেশর বাইের
:যেকােনা sােন তােক পাঠােত পারেব। এ আেদশ গত ২৫ মাচ/ :থেক সবার
জn অব° পালনীয় হব।’ sেবদার পােটায়ারীর দল পািকsািন বািহনীর
লাকসাম-চাঁদপুর :রলপেথ :যাগােযাগ মধু :রাডs :sশেনর কােছ জমজমা
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:রলওেয় :সতু ন• কের িদেয় িবিTn কের :দয়। মুিkেযাdারা মহামায়া
বাজােরর কােছ একিট :সতু ন• কের পািকsািন বািহনীর সড়কপেথ চাঁদপুরkিমlা :যাগােযাগ সmূণ/rেপ িবিTn কের :দয়। :সাহরাওয়াদ/ী-কnা :বগম
আখতার :সালায়মান মুিkযুেdর িবেরািধতা কের :টিলিভশেন সাkাৎকার :দন।
:বগম আখতার :সালায়মান বেলন, ‘অিধকাংশ আওয়ামী লীেগর সদsই
আওয়ামী লীেগর িবিTnতাবাদী পিরকlনার কথা জানেতন না।’ িতিন বেলন,
‘আমরা জািন, জনগণ িনব/াচেনর সময় অিধকতর শিkশালী ও সমৃd পািকsান
গেড় :তালার লেkVই আওয়ামী লীগেক :ভাট িদেয়িছল।’
ছয় দফার বVাখVা কের িতিন বেলন, ‘ছয় দফা হেT অিধকতর
sায়tশাসেনর দািব মাt। এ :থেকই আমার িবƒাস জেnেছ :য, জাতীয় ও
pােদিশক পিরষেদর অিধকাংশ সদs এক ও অখN পািকsােন িবƒাসী।’
পিmম পািকsান মুসিলম লীেগর :সেkটাির :জনােরল খাজা :মাহাmদ সফদর
চTgাম, kিমlা, যেশার ও খুলনা সফর কের শািn বািহনী গঠেনর ভূয়সী
pশংসা কেরন। পািকsান মুসিলম লীেগর :চয়ারমVান খান আবdল কাইয়ুম খান
এক িববৃিতেত বেলন, যারা পূব/ পািকsািন িবিTnতাবাদীেদর (মুিkেযাdা)
িনিmh কেরেছ, তারা পৃিথবীর অnতম :Ÿw bসnদল।

৬ জুন ১৯৭১
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর অsায়ী রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম
sাধীন বাংলা :বতার :কnd :থেক জািতর উেdেশ pদt ভাষেণ বেলন,
বাংলােদেশর রাTপিত বŋবnু :শখ মুিজবুর রহমান ও আটক সকল
গণpিতিনিধর অিবলেm মুিkদান, বাংলােদেশর মািট :থেক পািকsািন
:শাষকেগাwী কতৃ/ক বাংলােদশ :থেক অপhত ধনসmদ এবং িবগত আড়াই
মােস হানাদার বািহনী বাংলােদেশর :য kিত কেরেছ, একিট আnজ/ািতক
সংsার মাধVেম তা িনণ/য় কের লুিNত সmদ :ফরত ও পূণ/ kিতপূরেণর
মাধVেমই :কবল রাজৈনিতক সমাধান আসেত পাের। অnথায় রাজৈনিতক
সমাধােনর :কােনা p³ই উঠেত পাের না। বাংলােদেশর সােড় সাত :কািট মাnষ
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:কােনা :গাঁজািমেলর সমাধান gহণ করেব না। অsায়ী রাTপিত বেলন,
বাংলােদেশর sাধীনতাসংgােম সকল বাঙািল⎯ িহnd, মুসলমান, :বৗd, িñ•ান
একসােথ লড়েছন, বুেকর তp রk :ঢেল িদেয় বাংলার মািট িসk কের আমরা
এটাই pমাণ কেরিছ, আমরা অসাmpদািয়ক, এেদেশর pিতিট pাণ ঐকVবd,
অিভn। আমরা একসােথ লড়িছ, জয়ী আমরা হবই। bসয়দ নজrল ইসলাম
তার ভাষেণ pিতেবশী ভারেত আŸয়gহণকারী বাঙািলেদর সাহাযV করায়
ভারত সরকােরর কােছ কৃতjতা pকাশ কেরন। িতিন বেলন, ইয়ািহয়ার
হানাদার বব/র bসিনকেদর িনম/ম অতVাচাের অসংখV মাnষ :দশ তVাগ কের
pিতেবশী রােT চেল :যেত বাধV হেয়েছ। শtrেক পরািজত করার পর মুk
sেদেশ আমরা আবার তােদর আপন িভেটমািটেত pিতিwত করবই।
মুিkেযাdােদর বীরেtর pশংসা কের অsায়ী রাTপিত বেলন, িবিভn
রণাŋেন মুিkবািহনীর বীর bসিনেকরা :য অসীম-অটল মেনাবেলর পিরচয়
িদেয়েছন, :সজn আজ বাঙািল জািত গিব/ত। মুিkেযাdারা :দশমাতৃকার
বীরসnান। মুিkযুেd :যসব বীরেযাdা শহীদ ও পŋু হেয়েছন, তােদর
পিরবারবেগ/র পুেরা দািয়t বাংলােদশ সরকার gহণ করেছ।
মুিkবািহনী লাকসাম-:নায়াখালী মহাসড়েকর িখলােত পািকsািন বািহনীর
dিট িজপ ও একিট Tাক অVামবুশ কের। এেত পািকsািন বািহনীর ৪ জন
অিফসার ও ৭ জন bসn িনহত এবং গািড় িতনিট Ñংস হয়। চTgােম
মুিkবািহনীর চাঁদগাজী ঘাঁিটর ওপর পািকsািন বািহনীর dিট :কাmািন আkমণ
চালায়। dই ঘNাবVাপী বVাপক সংঘেষ/ ৭৫ জন পািকsািন :সনা িনহত এবং
অেনক আহত হয়। মুিkেযাdােদর পাlা আkমেণর মুেখ পািকsািনরা চরম
kিত sীকার কের ছাগলনাইয়ার িদেক পািলেয় যায়। ভারেতর পররাTমntী
সরদার শরণ িসং বাংলােদেশর শরণাথ/ীেদর জn আnজ/ািতক সাহােযVর
আেবদন জানােত িবেদশ সফেরর >rেত মেsা গমন কেরন। হলVাªড
বাংলােদেশর শরণাথ/ীেদর জn ১৫ লাখ িগlােরর খাদV ও ওষুধ সাহাযV :pরণ
কের। জামায়ােত ইসলামীর pধান মাওলানা bসয়দ আবুল আলা মওdিদ
মুসিলম িবেƒর :নতৃবৃেnর কােছ পাঠােনা sারকিলিপেত উেlখ কেরন, বাঙািল
িবিTnতাবাদীরা (বাংলােদশ সরকার) মুসিলম িবেƒ পূব/ পািকsােনর পিরিsিত

124

সmেক/ িবáািnকর তথV পিরেবশন করেছন। পািকsািন :সনাবািহনী িনরীহ
বাঙািল মুসলমানেদর হতVা করেছ বেল :য pচারণা চালােনা হেT তা সmূণ/
িমথVা ও বােনায়াট। এটা সmূণ/ পিরÎার হেয় হেয় :গেছ, পূব/ পািকsােনর
মুসিলম জনসাধারণ কখেনা িবিTn হেত চায়িন। এ অnেলর মুসলমানরা
১৯৭১ সােলর ১ মাচ/ :য িবেdাহ >r হয় তােত শিরক হয়িন। বাsব কথা হেলা,
িবিTnতাবােদর এই আেnালন চরমপিnেদর একিট অংশিবেশষই আরm
কের⎯যারা ইসলািম ভাবাদশ/ সmেক/ :কােনা িশkা পায়িন এবং নািsক।

৭ জুন ১৯৭১
পূব/ পািকsােনর মুসিলম জনগণ কখেনা িবিTnতা চায়িন িশেরানােম bদিনক
সংgােম জামায়ােত ইসলামীর আিমর মাওলানা মওdিদর একিট sারকিলিপ
pকািশত হয়। :ফনীেত মুিkবািহনীর ভাndরা :রলেsশন-:সেলািনয়া নদীতীের
অবsােনর ওপর পািকsািন :সনারা অতিক/ত হামলা চালায়। সারা িদন এবং
এমনিক রােতও হানাদাররা মট/ার :গালাবষ/ণ অবVাহত রােখ। পািকsািন
:সনােদর এ আkমেণ মুিkেযাdারা তােদর অবsােন অটুট থােক। সাতkীরার
:দবহাটা থানা কVাm আkমেণর উেdে° Ÿীপুেরর :খলার মােঠর পােশ একিট
বািড়েত আŸয়রত ৪৫ জেনর একদল মুিkেযাdার ওপর :ভাের পািকsািন
বব/ররা অতিক/েত আkমণ চালায়। এ সংঘেষ/ ঘুমn অবsায় মুিkেযাdা
শামsেdাহা কাজল, নাজমুল আেবদীন, নারায়ণ চnd ধর ও আবুল কালাম
শহীদ হন। পািকsািন :সনারা মুিkেযাdােদর পাlা আkমেণর মুেখ পািলেয়
যায়। ইয়ািহয়া খান অথ/সংkাn সামিরক িবিধ জাির কেরন। তােত বলা হয়,
:যসব :নাট অচল বেল ধরা হেব⎯৫০০ ও ১০০ টাকার পািকsািন :নাট ৭ জুন
মধVরাত :থেক অচল বেল গণV হেব। ঢাকায় সামিরক বািহনীেক আেরা
আkমণাtক করার জn ১৫০ নং সামিরক আেদশ জাির করা হয়। এই
আেদশবেল সামিরক :সkরgেলােক পুনগ/িঠত করা হয়। ইসলামাবােদ জৈনক
মুখপাt :ঘাষণা কেরন, পূব/ পািকsােনর জাতীয় সংsাgেলার জািতসংেঘর
সাহাযVসামgী বNন করার পূব/বত/ী িসdাn পািকsান পিরতVাগ কেরেছ।
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মুসিলম লীগ :নতা খান এ সবুর ঢাকায় এক িববৃিতেত িশkাpিতwান >rর
আেগ পািকsািন পতাকা ও সংগীত পিরেবশেনর দািব কেরন এবং ইসলািম ও
পািকsািন আদেশ/ িশkাবVবsা গেড় :তালার কথা বেলন। িতিন আেরা বেলন,
এক বVিkর খামেখয়ািল ও ঔdেতVর ফেল আমােদর অিst িবলীন হেত
চেলিছল। পািকsান একিট আদশ/িভিtক রাT এবং :যেকােনা মূেলV আমরা
dÎৃতকারীেদর হাত :থেক এেক রkা করব। ডা. হািববুর রহমােনর
সভাপিতেt বgড়া :সªTাল হাইsুল মােঠ শািn কিমিটর সভা অnিwত হয়।
সভায় বkবV রােখন িpিnপাল মাওলানা নািজবুlা, বgড়া :জলা জামায়াত
:নতা মাওলানা আবdর রহমান। বkারা মুিkেযাdােদর dÎৃতকারী িহেসেব
িচিhত কের এেদর হাত :থেক :দশেক রkা করার আhান জানান।
খান ফজেল রব :চৗধুরী, এমএনএ নূrল ইসলাম িসকদার pমুেখর :নতৃেt
ঝালকািঠর sাধীনতািবেরাধীরা সংগিঠত হয়। তারা িসdাn :নয়, ‘যারা
মুিkযুেdর কথা বলেব তােদরেকই ধরেত হেব।’

৮ জুন ১৯৭১
:ফনীেত ভাndরা :রলেsশন-:বেলািনয়া নদীর তীের মুিkবািহনীর ঘাঁিটেত
পািকsািন :সনারা বVাপক আkমণ চালায়। এ আkমেণ মুিkেযাdারা অবsান
তVাগ কের :বেলািনয়া মূল pিতরkাঘাঁিটেত চেল আেস। অপরিদেক পািকsািন
:সনারা আনnপুর পয/n এিগেয় এেস :সখােনই দৃঢ় অবsান :নয়। যুেd
মুিkেযাdারা বVাপক kিতর িশকার হয়।
ভারেতর পররাTমntী সরকার শরণ িসংেয়র মেsা সফরকােল ভারত ও
:সািভেয়ত ইউিনয়েনর মেধV িdপkীয় চুিk sাkিরত হয়। চুিkেত
বাংলােদেশর জনগেণর মুিkসংgােম bনিতক সমথ/ন ও সহেযািগতার িবষয়
অnভু/k করা হয়। ঢাকায় এক নmর িবেশষ সামিরক আদালত আওয়ামী লীগ
:নতা তাজউdীন আহমদ, :তাফােয়ল আহমদ, bসয়দ নজrল ইসলাম, আবdল
মাnান ও িপপলস পিtকার সmাদক আিবdর রহমােনর িবrেd :দশেdািহতার
অিভেযাগ এন তােদর অnপিsিতেত িবচার কের। িবচাের ৫ জেনর pেতVকেক
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১৪ বছর সŸম কারাদN pদান এবং তােদর সmিtর শতকরা ৫০ ভাগ
বােজয়াp :ঘাষণা করা হয়। বgড়ার জাতীয় পিরষদ সদs হািববুর রহমান এক
িববৃিতর মাধVেম আওয়ামী লীেগর সােথ সmক/েTদ ঘিটেয় বেলন,
িবিTnতাবাদীেদর (মুিkবািহনী) সােথ তার :কােনা সmক/ :নই। িতিন একজন
খাঁিট পািকsািন িহেসেব :দেশর :সবা কের যােবন। সময়মেতা পূব/ পািকsানেক
রkা করায় িতিন :জনােরল ইয়ািহয়া খােনর pিত কৃতjতা pকাশ কেরন এবং
পািকsান সশst বািহনীেক অিভনnন জানান। িbিটশ পররাTমntী sার আেলক
ডগলাস িহউম লªডেন বেলন, নতুন অথ/ৈনিতক সাহাযV pকেl সmত হবার
আেগ রাজৈনিতক সমাধােনর জn িbেটন পািকsােনর ওপর pভাব িবsার
করেত পাের। তেব আমরা একিট sাধীন রােTর ওপর রাজৈনিতক সমাধান
চািপেয় িদেত পাির না।

৯ জুন ১৯৭১
মািক/ন িসেনেটর (েডেমাkVাট) ×াংক চাচ/ ও িসেনটর (িরপাবিলকান)
উইিলয়াম sাkিব পািকsােন মািক/ন অথ/ৈনিতক ও সামিরক সাহাযV বn রাখার
জn একিট িdপkীয় সংেশাধনী psাব আেনন। psােব বলা হয় : পূব/ বাংলার
শরণাথ/ীরা :কবল ভারেতর :বাঝা হেয় দাঁড়ায়িন, পাশাপািশ এ সমsার ফেল
এ এলাকার শািnভেŋর আশŋা :দখা িদেয়েছ। আমরা মেন কির, উdাstেদর
dঃখ-dদ/শা লাঘেবর জn যুkরােTর উিচত :সখােন আnজ/ািতক সাহাযV
পাঠােনা এবং উdাstেদর sেদশ pতVাবত/েনর বVবsা করা। ইªটারnাশনাল
ইসলািমক অগ/ানাইেজশেনর মহাসিচব এইচ এইচ মাজু/িক জািতম জাকাত/ায়
এক িববৃিতেত ভারেত অবsানকারী বাংলােদেশর নাগিরকেদর সাহাযV করার
জn মুসিলম রাTgেলার সরকারpধানেদর pিত আhান জানান। যুkরাT
সরকার বাংলােদেশর শরণাথ/ীেদর জn ভারতেক অিতিরk :দড় :কািট ডলার
সাহাযV মÂুর কের। জািতসংঘ উdাstসংkাn হাইকিমশনার িpn সদrিdন
আগা খান পূব/ পািকsান সফের ইসলামাবাদ :থেক ঢাকা আেসন।
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sাধীনতািবেরাধীেদর একিট :Ÿণী মুিkযুেdর িবেরািধতা কের ‘আওয়ামী
অVাকশন কিমিট’ গঠন কের। অVাকশন কিমিটর সভাপিত মীর ওয়াইজ
:মাহাmদ ফাrক :দেশর সািব/ক অবsার জn মুিkেযাdােদর দায়ী কেরন।

১০ জুন ১৯৭১
সকােল কVােpন মাহফুেজর :নতৃেt মুিkেযাdারা িহয়াk-রামগড় সড়েক
রামগড়গামী পািকsািন বািহনীর একজন :ল. কেন/ল, dজন :মজরসহ
bসnেবাঝাই dিট গািড়র ওপর আkমণ চালায়। এেত পািকsািন :সনারা গািড়
:থেক :নেম পাlা gিল >r কের। কVােpন মাহফুজ িকছু সময় যুd করার পর
তার বািহনী িনেয় িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেসন। অপরিদেক, পািকsািন
বািহনীর একজন :ল. কেন/ল, dজন :মজরসহ ৫ জন িনহত ও :বশ কেয়কজন
আহত হয়। পািকsািন :সনারা :বশ kিতর িশকার হেল সামেনর িদেক অgসর
না হেয় িহয়াk িফের যায়। :বেলািনয়ায় মুিkবািহনীর মূল ঘাঁিটেত পািকsািন
বািহনীর এক বVাটািলয়ন bসn dদফা আkমণ চালায়। মুিkবািহনীর
বীরেযাdারা পািকsািন হানাদারেদর আkমণ সাহিসকতার সােথ dবারই
pিতহত কের। এই যুেd পািকsািন বািহনীর িতন শতািধক bসn িনহত হয় ও
বVাপক kিত হয়। িবপয/s ও পযু/দs অবিশ• পািকsািন :সনারা িপছু হেট
তােদর আনnপুর ঘাঁিটেত অবsান :নয়। ৪ নং :সkের কVােpন রেবর
:নতৃtাধীন সাব-:সkেরর pধান ঘাঁিট বড়পুÂীেত sাপন করা হয়। এই সাব:সkর লাতু, িবয়ানীবাজার, শােরাপার, বড়gাম, জিকগÂ, আটgাম, িচকনাgল
এলাকাজুেড় িবsৃত। মুিkবািহনীর :গিরলাদল সাতkীরায় পািকsািন বািহনীর
:পয়ারাবাগান কVােmর ওপর আkমণ চালায়। এেত পািকsািন :সনারা পযু/দs
হয়। কVােpন hদার :নতৃেt মুিkবািহনী সাতkীরা এলাকাবত/ী সীমাn
অnেলর পািকsািন বািহনীর বসnপুর ঘাঁিটর ওপর পিরকlনা :মাতােবক
আkমণ চালায়। এ যুেd পািকsািন বািহনী সব/শিk িদেয় পাlা আkমণ
চালােল মুিkেযাdারা িপছু হেট। তালুয়াপাড়া :ফিরঘােট পািকsািন :সনারা
একিট :নৗকায় কের নদী পার হেত থাকেল মাঝপেথ মুিkেযাdারা অতিক/ত
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আkমণ চালায়। এ অিভযােন ২০ জন পািকsািন :সনা হতাহত হয় এবং একিট
:নৗকা Ñংস হয়। িপেরাজপুের পািকsািন হানাদার বািহনী মঠবািড়য়া :থেক
ধের আনা ১০ জন ছাt-যুবকেক বেলƒর ঘােট হতVা কের। :সািভেয়ত
pধানমntী আেলিk :কািসিগন মেsায় বেলন, ভারতীয় উপমহােদেশর
পিরিsিতেত :সািভেয়ত সরকার উিdg। িতিন বেলন, আমরা মেন কির,
পািকsান সরকােরর অনিতিবলেm পূব/ পািকsােন এমন পিরেবশ সৃি•র
পদেkপ :নওয়া উিচত, যার ফেল :সখােন শািnপূণ/ পিরেবশ িফের আেস এবং
উdাstরা সসmােন তােদর গৃেহ pতVাবত/ন করেত পাের। মািক/ন pিতিনিধ সভায়
কংেgস সদs কন/িলয়াস ই গালাঘার বেলন, পূব/ পািকsান সমsা পািকsােনর
ঘেরায়া িবষয় হেত পাের না। িবষয়িট kেম ভারতীয় উপমহােদেশর শািnর
জn hমিক হেয় দাঁড়ােT। এ পিরিsিত :থেক কিমউিনsরা :সখােন sেযাগ
িনেত পাের। :ল. :জনােরল িটkা খান :যসব নাগিরক, ছাt, Ÿিমক, বVবসায়ী,
িশlপিত, সরকাির কম/চারী, সশst বািহনী ও আইন pেয়াগকারী সংsার
সদs, রাজৈনিতক কম/ী ও :নতা সীমাn অিতkম কের ভারেত চেল
িগেয়িছেলন এবং এখন sেদেশ িফের আসেত চান, তােদর pিত সাধারণ kমা
:ঘাষণা কের বেলন, সরকার চায় পূব/ পািকsািনরা িফের আsক।

১১ জুন ১৯৭১
bাhণবািড়য়ায় চতুথ/ :বŋল ‘িড’ :কাmািনর এক pাটুন :যাdা কসবার উtের
চান/ল নামক জায়গায় পািকsািন :সনােদর অVামবুশ কের। এ অিভযােন ১২ জন
পািকsািন bসn িনহত হয়। পযু/দs পািকsািন :সনারা ইয়াkবপুেরর িদেক
পলায়ন কের। ইয়াkবপুের আেরক দল মুিkেযাdা পালয়নরত পািকsািন
bসnেদর অVামবুশ কের। এেত পািকsািন বািহনীর ৮ জন bসn িনহত ও ১৩
জন আহত হয়। এ dিট অVামবুেশর পর অেনক অstশst ও :গালাবাrদ
মুিkবািহনীর হsগত হয়। মুিkবািহনীর :গিরলাদল kিমlায় পািকsািন বািহনীর
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িবিভn অবsােন হামলা চালায়। এেত পািকsািন :সনােদর যেথ• kিত হয়।
লাকসােম মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর একিট গািড়েক অVামবুশ কের। এ
অিভযােন ৫ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। মেsা সফররত ভারতীয়
পররাTমntী সরদার শরণ িসং ও :সািভেয়ত :নতৃবৃেnর মেধV bবঠক :শেষ এক
যুk ইশেতহাের বলা হয়, অিবলেm পূব/ বাংলায় এমন একিট বVবsা gহণ
করেত হেব, যােত :সখান :থেক ভারেত উdাst যাওয়া িনিmতrেপ বn হয়।
উভয়পkই এ বVাপাের একমত :পাষণ কের :য, শািn পুনঃpিতwা করা এবং
উdাstরা যােত িনরাপেদ তােদর মাতৃভূিমেত pতVাবত/ন করেত পােও, তার
সমs বVবsা করা pেয়াজন। পূব/ পািকsান কাউিnল মুসিলম লীেগর সভাপিত
খাজা খয়rিdন ও পািকsান কাউিnল মুসিলম লীেগর সহসভাপিত শিফkল
ইসলাম :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খােনর সােথ সাkাৎ কের pেদেশর
সাmpিতক ঘটনাবিলর বVাপাের :pিসেডেªটর হsেkেপর জn তােক অিভনnন
জানান এবং আƒাস :দন, শািn কিমিট এক পািকsােনর আদশ/ রkায়
দৃঢ়pিতj। আইনজীবী জুলমত আলী বেলন, ‘আওয়ামী লীগ জনগেণর িবপুল
:ভাট :পেয় িনব/ািচত হেয়েছ। তারা উসকািনমূলক বkবV িদেয় িকছুসংখVক
িবিTnতাবাদীেক :kিপেয় তুেলেছ। এসব dÎৃতকারীেদর অতVাচাের জনজীবন
অিতw হেয় উেঠেছ।’ িতিন আেরা বেলন, ‘:সনাবািহনী ২৫ মাচ/ হsেkপ না
করেল িবেƒর মানিচt :থেক অখN পািকsােনর নাম মুেছ :যত। :সনাবািহনী
িহnd ও আওয়ামী িবিTnতাবাদীেদর হাত :থেক :দশেক রkা কেরেছ।’ পূব/
পািকsান সাংবািদক সিমিতর সহকারী সmাদক এম এ রব বেলন,
‘:সনাবািহনী :দশেdাহীেদর Ñংস কেরেছ। এখন সাংবািদকেদর উিচত
ভারতীয় pচারণার িবrেd কলম ধের :দেশর মাnষেক সিঠক পেথ পিরচািলত
করা।’ sাধীনতািবেরাধীেদর মেধV পািকsান :বাধ জাগােনার জn পািকsান
কলVাণ ও শািn পিরষদ ১৪ আগs :থেক জাতীয় সংহিত, কলVাণ ও ইসলািম
áাতৃt সpাহ পালেনর িসdাn :নয়।
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১২ জুন ১৯৭১
িদবাগত মধVরােত কVােpন নূrল hদার :নতৃেt একদল মুিkেযাdা
বসnপুেরর পািকsািন বািহনীর ঘাঁিটর ওপর আkমণ চালায়। :সই রােত একই
সময় :ল. মুখািজ/, হািবলদার :সাবহান এবং জনাব শাহজাহােনর :নতৃেt
আেরক দল মুিkেযাdা Ÿীপুেরর শtrঘাঁিটর ওপর আঘাত হােন। এেত dিট
sােনর পািকsািন :সনারাই হকচিকত হেয় পেড়। বসnপুেরর ২০ জন পািকsািন
:সনা িনহত হয়। ৬০িট রাইেফল, ২িট এলএমিজ এবং pচুর :গালাgিল
মুিkেযাdােদর হsগত হয়। Ÿীপুেরর যুেd পািকsািনেদর হতাহেতর সংখVা
জানা যায়িন, তেব মুিkেযাdারা এখােন ৩৫িট রাইেফল, িকছু :গালাgিল ও
িবেsারক দখল কের। dিট sােনই মুিkেযাdােদর :কােনা kয়kিত হয়িন।
টাŋাইেল কািলহাতীর বlায় কােদিরয়া বািহনীর সােথ পািকsািন হানাদার
বািহনীর তুমুল সংঘষ/ হয়। এেত ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। পািকsািন
বািহনী pচুর kিত sীকার কের িপছু হেট। িসেলেটর এনােয়তপুর নামক sােন
মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। সংঘেষ/ পািকsািন
হানাদার বািহনী pচুর kিত sীকার কাের। নওগাঁেয় পািকsান :সনাবািহনীর
সােথ মুিkেযাdােদর pচN সংঘষ/ হয়। পািকsান সফররত িbিটশ পাল/ােমªটাির
pিতিনিধদেলর সদs :জম িক ইড/ার বেলন, এটা পিরÎার, উdাstেদর
pতVাবত/ন sগম করার জn পূব/ পািকsােন অব°ই sাভািবক অবsা
পুনঃpিতwা করা একাn আব°ক। িbিটশ জনগণ ও সরকার পূব/ পািকsােনর
পিরিsিতেত অতVn উিdg।
পVািরেস ভারেতর পররাTমntী সরদার শরণ িসং ও ×ােnর পররাTমntী
>মা বাংলােদশ ও উdাst পিরিsিত িনেয় আেলাচনা কেরন। বাংলােদেশর সীমাn
পার হেয় ভারেত আŸয়gহণকারী শরণাথ/ীর সংখVা দাঁড়ায় ৫৭ লাখ ৬৭ হাজার
১৭২ জেন।
ঢাকা :রিডও :থেক pদt এক ভাষেণ মরhম :হােসন শহীদ
:সাহরাওয়াদ/ীর কnা :বগম আখতার :সালায়মান গভন/র :জনােরল িটkা
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খােনর সাধারণ kমা :ঘাষণার sেযাগ gহণ কের িনজ িনজ এলাকায় pতVাবত/ন
করার জn সকল এমএনএ এবং এমিপএেদর pিত আhান জানান।

১৩ জুন ১৯৭১
:মৗলভীবাজাের মুিkবািহনী :শরপুেরর কােছ পািকsািন বািহনীর অবsােনর
ওপর আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর এ অিভযােন ৫০ জন পািকsািন :সনা
িনহত হয়। মুিkেযাdারা িবপুল পিরমাণ সমরাst দখল কের। টাŋাইেল কােদর
িসিdকীর :নতৃেt মুিkেযাdারা বাসাইল থানা আkমণ কের। এ সংঘেষ/
একজন দালাল ও একজন দােরাগা িনহত হয়। এেত pচুর :গালাবাrদ,
অstশstসহ বাসাইল থানা মুিkেযাdারা দখল কের।
kিমlায় মুিkেযাdারা রাজপুর :রলেsশেনর পােশ পাঁচড়া gােম
পািকsািন :সনাবািহনীর অবsােনর ওপর তীb আkমণ চালায়। এ সংঘেষ/
পািকsািন :সনােদর ১১ জন িনহত ও ১২ জন আহত হয়। bসয়দপুের পািকsািন
হানাদাররা তােদর আŸয় িশিবর :থেক মারওয়াির ও িহnd পিরবারেদর ভারেত
:পৗঁেছ :দবার কথা বেল একিট :Tেন :তােল। :Tনিট bসয়দপুর :রল কারখানার
উtর পােশ ফাঁকা জায়গায় :পৗঁছােল :Tন দাঁড় কিরেয় দরজা-জানালা বn কের
িদেয় ২-৩ জন কের নািমেয় হানাদাররা gিল চালায়। পািকsািন বব/রেদর এ
bপশািচকতায় ৩৩৮ জন িনহত হয়। আর মাt ৬৫ জন পািলেয় বাঁচেত সkম
হন। খুলনার সাদীপুর ও শাখরা নামক sােন মুিkবািহনী ও পািকsািন :সনােদর
মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। পািকsােনর pাkন pধানমntী :চৗধুরী :মাহাmদ আলী
জাতীয় ঐেকVর রাজনীিতর খািতের dই বছেরর জn দলীয় রাজনীিত ও
শাসনতািntক িবতক/ বn রাখার আেবদন জানান। পািকsােন িনযুk মািক/ন
রাTদূত :জােসফ এফ ফারলVাªড ঢাকায় গভন/র িটkা খােনর সােথ এক bবঠেক
িমিলত হন। জামায়ােত ইসলামীর আিমর মাওলানা আবুল আলা মওdিদ
যুkরােTর ভারত-:ঘঁষা নীিত ও পািকsােনর ওপর চাপ সৃি•র :কৗশল অবলmন
করার জn মািক/ন সামিরক ও অথ/ৈনিতক সাহাযV gহেণ সরকােরর pিত
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আhান জািনেয় বেলন, পািকsােনর পূব/ অংশেক :দশ :থেক িবিTn করার
ষড়যেnt বVথ/ হেয় যুkরাT এখন যারা পূব/ পািকsান তVাগ কের চেল :গেছ,
তােদর pিত সহাnভূিত pকাশ করা >r কেরেছ।

১৪ জুন ১৯৭১
পািকsািন :সনােদর একিট দল kিমlা :থেক নয়াবাজার হেয় :চৗdgােমর িদেক
অgসর হেল মুিkেযাdারা নয়াবাজােরর কােছ তােদর অVামবুশ কের। এ অিভযােন
পািকsািন :সনােদর ৩০ জন bসn হতাহত হয় এবং তােদর অgগিত বVাহত হয় ও
তারা িপছু হেট। মুিkবািহনীর ১৬ জন :যাdার একিট দল kিমlার বুিড়চং থানার
ওপর আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ পািকsািন :সনােদর ৮ জন িনহত হয়।
অপরিদেক মুিkেযাdােদর একজন আহত ও একজন িনেখাঁজ হয়। এেত বুিড়চং
থানা শtrমুk হয় এবং মুিkেযাdােদর ঢাকা, kিমlা যাবার :গাপন পথ িনরাপদ
হয়। :গাপালগেÂ মুিkবািহনীর চলবল ঘাঁিটর ওপর পািকsািন হানাদার বািহনী
মাদারীপুর, :গাপালগÂ ও :টেকরহাট⎯এই িতন িদক িদেয় আkমণ চালায়। এ
আkমেণ পািকsািন :সনারা মুিkেযাdােদর কVােmর িনকটবত/ী রামশীল gােম
ঢুেক পেড় এবং এর :ভতর িদেয় :গৗরনদী থানার বাসাইল gােমর িদেক অgসর
হয়। পেথ বাnাবাড়ী খােলর কােছ :হমােয়ত বািহনীর সােথ পািকsািন :সনােদর
তুমল
ু সংঘষ/ হয়। দীঘ/ যুেdর পর হানাদার বািহনী িপছু হেট। এ যুেd মুিkেযাdা
মকবুল শহীদ হন এবং :হমােয়ত আহত হন। অপরিদেক পািকsািন বািহনীর ৫০এর অিধক bসn িনহত হয় এবং ১৮ জন bসn মুিkেযাdােদর হােত ধরা পেড়। এ
যুেdর পর :হমােয়ত বািহনী :কাদালেধায়া gােম তােদর ঘাঁিট sানাnর কের। :ল.
:জনােরল িটkা খান করািচেত বেলন, ‘বষ/া :মৗsেম সীমাn এলাকায় অnpেবেশর
ফেল উdূত :যেকােনা পিরিsিত :মাকািবলার জn সরকার সmূণ/ bতির।’ িতিন
বেলন, ‘kমতা হsাnেরর p³ সমাধােনর আেগ পূব/ পািকsােনর পিরিsিত িবেবচনা
কের :দখেত হেব। pেদেশর পিরিsিত বত/মােন শাn এবং drত sাভািবক অবsা
িফের আসেছ। অnpেবশকারীরা সীমােn িকছু পুল উিড়েয় িদেয়েছ এবং Ñংসাtক
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কাজ করেছ। িতিন শািn কিমিটর বVাখVা িদেয় বেলন, ‘এটা :মােটও রাজৈনিতক
সংগঠন নয়। শািn কিমিটর সাÁা পািকsািনরা dÎৃতকারীেদর হাত :থেক :দশ
বাঁচােনার জn আমােক পূণ/ সহেযািগতা করেছ।’
ঢাকা :পৗর কতৃ/পk শহেরর ২১০িট রাsার নাম পােl িদেয় ইসলািম নাম
রােখ। জাতীয় পিরষেদর সােবক :নতা খান আবdস সবুর ঢাকায় বেলন,
বাংলােদশ নােমর pিতrত sগ/ এখন নরকযntণা bব িকছু নয়। pিতrত sগ/
pেলাভেন সীমাn পার হেয় যাওয়া খাঁিট পািকsািনরা এখন নরকযntণা :ভাগ
করেছ। pােদিশক পিরষদ সদs এস িব জামান পূণ/ sাভািবক অবsা িফিরেয়
আনার জn জনগণেক সশst বািহনীর সােথ সহেযািগতা করার আhান জানান।

১৫ জুন ১৯৭১
sনামগেÂ মুিkবািহনীর ধরমপাশা ঘাঁিটর ওপর dই হাজার পািকsািন আিম/ ও
িমিলিশয়ার একিট দল বারহাTা থানাধীন িসংধা-ধরমপাশা রাsা ধের, আেরক
দল কংস নেদর পেথ ও অn একদল :মাহনগÂ-ধরমপাশা রাsা ধের
সিmিলতভােব িtধারায় আkমণ চালায়। এ যুেd পািকsািন বািহনীর একজন
:মজরসহ ২০ জন bসn িনহত হয়। অnিদেক বীর মুিkেযাdা আবdল হাই
শহীদ হন। এ যুেdর পর পািকsািন বািহনী ধরমপাশা সদর দখল কের :নয়
এবং িনরীহ মাnষেদর ওপর িনপীড়ন, নৃশংস হতVাকাN ও নারী িনয/াতন কের।
পািকsািন বব/ররা ধরমপাশা বাজার পুিড়েয় :দয়। িসেলট শাহজীবাজােরর
কােছ :রল :সতুেত মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােবাঝাই একিট :Tনেক
অVামবুশ কের। এেত ১৫০ জন পািকsািন :সনা িনহত ও :Tনিট Ñংস হয়।
রংপুেরর ভুrŋামারীেত মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনী মেধV মুেখামুিখ সংঘষ/
হয়। এেত পািকsািন বািহনী িবপুল kিত sীকার কের। িফিলপাইেনর
:pিসেডªট ফািদ/নাn এ মােক/াস ভারতীয় pধানমntী ইিnরা গাnীর এক পেtর
জবােব বেলন, পূব/ পািকsােনর সাmpিতক িববােদর ফেল :সখানকার বাঙািল
জনগেণর dঃখ-dদ/শায় িফিলপাইন সরকার ও জনগণ গভীরভােব মম/াহত।
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িbিটশ পাল/ােমªটাির pিতিনিধদল বাংলােদশ সফেরর হেলন িমেসস িজল
নাইট, :জমস এ িকলেফডার ও :জমস িটন। ভুেTা রাওয়ালিপিªডেত এক
সংবাদ সেmলেন বেলন, পািকsােনর মেনাভাব বVk করেত িবেদিশ রাT
সফেরর জn :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খান তােক অnেরাধ কেরেছন।
িতিন বেলন, বত/মান অবsায় তার :দশ তVাগ করা উিচত নয়, িকnt :যখােন
:pিসেডªট অnেরাধ কেরন, তখন তা িবেবচনা করা তার কত/বV। পূব/
পািকsােনর গভন/র িটkা খান গভন/র সেmলেন িনেজর সফলতা বণ/না কের
বেলন, আমােক পাঠােনা হেয়েছ সমাজিবেরাধী ও িবিTnতাবাদীেদর খতম
করার জn। আিম তা কেরিছ। :pিসেডªট :যেকােনা িদন kমতা হsাnর করেত
পােরন।

১৬ জুন ১৯৭১
চTgােম মুিkবািহনীর চাঁদগাজী ঘাঁিটর ওপর পািকsািন :সনারা তীb আkমণ
চালায়। কVােpন মিতউর রহমােনর :নতৃেt মুিkেযাdারা পাlা আkমণ
চালােল পািকsািন :সনারা িপছু হটেত বাধV হয়। এ সংঘেষ/ পািকsািনেদর ৫০
জন bসn িনহত হয়। kিমlার রাজাপুর :রলেsশন ঘাঁিট :থেক টহল িদেত
আসা পািকsািন :সনােদর ওপর মুিkবািহনীর এক pাটুন :যাdা অVামবুশ কের।
এেত উভয় পেkর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। এ সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৮
জন bসn িনহত ও একজন আহত হয়। সংঘষ/ :শেষ pচুর অstশst, :টিলেফান
:সট ও অnাn িজিনস মুিkেযাdােদর হsগত হয়। মুিkেযাdােদর কসবা
অবsান :থেক একিট :ছাট দল বাগবাড়ী নামক sােন পািকsািন বািহনীর একিট
টহলদলেক অVামবুশ কের। এ অিভযােন পািকsািন বািহনীর ১০ জন :সনা
িনহত ও ৫ জন আহত হয়।
:গাপালগেÂ মুিkেযাdােদর :কাদালেধায়া ঘাঁিটর ওপর পািকsািন বািহনী
চারিট িsডেবােট কের আkমণ চালায়। মুিkবািহনী তােদর pিতেরাধ করেল
dপেkর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। মুিkেযাdােদর gিলর মুেখ পািকsািন :সনারা
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পয়সারহাট :থেক আট মাইল দূের পালায়। এ যুেd পািকsািন :সনােদর ৯ জন
bসn িনহত হয়। ঝালকািঠর bবশাইল থানা এলাকায় হানাদার পািকsািন
:সনারা sানীয় দালালেদর সহায়তায় বVাপক হতVাযj চালায়। এেত শতািধক
মাnষ িনহত হয়। যেশােরর :বনােপাল পািকsািন বািহনীর ঘাঁিটর ওপর
মুিkেযাdারা অতিক/ত আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনী pচুর kিতর
sীকার হয়। ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী রাজVসভায় বেলন, আমরা
অব°ই বাংলােদশ pে³র রাজৈনিতক মীমাংসা চাই, তেব বাংলােদেশর কবর
রচনা করার িকংবা গণতnt ও অিধকার pিতwার জn যারা লড়াই করেছ,
তােদর তা :থেক িনিkয় করার :কােনা অিধকার আমােদর :নই। ভারত :স
ধরেনর মীমাংসার আশাও কের না। আমরা শরণাথ/ীেদর সীমােnর ওপাের
বব/রতার মুেখ :ঠেল িদেত পাির না, :যখান :থেক pাণভেয় তারা সীমাn
অিতkম কের আমােদর :দেশ এেস আŸয় িনেয়েছ।
কানাডার অsায়ী pধানমntী িমেজল শাপ/ তার :দেশর কমn সভায় বেলন,
পূব/ পািকsােনর উdূত পিরিsিতর রাজৈনিতক মীমাংসা ছাড়া শরণাথ/ীেদর
sেদশ pতVাবত/েনর পিরেবশ সৃি•র সmাবনা খুবই kীণ। আর এই রাজৈনিতক
মীমাংসার একমাt উপায় হেT পািকsান, িবেশষ কের পূব/ পািকsােনর
িনব/ািচত pিতিনিধেদর কােছ kমতা হsাnর করা। পািকsােনর সােবক
পররাTমntী হািমdল হক :চৗধুরী রাওয়ালিপিªডেত বেলন, পূব/ পািকsােনর
অবsা সmূণ/ sাভািবক এবং পািকsান কতৃ/পেkর সmূণ/ িনয়ntেণ রেয়েছ।

১৭ জুন ১৯৭১
টাŋাইেলর বাশাইল থানার পিmেম কামুিটয়া নথ/েখালা :খয়া পাের পািকsািন
বািহনীর সােথ কােদর িসিdকীর :নতৃেt মুিkেযাdােদর সংঘষ/ হয়। এ সংঘেষ/
পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn িনহত হয়। পািকsান :সনাবািহনীর একিট
বVাটািলয়ন টVাংক, আিট/লাির ও মট/ার সহেযােগ চTgােম মুিkবািহনীর
চাঁদগাজী ঘাঁিটর ওপর আkমণ চালায়। পািকsািনেদর এ বVাপক হামলা
কVােpন অিল, কVােpন শামsল hদা, কVােpন মিতউর রহমান তােদর িনজ
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িনজ বািহনী িনেয় সাথ/কতার সােথ :মাকািবলা কেরন। এ যুেd মুিkবািহনীর
িকছু kিত হেলও পািকsািন বািহনীর িপছু হটেত বাধV হয় এবং পািকsািন
বািহনীর ৪৫ জন bসn িনহত হয়। :বেলািনয়ায় মুিkবািহনীর ঘাঁিটর ওপর
পািকsািন বািহনী অতিক/ত আkমণ চালায়। pথম অবsায় মুিkেযাdারা
পািকsািন :সনােদর আkমণ pিতহত করেত সkম হেলও পরবত/ী সমেয়
িবমানবািহনীর সহায়তায় পািকsািন :সনারা আkমণ অবVাহত রাখেল
মুিkেযাdারা িপছু হেট িচতিলয়ায় চেল আেস এবং :সখােন অবsান :নয়।
িদনাজপুর :জলার ঠনঠিনয়াপাড়া নামক sােন পািকsািন বািহনীর
অবsােনর ওপর আkমেণর উেdে° মুিkবািহনী অgসর হয়। :কাmািন dিট
কলােম িবভk হেয় একিট কলাম সmুখভাগ আkমেণর জn :মজর নাজমুল
হেকর :নতৃেt এবং অপর কলাম sেবদার :মজর এ রেবর :নতৃেt িবরলঠনঠিনয়া সড়েকর ১৫০ গজ বােম ‘কাট অফ’ পািট/ িহেসেব িডেফn :নয়।
যুেগাÇাভ পররাT দpেরর একজন মুখপাt বেলন, শরণাথ/ীেদর sেদশ
pতVাবত/েনর জn উপযুk পিরেবশ সৃি•র দািয়t আর কােরা নয়, পািকsান
সরকােরর। পািকsান সরকােরর কায/কলােপর দrন আজ pায় ৬০ লাখ
বাঙািল ভারেত আŸয় িনেয় মানেবতরভােব উdাst িহেসেব জীবনযাপন করেছ।
ভারেতর পররাTমntী সরদার শরণ িসং শরণাথ/ী সমsা িনেয় ওয়ািশংটেন
মািক/ন কম/কত/ােদর সােথ bবঠেক িমিলত হন। ভারেতর পররাTমntী সরদার
শরণ িসং ওয়ািশংন :pসkােব আেয়ািজত এক সংবাদ সেmলেন :শখ মুিজবুর
রহমােনর মুিkদান ও বাংলােদেশ জনগেণর কােছ gহণেযাগV একিট
রাজৈনিতক সমাধােন উপনীত হবার লেkV পািকsান সরকােরর ওপর চাপ
সৃি•র জn আnজ/ািতক সংsাgেলার pিত আhান জানান। পূব/ পািকsােন
সফররত ৩ সদেsর িbিটশ পাল/ােমªটাির দেলর সদs িম. :জমসিটন বেলন,
িbিটশ পিtকায় pকািশত খবেরর সেŋ :দেশর অবsা সংগিতপূণ/ নয়। ভারেতর
একতরফা pচােরর কারেণই িবেদিশ পিtকায় সিঠক খবর pকািশত হেT না।
আেরক সদs িমেসস নাইট বেলন, ‘পািকsান :সনাবািহনী dÎৃতকারী দমেন
অতVn drত ও কেঠার বVবsা িনেয়েছ। তেব এই িনম/মতার দরকার িছল।’
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পািকsান সরকার :ঘাষণা কের, ‘ভারতীয় :সনাবািহনীর আসাম ও
পিmমবŋ সীমােn িবনা উসকািনেত মট/ার ও :মিশনগােনর :গালাবষ/ণ কের
অসংখV িনরst :বসামিরক :লাকেক হতVা কেরেছ। kিমlা, যেশার, রংপুর,
রাজশাহীর সীমাnবত/ী এলাকায় এসব ঘটনা িনয়িমত ঘটেছ।’

১৮ জুন ১৯৭১
:ল. hমায়ুেনর :নতৃেt মুিkেযাdাদল kিমlা-bাhণবািড়য়া সড়েক পািকsািন
:সনােদর সাইদাবাদ (কামান ঘাঁিট) অবsােন :পছন িদক :থেক অnpেবশ কের
অতিক/েত আkমণ চালায়। কেয়ক ঘNা যুেdর পর পািকsািন :সনারা িতনিট
জিŋ িবমােনর সহায়তায় পাlা আkমণ :জারদার কের। আkমণ :শেষ
মুিkেযাdাদল gােমর :গাপন পেথ :মঘনার িদেক পmাদপসরণ কের। এ যুেd
৫০-৬০ জন পািকsািন :সনা হতাহত হয় ও তােদর বVাপক kিত হয়। kিমlায়
মুিkবািহনীর bকেখালা অবsােনর ওপর পািকsািন :সনারা :গালnাজ বািহনীর
সাহােযV pচN আkমণ চালায়। এ যুেd bকেখালা পািকsািন :সনােদর দখেল
চেল যায়। রােত :মজর সােলক :চৗধুরীর :নতৃেt চতুথ/ :বŋেলর ‘এ’ :কাmািন
bকেখালায় অবsানরত পািকsািন :সনােদর আkমণ কের। এছাড়া হািবলদার
সালােমর pাটুন িশবপুেরর িদক :থেক এবং sেবদার আবdর হক ভূঁইয়ার pাটুন
দিkণ িদক :থেক শtrেসনােদর অবsােনর :ভতর অnpেবশ কের। dই
ঘNাবVাপী তীb যুেdর পর পািকsািন :সনারা bকেখালা সmূণ/ভােব পিরতVাগ
কের এবং মুিkবািহনী bকেখালায় তােদর দখল পুনঃsাপন কের। এ যুেd
পািকsািন বািহনীর একজন :জিসওসহ ৩১ জন bসn হতাহত হয়।
মুিkেযাdারা অেনক অstশst ও যুdসরÂাম দখল কের। িময়াবাজােরর দিkেণ
মুিkবািহনীর এক pাটুন :যাdা পািকsািন :সনােদর dিট বাংকােরর ওপর
আkমণ চালায়। এ আkমেণ ৭ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। িদনাজপুর
:জলার ঠনঠিনয়াপাড়ায় পািকsািন :সনােদর অবsােনর ওপর :মজর নাজমুল
হেকর :নতৃেt মুিkবািহনী বড় রকেমর হামলা চালায়। আধঘNা ভয়াবহ
সmুখযুেdর পর পািকsািন :সনারা িপছু হটেত বাধV হয় এবং ঠনঠিনয়া
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মুিkবািহনীর িনয়ntেণ চেল আেস। এ যুেd পািকsািন বািহনীর ১৫ জন িনহত
ও ১৪ জন আহত হয়। অপরিদেক ১ জন মুিkেযাdা শহীদ হয় ও ২ জন আহত
হয়।
মুিkবািহনীর :ল. ইমামুjামােনর :কাmািন :বেলািনয়ার িচতিলয়া
অবsােনর ওপর পািকsািন বািহনী :হিলকpারেযােগ বVাপক হামলা চালায়।
এেত মুিkেযাdারা অnt সের পেড়। বােগরহাট সদেরর কাnাপাড়া বাজাের
পািকsািন বািহনীর নৃশংস গণহতVার :লামহষ/ ঘটনা ঘেট। এখােন পািকsািন
বািহনীর :দাসর রাজাকাররা ১৮ জন যুবক, ৩ জন বৃd ও ২ জন িশ>েক জবাই
কের মাথাgেলা িবিTn কের লােশর বুেকর ওপর :রেখ রাsায় সািরবdভােব
সািজেয় রােখ। :মৗলভীবাজাের পািকsািন বািহনীর জুিড় অবsােনর ওপর
মুিkেযাdারা তীb আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর ২৫ জন :সপাই
িনহত হয় এবং ৯ জন মুিkেযাdােদর হােত বিn হয়। পািকsােনর :pিসেডªট
ইয়ািহয়া খান জািত-ধম/-বণ/িনিব/েশেষ সকল :দশতVাগী পািকsািনর pিত
sেদেশ িফের আসার আেবদন জানান। pাkন পররাTমntী হািমdল হক
:চৗধুরী, িবচারপিত নূrল ইসলাম, :ডেমােkিটক পািট/র সহসভাপিত মাহমুদ
আলী, রাজশাহী িবƒিবদVালেয়র উপাচায/ ড. কাজী দীন :মাহাmদ ‘পূব/
পািকsােনর pিতিনিধ’ িহেসেব পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া
খােনর সােথ রাওয়ালিপিªডেত সাkাৎ কেরন। পূব/ পািকsান জামায়ােত
ইসলামীর অধVাপক :গালাম আযম লােহাের বেলন, ‘কার কােছ kমতা হsাnর
করা হেব? kমতা gহেণর জn দরকার একিট জাতীয় পিরষদ। আমােক বলুন
:তা :দেশ জাতীয় পিরষদ আেছ িক? :কােনামেতই :বআইিন-:ঘািষত ও
িবিTnতাবাদীেদর হােত kমতা :দওয়া যায় না।’

১৯ জুন ১৯৭১
kিমlায় মুিkেযাdারা মnভােগর কােছ পািকsািন বািহনীর এক pাটুন bসnেক
অVামবুশ কের। এেত পািকsািন বািহনীর ৯ জন িনহত হয় এবং বািক :সনারা
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মnভাগ gােমর িদেক পািলেয় যায়। মুিkবািহনী :চৗdgাম ঘাঁিটর ওপর
পািকsািন বািহনীর dই বVাটািলয়ন bসn লাকসাম ও :ফনীর িদক :থেক pবল
আkমণ চালায়। িদনবVাপী যুেdর পর মুিkেযাdারা :চৗdgাম ঘাঁিট পিরতVাগ
কের। এ যুেd পািকsািন বািহনীর ২০০ জন হতাহত হয়। অপরিদেক ২ জন
মুিkেযাdা শহীদ হয় ও ৪ জন আহত হয়। চTgােম চাঁদগাজী মুিkেযাdা
ঘাঁিটর ওপর পািকsািন বািহনীর হামলা চালায়। dিট পদািতক বািহনীর
বVাটািলয়ন :পছন িদক :থেক, মুhরী নদী িদেয় িsডেবাটেযােগ একিট
:কাmািন ও পািকsািনেদর িরয়ার :হডেকায়াট/ার :থেক আেরক দল আিট/লাির,
মট/ার ও অnাn sয়ংিkয় অেstর সাহােযV িtমুখী আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/
মুিkবািহনী kিত sীকার করেলও পািকsািন :সনােদর ১৫০ জন িনহত ও
অেনক আহত হয়। এেত মুিkেযাdারা তােদর চাঁদগাজী অবsান তVাগ কের
িপছু হেট এবং পািকsািন হানাদাররা চাঁদগাজী দখল কের :নয়। মুিkবািহনীর
বড়পুিÂ সাব-:সkর কমাªডার কVােpন রেবর :নতৃেt এক :কাmািন
মুিkেযাdা :মৗলভীবাজার :জলার বড়েলখা থানায় পািকsািন বািহনীর সীমাn
ঘাঁিট লািঠিটলা আkমণ কের। তুমুল যুেdর পর লািঠিটলা মুিkবািহনীর দখেল
চেল আেস। ঢাকার সামিরক গভন/র :ল. :জনােরল িটkা খান করািচেত বেলন,
পািকsান জািত-ধম/-বণ/িনিব/েশেষ সকল খাঁিট পািকsািন উdাstেক gহণ করেত
pstত। িতিন বেলন, dÎৃতকারীেদর (মুিkেযাdা) Ñংসাtক কােজর ফেল
ঢাকা-চTgাম :রললাইেনর চারিট pধান :সতুর kিত সািধত হেয়েছ। :সতুgেলা
:মরামত ও পুনিন/ম/ােণর কাজ :শষ হেল ঢাকা-চTgাম :রল :যাগােযাগ আবার
চালু হেব। :গালাম আযম রাওয়ালিপিªডেত :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর সােথ
সাkাৎ কের ‘পূব/ পািকsান’ pসেŋ পরামশ/ :দন। ভারেতর pিতরkামntী
জগজীবন রাম আসানেসােল এক জনসভায় বেলন, বাঙািল শরণাথ/ীরা অবrd
পূব/ পািকsােনর নয়, :শখ মুিজবুর রহমােনর sাধীন বাংলােদেশ িফরেত
আgহী। ভারেত আŸয়gহণকারী বাংলােদেশর শরণাথ/ীর সংখVা দাঁড়ায় ৫৯
লাখ ২৩ হাজার ৪৩৯ জেন।
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২০ জুন ১৯৭১
‘সানেড টাইমস’ পিtকার এক সংবােদ বলা হয় : ‘পূব/ পািকsােন নতুন কের
tােসর ঝড় বেয় চেলেছ। sানীয় নাগিরকেদর িতন :Ÿণীেত ভাগ করা হেT।
সাদা অথ/াৎ িনেদ/াষ, ধূসর অথ/াৎ চাকির যােব এবং আটক করা হেব। আর
কােলা িচh যােদর ভােগV জুটেব তােদর অব°ই হতVা করা হেব। ৩৬ জন
বাঙািল :জলা মVািজেsTট বা মহkমা মVািজেsTটেক ইেতামেধVই হতVা করা
হেয়েছ। :কউ :কউ পািলেয় :গেছন। kিমlা, রংপুর, kি•য়া, :নায়াখালী,
ফিরদপুর ও িসরাজগেÂ :পৗঁেছই পািকsািন :সনাবািহনী :সখানকার :জলা
মVািজেsTট ও পুিলশ sপারেদর হতVা কের।’
ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী Ÿীনগের এক জনসভায় বেলন, পূব/বŋ
:থেক শরণাথ/ী আসার ফেল ভারত নতুন নতুন সমsার মুেখামুিখ হেT। িতিন
বেলন, পূব/বেŋর বত/মান পিরিsিত :থেক উdূত সমsা :কবল ভারত ও
পািকsােনর সমsা নয়, এ সমsা িবƒবাসীরও। এ সমsা সমাধােন মানিবক
কারেণ িবƒবাসীর এিগেয় আসা উিচত।
ঢাকার সামিরক গভন/র িটkা খান :ঘাষণা কেরন, িবেদিশেদর কােছ
ভারতীয় pচারণার মুেখাশ তুেল ধরার জn পূব/ পািকsািনেদর সমnেয় একিট
pিতিনিধদল িবেদশ সফর করেব। সােবক পররাTমntী হািমdল হক :চৗধুরীর
:নতৃেt এই pিতিনিধদেল থাকেবন িপিডিপর মাহমুদ আলী, িবচারপিত নূrল
ইসলাম ও উপাচায/ ড. bসয়দ সাjাদ :হাসাইন। পািকsান িপপলস পািট/র
:চয়ারমVান জুলিফকার আলী ভুেTা :কােয়টায় সাংবািদকেদর বেলন, :দেশর
পূব/াnলের সাmpিতক dভ/াগVজনক ঘটনাবিলর জn িতিন গভীরভােব উিdg।
সােবক পররাTমntী হািমdল হক :চৗধুরী রাওয়ালিপিªডেত বেলন, ‘আমরা
এখেনা সংকেটর মেধV আিছ। সাmpিতক ঘটনাবিল :থেক pমািণত হেয়েছ,
আগরতলা ষড়যnt মামলা বােনায়াট িছল না।’

২১ জুন ১৯৭১
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বাংলােদশ সরকােরর অথ/মntী এম মনsর আলী sাধীন বাংলা :বতার :কnd
:থেক pদt ভাষেণ বেলন, আমােদর এ সংgাম সাংsৃিতক ও অথ/ৈনিতক
মুিkর সংgাম। বাঙািলর এই অথ/ৈনিতক মুিkর দািবেত pণীত হেয়িছল ৬
দফা কম/সূিচ। এই ৬ দফাই আমােদর মুিkর একমাt সনদ।
মুিkেযাdারা kিমlার িবজয়পুর িbেজর ওপর পািকsািন :সনােদর dিট
গািড়েক অVামবুশ কের। এেত উভয় পেkর মেধV pচN gিলিবিনময় ঘেট। এ
সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৮ জন bসn িনহত হয় ও গািড় dিট সmূণ/ Ñংস
হয়। :ফনী-:নায়াখালী সড়েক :বাগািদয়া নামক sােন :নায়াখালী :গিরলা
:হডেকায়াট/ােরর একদল :যাdা পািকsািন বািহনীর dিট Tাকেক অVামবুশ কের।
এ অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর Tাক dিট সmূণ/ Ñংস হয় এবং ১২ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়। :নায়াখালী-:ফনী সড়েক মুিkেযাdারা বজরা নামক
sােন পািকsািন :সনােদর একিট টহলদার দলেক অVামবুশ কের। এেত ২ জন
পািকsািন :সনা িনহত ও ২ জন আহত হয়।
আখউড়া-িসেলট :রলপেথ :তিলয়াপাড়ার কােছ মুিkবািহনীর মনতলা
অবsােন পািকsািন হানাদার বািহনী :বপেরায়া আkমণ চালায়। কVােpন
নািসেমর অবsােনর ওপর dই বVাটািলয়ন, কVােpন sেবদ আলী ভূঁইয়ার
অবsােনর ওপর পিmম িদেক চাndরা :থেক এক বVাটািলয়ন ও :ল. :মারেশেদর
অবsােনর ওপর দিkণ-পিmম িদেক মুknপুর :থেক এক বVাটািলয়ন
পািকsািন :সনা আkমণ চালায়। এ আkমেণর ফেল মুিkেযাdারা তােদর
অবsান তVাগ কের িপছু হেট। ‘সানেড টাইমস’ পিtকার এক pিতেবদেন
ঘাতকেদর বব/রতার pতVkদশ/ী সাংবািদক মVাসকােরনহাস বেলন, ‘পািকsািন
:সনাবািহনী গণহতVার নীিত অnসরণ কের চেলেছ।’ ‘িনউ ইয়ক/ টাইমস’
পিtকায় ২১ ও ২২ জুেন pকািশত হয়, িনরst মাnষ হতVার কােজ আেমিরকান
অst বVবহার করা হেT :জেনও মািক/ন সরকার পািকsানেক সমরাst সরবরাহ
অবVাহত :রেখেছ।

২২ জুন ১৯৭১
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বাংলােদশ সরকােরর pধানমntী তাজউdীন আহমদ পিরষদ সদsেদর উেdেশ
ভাষণদানকােল বেলন, আমােদর আজ বড় লkV হেব মাতৃভূিমেক সmূণ/
শtrমুk কের আমােদর ৬০ লাখ মাnষেক sেদেশ িফিরেয় আনা।
দলমতিনিব/েশেষ আজ বnুরাT ভারেতর pিতিট মাnষ বাংলার sাধীনতাকামী
মাnেষর পােশ এেস দাঁিড়েয়েছন। তারা বুেক তুেল িনেয়েছন ৬০ লাখ িছnমূল
মাnষেক। বাংলার সােড় ৭ :কািট মাnষ এই বnুেtর কথা িচরিদন মেন
রাখেব। িচরকাল আমরা বnুেtর হs pসািরত কের রাখব। kিমlায়
মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর রাজাপুর ঘাঁিটর :ভতর :গাপন পেথ pেবশ
কের অতিক/ত আkমণ চালায়। এ অিভযােন একজন মুিkেযাdা আহত হয়।
অপরিদেক ১৫ জন পািকsািন :সনা হতাহত হয়। খুলনার bবকির ও যেশােরর
:বনােপােল মুিkবািহনী পািকsািন সামিরক বািহনীর সীমাn ঘাঁিটর ওপর
আkমণ চালায়।
বgড়ায় মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর পাঁচিবিব ঘাঁিটর ওপর তুমুল
আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনী pচুর kিত sীকার কের। পািকsান
মুসিলম লীেগর সভাপিত খান আবdল কাইয়ুম খান শিkশালী :কেndর গVারািªট
িদেয় :pিসেডªট কতৃ/ক একিট শাসনতnt pণয়ন ও :শখ মুিজবুর রহমােনর ৬
দফা সমথ/নকারী অথবা িবিTnতাবাদী মেনাভাবাপn সমs দল বা grেপর pিত
িনেষধাjা আেরােপর দািব জানান। পূব/ পািকsান pােদিশক পিরষেদর িনদ/লীয়
সদs এস িব জামান ঢাকায় এক সংবাদ সেmলেন িবেdাহ দমেন পািকsািন
:সনাবািহনীর ভূয়সী pশংসা কের এজn আেরা শািn কিমিট ও িভিজেলn
কিমিট গঠন করার sপািরশ কেরন। ঢাকায় পািকsািন শাসক ৪৮ ঘNার মেধV
সমs :sাগান, :দয়ালিলখন, িনব/াচনী pতীক মুেছ :ফলার িনেদ/শ :দয়। না হেল
শািsমূলক বVবsা :নওয়া হেব বেল জানােনা হয়। :নজােম ইসলামী pধান
মাওলানা এ :ক শামsল হক সামিরক বািহনীর নৃশংসতা আেরা দীঘ/ািয়ত করার
sপািরশ কেরন। িতিন বেলন, ‘বত/মােন :দশেpিমক :সনাবািহনী :দেশর
শািnশৃŋলা রkায় িনেয়ািজত রেয়েছ। kমতা হsাnর হেল আবার িবশৃŋল
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অবsার সৃি• হেব।’ bদিনক সংgােম pকািশত এক সাkাৎকাের :গালাম আযম
বেলন, পািকsােনর জn :কারবািন হেত তারা pstত রেয়েছন।

২৩ জুন ১৯৭১
বাংলােদশ সরকােরর sরাTমntী এ এইচ এম কামাrjামান এক িববৃিতেত
বাংলােদশ pে³ একিট রাজৈনিতক সমেঝাতা না হওয়া পয/n পািকsানেক
সাহাযVদানকারী কনেসািট/য়াম কতৃ/ক পরবত/ী সাহাযV ও ঋণ sিগত রাখার
িসdাnেক sাগত জানান।
িতিন বেলন, ‘বাংলােদেশর জনগণ আশা কের, দখলদার :সনাবািহনীেক
pতVাহার না করা পয/n কনেসািট/য়াম পািকsানেক সাহাযV pদান বn রাখেবন।’
চTgােম িহয়াkর কােছ মুিkেযাdােদর একিট অVামবুশ দল পািকsািন
বািহনীর খাদVবাহী একিট :ছাট কনভয়েক অVামবুশ কের। এ আkমেণ
পািকsািন বািহনীর একজন সামিরক অিফসার ও িতনজন bসn িনহত এবং
dইজন আহত হয়। kিমlায় পািকsািন :সনােদর চতুিদ/ক :থেক অVামবুশ করার
জn চতুথ/ :বŋেলর ‘িড’ :কাmািনর িতনিট pাটুন ইয়াkবপুর, kয়াপাইনা এবং
bখনেল অবsান :নয়। পািকsািন বািহনীর একিট টহলদারদল মুিkেযাdােদর
অবsােনর কাছাকািছ এেল মুিkেযাdারা তুমুল আkমণ চালায়। এ আkমেণ ৮
জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৩ জন আহত হয়। চTgাম িবƒিবদVালেয়র
উপাচায/ অধVাপক এ আর মিlক কলকাতায় sানীয় বুিdজীবীেদর এক
সমােবেশ বাংলােদেশর মুিkযুেd bনিতক সমথ/ন দােনর জn ভারতীয় জনগণ
ও বুিdজীবীেদর pিত কৃতjতা জািনেয় বেলন, ‘বাংলােদেশর মুিkসংgােমর
ইিতহােস এই সাহাযV-সহেযািগতা িচরভাsর হেয় থাকেব।’ ভারেতর pধানমntী
ইিnরা গাnী নয়ািদিlেত এক অnwােন বেলন, :শখ মুিজবুর রাহমান
বাংলােদেশর :নতা। বাংলােদশ pে³ রাজৈনিতক মীমাংসার জn অn :কােনা
পেkর সােথ নয়, তার সােথই আেলাচনা করা উিচত। Ÿীমতী গাnী এ বVাপাের
আওয়ামী লীগpধান :শখ মুিজবুর রহমােনর সােথ আেলাচনা করার জn
পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খােনর pিত আhান জানান।
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যুkরােজVর পররাT ও কমনওেয়লথিবষয়ক মntী অVােলক ডগলাস িহউম কমn
সভায় বেলন, পািকsােন পুেরােনা pকlgেলার জn িbিটশ অnদান অবVাহত
থাকেব, তেব :সখােন :কােনা রাজৈনিতক সমাধান না হওয়া পয/n নতুন কের
সাহাযV দান বn থাকেব। পািকsান িপপলস পািট/র :চয়ারমVান জুলিফকার
আলী ভুেTা :কােয়টায় এক সংবাদ সেmলেন বেলন, িনব/ািচত pিতিনিধেদর
হােত kমতা হsাnেরর জn িপপলস পািট/, :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর কােছ
কিতপয় sপািরশসংবিলত একিট psাব :পশ কেরেছ। পািকsান :ডেমােkিটক
পািট/র সহসভাপিত মাহমুদ আলী পািকsান সরকােরর িবেশষ দূত িহেসেব ‘পূব/
পািকsান’ পিরিsিত সmেক/ িবƒেক অবিহত করার উেdে° মাসবVাপী িবেদশ
সফর >r কেরন।

২৪ জুন ১৯৭১
বাংলােদেশর অsায়ী রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম যুkরােTর :pিসেডªট
িরচাড/ িনkেনর কােছ :pিরত এক তারবাত/ায় পািকsােন নতুন কের যুkরাT
কতৃ/ক অst সরবরােহর িসdােn :kাভ pকাশ কেরন। bসয়দ নজrল ইসলাম
তারবাত/ায় বেলন, ‘বাংলােদশ একিট sাধীন সাব/েভৗম রাT। পািকsান
:সনাবািহনী বাংলােদেশর জনগেণর ওপর তােদর অst বVবহার করেছ।
সরবরাহকৃত অst এখােন গণহতVার কােজই বVবhত হেব।’
:ল. মাহবুেবর :নতৃtাধীন dই pাটুন :যাdা kিমlার পূেব/ পািকsািন
বািহনীর িবিববাজার অবsােনর :ভতের অnpেবশ কের অতিক/ত আkমণ
চালায়। এ আkমেণ পািকsািন :সনােদর ২১ জন িনহত ও ৭ জন আহত হয়।
মুিkবািহনীর িতন pাটুন :যাdা kয়াপাইনা ও bখনল এলাকা :থেক কসবার
উtের পািকsািন বািহনীর লাটুমুড়া অবsােনর বােম ও দিkেণ অতিক/ত
আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর এ অিভযােন পািকsািন :সনােদর ৯ জন িনহত
হয়। অপরিদেক একজন মুিkেযাdা আহত হয়। শালদানদী অবsান ও কসবার
িট আলীর বািড়⎯এই dিদক :থেক dই :কাmািন পািকsািন :সনা এেস
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কােয়মপুেরর কােছ িমিলত হয়। তারপর মট/ার, :মিশনগান ও কামােনর
সাহােযV পািকsািন :সনারা মুিkবািহনীর মnভাগ অবsােনর ওপর আkমণ
চালায়। dঘNা যুেdর পর পািকsািন :সনারা িপছু হেট এবং কােয়মপুর অবsান
তুেল িনেয় শালদানদীর মূল ঘাঁিটেত চেল যায়। এ যুেd পািকsািন :সনােদর
২৪ জন হতাহত হয়। :মিkেকার pাkন :pিসেডªট :ফাট/ িজল, িবƒ শািn ও
মানবািধকার পিরষেদর মহাসিচব ড. িরচােড/া মিলনা মািট/ পৃথক িববৃিতেত
বাংলােদেশ পািকsািন বািহনীর গণহতVা বেnর উেdে° পািকsান সরকােরর
ওপর চাপ pেয়ােগর জn িবƒশিkর pিত আhান জানান। :সািভেয়ত
pধানমntী আেলিk :কািসিগন ও ইরােনর শাহানশাহ :রজা শাহ পাহলিভ
বাংলােদশ pসেŋ িনজ িনজ সরকােরর অিভমত বVk কের ভারেতর pধানমntী
ইিnরা গাnীর কােছ বাত/া পাঠান।
ভারেতর পররাTমntী সরদার শরণ িসং ভারতীয় পাল/ােমেªট বেলন,
‘বাংলােদেশর িনরst অসহায় জনগেণর ওপর পািকsািন :সনাবািহনীর
িনপীড়েনর ফেল :সখােন :য পিরিsিতর সৃি• হেয়েছ, তােত যুkরাT
পািকsানেক নতুন কের অst সরবরাহ করেল :কবল বাংলােদেশর অবsার
অবনিত ঘটেব না, :সই সােথ :গাটা উপমহােদেশর তথা এ অnেলর শািn ও
িনরাপtা hমিকর মুেখামুিখ হেব।’ দােমেs (িসিরয়া) অnিwত আে×া-এশীয়
গণসংহিত পিরষেদর দশম িনব/াহী কিমিটর bবঠেক বাংলােদেশর জনগেণর
মুিkসংgােমর pিত সংহিত pকাশ করা হয়।

২৫ জুন ১৯৭১
মুিkেযাdা লািববুর রহমান ও সেরায়ার-লাlুর :নতৃেt কােদর বািহনীর পাঁচ ও
এগােরা নmর :কাmািন নাগরপুর থানার ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়।
মুিkেযাdােদর ঝিটকা আkমেণর মুেখ পুিলশ আtসমপ/ণ কের। এেত থানার
:বতার যnt, অst ও :গালাবাrদ মুিkেযাdারা দখল কের। ময়মনিসংেহ
ভালুকার ভাওয়ািলয়া বাজুরঘােট আফসারউিdেনর :নতৃেt মুিkেযাdােদর
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সােথ পািকsািন বািহনীর একটানা িবয়ািlশ ঘNা যুেd পািকsািন বািহনীর ১২৫
জন :সনা িনহত হয়। এই যুেdর পর মুিkেযাdারা আফসারউিdনেক ‘:মজর’
উপািধ pদান কের। বীর মুিkেযাdা হািবলদার মিতন মট/ােরর সাহােযV
পািকsািন :সনােদর লkীপুেরর বাগবাড়ী কVাm আkমণ কের। এ আkমেণ
কেয়কজন পািকsািন :সনা আহত হয়। :মৗলভীবাজাের মুিkেযাdারা hাªড
:gেনেডর সাহােযV িবয়ানীবাজার থানা সােক/ল অিফস আkমণ কের। সফল
আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপদ তােদর ঘাঁিটেত িফেত আেস।
:মৗলভীবাজাের মুিkবািহনী সমনবাগ চা-বাগােনর কারখানা আkমণ কের।
এেত ১০ pহরী ও হানাদার বািহনীর ৫ জন দালাল িনহত হয়। বাংলােদেশর
অsায়ী রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম :জdায় ইসলািম সেmলন সংsার
মহাসিচব :টংk আবdর রহমােনর কােছ :pিরত তারবাত/ায় বাংলােদেশ চলমান
গণহতVা বেnর জn pেয়াজনীয় পদেkপ gহেণর আhান জানান। :জdায়
অnিwত ২২ জািত ইসলািম সেmলেন পািকsােনর জাতীয় ঐকV ও আnিলক
অখNতা রkার pেচ•ার pিত পূণ/ সমথ/ন jাপন করা হয়। ভারতীয় পররাTমntী
সরদার শরণ িসং :লাকসভায় বkৃতাকােল বাংলােদেশ আnজ/ািতক :সনাবািহনী
:pরেণর আhান জানান। মুসিলম লীগpধান খান আবdল কাইয়ুম খান দলীয়
কম/ীেদর উেdেশ বkৃতায় বেলন, ‘:দশ এক গভীর সংকেটর মধV িদেয় অgসর
হেT। কােজই িdধািবভk মুসিলম লীগেক এক পতাকাতেল সমেবত হেয়
শtrর :মাকািবলা করেত হেব।’ কাইয়ুম খান আেরা বেলন, ‘বাংলােদশ
আেnালেনর সমথ/করা িবিTnতাবাদী মুিজবেক পািকsােনর সংহিত ন•কারী
আেnালেন সহায়তা করেছ।’

২৬ জুন ১৯৭১
ময়মনিসংেহ হািবলদার :রফাজুিdন এক pাটুন :যাdা িনেয় মুkাগাছা থানা
আkমণ কেরন। থানায় pহরারত পুিলেশর সােথ তুমুল সংঘেষ/র পর
মুিkেযাdারা মুkাগাছা থানা দখেল সমথ/ হয় এবং অেনক অst ও :গালাবাrদ
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উdার হয়। এ সংঘেষ/ ৪ জন পুিলশ িনহত ও কেয়কজন আহত হয়। kিমlায়
sেবদার ওয়ালীউlা কাফলাতলী রাজাকার কVাm আkমণ কেরন। এেত
কেয়কজন রাজাকার িনহত হয় ও কVাm মুিkেযাdােদর দখেল চেল আেস।
িসেলট-তামািবল সড়েক Ÿীপুর নামক এলাকা শtrমুk করার লেkV sেবদার
িব আর :চৗধুরীর :নতৃেt মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর ওপর আkমণ
চালায়। আkমেণর পরপরই পািকsািন :সনাবািহনী িপছু হেট। এেত জাফলং
:থেক Ÿীপুর পয/n এলাকা মুিkবািহনীর দখেল এেস যায়। িচিলর :pিসেডªট
ড. সালভাদর আেলেn জািতসংেঘর মহাসিচব উথােªটর কােছ :pিরত পেt
ভারেত আŸয় gহণকারী বাংলােদেশর নাগিরকেদর dঃখ-dদ/শার সােথ
একাtতা pকাশ কের অিবলেm শরণাথ/ীেদর সmানজনকভােব sেদেশ
pতVাবত/েনর জn বVবsা :নওয়ার আhান জানান। জামায়াত :নতা :গালাম
আযম িবƒবVাংেকর িসdােnর িবেরািধতা কের বেলন, ‘িবƒবVাংক পািকsােনর
ময/াদার ওপর আঘাত :হেনেছ।’
পািকsান :সনাবািহনীর িচফ অব sাফ :জনােরল হািমদ নােটার সফর
কেরন। নােটােরর sানীয় শািn কিমিটর :নতারা :জনােরল হািমদেক আƒাস
িদেয় বেলন, ‘তারা :বঁেচ থাকেত dÎৃতকারীরা (মুিkেযাdা) নােটাের sান পােব
না।’ ভারেত আŸয়pাথ/ী বাংলােদেশর শরণাথ/ীর সংখVা দাঁড়ায় ৬৩ লাখ ২৫
হাজার ৯৯৮ জেন।

২৭ জুন ১৯৭১
কVােpন আইনউিdেনর :নতৃেt মুিkেযাdাদল kিমlার :খালাপাড়ায়
পািকsািন :সনােদর একিট টহলদারদলেক অVামবুশ কের। এেত ৮ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়। sেবদার আবdল ওয়াহােবর :নতৃেt মুিkেযাdাদল
পািকsািন বািহনীর ১৮ সদেsর একিট দলেক কসবা :থেক ইমামবাড়ী
যাওয়ার পেথ কসবা :রলেsশেনর কােছ আkমণ কের। এই আkমেণ ১৭ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয় এবং ১ জন পািলেয় যায়। বুিড়গŋা নদীেত
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অবsানকারী একিট সাঁেজায়া জাহাজ :থেক পািকsািন হানাদার বািহনী
:মিশনগান িদেয় রাজাপুর, :গাপালনগর ও মধVনগের এেলাপাতািড় gিল
:ছােড়। বব/রেদর gিলেত মধVনগের আমান উlাহ ও রাজাপুেরর অjাত
পিরচয় একজন কৃষক িনহত হয়। ভারেতর পররাTমntী সরদার শরণ িসং
নয়ািদিlেত বেলন, ভারত সব সময়ই বাংলােদশ সংকেটর একিট সেnাষজনক
রাজৈনিতক সমাধান আশা কের আসেছ। শরণাথ/ী আগমেনর ফেল ভারেত :য
সামািজক ও অথ/ৈনিতক সমsা সৃি• হেয়েছ, তার জn শরণাথ/ীেদর িনিব/েç
sেদশ pতVাবত/েনর জn ভারতেক pেয়াজনীয় কায/kম gহণ করেত হেত
পাের। ওয়ািশংটেন জৈনক মািক/ন কম/কত/া বেলন, pধান সাহাযVদাতা
:দশgেলা পািকsােন নতুন অথ/ৈনিতক সাহােযVর িবেবচনা কেয়ক মােসর জn
sিগত রাখার িসdাn িনেয়েছ। তেব যুkরাT রাজৈনিতক কারেণ পািকsানেক
অথ/ৈনিতক সাহাযV :দওয়া বn রাখেছ না। এয়ার মাশ/াল আসগর খান পূব/
পািকsান সফের করািচ :থেক ঢাকায় আেসন। সােবক pােদিশক মntী িড এন
বােড়ািড় এক িববৃিতেত পািকsােনর অখNতার pিত তার আsার কথা পুনব/Vk
কের পািকsােনর অভVnরীণ বVাপাের হsেkপ না করেত ভারতেক রািজ
করােনার জn িবিভn রােTর pিত আhান জানান।

২৮ জুন ১৯৭১
:ল. hমায়ুন কিবেরর :নতৃেt মুিkেযাdারা লাটুমুড়ােত শtr অবsােনর ওপর
আkমণ চালায়। এেত ৫ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ১০ জন আহত হয়।
:ল. মাহবুেবর একিট pাটুন ওই সময় িবিববাজার শtr অবsােনর :ভতের
অnpেবশ কের ১িট :মিশনগানসহ কেয়কিট বাংকার Ñংস কের :দয়। এেত
পািকsািন :সনােদর ১১ জন িনহত হয়। মুিkবািহনীর :গিরলাদল রাৈজর থানার
টােহরহােট অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়।
এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ১০ জন bসn িনহত হয় এবং পািকsািন
:সনারা টােহরহাট অবsান তVাগ কের। ময়মনিসংেহ ভালুকার ভাওয়ািলয়া
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বাজুরঘােট পািকsািন বািহনীর ঘাঁিটর ওপর কােদিরয়া বািহনীর ৬ নmর
:কাmািনর িতনজন বীরেযাdা :gেনেডর সাহােযV আkমণ চালায়। এেত ৭ জন
পািকsািন হানাদার িনহত ও ১০-১২ জন আহত হয়। ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk
মুিkযুেd অংশgহণকারী ছাtেনতােদর মেধV আ স ম আবdর রব, আবdল
kdুস মাখন, নূের আলম িসিdকী, শাহজাহান িসরাজ, :মাsফা মহসীন মªটু,
খায়rল ইনাম খসrেক তােদর অnপিsিতেত ১৪ বছর কের সŸম কারাদN
:দয়। ঢাকায় :জনােরল হািমদ িবমানবািহনীর ঘাঁিট পিরদশ/ন কের
িবমানবািহনীর সদsেদর dÎৃতকারীেদর (মুিkেযাdা) সমs ঘাঁিট Ñংস কের
:দওয়ার িনেদ/শ :দয়। পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান মুিkযুেd
অংশgহণকারী জাতীয় ও pােদিশক পিরষেদর আসনgেলা শূn বেল :ঘাষণা
কেরন। মাওলানা মওdিদ বেলন, :pিসেডেªটর শাসনতািntক পিরকlনা খুবই
যেথাপযুk এবং জামায়াত এেক অিভনnন জািনেয়েছ। :গালাম আযম বেলন,
শাসনতnt pণয়ন এবং kমতা হsাnেরর বVাপাের :pিসেডªট :য কম/সূিচ :ঘাষণা
কেরেছন, বত/মান পিরিsিতেত জািতর সামেন তাই হেT একমাt gহণেযাগV
পথ।

২৯ জুন ১৯৭১
বাংলােদশ sরাTমntী এ এইচ এম কামাrjামান এক িববৃিতেত পািকsােনর
:pিসেডªট ইয়ািহয়া খান :ঘািষত আওয়ামী লীগ দলীয় পিরষদ সদsেদর আসেন
উপিনব/াচন অnwােনর িসdাnেক pতVাখVান কের বেলন, অখN পািকsান এখন
মৃত এবং ইিতহােসর আsাkঁেড় ঠাঁই িনেয়েছ। বাংলােদেশ ইয়ািহয়া খান সবেচেয়
ঘৃিণত বVিk। s-আেরািপত একনায়ক ইয়ািহয়ার বাংলােদশ িবষেয় :কােনা িসdাn
gহেণর অিধকার :নই। ইয়ািহয়া নয়, বŋবnু :শখ মুিজবুর রহমােনর সরকারই
বাংলােদেশর জনগেণর একমাt bবধ pিতিনিধ। আমরাই bবধ রাজৈনিতক
কতৃ/পk। বাংলােদেশর জনগণ আমােদর ছাড়া :কােনা িবেদিশ সরকােরর চািপেয়
:দওয়া শাসনতnt :মেন :নেব না। আমরা :দশ শtrমুk করার জn মুিkসংgাম
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করিছ এবং আমােদর মুিkবািহনী শtrেক :দশ :থেক িবতািড়ত করেত সkম।
জনগণ আওয়ামী লীেগর :পছেন রেয়েছ। মুkাnল বাংলােদশ সরকােরর :কবল
পূণ/ িনয়ntেণই :নই, :সখােন :বসামিরক pশাসন sাভািবক কাজকম/ পিরচালনা
করেছ। কািলয়াৈকর থানার সূtাপুর অবsানকারী পািকsািন বািহনীর ওপর
মুিkবািহনীর কমাªডার গফুর, ঘাটাইেলর :খারেশদ আলম, িমজ/াপুেরর পুলক
সরকার ও মণীnd :ঘােষর দল d-িতন ভাগ হেয় ঝিটকা আkমণ চালায়। এেত
মুিkেযাdারা সূtাপুর এলাকা মুk কের।

৩০ জুন ১৯৭১
বাংলােদশ সরকােরর অsায়ী রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম sাধীন বাংলা
:বতার :কেnd pদt িববৃিতেত বেলন, আমােদর মুিkযুd চলেছ এবং িpয়
মাতৃভূিম :থেক দখলদার বািহনীর :শষ bসিনকিটেক িবতািড়ত না করা পয/n তা
চলেব। িতিন বেলন, মুিkযুd এখন মাঝপেথ রেয়েছ। মুিkেফৗেজর
বীরেযাdারা রণাŋেনই :pিসেডªট ইয়ািহয়ার ভাষণেক ঘৃণাভের pতVাখVান
কেরেছ। ইয়ািহয়ার শাসনতািntক পিরকlনা সােড় সাত :কািট বাঙািলর সােথ
একিট িনwুর রিসকতা ছাড়া িকছু নয়।
হািবলদার মিতেনর :নতৃেt এক pাটুন মুিkেযাdা লkীপুর :থেক কালীর
বাজারগামী পািকsািন বািহনীর একিট দলেক আkমণ কের। এেত কেয়কজন
পািকsািন :সনা আহত হয়। পের পািকsািন :সনারা কালীর বাজাের আgন
jািলেয় িদেয় পািলেয় যায়। কমাªডার মাহবুেবর :নতৃেt একদল মুিkেযাdা
পnগেড়র তালমা িbজ :রিক কের পািকsািন :সনােদর দালাল শামs :মmােরর
বািড়েত :gেনড আkমণ চালায়। এই আkমেণ িতনজন দালাল িনহত হয়।
জািতসংেঘর উdাst দpেরর হাইকিমশনার িpn সদrিdন লªডেন এক সংবাদ
সেmলেন ভারেতর উdাst সমsার সমাধােন িবেƒর িবিভn সরকার ও
জািতসংঘ সংsাgেলােক ঐকVবdভােব এিগেয় আসার আেবদন জানান। িতিন
বেলন, পািকsােনর পূব/াংেশ sাভািবক অবsা িফিরেয় আনার জn িবƒাস ও
সমেঝাতার পিরেবশ সৃি•র উেdে° রাজৈনিতক সমাধােনর pেয়াজন রেয়েছ।
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ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnীর িবেশষ দূত ও পররাTমntী সরদার শরণ িসং
:বলেgেড pিসেডªট িটেটার সােথ বাংলােদশ পিরিsিত িনেয় আেলাচনা কেরন।
যুেগাÇাভ :pিসেডªট বাংলােদেশর শরণাথ/ীেদর dরবsায় তার সমেবদনা pকাশ
কেরন এবং সহেযািগতা ও সমথ/ন দােনর িনmয়তা :দন। pাkন pােদিশক
মntী হািশমউিdন আহমদ ময়মনিসংেহ এক জনসভায় বেলন, সীমাnবত/ী
শহরgেলােত ভারতীয় অnpেবশকারীরা (মুিkেযাdা) অ>ভ কম/তৎপরতা
চালােT। তােদর এই তৎপরতা গভীর উৎকNার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ।

১ জুলাই ১৯৭১
চTgােম কVােpন শামsল hদার :নতৃেt এক pাটুন মুিkেযাdা পািকsািন
বািহনীর :দবীপুর অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। উভয় পেkর সংঘেষ/
পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn িনহত ও ১২ জন আহত হয়। অপরিদেক ৩
জন মুিkেযাdা শহীদ হন। হািবলদার িগয়ােসর :নতৃেt এক pাটুন :যাdা
kিমlার দিkেণ িময়াবাজার :থেক ফুলতলীেত টহলরত অবsায় পািকsািন
বািহনীর ১িট িজপ ও dিট Tাকেবাঝাই bসnেদর অVামবুশ কের খুব কাছ :থেক
আkমণ চালায়। এেত ৩ জন পািকsািন অিফসারসহ ২১ জন bসn িনহত হয়।
মািক/ন যুkরাT কতৃ/ক পািকsােন অst িবিkর pিতবােদ বাংলােদেশর কেয়ক
হাজার শরণাথ/ী কলকাতাs মািক/ন দূতাবােসর সামেন িবেkাভ pদশ/ন কের।
:জেনভায় জািতসংেঘর উdাst কিমশনার অিফস :থেক :ঘাষণা করা হয়:
বাংলােদেশর উdাstেদর জn জািতসংঘ, িবিভn সরকার ও :sTােসবী সংগঠন
এ পয/n ভারেত নগদ অথ/ ও সামgী বাবদ ১৬ :কািট ডলার সাহাযV িদেয়েছ।
কংেgস সদs কেন/িলয়াস গVালাঘার মািক/ন pিতিনিধ সভায় পািকsােন অst
সরবরাহ বn রাখার উেdে° িবিধিনেষধ জািরর জn pশাসেনর pিত অnেরাধ
জানান। ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী লªডেনর টাইমস পিtকার সােথ এক
সাkাৎকাের বেলন, kমতা হsাnেরর বVাপাের :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর নয়া
পিরকlনা পূব/বেŋর পিরিsিতেক ভয়াবহ কের তুলেব। ঢাকায় সামিরক
সরকার :ঘাষণা কের, চTgাম :থেক িনব/ািচত এমিপএ িসরাজুল ইসলাম
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:চৗধুরী আওয়ামী লীেগর সােথ সmক/ িছn কের একিট শিkশালী পািকsােনর
জn কাজ করার অŋীকার :ঘাষণা কেরেছন। পািকsান সরকার বাংলােদেশর
মুিkযুেd সাহাযV না করার জn জািতসংেঘর মহাসিচব উথাªট, উdাst
কিমশনার িpn সদrিdন আগা খান ও অnাn বnু সরকােরর pিত ভারেতর
ওপর তােদর pভাব িবsার করার আhান জানান। জািতসংেঘর উdাst-সংkাn
হাইকিমশনার িpn সদrিdন আগা খান শরণাথ/ীেদর sেদশ pতVাবত/েন
ভারেতর বাধা pদানসংkাn পািকsােনর অিভেযাগ খNন কের বেলন, sেদশ
pতVাবত/েনTু শরণাথ/ীেদর বাধাদােনর :পছেন ভারেতর :কােনা sাথ/ রেয়েছ
এমন :কােনা pমাণ পাওয়া যায়িন। পূব/ পািকsান জামায়ােত ইসলামীর
সাধারণ সmাদক এ খােলক এক িববৃিতেত পািকsানিবেরাধী dÎৃতকারীেদর
(মুিkেযাdা) dÎম/ pিতেরােধ ঐকVবdভােব এিগেয় আসার জn :দেশর
নাগিরকেদর আhান জানান। িতিন pেতVক gােম িডেফn পািট/ গঠেনরও
আhান জানান। খুলনা :জলা শািn কিমিটর আhায়ক মাওলানা এ :ক এম
ইউsফ এক িববৃিতেত পািকsান রkার জn pশংসনীয় উেদVাগ :নওয়ায়
:pিসেডªট ইয়ািহয়া খান ও গভন/র িটkা খােনর pিত কৃতjতা pকাশ কের।
আে×া-এশীয় সংsার bবঠেক ভারত ‘বাংলােদশেক sীকৃিত দান’ ও ‘পািকsািন
বািহনীর বব/রতার িনnা করার জn’ psাব :তােল।

২ জুলাই ১৯৭১
:মা. hমায়ুন কিবেরর :নতৃেt মুিkেযাdােদর একিট দল kিমlার লাটুমুড়ায়
পািকsািন হানাদারেদর অবsােনর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই
আkমেণ পািকsািন বািহনীর ১২ জন bসn িনহত ও ৪ জন আহত হয়।
জাহাŋীেরর :নতৃেt মুিkেযাdাদল পািকsািন পুিলশ ও :রÂারেদর অবsান
মতলব থানা আkমণ কের। এেত ৫ জন পুিলশ িনহত ও ৭ জন আহত হয়।
অপরিদেক একজন মুিkেযাdা শহীদ হয়। sনামগÂ শহেরর কােছ
মুিkবািহনীর একিট দল পািকsািন বািহনীর একিট টহলদার দেলর ওপর
আkমণ চালায়। মুিkবািহনীর এই অতিক/ত আkমেণ পািকsািন :সনােদর
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পুেরা দল িনিmh হয়। িসেনটর চাল/স অVািথয়ান ও িসেনটর :বডেফাড/ :মােস/
পািকsােন নতুন কের সমরাst সরবরােহর লাইেসn pদান বn এবং মÂুিরকৃত
লাইেসn বািতল করার জn যুkরাT সরকােরর উভয় পিরষেদ psাব উtাপন
কেরন। মুিkেফৗজ :নতা :মজর খােলদ :মাশারফ িbিটশ :টিলিভশন
িরেপাট/ারেদর সেŋ এক সাkাৎকাের বেলন, বাংলােদেশ একিট :লাকও জীিবত
থাকা পয/n এই সংgাম চলেব। বাংলােদশ :থেক পািকsািন :সনা খতম কের
তেব থামেব। িনজ পিরবার সmেক/ pে³র উtের িতিন বেলন, অnাn বh
পিরবােরর ভােগV কী ঘেটেছ, তা আিম িনেজর :চােখই :দেখিছ। িনেজর কথা
িচnা করার অিধকার এখন আর আমার :নই। বাংলােদশই আমার পিরবার।
ভারেত আিŸত বাংলােদেশর শরণাথ/ীর সংখVা দাঁড়ায় ৬৫ লাখ ৪১ হাজার
৪৪৬ জন। বাংলােদেশর পেk pচারণা চালােনার sেযাগ কের :দওয়ার
pিতবােদ পািকsান কমনওেয়লেথর সােথ সmক/েTেদর িসdাn :নয়।
পািকsান সরকার বািণজVসংkাn ছাড়া সকল pকার :বসরকাির পয/ােয়র
িবেদশáমণ বn কের :দয়। িসিরয়া ও গািmয়া পািকsােনর অখNতার সপেk
তােদর পূণ/ সমথ/েনর কথা :ঘাষণা কের। এয়ার মাশ/াল (অব.) আসগর খান
সpাহবVাপী সফর :শেষ ঢাকা তVােগর pাkােল বেলন, পািকsােনর ভিবìেতর
জn আগামী িতন মাস সংকটপূণ/। সরকারেক জনগেণর nাযV দািবদাওয়া
িমিটেয় িদেত হেব। :ক সরকার গঠন করেব তা বড় সমsা নয়, সমsা হেT
আেদৗ :কােনা সরকার গঠন করা যােব িক না এবং :দেশর গণতnt িটকেব িক
না। আখাউড়ায় sাধীনতািবেরাধীেদর এক সভায় জামায়াত :নতা আবdল
খােলক বেলন, ‘তথাকিথত মুিkেযাdা dÎৃতকারীরা :দশেক Ñংস করেত
চায়। এরা bাhণবাদী িহndsােনর pচারণা ও kমতলেব মুসলমানেদর মেধV
িবেভদ এেনেছ।’

৩ জুলাই ১৯৭১
একজন কVােpনসহ পািকsান :সনাবািহনীর একিট মাইেkাবাসেক চTgােমর
রামগড়-কেররহাট সড়েক িচকনছড়া নামক sােন কVােpন মাহফুেজর
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:নতৃtাধীন মুিkেযাdাদল অVামবুশ কের। এ অVামবুেশ কVােpনসহ ৫ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়। রাজশাহীর কামালপুের মুিkবািহনী পািকsািন
বািহনীর অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এেত উভয় পেkর মেধV তুমুল
সংঘষ/ হয়। ভারেতর পররাTমntী সরদার শরণ িসং পাল/ােমেªট বাংলােদশেক
sীকৃিত দান pসেŋ জৈনক সদেsর উtািপত psােবর ওপর আেলাচনাকােল
বেলন, ভারত সরকার এ মুহূেত/ বাংলােদশেক sীকৃিত িদেT না। এখেনা
sীকৃিত :দওয়ার উপযুk সময় আেসিন বেল সরকার মেন কের। তেব িবষয়িট
সরকােরর িবেবচনাধীন রেয়েছ। পািকsািন শাসকচk িবচারপিত আবু সাঈদ
:চৗধুরীেক ‘জািলয়াত’ আখVা িদেয় বেল, ‘এই বVিk ইেnা-িbিটশ অেথ/র
সাহােযV চkাnমূলকভােব জঘn কায/কলাপ ও িমথVা pচারণায় িনেয়ািজত।’
sাধীনতািবেরাধী দালালরা :নায়াখালীেত একt হয়। তােদর :নতৃt :দন :জলা
শািn কিমিটর :চয়ারমVান অVাডেভােকট bসয়dল হক, অধVাপক ফজেল আিজজ
pমুখ। দালালরা মুিkেযাdােদর Ñংস করার জn হানাদারেদর সব/াtক
সহায়তা :দওয়ার িসdাn :নয়।

৪ জুলাই ১৯৭১
আজ ঢাকা িবƒিবদVালয় ময়দােন রাজাকারেদর gিলচালনা :Tিনং িশেরানােম
bদিনক সংgােম pিতেবদন ছাপা হয়। পািকsািন বািহনীর dই :কাmািন bসn
:ফনী :থেক :বেলািনয়া যাওয়ার পেথ শালদানদী বাজাের সামিয়ক অবsান
:নয়। এ সময় কVােpন জাফর ইমােমর এক pাটুন :যাdা ৩ ইিn মট/ারসহ
পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন
বািহনীর ৩০ জন bসn িনহত ও ২০ জন আহত হয়। পািকsািন বািহনীর এক
দল bসn মুিkবািহনীর kিমlার :কােটƒর ঘাঁিটর সmুখবত/ী হেল মুিkেযাdারা
বVাপক আkমণ চালায়। ২-৩ ঘNা যুেdর পর পািকsািন :সনারা ৫০০-৬০০
গজ িপছু হেট। এ যুেd পািকsািন বািহনীর কমপেk ৩০ জন bসn হতাহত
হয়। অপরিদেক একজন মুিkেযাdা শহীদ হন। িদনাজপুের :মজর নাজমুল
হেকর :নতৃেt মুিkবািহনীর একিট দল পািকsািন বািহনীর কাnন :সতু ঘাঁিট
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আkমণ কের। আড়াই ঘNাবVাপী তুমুল সংঘেষ/র পর মুিkেযাdারা :কােনা
kিত sীকার না কের িপছু হেট িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। পূব/ িদনাজপুেরর
পচাগেড়র ৮ মাইল উtের পািকsািন বািহনীর অমরাখামা সীমাn ঘাঁিটর ওপর
মুিkবািহনী তুমুল আkমণ চালায়। তীb যুd :শেষ অমরাখানা সীমাn ঘাঁিট
মুিkেযাdােদর দখেল আেস। রংপুেরর গিDমারীেত মুিkবািহনী ও পািকsািন
বািহনীর মেধV তীb সংঘষ/ হয়। মুিkবািহনী ঠাkরগাঁওেয়র ১৪ মাইল উtরপিmেম পািকsািন বািহনীর লািহড়ী :চৗিকর ওপর কামান ও মট/ােরর সাহােযV
তীb আkমণ চালায়। পািকsান িbেটেনর কােছ িbিটশ পাল/ােমªট, িবিবিস ও
সংবাদপেt বাংলােদেশর পেk ও পািকsােনর িবপেk pচারণার িবrেd
pিতবাদ জানায়। pিতবাদিলিপেত লªডেন বাংলােদশ সংgাম কিমিটর মাধVেম
দািয়tপূণ/ িbিটশ নাগিরক ও িবেদিশরা (বাঙািলরা) :য কম/তৎপরতা চালােTন
তার pিত িbিটশ সরকােরর দৃি• আকষ/ণ করা হয়। িলিপেত বলা হয়, :gট
িbেটেন বাংলােদেশর জn অstশst ও :গালাবাrদ :কনার উেdে° তহিবল
সংgহ করা হেT। pিতবাদিলিপেত িbিটশ পররাTমntী sার অVােকল ডগলাস
িহউেমর ২৩ জুেনর িববৃিতেক পািকsােনর অভVnরীণ বVাপাের হsেkপ বেল
উেlখ করা হয়। ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk :ঘাষণা কের, সাতkীরা :থেক
িনব/ািচত জাতীয় পিরষদ সদs অVাডেভােকট আবdল গাফফার ভারত :থেক
িফের এেস িনেজেক পািকsান কতৃ/পেkর কােছ :সাপদ/ কেরেছন। :ফনী :থেক
িনব/ািচত জাতীয় পিরষদ সদs ওবায়dlাহ মজুমদার বত/মােন সপিরবাের
ঢাকায় অবsান করেছন। ইরােনর sরাTমntী :জড হাসান জােহদী পািকsােনর
সংহিত ও ঐকV রkার কােজ পািকsােনর পােশ থাকার অŋীকার কেরন।

৫ জুলাই ১৯৭১
ইিপআর লVাnনােয়ক আবdল মাnান এবং আফসার উিdন আহমেদর :নতৃেt
মুিkেযাdাদল ভালুকা থানার ভাউিলয়া পািকsািন ঘাঁিট আkমণ কের। এেত
উভয় পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এই যুেd পািকsািন বািহনী পযু/দs হয়
ও ৬০ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। অপরিদেক ১৩ জন মুিkেযাdা শহীদ
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হন। মুিkেযাdারা pচুর অstশst ও :গালাবাrদ উdার কের। sনামগেÂর
মুিkবািহনীর সােথ পািকsািন বািহনীর মুেখামুিখ সংঘষ/ হয়। এেত ২ জন
পািকsািন bসn ও ১ জন আনসার মুিkেযাdােদর হােত বিn হয়। ভারেতর
pধানমntীর িবেশষ দূত কৃিষমntী ফখrিdন আলী আহমদ সংযুk আরব
আিমরাত সফর :শেষ কায়েরায় :পৗঁছান এবং :pিসেডªট আেনায়ার সাদেতর
সােথ আেলাচনা কেরন। িতিন শরণাথ/ী সমsা সmেক/ ভারত সরকােরর
মেনাভাব বVাখVা কেরন। ভুেTা করািচেত এক সংবাদ সেmলেন বেলন, :দেশর
বত/মান সংকট অিতkেমর জn এখন pেয়াজন জনিpয় :নতৃt ও সিতVকার
রাজৈনিতক পদেkপ।
:ল. :জনােরল িটkা খান রাজশাহী, চুয়াডাŋা ও নােটারs পািকsান
:সনাবািহনীর বVারাকসমূহ পিরদশ/ন কেরন এবং sানীয় শািn কিমিটর
সদsেদর উেdেশ ভাষণ :দন। পিmম জাম/ান পাল/ােমেªটর dই সদেsর
pিতিনিধদল করািচ :থেক ঢাকা আেসন। সnVায় তারা :জনােরল িটkা খােনর
সােথ সাkাৎ কেরন।

৬ জুলাই ১৯৭১
পnগেড় :গিরলা কমাªডার মাহবুব আলেমর :নতৃেt ২১ জন মুিkেযাdার
একিট দল পািকsািন বািহনীর অমরখানা ঘাঁিটেত হামলা চালায়। এেত ৩ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয় এবং ৯ জন পািকsািন :সনা ও ৫ জন রাজাকার
আহত হয়। দাউদকািn থানার মািসমপুর বাজােরর আধা মাইল পিmেম জয়পুর
gােম :গামতীর শাখানদীর পােড় হািবলদার িগয়ােসর :নতৃেt মুিkেযাdারা
দাউদকািn :থেক আসা পািকsান :সনাবািহনীর dিট লnেক অVামবুশ কের।
এেত উভয় পেkর মেধV তুমুল :গালািবিনময় হয়। এই সংঘেষ/ ২০-২৫ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয় এবং পািকsািন বািহনী িপছু হেট দাউদকািn িফের
যায়। kিমlায় পািকsািন বািহনীর এক বVাটািলয়ন bসn মnভাগ বাজার :থেক
শালদানদী এনেkেভর িদেক অgসর হেল ২ নং :সkেরর ‘এ’ এবং ‘িস’
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:কাmািন যথাkেম :মজর সােলক এবং কVােpন গাফফােরর :নতৃেt pচN
বাধা :দয়। এেত পািকsািন :সনারা কামােনর সাহােযV মুিkেযাdােদর
অবsােনর ওপর এবং পাƒ/বত/ী gামgেলােত তীb :গালাবষ/ণ কের। এই
:গালাবষ/েণ ১১ জন মুিkেযাdা আহত হয় এবং ৩২ জন :বসামিরক :লাক
আহত হয়। pচN :গালািবিনমেয়র পর পািকsািন :সনারা িপছু হেট মnভাগ
বাজাের অবsান িনেত বাধV হয়। kিমlা-চাঁদপুর রাsায় হািজগেÂর কােছ
রামচndপুর :ফিরঘােট পািকsািন বািহনীর একদল bসnেক মুিkবািহনীর একিট
:কাmািন আkমণ চালায়। pায় এক ঘNাবVাপী সংঘেষ/ ৪ জন পািকsািন :সনা
িনহত হয়। পের চাঁদপুর :থেক dই :কাmািন bসn পািকsািন :সনােদর সাহাযV
করেত এেল মুিkেযাdােদর সােথ তুমুল যুd হয়। এই যুেd পািকsািন :সনারা
পুেরা ছtভŋ হেয় যায় এবং ৩১ জন পািকsািন bসn িনহত ও ৫৪ জন আহত
হয়। অপরিদেক dজন মুিkেযাdা grতরভােব আহত হয়। মুিkেযাdারা
িসেলেটর িদরাই থানা আkমণ কের। এেত থানার ভারpাp কম/কত/া ও একজন
দালাল িনহত হয়। থানা :থেক মুিkেযাdারা pচুর অstশst ও :গালাবাrদ উdার
কের। :pিসেডªট ইয়ািহয়ার িবেশষ দূত িহেসেব িপপলস পািট/র pধান
জুলিফকার আলী ভুেTা ইরান ও আফগািনsান সফেরর pথম পয/ােয় :তহরােনর
উেdেশ করািচ তVাগ কেরন। পূব/াnলীয় কমাªডার :ল. :জনােরল এ এ :ক
িনয়ািজ িসেলট এলাকার সীমাn ঘাঁিটgেলা পিরদশ/ন কেরন এবং :জায়ানেদর
মেনাবল অটুট রাখার পরামশ/ :দন। িসেলট শািn কিমিটর :নতা মকবুল আলী
:চৗধুরী, শাহাবুিdনসহ ৫ জন সদেsর একিট দল :ডেমােkিটক পািট/র pধান
nrল আিমেনর সেŋ :দখা কের কম/পdিত সmেক/ আেলাচনা কেরন।

৭ জুলাই ১৯৭১
কেন/ল ওসমানীর পিরকlনায় :মঘালেয়র তুরা অnেল ১-ইিব, ৩-ইিব এবং ৮ইিব⎯এই িতন বVাটািলয়েনর সমবােয় িজয়াউর রহমােনর :নতৃেt মুিkবািহনীর
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pথম িbেগড ‘:জড :ফাস/’ গিঠত হয়। :মজর িজয়াউর রহমােনর নােমর pথম
অkর িদেয় এই িbেগেডর নামকরণ করা হয় ‘:জড :ফাস/’। িসেলেট একদল
মুিkেযাdা পািকsািন বািহনীর বারইgাম sুল ঘাঁিট আkমণ কের। এেত উভয়
পেkর মেধV pচN :গালািবিনময় হয়। এই যুেd পািকsািন বািহনীর ৩ জন
bসn িনহত হয়। িসেলেট :তিলয়াপাড়া চা-বাগান এলাকায় মুিkবািহনী ও
পািকsািন বািহনীর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর
৩৯ জন bসn িনহত হয়। মািক/ন :pিসেডেªটর জাতীয় িনরাপtািবষয়ক
সহকারী ড. :হনির িকিসÂার নয়ািদিlেত ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী ও
পররাTমntী সরদার শরণ িসংেয়র সােথ পৃথক পৃথক bবঠেক িমিলত হন।
bবঠেক বাংলােদশ pসŋ িনেয় আেলাচনা হয়। িসেনটর ×াŋ চাচ/ মািক/ন
িসেনেট িনkন pশাসেনর সমােলাচনা কের অিবলেm পািকsােন :pিরত
অstবাহী জাহাজ :ফরত আনার জn আhান জানান। পিmম পািকsান িপিডিপর
সভাপিত নবাবজাদা নসrlাহ খান লােহাের এক সংবাদ সেmলেন যত
িশগিগর সmব আওয়ামী লীগ সভাপিত :শখ মুিজবুর রহমােনর িবচার
অnwােনর দািব জানান।
জাতীয় যুব কাউিnেলর সভাপিত ও ঢাকা হাইেকােট/র অVাডেভােকট
মাহবুবুর রহমান এক িববৃিতেত পািকsােনর অখNতা িবনে•র জঘn চkােnর
িবrেd দৃঢ় ও সাহিসকতাপূণ/ পদেkপ gহেণর জn পািকsান সরকারেক
অিভনnন জািনেয় pেয়াজেন িbেটেনর সােথ kটৈনিতক সmক/ িছn করার
আhান জানান। িতিন :দশেpিমক ও sাধীনতািpয় নাগিরকেদর pিত
িবিTnতাবাদীেদর (মুিkেযাdা) িবrেd সাহিসকতাপূণ/ পদেkপ gহেণর
আhান জানান।

৮ জুলাই ১৯৭১
:ভার সােড় পাঁচটায় কVােpন ভূঁইয়ার :নতৃেt মুিkেযাdারা িসদাই থানায়
পািকsািন বািহনীর অবsােন আkমণ কের। এেত ৬ জন পািকsািন :সনা িনহত
হয়। িসেলেট ডাউিক কVাm :থেক মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর bজnাপুর
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অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এই অতিক/ত আkমেণ বh পািকsািন :সনা
িনহত হয়। অপরিদেক বীর মুিkেযাdা :মজর মুtািলব আহত হন। িসেলেটর
মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর শাহবাজপুর :রলওেয় :sশন ঘাঁিট আkমণ
কের। এেত ৭ জন পািকsািন :সনা হতাহত হয়।
সnVােভােজ ধানমিªডর ‘সাংহাই’ চাইিনজ :রsুেরেªট আসা পািকsািন
অিফসারেদর ওপর মুিkবািহনীর :গিরলারা :gেনড :ছােড়। ফেল ২-৩ জন
পািকsািন অিফসার িনহত হয়। :মজর গাফফার :বেলািনয়া :থেক িফের এেস
:কানাবেন পুনরায় তার বািহনীর সদর দpর sাপন কেরন। পািকsািন বািহনীর
সােথ dই িদনবVাপী pচN যুেdর পর মুিkবািহনী িদনাজপুর :জলার ঠাkরগাঁও
মহkমা শহর দখল কের। সকােল মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর নবীনগর
অবsােনর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৭ জন পািকsািন
:সনা ও ৫ জন দালাল িনহত হয়। অপরিদেক একজন মুিkেযাdা আহত হয়।
মািক/ন :pিসেডেªটর জাতীয় িনরাপtািবষয়ক সহকারী ড. :হনির িকিসÂার
সকােল নয়ািদিl :থেক রাওয়ালিপিªড আেসন। সnVায় িতিন পািকsােনর
:pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর সােথ একাn bবঠেক িমিলত হন। পািকsান শািn ও
জনকলVাণ কাউিnেলর সভাপিত :মৗলিভ ফিরদ আহমদ পািকsান সরকােরর
িবেশষ দূত িহেসেব িমসর ও :সৗিদ আরব সফর :শেষ ঢাকায় pতVাবত/ন কের
এক িববৃিতেত বেলন, িতিন :দেশর বত/মান grতর সংকেটর সমাধান না হওয়া
পয/n রাজনীিত :থেক অবসর gহেণর িসdাn িনেয়েছন। মািক/ন পররাT দpর
:থেক :ঘাষণা করা হয় মািক/ন সরকােরর িবিধিনেষধ আেরাপ সেttও মািক/ন
সামিরক সাজসরÂাম পািকsােন :pিরত হেব। এর মূলV এক :থেক :দড় :কািট
ডলার।

৯ জুলাই ১৯৭১
পািকsািন বািহনীর এক pাটুন bসn শালদানদী :থেক নয়নপুর যাবার পেথ
:মজর সােলেকর ৫ সদেsর িডেমািলশন পািট/র পুঁেত রাখা অVািªট-পােস/ানাল
মাইেনর ওপর পেড় যায়। মাইন িবেsারেণ ১০ জন পািকsািন :সনা িনহত
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এবং আেরা অেনেক আহত হয়। পািকsািন :সনারা িবপয/s হেয় শালদানদী
ঘাঁিটেত িফের যায়। সnVায় :মজর সােলেকর :নতৃেt মুিkেযাdারা পািকsািন
বািহনীর শালদানদী অবsােনর ওপর কামান ও মট/ােরর সাহােযV pচN
:গালাবষ/ণ কের। pায় আধা ঘNাবVাপী :গালাবষ/েণ পািকsািন বািহনীর ১৯ জন
bসn িনহত ও ১১ জন আহত হয়। kিমlায় মুিkবািহনীর :কােটƒর অবsােনর
ওপর পািকsািন বািহনীর dই :কাmািন bসn হামলা চালায়। পের আেরা dই
:কাmািন bসn পািকsািন :সনােদর শিkবৃিd কের। ৩-৪ ঘNা যুেdর পর
পািকsািন :সনােদর আkমণ বVাহত হয় এবং তারা িপছু হেট। এই যুেd
পািকsািন :সনােদর ২৪-২৫ জন bসn িনহত হয়। চতুথ/ :বŋেলর ‘িব’
:কাmািনর এক pাটুন :যাdা একিট Tাক ও dিট িজপেবাঝাই পািকsািন
:সনােদর :চৗdgােমর বালুজুির ভাŋাপুেলর কােছ আkমণ চালায়। ৩-৪
ঘNাবVাপী pচN সmুখযুেd পািকsািন বািহনীর ৩০ bসn িনহত ও ৬ জন
আহত হয়। মািক/ন :pিসেডেªটর জাতীয় িনরাপtািবষয়ক সহকারী ড. :হনির
িকিসÂার উপpধান সামিরক আইন pশাসক ও পািকsান :সনাবািহনীর িচফ
অব sাফ :জনােরল আবdল হািমদ খােনর সােথ সাkাৎ কেরন। মধVরােত ড.
িকিসÂার :গাপেন িপিকং যাtা কেরন।
:নজােম ইসলােমর যুg সmাদক মাওলানা আবdল মিতন ও দেলর
পাল/ােমªটাির :বােড/র সভাপিত bসয়দ মÂুrল আহসান এক যুk িববৃিতেত
:pিসেডªট ইয়ািহয়ার ভাষণেক sাগত জািনেয় বেলন, িবিTnতাবাদীেদর সােথ
:কােনা রকম আপস হেত পাের না। পািকsান sায়ী হবার জnই pিতwা লাভ
কেরেছ। তারা আশা pকাশ কেরন, পািকsােনর অখNতা রkার জn যথািবিহত
বVবsা :নওয়া হেব। তারা এ উেdেশ গৃহীত :pিসেডেªটর পদেkপেক sাগত
জািনেয় তার pিত পূণ/ সমথ/ন jাপন ও সহেযািগতার আƒাস pদান কেরন।
ঢাকা :জলার ফুলপুর থানার িবিভn ইউিনয়েনর ৬৫০ জন রাজাকার :Tিনং :শষ
কের। :Tিনং সমাপনী অnwােন ১৬০ জন দk রাজাকােরর মেধV সািট/িফেকট ও
পুরsার :দওয়া হয়।

১০ জুলাই ১৯৭১

161

শালদানদী এলাকায় মঈনপুর নামক sােন sেবদার আবdল ওয়াহােবর :নতৃেt
মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর bসnেবাঝাই একিট িsডেবাটেক অVামবুশ
কের। এই অVামবুেশ পািকsািন :সনাবািহনীর ২ জন :ল. কেন/ল, ২ জন :মজর,
জন কVােpন, ১ জন নােয়ব sেবদার, ৩ জন :সপাই ও একজন অবাঙািল
বVবসায়ী িনহত হয়। ‘kিমlায় জlাদ’ িহেসেব পিরিচত কVােpন :বাখািরও
এই আkমেণ িনহত হয়। অVামবুশ-দল একিট মVাপ (শtrর অবsান িচিhত),
একিট ওয়ারেলস :সট ও িকছু অstশst উdার কের। পের পািকsািন বািহনী
এলাকায় :ঘাষণা কের, :য :লাক sেবদার ওয়াহােবর মৃত লাশ িনেয় আসেব,
তােক ৫০ হাজার টাকা পুরsার :দওয়া হেব।
শালদানদীর কােছ মুিkবািহনীর সাগরতলা অবsােনর ওপর পািকsািন
হানাদার বািহনী আkমণ চালায়। মুিkেযাdারা মট/ার ও :মিশনগােনর সাহােযV
পাlা আkমণ চালােল পািকsািন হানাদার বািহনীর ৩০-৪০ জন bসn হতাহত
হয়। পের মুিkেযাdােদর gিলর মুেখ পািকsািন :সনারা ছtভŋ হেয় শালদানদী
অবsােন িফের যায়। ঢাকায় মুিkবািহনীর একদল :গিরলা ধানমিªডর ২ নং
সড়েকর :মােড় পািকsািন বািহনীর একিট টহলদার পুিলশ দেলর গািড়র ওপর
:gেনড িনেkপ কের। এেত একজন অিফসারসহ ৫ জন পািকsািন পুিলশ
িনহত হয়। নওগাঁয় মকাই :চৗধুরীর :নতৃেt মুিkেযাdারা মধইল নামক sােন
পািকsািন বািহনীর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এেত ৬ জন পািকsািন
bসn িনহত হয় ও মুিkেযাdারা িকছু হালকা অst দখল কের। নয়ািদিlেত
কানাডার পাল/ােমªটাির pিতিনিধদল pধানমntী ইিnরা গাnীর সােথ বাংলােদশ
ও শরণাথ/ী pসŋ িনেয় আেলাচনা কেরন। পূব/াnেলর পািকsািন কমাªডার :ল.
:জনােরল এ এ :ক িনয়ািজ চTgাম ও পাব/তV চTgােমর পািকsান
:সনাবািহনীর অবsানgেলা পিরদশ/ন কেরন। :সখানকার সামিরক কম/কত/া ও
sানীয় শািn কিমিটর দালালরা িনয়ািজেক আƒs কের :য, চTgােম
dÎৃতকারীেদর আkমেণর সকল sল ও :নৗপথ বn কের :দওয়া হেয়েছ।
পাব/তV চTgাম :থেক dÎৃতকারীেদর সmূণ/rেপ তািড়েয় :দওয়া হেয়েছ।

১১ জুলাই ১৯৭১
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কলকাতার ৮ নmর িথেয়টার :রােডর অিফস ভবেন মুিkবািহনীর :সkর
কমাªডারেদর pথম সেmলন (১১-১৭ জুলাই) >r হয়। সেmলেনর pথম
অিধেবশেন সভাপিতt কেরন pধানমntী তাজউdীন আহমদ। অিধেবশেন
মুিkেযাdােদর নানা ধরেনর সমsা ও সমিnত ভিবìৎ কম/পnা সmেক/
আেলাচনা করা হয়। এই সেmলেন িবিভn :সkেরর সীমানা পুনিন/ধ/ারণ,
মুিkবািহনীর :Ÿিণকরণ ও দািয়t অপ/ণ, সশst তৎপরতার লkV ও পিরসীমা
িনধ/ারণ, :দেশর অভVnের :গিরলাঘাঁিট িনম/াণ, pিতপেkর গিতিবিধ সmেক/
তথV সংgহ, :যাগােযাগ ইতVািদ িবষেয় ইিতবাচক িসdাn :নওয়া হয়। এছাড়া
:কৗশলগত কারেণ যুd পিরচালনার জn সমg বাংলােদশেক ১১িট :সkের
(১০িট :ভৗেগািলক অnল এবং একিট অnলিবহীন িবেশষ :সkর) ভাগ করা
হয়।
সকাল ১১টায় মুিkবািহনীর অVামবুশ-দল পািকsািন বািহনীর একিট
:কাmািনেক িময়াবাজােরর িদেক অgসর হওয়ার সময় অVামবুশ কের। এেত
উভয় পেkর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। ৪ ঘNাবVাপী যুেd পািকsািন বািহনীর
১০-১৫ জন হতাহত হয়। পের পািকsািন হানাদােররা যুdেkt পিরতVাগ কের
িপছু হেট। :ল. শামsল আেরিফেনর :নতৃেt মুিkেযাdারা পাইকগাছা থানার
কিপলমুিনর রাজাকার ঘাঁিট আkমণ কের। এেত উভয় পেkর মেধV তুমুল যুd
হয়। যুd :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ ঘাঁিটেত িফের আেস। সকাল ৮টায়
পািকsািন বািহনী ভারী কামান ও মট/ােরর সাহােযV মুিkবািহনীর শালদানদী
অবsােনর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। সমs িদন :গালাgিলর ফেল
মুিkবািহনীর অবsােনর :বশ kয়kিত হয়।
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:গালাgিলেত চতুথ/ :বŋেলর হািবলদার তাজুল িময়া ও িসপাই আবdর
রাjাক মারাtকভােব আহত হয়। এছাড়া ২ জন :বসামিরক :লাক িনহত ও ৮
জন :বসামিরক :লাক আহত হয়। িবেকল সােড় ৬টায় মুিkবািহনীর ২ জন
:গিরলা চাঁদপুর পাওয়ার :sশেনর সামেন পাহারারত ২ জন পািকsািন :সনা ও
২ জন পািকsািন পুিলেশর ওপর :gেনড :ছােড়। এেত সবাই িনহত হয়। পূব/
পািকsান :রডkেসর :চয়ারমVান িবচারপিত এ :ক এম নূrল ইসলাম :জেনভা
সফর :শেষ ঢাকায় pতVাবত/ন কেরন। মািক/ন :pিসেডেªটর জাতীয়
িনরাপtািবষয়ক সহকারী ড. :হনির িকিসÂার :গাপেন চীন সফর :শেষ
পািকsান pতVাবত/ন কেরন এবং :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর সােথ একাn
bবঠেক িমিলত হন। পের িতিন পVািরেসর পেথ :তহরান রওনা হন।

১২ জুলাই ১৯৭১
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পািকsািন বািহনী পnগেড় :টাকাপাড়ায় মুিkেযাdােদর অবsােন অতিক/ত
হামলা চালায়। এেত মুিkেযাdা :গালাম গাউস শহীদ হয়। রাত ৮টায়
পািকsািন হানাদার বািহনী মুিkবািহনীর শালদানদী ঘাঁিট আkমণ কের। চতুথ/
:বŋেলর ‘এ’ :কাmািনর :মজর সােলেকর :নতৃেt মুিkেযাdারা পাlা
আkমণ চালােল পািকsািন :সনারা পযু/দs হেয় আkমণ পিরতVাগ কের। এেত
পািকsািন বািহনীর অেনক bসn হতাহত হয়। নারায়ণগÂ ও দাউদকািn
সড়েক বাউিসয়া :সতু এলাকায় মুিkেযাdােদর িডেমািলশন পািট/র ওপর
পািকsািন বািহনী ও রাজাকাররা অকsাৎ আkমণ চালায়। এেত িডেমািলশন
দেলর ৩ জন :গিরলা grতরভােব আহত হয়। এ সংঘেষ/ িডেমািলশন দল
আহত :গিরলােদরসহ িনরাপেদ মুরাদনগর ঘাঁিটেত িফের আসেত সkম হয়।
িসেলেট ময়না িময়ার :নতৃেt মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর শাহবাজপুর
:রলওেয় :sশন ঘাঁিট আkমণ কের। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ২ জন
bসn িনহত হয়। ভুেTা :তহরান :থেক কাবুল না িগেয় আকিsকভােব sেদশ
pতVাবত/ন কেরন। জামায়ােত ইসলামীর আিমর মাওলানা আবুল আলা মওdিদ
এক িববৃিতেত ভুেTা উtািপত পািকsান সরকার কতৃ/ক :শখ মুিজবুর রহমান ও
আওয়ামী লীেগর মেধV আপস মীমাংসার পরামশ/েক ‘রাজৈনিতক হঠকািরতা ও
dরিভসিnমূলক’ বেল অিভিহত কেরন। কনেভনশন মুসিলম লীেগর সভাপিত
ফজলুল কােদর :চৗধুরী লােহাের এক সংবাদ সেmলেন বেলন, পূব/ পািকsােনর
বত/মান পিরিsিত সmূণ/ sাভািবক, তেব ভারেতর দালালরা :সখােন সিkয়
রেয়েছ। এেদর hমিক :মাকািবলা করার জn :দশেpিমক নাগিরক আজ
ঐকVবd।

১৩ জুলাই ১৯৭১
সnVা ৬টায় কVােpন গাফফােরর :নতৃেt একদল মুিkেযাdা মট/ােরর সাহােযV
kিমlায় পািকsািন বািহনীর মnভাগ বাজার ও নােkরবাজার অবsােনর ওপর
অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন :সনােদর ১২ জন bসn
িনহত হয় এবং কেয়কিট বাংকার Ñংস হয়। পািকsািন বািহনী মুিkবািহনীর
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অবsােনর ওপর কামােনর সাহােযV পাlা আkমণ চালােল মুিkবািহনীর
একজন নােয়ব ও ৩ জন :সপাই আহত হয়। রাত ১০টায় ২ নং :সkের
কVােpন জাফর ইমােমর :নতৃেt dই দল মুিkেযাdা পািকsািন বািহনীর
দtসারিদঘী ও আমতলা অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এেত পািকsািন
হানাদার বািহনীর ১৫ জন আহত ও িকছু bসn িনহত হয়। দাউদকািnর উtের
:গামতী নদীেত মুিkবািহনীর অVামবুশ-দল পািকsািন বািহনীর একিট টহলদাির
িsডেবাটেক আkমণ কের। এই অVামবুেশ একজন :লফেটnাªটসহ ২১ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়। অVামবুশ-দল pচুর অstশst উdার কের। kি•য়ায়
ভারতীয় বািহনীসহ মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর দশ/না কVাm আkমণ
কের। এই অিভযােন ১২-১৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। লVাnনায়ক
মাnােনর :নতৃেt ১৩ জন :যাdা ও sানীয় ২০০ জন মুিkেযাdা :যৗথভােব
ফুলবািড়য়া থানার লkীপুর gােম পািকsািন আিম/র একিট টহলদার দলেক
অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ মুিkেযাdারা ৪৩িট রাইেফল, ৩িট এলএমিজ,
১িট চীনা এলএমিজ, ২িট চীনা রাইেফল ও ২িট এসএমিজ দখল কের।
মুিkেযাdারা :ফনী-gণবতী :রলপেথ sিরসিদ িbজ পাহারারত সশst
দালালেদর আkমণ কের। এেত িকছু দালাল িনহত হয় ও বািকরা পািলেয়
যায়। পের মুিkেযাdারা িডেমািলশন লািগেয় িbজিট Ñংস কের :দয়। ফেল
পািকsািন :সনােদর :ফনী ও gণবতীর মেধV :রল :যাগােযাগ সmূণ/ িবিTn
হয়। ভুেTা করািচেত এক সাংবািদক সেmলেন বেলন, িতিন :তহরােন
বেলিছেলন :বআইিন-:ঘািষত আওয়ামী লীেগর িবিTnতাবাদীেদর সােথ নয়,
:যসব সদs িবিTnতাবাদী আেnালেনর সােথ সংিÇ• িছেলন না তােদর সােথ
সরকােরর আেলাচনা করা উিচত। কনেভনশন মুসিলম লীগ :নতা ও সােবক
pােদিশক মntী ফকrিdন আহেমদেক আhায়ক ও এ ই িব :রজােক :সেkটাির
কের ময়মনিসংহ শহেরর নতুন বাজের শািn কিমিট গিঠত হয়। িbিটশ
পররাTমntী sার অVােলক ডগলাস িহউম পাল/ােমেªট এক pে³র জবােব
বেলন, পািকsােনর :গালেযােগ িনহত :লােকর সিঠক সংখVা িনণ/েয় ভারত ও
পািকsান দূতাবাস বVথ/ হেয়েছ।
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১৪ জুলাই ১৯৭১
পািকsািন বািহনীর :বলােবা আkমণ pিতহত করার লেkV sেবদার বাশােরর
:নতৃেt মুিkেযাdারা :বলােবার িনকটবত/ী এলাকা :টােকর কােছ অVামবুশ
bতির কের। িবƒাসঘাতকেদর সহেযািগতায় পািকsািন হানাদার বািহনী
অVামবুেশর কথা জানেত পাের। ফেল তারা লেn না এেস :নৗকােযােগ
মুিkেযাdােদর অবsান অিতkম কের। পের একিট খািল লn এেল
মুিkেযাdারা পািকsান :সনাবািহনী মেন কের gিলবষ/ণ >r কের। অপরিদেক
মুিkেযাdােদর gিলবষ/েণর সােথ সােথ পািকsািন :সনারা িপছন িদক :থেক
মুিkেযাdােদর িঘের :ফেল। এেত উভয় পেkর মেধV কেয়ক ঘNা gিলিবিনময়
হয়। এই যুেd বীর মুিkেযাdা sেবদার আবুল বাশার, িসপািহ আবdল বারী,
িসপািহ নূrল ওহাব, িসপািহ :সাহরাব :হােসন, িসপািহ মমতাজ উdীন, িসপািহ
আবdল হক ও িসপািহ আবdস সালাম শহীদ হন। অবেশেষ মুিkেযাdারা
পmাৎ পথ অnসরণ কেরন। kিড়gােম মুিkবািহনীর একদল :গিরলা পািকsািন
বািহনীর বড়খাতা অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এেত পািকsািন হানাদার
বািহনীর বVাপক kিত সািধত হয়। অপরিদেক মুিkেযাdা িসপািহ মুহাmদ আলী
বব/রেদর gিলেত শহীদ হন। ভারেতর pিতরkামntী জগজীবন রাম :লাকসভায়
বেলন, একিট িজিনস আমােদর কােছ পিরÎার হেয় :গেছ, আর তা হেলা
মুিkেফৗেজর সাহিসকতার ফেল :শষ পয/n বাংলােদশ একিদন sাধীন হেবই।
ভারেতর পররাTমntী সরদার শরণ িসং :লাকসভায় বেলন, পিmম পািকsােনর
শাসকচk বাংলােদেশর জনগেণর ভাবােবেগর ওপর জঘn সামিরক
হsেkেপর ফেল তার ঔপিনেবিশক চkােnর মুেখাশ খুেল পেড়েছ। িতিন
আেরা বেলন, ভারত সরকার মেন কের, বাংলােদেশর বত/মান পিরিsিতেত যারা
পািকsানেক অst সরবরাহ কেরেছন তারা পkাnের পািকsােনর সামিরক
শাসকবগ/েক বাঙািল জনগেণর ওপর িনয/াতন চািলেয় যাবার উৎসাহ িদেTন।
পািকsােনর সামিরক শাসকবগ/ বাংলােদেশর জনগেণর বVাপাের অযথা
হsেkপ করেছন বেল সরকার মেন করেছন।
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১৫ জুলাই ১৯৭১
কলকাতা ৮ নmর িথেয়টার :রােডর অিফস ভবেন মুিkবািহনীর সকল :সkর
কমাªডার অsায়ী রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম ও pধানমntী তাজউdীন
আহমেদর সেŋ bবঠেক িমিলত হন। এই অnwােন :সkর কমাªডাররা
আnwািনকভােব বাংলােদশ সরকােরর pিত আnগতV sীকার কের শপথ gহণ
কেরন। বাংলােদশ সরকােরর pধানমntী তাজউdীন আহমদ আওয়ামী লীেগর
জাতীয় ও pােদিশক পিরষদ সদsেদর উেdেশ বেলন, সামিরক িবজয়ই
বাংলােদশ সমsার একমাt সমাধান। বাংলােদেশর বত/মান পিরিsিত :থেক
উtরেণর একমাt উপায় :দশেক শt“মুk করা।
িসেলেটর শাহবাজপুর এলাকায় মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর
অবsােনর ওপর এক :গিরলা অিভযান চালায়। এ অিভযােন পািকsািন হানাদার
বািহনীর ৫১ জন bসn িনহত হয়। জামায়ােত ইসলামীর অsায়ী আিমর িময়া
:তাফােয়ল kি•য়ায় এক সমােবেশ বেলন, এক বVিk এক :ভাট নীিত
pবত/েনর মাধVেম :pিসেডªট ইয়ািহয়া িচরিদেনর জn পািকsােন বাঙািলেদর
pভুt pিতwা কের িদেয়েছন। িকnt :শখ মুিজবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী
লীগ িনিmত kমতা দখল কের দািব pিতwার পিরবেত/ বাঙািলেদর এক
িচরsায়ী dেভ/ােগর মুেখ :ঠেল িদেয়েছন। ইসলামাবােদ জৈনক সরকাির
মুখপাt বেলন, পািকsান সরকার কমনওেয়লেথর সােথ সmক/ িছn করার
p³িট বত/মােন িবেবচনা কেরেছন। পািকsােনর সােবক পররাTমntী হািমdল
হক :চৗধুরী ও পািকsান :ডেমােkিটক পািট/র সহসভাপিত মাহমুদ আলী
ওয়ািশংটেন িবƒবVাংেকর :pিসেডªট রবাট/ মVাকনামারার সােথ সাkাৎ কেরন
এবং পূব/ পািকsান সmেক/ িবƒবVাংেকর িরেপাট/ পুনিব/েবচনা করার আেবদন
জানান। পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খান ডা. এ এম মািলকেক
তার িবেশষ সহকারী িনযুk কেরন।
কনেভনশন মুসিলম লীেগর pােদিশক কিমিটর সভাপিত শামsল hদা
ঢাকা িসিট কিমিট বািতল কের এ এইচ :মাহাmদ :হােসনেক :pিসেডªট ও
নািসর উিdনেক :সেkটাির কের নতুন কিমিট গঠন কেরন।
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১৬ জুলাই ১৯৭১
টাŋাইেলর বlােত আটেক পড়া bসnেদর উdােরর জn পািকsািন বািহনী ৫িট
:নৗকায় bসn ও িবপুল অstশst-:বাঝাই কের অgসর হেল মুিkবািহনীর
:গিরলােযাdারা চারান নামক sােন অতিক/ত আkমণ চালায়। আকিsক
আkমেণ পািকsািন :সনারা িদেশহারা হেয় পেড়। মুিkেযাdােদর gিলেত
পািকsািন বািহনীর িতনিট :নৗকা িবÑs হেয় নদীেত ডুেব যায়। ফেল :নৗকা
িতনিটর সকল পািকsািন bসn িনহত হয়। অপরিদেক, নদীর তীর হেয় :হঁেট
আসা পািকsািন :সনারা পালােত >r করেল বlায় অবsানরত পািকsািন
বািহনী তােদরেক মুিkেযাdা মেন কের pচN gিলবষ/ণ ও মট/ােরর :শিলং
কের। এেত বhসংখVক পািকsািন bসn িনহত হয়। বlায় এই ঘটনায়
পািকsািন বািহনীর :মাট ৫১ জন bসn িনহত ও বhসংখVক আহত হয়।
মুিnগÂ মহkমা শািn কিমিটর সদs খিললুিdন িশকদার মুিkেযাdােদর
:গিরলা অিভযােন িনহত হন। রাজশাহী িবƒিবদVালেয়র উপাচায/ ড. bসয়দ
সাjাদ :হােসন, রাজশাহী িবƒিবদVালেয়র ইসলােমর ইিতহাস ও সংsৃিত
িবভােগর pধান অধVাপক :মাহাmদ আবdল বাির ও ধান গেবষণা
ইনিsিটউেটর পিরচালক ড. আিমrল ইসলামেক যথাkেম ঢাকা, রাজশাহী ও
ময়মনিসংহ কৃিষ িবƒিবদVালেয়র উপাচায/ িনযুk করা হয়। :গালাম আযম
রাজশাহীেত বেলন, পািকsােনর সংহিত রkা করার জnই :কndীয় শািn কিমিট
গঠন করা হেয়েছ। িতিন আেরা বেলন, িবিTnতাবাদীেদর (মুিkেযাdােদর)
িনেজেদর শিk :নই, তারা িহndsােনর সাহােযVর ওপর িনভ/র কের sাধীন হেত
চায়। রাজশাহীর :গাগরা িবেল রাজাকার ও সশst দালালরা মুিkেযাdােদর
একিট দেলর ওপর অতিক/ত হামলা চালায়। ঘাতকেদর অমাnিষক িনয/াতেন ২
জন মুিkেযাdা শহীদ হন এবং মুিkেযাdা শামsল হকেক আটক কের
হানাদারেদর হােত তুেল :দয়। ফজলুল কােদর :চৗধুরী মুিkযুd িবেরাধী এবং
পািকsােনর সপেkর রাজৈনিতক :নতােদর সেmলেনর psাব :দন। িতিন
বেলন, ‘:বআইিন আওয়ামী লীগ িনেজেদর ভুেলর কারেণ তােদর অিst
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হািরেয় :ফেলেছ। কােজই আমােদরেক নতুন কের জাতীয় পিরষেদর িনব/াচেনর
কথা ভাবেত হেব।’ িতিন আেরা বেলন, ‘আিম আমৃতুV পািকsােনর :সবা কের
যাব।’

১৭ জুলাই ১৯৭১
শালদানদী :রলওেয় :sশেনর এক হাজার গজ দিkেণ মেনারা :রলওেয় িbজ
পয/n পািকsািন বািহনীর bসnরা অgসর হেয় িbেজর চতুিদ/েক বাংকার bতিরর
pstিত :নয়। এ সময় চতুথ/ :বŋেলর ‘এ’ :কাmািনর একিট pাটুন মট/ারসহ
পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এ আkমেণ পািকsািন
:সনারা সmূণ/ভােব ছtভŋ হেয় যায় এবং অেনক পািকsািন bসn হতাহত হয়।
মুিkেযাdােদর gিলর মুেখ পািকsািন :সনারা উপায়াnর না :দেখ তােদর
শালদানদী ঘাঁিটেত িফের যায়। kিমlা-চাঁদপুর রাsায় আশীকািট gােমর কােছ
মুিkবািহনীর :গিরলােযাdারা পািকsািন বািহনীর একিট কনভেয়র ওপর
:gেনড আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৮ জন পািকsািন :সনা িনহত ও অেনক
আহত হয়। মুিkেযাdারা হাজীগেÂর কােছ পািকsািন বািহনীর নরিসংপুর ঘাঁিট
আkমণ কের। এই আkমেণ পািকsািন হানাদার বািহনীর ১৩ জন bসn িনহত
ও অেনক bসn আহত হয়। আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ
অবsােন িফের আেস। :ল. hমায়ুন কিবেরর এক pাটুন :যাdা একদল
পািকsািন :সনােক লাটুমুড়া :থেক চndপুর যাওয়ার পেথ অVামবুশ কের। এই
অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ৪ জন িনহত ও ১ জন আহত হয় এবং বািক
bসn pাণ বাঁচােত লাটুমুড়ার িদেক পািলেয় যায়। kিমlা-দাউদকািn সড়েক
পুঁিটয়া gােমর সামেন পািকsািন বািহনীর িনয়ntণাধীন সংsা ওয়াপদার একিট
Tাক হািবলদার িগয়ােসর :নতৃেt মুিkেযাdােদর পুঁেত রাখা অVািªট-টVাংক
মাইেনর ওপর িবেsািরত হয়। ফেল Tাকিট Ñংস হয় এবং Tােক অবsানরত ১
জন পািকsািন bসn, ২ জন রাজাকার ও Dাইভারসহ সবাই িনহত হয়। পের
পািকsািন :সনােদর আেরা একিট িজপ ও Tাক অVািªট-টVাংক মাইেনর
িবেsারেণ Ñংস হয়। এেত ৫ জন পািকsািন bসn, ১ জন পািকsািন :মজর ও
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৬ জন রাজাকার িনহত হয়। এই সংবাদ :পেয় kিমlা :থেক পািকsািন :সনারা
৩০িট গািড়েত ঘটনাsেল উপিsত হয়। সামেনর গািড় :থেক পািকsািন bসnরা
:নেম আেs আেs ঘটনাsেলর িদেক অgসর হেল অVািªট পােস/ানাল মাইন
িবেsারেণ ৬-৭ জন bসn িনহত ও অেনক আহত হয়। রামগেÂর উtের
িনরমপুর হেত এক :কাmািন পািকsািন :রÂাস/ ও রাজাকার দল
মুিkেযাdােদর অবsােনর িদেক অgসর হেল হািবলদার জািকর :হােসেনর
:নতৃেt এক pাটুন :যাdা তােদর ওপর আkমণ চালায়। িকছুkণ যুেdর পর
পািকsািন :সনারা ২ জন রাজাকেরর লাশ :ফেল পািলেয় যায়। রাজশাহী
:জলার শাহপােড় মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর একিট টহলদার দেলর
ওপর আkমণ চালায়। এ আkমেণ পািকsািন বািহনীর ২২ জন bসn িনহত
হয়। গফরগাঁও থানার :দইলপাড়া gােম মুিkবািহনী ও পািকsািন :সনােদর
মেধV pচN সংঘষ/ হয়। এ সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ১৭ জন িনহত ও ২৭ জন
আহত হয়। পািকsােনর ইsান/ কমােªডর pধান :ল. :জনােরল এ এ :ক
িনয়ািজ টাŋাইল :শরপুর ও হালুয়াঘােটর :সনাবািহনীর ঘাঁিটসমূহ পিরদশ/ন
কেরন। :শরপুর ও হালুয়াঘােট িনয়ািজ রাজাকারেদর সশst :Tিনং :দেখন এবং
তােদরেক :সনাবািহনীর পােশ :থেক কাজ করার িনেদ/শ :দন। মািক/ন pিতিনিধ
পিরষেদ পািকsােনর বত/মান পিরিsিতর :pিkেত অথ/ৈনিতক ও সামিরক
সাহাযV বেnর sপািরশ গৃহীত হয়।

১৮ জুলাই ১৯৭১
পািকsািন :সনােদর একিট দল শালদানদী ঘাঁিট :থেক দিkণ িদেক মেনারা
িbেজর িদেক অgসর হেল চতুথ/ :বŋেলর ‘এ’ :কাmািনর :যাdারা মট/ার ও
কামােনর সাহােযV আkমণ কের। ফেল পািকsািন :সনােদর ৪ জন bসn িনহত
ও ১০ জন আহত হয়। পের পািকsািন :সনারা সামেন অgসর না হেয় িপছু হেট
মেনারা িbেজর উtের অবsান :নয়। কVােpন আইনউিdেনর :নতৃেt একিট
:রইিডংপািট/ কসবার উtের কািসমপুর :সতুর কােছ অবsানরত পািকsািন
:সনােদর ওপর আkমণ চালায়। এ আkমেণ ১৭ জন পািকsািন :সনা িনহত
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হয় এবং যারা :বঁেচিছল তারা অবsানিট পিরতVাগ কের খাইরাতুlােত পািলেয়
যায়। মুিkবািহনীর একিট :গিরলাদল :গাঁসাইরহাট থানার দামুিডয়া পুিলশ
ফাঁিড়র ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ পুিলশ ফাঁিড়িট সmূণ/ Ñংস হয়
এবং :গিরলাদল ৫িট রাইেফল, একিট ওয়ারেলস :সট ও pচুর :গালাবাrদ
দখল কের। kিমlায় sেবদার আবdল ওয়াহােবর :নতৃেt মুিkেযাdারা নওগাঁ
নামক জায়গায় িডেফেnর ওিপ :পাs আkমণ কের। মুিkেযাdােদর তীb
আkমেণ পািকsািন বািহনীর ২ জন অিফসার, ১ জন :জিসও ও ২ জন :সপাই
িনহত হয় এবং ১ জন :সপাই আহত অবsায় ওিপ :পােsর ওপর হেত িনেচ
পেড় যায়। পািকsািন বািহনীর এক িbেগড bসn :ল. :হলাল মুেশ/েদর
:কাmািন ও কVােpন নািসেমর :কাmািনর ওপর আkমণ চালায়।
মািনকগেÂর িঘওর থানায় পািকsািন হানাদাররা বVাপক হতVাযj চালায়।
:তরŸীর জিমদার িসেdƒর রায়pসাদ :চৗধুরীেক হানাদােররা জীবn পুিড়েয়
হতVা কের। হািমdল হক :চৗধুরী ও মাহমুদ আলী িনউ ইয়েক/ এক সংবাদ
সেmলেন পূব/ পািকsােনর পিরিsিত সmেক/ িবƒবVাংেকর িরেপাট/েক ‘ভয়ংকর
অিতরিÂত’ বেল অিভিহত কের বেলন, এ িরেপাট/ :লাকমুেখ :শানা কািহিনর
ওপর িভিt কের রিচত। তারা আেরা বেলন, পূব/ পািকsািন হানাদারেদর
(মুিkবািহনী) আŸয় :দওয়ায় ভারতীয় নীিত পািকsান ও ভারেতর মেধV সংঘষ/
সৃি•র িবষয় িহেসেব কাজ করেব।

১৯ জুলাই ১৯৭১
kিমlায় মুিkবািহনীর :গিরলারা বাবুরহােট পািকsািন হানাদারেদর একিট
গািড়র ওপর :gেনড িনেkপ কের। এই আkমেণ ৫ জন পািকsািন :সনা
িনহত ও ৭ জন আহত হয়।
sেবদার :মজর লুৎফর রহমােনর িনেদ/েশ sেবদার ওয়ালীউlায়,
হািবলদার মিতন ও শাহাবউিdেনর মুিkেযাdারা রাজাকারসহ হানাদার
বািহনীর এক :কাmািন bসেnর মাnারীবাজার কVাm আkমণ কের। এ যুেd
২ জন মুিkেযাdা শহীদ হন। পািকsািনেদর পাÂাব :রিজেমেªটর একিট
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:কাmািন একজন :মজেরর কমােªড কrইয়াবাজার অবsােন ভারেত গমনরত
pায় ২০০ শরণাথ/ীেক আটেক :রেখ পাশিবক িনয/াতন চািলেয় যািTল।
কVােpন মাহফুেজর :নতৃেt মুিkেযাdাদল পািকsািন হানাদারেদর অবsােনর
ওপর আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। এই সময়
কVােpন মাহফুজ শরণাথ/ীেদর পািলেয় আসেত বলেল pায় ১৫০ শরণাথ/ী
িনরাপদ আŸেয় সের আেস ও িকছু শরণাথ/ী :গালাgিলেত িনহত হয়। এ যুেd
পািকsািন বািহনীর ২৮ জন bসn িনহত হয়। মুিkবািহনী :কােনা kিত sীকার
না কের িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর
ভালুকা থানার বাজার ঘাঁিট আkমণ কের। এ আkমেণ হানাদারেদর ঘাঁিট
িবÑs হয় এবং ২২ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ১১ জন আহত হয়। ভারত
সরকােরর তথVাnযায়ী ভারেত বাংলােদেশর শরণাথ/ীেদর সংখVা দাঁড়ায় ৭০
লাখ ২১ হাজার ৪৯০ জন। কাউিnল মুসিলম লীগ pধান িময়া মমতাজ
:মাহাmদ খান :দৗলতানা রাওয়ালিপিªডেত বেলন, জাতীয় জীবেনর এ
সংকটকােল kমতা হsাnেরর দািব :দশেdািহতামূলক। পূব/ পািকsান pােদিশক
মুসিলম লীেগর সাধারণ সmাদক এ এন এম ইউsফ নারায়ণগেÂ শািn কিমিট
ও রাজাকারেদর কম/তৎপরতা :দখেত যান। িতিন জানান, নারায়ণগেÂ
রাজাকাররা dÎৃতকারী (মুিkেযাdা) দমেনর জn কিঠন পিরŸম করেছ এবং
:যেকােনা পিরিsেত :মাকািবলার জn :Tিনং িনেT। ‘ঢাকা িবƒিবদVালেয়র
কাজ/ন হেল অnিwত ইসলামী ছাt সংেঘর সভায় সভাপিতt কেরন সংগঠেনর
ভারpাp সভাপিত :মাsফা শওকত ইমরান। সভায় মুিkযুdেক ‘ভারতীয়
bাhণVবােদর ষড়যnt’ িহেসেব আখVািয়ত কের তা pিতহত করার িনেদ/শ
:দওয়া হয়।

২০ জুলাই ১৯৭১
ভারেতর পররাTমntী সরদার শরণ িসং রাজVসভায় বkৃতাকােল বাংলােদেশর
:নতা বŋবnু :শখ মুিজবুর রহমােনর িবrেd :কােনা বVবsা gহণ :থেক িবরত
থাকার জn পািকsান সরকােরর pিত আhান জািনেয় বেলন, ‘:শখ মুিজবুর
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রহমান সােড় ৭ :কািট মাnেষর িনব/ািচত pিতিনিধেদর :নতা। িতিন
বাংলােদেশর অিবসংবািদত :নতা, বাংলােদেশর রাTপিত। একিট :দেশর
রাTপিত ও সরকার pধােনর িবচার করার অিধকার অপর :কােনা রােTর :নই।’
সকাল ৯টায় এক pাটুন মুিkেযাdা পািকsািন বািহনীর ইয়াkবপুর, চndপুর ও
বাঘাবাড়ী অবsােনর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এেত ১৩ জন পািকsািন
:সনা িনহত ও ১০ জন আহত হয়। আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ
অবsােন িফের আেস। সকাল সােড় ১০টায় মুিkবািহনীর :গিরলাদল kিমlা
শহের পািকsািন :সনােদর িবিভn অবsােনর ওপর মট/ার আkমণ চালায়।
একিট :গালা আজাদ sুেল, একিট :গালা সাধনা ঔষধালেয়র কােছ, একিট
:গালা :গায়ালপিTেত, একিট :গালা কালীবািড়র কােছ ও একিট :গালা এসিডও
অিফেসর কােছ িবেsািরত হয়। :গালাgিল িবেsারেণ পািকsািন :সনােদর
মেনাবল :ভেঙ যায় এবং ভীতসnts হেয় kিমlা :সনািনবােসর িদেক :ছাটাছুিট >r
কের। বgড়ায় মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর সািক/ট হাউস কVােmর ওপর
:বামা হামলা চালায়। এেত একজন পািকsািন pহরী িনহত হয়। রাজশাহী শহের
মুিkবািহনীর অVামবুশ-দল পািকsািন বািহনীর একিট টহলদার দলেক
ফুদিকপাড়ায় অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়।
:মজর িগয়াসউিdন :চৗধুরীর :নতৃেt মুিkেযাdার একিট দল লালপুর থানা :রইড
কের। এেত ৭ জন অবাঙািল পুিলশ িনহত হয়। িসেলেট কVােpন হেকর :নতৃেt
মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর িদলখুশা চা-বাগান ঘাঁিট আkমণ কের। এ যুেd
মুিkেযাdােদর একজন পথpদশ/ক শহীদ হন এবং কVােpন হক ও মুিkেযাdা
বাবু আহত হন। লােহাের ভুেTা সাংবািদকেদর বেলন, পূব/ পািকsােন এখােন:সখােন িকছু িবেsারণ ঘটেছ িকংবা সীমাn এলাকায় :গালাgিল চলেছ যা :মােটই
সহনীয় নয়। িকnt তাই বেল পুেরাপুির sাভািবকতা kমতা হsাnেরর পূব/শত/ হেত
পাের না। তার দল kমতা হsাnেরর জn আর িতন মাস bধয/ ধরেব, এর :বিশ
নয়। কাউিnল মুসিলম লীগ সভাপিত িময়া :দৗলতানা বেলন, তার দল পািকsােনর
অিsেtর িবিনমেয় গণতnt pিতwার পkপাতী নয়। তার দল :দেশর সাব/েভৗমt
রkার বVাপাের সরকােরর :যেকােনা পদেkপেক sাগত জানােব।
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২১ জুলাই ১৯৭১
চতুথ/ :বŋেলর ‘এ’ :কাmািনর এক pাটুন :যাdা পািকsািন হানাদার বািহনীর
শালদানদী অবsােন অতিক/ত আkমণ চালায়। এ আkমেণ ৮ জন পািকsািন
:সনা িনহত ও ৭ জন আহত হয়। :দড় ঘNা যুেdর পর মুিkেযাdারা অবsান
তVাগ কের িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। মুিkবািহনীর একিট অVামবুশদল চাঁদপুর :থেক আিশকািটর িদেক আসা পািকsািন বািহনীর একিট টহলদার
কনভয়েক :মিশনগােনর সাহােযV আkমণ চালায়। এেত কনভেয়র pথম িতনিট
িজপ kিতgs হেয় রাsা :থেক পেড় যায় এবং অবিশ• গািড়gেলারও যেথ•
kিত সািধত হয়। পািকsািন :সনারা গািড় :থেক :নেম পাlা আkমেণর :চ•া
চালােল মুিkেযাdােদর gিলর মুেখ িটকেত না :পের পািলেয় যায়। এ অিভযােন
১০ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ২৫ আহত হয়। মুিkবািহনী আিশকািটর ৩
মাইল পিmেম পািকsািন বািহনীর একিট কনভয়েক অVামবুশ কের। এেত
পািকsািন :সনােদর ৩ জন িনহত ও ৫ জন আহত হয় এবং একিট Tাক
kিতgs হয়। অVামবুেশর খবর :পেয় পািকsািন বািহনীর হাজীগÂ কVাm
:থেক একিট শিkশালী :কাmািন ঘটনাsেল এেল মুিkেযাdােদর সােথ তুমুল
সংঘষ/ হয়। পের মুিkেযাdারা অবsান তVাগ কের িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের
আেস। গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর অথ/মntী এম মনsর আলী sাধীন
বাংলা :বতার :কnd :থেক জািতর উেdেশ ভাষণ pদান কেরন। িতিন িবেƒর
িবিভn :দশ ও সাহাযV সংsা পািকsানেক অথ/ৈনিতক সাহাযV বn করায় তােদর
অিভনnন জানান। িতিন বেলন, পািকsান ও বাংলােদশ আজ dিট সmূণ/ sতnt
রাT। পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান ফাইনানিশয়াল টাইমেসর সােথ এক
সাkাৎকাের বেলন, ভারত যিদ পূব/ পািকsােনর :যেকােনা অংেশ আkমণ
চালায় বা এর :যেকােনা অংশ দখল করেত :চ•া কের, তাহেল পািকsান
ভারেতর িবrেd যুd :ঘাষণা করেব এবং :স পিরিsিতেত পািকsান একা
থাকেব না। ইসলািম :সেkটািরেয়ট মহাসিচব :টংk আবdর রহমান পূব/
পািকsান সফের ঢাকা আেসন। পািকsান :ডেমােkিটক পািট/র :নতা
নবাবজাদা নাসrlাহ খান বেলন, পূব/ পািকsােনর অিধকাংশ জাতীয় পিরষদ
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সদs :দশ তVাগ করায় এই পিরষেদর grt ও pেয়াজন :শষ হেয় :গেছ।
বত/মােন জাতীয় পিরষদ আnিলক পিরষেদ পিরণত হেয়েছ।

২২ জুলাই ১৯৭১
বাংলােদশ সরকােরর pধানমntী তাজউdীন আহমদ জাতীয় ও pােদিশক
পিরষেদর সদsেদর উেdেশ বেলন, ‘বাংলােদশ সরকার :যসব পিরকlনা
িনেয়েছ, তার মূল লkV :দশ উdার। :সিদন দূের নয় :যিদন আমােদর িpয়
মাতৃভূিম সmূণ/ শtrমুk হেব।’
৭ নং :সkের :নায়াব sেবদার মবাছাrেলর :নতৃেt মুিkেযাdারা মীরগÂ
রাজাকার কVাm আkমণ কের। এ আkমেণ ৫ জন রাজাকার িনহত হয় এবং
রাজাকারেদর মীরগেÂর সােথ চরঘােটর :টিলেযাগােযাগ িবিTn হয়। মিতয়ার
রহমােনর :নতৃেt মুিkেযাdারা পাথরঘাটার ৫-৬ মাইল পিmেম বাশাইল
থানার কােছ পািকsািন হানাদারেদর একিট টহলদলেক sয়ংিkয় অেstর
সাহােযV আkমণ কের। এ আkমেণ ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ১ জন
আহত হয়। মুিkেযাdারা অেনক অstশst ও :গালাবাrদ উdার কের এবং
িনরাপেদ িনজ অবsােন িফের আেস। জামায়ােত ইসলামীর ভারpাp আিমর
িময়া :মাহাmদ :তাফােয়ল করািচেত এক সংবাদ সেmলেন সরকােরর pিত এই
মেম/ দািব জানান, আওয়ামী লীেগর :যসব সদs :গালেযােগ অংশ
িনেয়িছেলন, :সসব সদেsর আসন বািতল কের গত িনব/াচেন যারা িdতীয় sান
অিধকার কেরিছেলন :সসব আসেন তােদর িনব/ািচত বেল :ঘাষণা করেত হেব।
ঢাকায় পািকsািন সামিরক শাসক ১৫৭, ১৫৮ এবং ১৫৯ নং সামিরক আেদশ
জাির কের। এ আেদেশ দালাল রাজাকারেদর :যেকােনা :লাকেক :gফতার
করার kমতা :দওয়া হয়।

২৩ জুলাই ১৯৭১
কসবায় মুিkবািহনীর একিট অVামবুশ-দল কলVাণ সাগেরর কােছ পািকsািন
:সনােদর একিট বড় দলেত আkমণ কের। এই আkমেণ ২০ জন পািকsািন
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:সনা ও ১জন দালাল িনহত এবং ৮ জন আহত হয়। ২-৩ ঘNা যুেdর পর
পািকsািন :সনারা ছtভŋ হেয় যায় এবং মুিkেযাdারা অবsান তVাগ কের িনজ
ঘাঁিটেত চেল আেস। মুিkবািহনীর একিট :গিরলাদল kিড়gােম পািকsািন বািহনীর
বড়খাতা ঘাঁিট আkমণ কের। এেত উভয় পেkর মেধV তুমুল যুd হয়। এ যুেd
মুিkবািহনীর িসপািহ আেনায়ার :হােসন ইিপআর শহীদ হন।
:ডেমাkVাট-দলীয় িসেনটর sুয়াট/ িসিমংটন মািক/ন িসেনেট pশাসেনর
িবrেd ইTাকৃতভােব পািকsােন অstশst সরবরাহ বn না করার অিভেযাগ
কেরন। িতিন বেলন, “পািকsােন :য অst :pরণ >r হেয়েছ তা আইনসংগত
অিধকার বেলই বn করা :যত। িকnt pশাসন ইTা কেরই :স িসdাn :নয়িন।
মুসিলম লীগ :নতা কািজ কােদর বেলন, ‘পািকsান িচরিদন অিবভাজV থাকেব,
:কােনা শিk :নই পািকsানেক িবভk করেত পারেব না। :শখ মুিজবুর
পািকsানেক িবভk করেত :চেয়িছল। তাই মুসিলম লীগ সব সময়ই আওয়ামী
লীেগর িবেরািধতা কেরেছ। পািকsােনর মািটেত :শখ মুিজেবর ‘জয় বাংলা’
Ñিন িটকেব না।”

২৪ জুলাই ১৯৭১
kিমlায় পািকsািন হানাদার বািহনীর এক :কাmািন bসn গŋাসাগর পার হেয়
মুিkবািহনীর কােটƒর ঘাঁিটর িদেক অgসর হেল মুিkবািহনীর অgবত/ী
অবsােনর :যাdারা মট/ার ও হালকা :মিশন গােনর সাহােযV বাধা :দয়। dই
ঘNা যুেdর পর পািকsািন :সনারা মুিkেযাdােদর gিলর মুেখ িপছু হটেত বাধV
হয়। এ সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ১৫ জন bসn হতাহত হয়। িবেকল পাঁচটায়
কVােpন গাফফােরর :নতৃেt এক pাটুন :যাdা kিমlায় ৫০-৬০ জন
পািকsািন :সনা ও sানীয় দালালেদর নওগাঁর sুল pাŋেণ অnিwতবV
সমােবেশর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন :সনােদর
৩০ জন bসn ও ৭ জন দালাল িনহত হয়। এেত সমােবশ :ভেঙ যায় এবং
পািকsািন :সনারা ছtভŋ হেয় যায়। মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের
আেস।
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বিরশােল পািকsািন হানাদার বািহনী dিট গানেবােটর সাহােযV
মুিkবািহনীর সাতলা বাগদার :পয়ারাবাগান ঘাঁিট আkমণ কের।
মুিkেযাdােদর ঘাঁিট এলাকা পািকsািন :সনােদর কােছ িচিhত হেয় যাওয়ায়
:যাdারা ঘাঁিট :ছেড় :গৗরনদী থানার মািহলারা জিমদারবািড়েত নতুন ঘাঁিট
sাপন কের। ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk :ঘাষণা কের : আগামীকাল (২৫ জুলাই)
:বআইিন-:ঘািষত আওয়ামী লীগ :নতা তাজউdীন আহমদ, আবdল মাnান ও
দV িপপল পিtকার সmাদক আিবdর রহমােনর সmিt pকা° িনলােম িবিk
করা হেব। মািক/ন সহকারী পররাTমntী জন আরউইন ভারেত বাংলােদেশর
শরণাথ/ী pসেŋ িসেনেটর িবচার িবভাগীয় সাবকিমিটেত বেলন, শরণাথ/ীেদর
sেদশ pতVাবত/ন কাজ tরািnত করার জn পূব/ পািকsান ভারত সীমােn
জািতসংেঘর পয/েবkক দল :মাতােয়েনর psাবেক পািকsান sাগত জািনেয়েছ,
িকnt ভারত তা gহণ কেরিন। ঈƒরদী থানা শািn কিমিটর আhায়ক
আিরফুিdেনর সভাপিতেt sাধীনতািবেরাধীেদর সভা অnিwত হয়। সভায়
সােবক মntী ফকrdীন বেলন, ‘dিনয়ায় এমন :কােনা শিk :নই যা
পািকsানেক Ñংস করেত পাের।’ িতিন সবাইেক gাম রkীবািহনীেত :যাগ
িদেত আhান জানান। সভায় কাউিnল মুসিলম লীেগর পূব/ পািকsান শাখার
pচার সmাদক বেলন, ‘পািকsান িবভk করার চkােn িলp dÎৃতকারী দমেন
আমরা দৃঢ়pিতj এবং তােদর :চ•া বVথ/ হেয়েছ।’

২৫ জুলাই ১৯৭১
ময়মনিসংেহ :মজর আফছার উিdন আহমেদর :নতৃেt মুিkেযাdারা পািকsািন
বািহনীর মিlকবাড়ী ঘাঁিটর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর ১৬ জন :সনা িনহত ও কেয়কজন আহত হয়। আkমণ
:শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। kিমlায় কVােpন
আইনউিdেনর িনেদ/েশ মুিkবািহনীর একিট কমােªডা :কাmািন ছাতুরার কােছ
রাজাকার কVােmর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ ১৬ জন
রাজাকার িনহত ও ৬ জন আহত হয়। :ল. হাrেনর অVামবুশ দল kিমlায়
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নরিসংেহর কােছ পািকsািন :সনােদর ৬ জন দালালেক অVামবুশ কের এবং
তােদর বিn কের ঘাঁিটেত িনেয় আেস। মুিkেযাdারা দালালেদর কাছ :থেক
১৪ পাউªড িবেsারক ও িতনিট :gেনড দখল কের। মুিkবািহনীর :গিরলাদল
পুবাইেলর কােছ পািকsািন বািহনীর একিট :Tেন িবেsারণ ঘিটেয় উিড়েয়
:দয়। ইিÂনসহ িতনিট বিগ লাইনচুVত হয় এবং আgন :লেগ ইিÂন িবÑs হয়।
এেত :Tেনর আেরাহী ৩০-৩৫ জন পািকsািন পুিলশ িনহত হয়। pধান িনব/াচন
কিমশনার িবচারপিত আবdস সাtার ইসলামাবাদ :থেক ঢাকায় এেস :পৗঁছান।
‘খ’ অnেলর সামিরক আইন pশাসক ও গভন/র :ল. :জনােরল িটkা খান kিমlায়
বেলন, আমরা শািn চাই, িকnt ভারত সীমাn এলাকায় উেtজনা িজইেয় :রেখেছ।
িতিন বেলন, শািn রkা ও dÎৃতকারীেদর (মুিkবািহনী) িনমূল
/ করার কােজ
জনসাধারণেক সহেযািগতা করার উেdে°ই শািn কিমিট ও রাজাকার বািহনীর
গঠন করা হেয়েছ। মাওলানা মাnান ও শিষ/নার পীেরর :নতৃেt জিময়তুল
:মাদারেরিছন ও জিময়তুল মাশােয়েখর ৯ সদেsর pিতিনিধদল পিmম পািকsান
সফর কেরন। তারা উিdg পিmম পািকsািনেদর আƒs কের বেলন, আমােদর
সকল অnসারী পািকsােনর সংহিত রkােথ/ িবেdাহীেদর সকল ষড়যnt নsাৎ কের
:দেব।

২৬ জুলাই ১৯৭১
ময়মনিসংেহ পািকsািন বািহনীর মিlকবাড়ী ঘাঁিটেত মুিkেযাdারা রাত ২টায়
:gেনড চাজ/ কের পািকsািন :সনােদর ৪ জনেক িনহত ও ৩ জনেক আহত
কেরন। মুিkবািহনী kিমlায় পািকsািন বািহনীর মেনারা :সতু অবsােনর ওপর
মট/ার ও :মিশনগােনর সাহােযV অতিক/ত আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর
:গালাgিলেত পািকsািন :সনারা ভীতসnts হেয় পেড় এবং মেনারা :সতু অবsান
তVাগ কের পািলেয় যায়।
এ সংঘেষ/ ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত ও অেনক আহত হয়। কVােpন
আইনউিdেনর :নতৃেt একিট অVামবুশ দল নওগাঁও এবং আকিসনার
মাঝামািঝ রাsায় পািকsািন :সনােদর একিট দলেক অVামবুশ কের। এেত ৭
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জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৪ জন আহত হয়। অপরিদেক একজন
মুিkেযাdা grতরভােব আহত হন। অVামবুশ দল িনজ ঘাঁিটেত :ফরার পেথ
সােয়দাবাদ :থেক কসবাগামী পািকsািন বািহনীর এক :কাmািন bসnেক
অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ২১ জন পািকsািন :সনা ও ১ জন দালাল িনহত
এবং ৯ জন আহত হয়। মুিkবািহনী kিমlার নরিসংেহর কােছ ৭ জন
পািকsািন দালালেক অVামবুশ কের বিn কের। মুিkেযাdারা দালালেদর কাছ
:থেক ২িট রাইেফল, ৪িট hাªড :gেনড, ১িট ওয়Vারেলস :সট এবং ১২০
রাউªড gিল দখল কের। :ভার পাঁচটায় ঘাটাইল থানার কািলদাসপাড়ায়
মুিkবািহনী ও পািকsািন দালালেদর মেধV dই ঘNাবVাপী খNযুd হয়। এই
যুেd ১৯ জন রাজাকার িনহত ও ৭ জন আহত হয়। sনামগেÂর িবরামপুের
মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ ৭ জন
পািকsািন :সনা িনহত ও অেনেক আহত হয়। অপরিদেক মুিkবািহনীর একজন
বীর মুিkেসনা শহীদ হন। িসেনটর pkমায়ার ও িসেনটর উইিলয়াম sাkিব
মািক/ন িসেনেট বেলন, অব°ই বাংলােদশ TVােজিডর অবসান হওয়া উিচত।
গণহতVা, তা :য ভূখেNই সংঘিটত :হাক না :কন, কখেনাই সমথ/ন :পেত পাের
না। :নায়াখালীেত sেবদার ওয়ালীউlা নিরমপুর :রিক করেত এেল পািকsািন
দালালরা তােক :কৗশেল িঘের :ফেল ও বিn কের। তৎkণাৎ sেবদার
ওয়ালীউlা িপsল িদেয় একজন দালালেক gিল কের :দৗড়ােত থােকন এবং
:শষ পয/n দালালেদর কাছ :থেক জীবন বাঁচােত সkম হন। জািতসংঘ
মহাসিচব উথাªট ভারত ও পািকsািন রাTদূেতর সােথ dই :দেশর সীমােn
অবVাহত উেtজনা সmেক/ আেলাচনার জn পৃথক পৃথক bবঠেক িমিলত হন।
মওলানা ভাসানী এক িববৃিতেত বাম শিkসমূহেক মুিkযুেd সিkয় অংশ
:নওয়ার আhান জানান।

২৭ জুলাই ১৯৭১
লVাn নােয়ক :মজবাহ উিdেনর :নতৃtাধীন মুিkেযাdােদর সােথ নািলতাবাড়ী
থানার তnর ও মায়াভািসেত পািকsািন bসেnর একিট টহলদার দেলর
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মুেখামুিখ সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ ১৬ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়।
অপরিদেক মুিkেযাdা লVাn নােয়ক :মজবাহউিdন grতর আহত হন।
চTgােম কVােpন মাহফুেজর :নতৃেt এক pাটুন মুিkেযাdা পািকsািন বািহনীর
িহয়াk ঘাঁিট আkমণ কের। এই আkমেণ ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত ও
অেনেক আহত হয়। পািকsািন :সনারা মুিkেযাdােদর িঘের :ফলার :চ•া
চালােল মুিkেযাdারা িপছু হেট িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। িসেলেট
মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর :ছাটেলখা চা-বাগান ঘাঁিট আkমণ কের।
পািকsািন :সনারাও পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV তুমুল সংঘষ/
হয়। dই ঘNা যুেdর পর পািকsািন :সনারা অবsান তVাগ কের পালােত >r
কের। এ যুেd ৪ জন পািকsািন :সনা grতর আহত হয়। অপরিদেক
মুিkেযাdা আবুল :হােসন grতর আহত হন। মুিkবািহনী িসেলেটর মnনদী
অবsােনর ওপর পািকsািন হােয়নার দল অতিক/ত আkমণ চালায়।
মুিkেযাdারাও পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV ৪ ঘNা যুd হয়। এ
যুেd ২০ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। অপরিদেক বীর মুিkেযাdা আবdস
:সাবহান বাবুল শহীদ হন।

২৮ জুলাই ১৯৭১
kিমlায় পািকsািন :সনােদর একিট শিkশালী দল িবজনা িbজ পিরদশ/েন
এেল মুিkবািহনীর কামান গেজ/ ওেঠ। মুিkেযাdােদর gিলর মুেখ পািকsািন
:সনারা অবsান পিরতVাগ কের কােয়ক gােমর িদেক পলায়ন কের। এই
অিভযােন পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn িনহত ও ৭ জন আহত হয়। :হামনা
থানার সাঘুিটয়া লnঘােট sেবদার িগয়ােসর :নতৃেt মুিkেযাdারা পািকsািন
হানাদারেদর একিট টহলদার লnেক অVামবুশ কের। এেত উভয় পেkর মেধV
এক ঘNাবVাপী pচN সংঘষ/ হয়। পের পািকsািন :সনারা লn িনেয় পলায়ন
কের। এ সংঘেষ/ পািকsািন বািহনী :বশ kিতর sীকার হয়। কVােpন hদার
:নতৃেt মুিkেযাdারা ইছামিতর তীের পািকsািন বািহনীর উকসা ঘাঁিটর কােছ
একিট খুঁিটেত sাধীন বাংলার পতাকা উেtালন কের চারপােশ অVািªটপারসনাল
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মাইন পুঁেত িনকটবত/ী ধানেখেত ওত :পেত থােক। পািকsািন বািহনীর
কেয়কজন bসn ঘাঁিটেত যাওয়ার সময় পতাকািট :দখেত :পেয় :তেল-:বgেন
jেল ওেঠ এবং পতাকািট নামােনার জn অgসর হয়। এেত pচN িবেsারণ
ঘেট এবং পািকsািন :সনােদর সবাই িনহত হয়। পের কVােpন hদা পািকsািন
:সনােদর পিরতVk অst উdার কের দেলর সবাইেক িনেয় িনরাপেদ িনজ
ঘাঁিটেত িফের আেসন। ৬ নং :সkের পািকsািন :সনাবািহনী মুিkবািহনীর
sেবদার হািফেজর :কাmািনর pধানপাড়া, ডাŋাপাড়া ও nিনয়াপাড়া অবsােনর
ওপর আকিsক আkমণ চালায়। আkমণ :শেষ পািকsািন :সনারা চাওই নদীর
তীের তােদর মূল ঘাঁিটেত িফের যায়। পািকsািন হানাদারেদর এ আkমেণ
মুিkবািহনীর :বশ kিত হয়।
িসেনটর :জ ডািbউ ফুলbাইট মািক/ন িসেনেট বেলন, যত িদন পয/n না
পািকsােনর উভয় অংেশর মেধV একিট সেnাষজনক রাজৈনিতক সমেঝাতা
হেT এবং ভারেত অবsানরত শরণাথ/ীেদর sেদশ pতVাবত/েনর উপযুk
পিরেবশ সৃি•র উেদVাগ গৃহীত হেব তত িদন পয/n পািকsােন মািক/ন অst
সরবরাহ বn রাখা উিচত।
িbিটশ পররাTমntী sার অVােলক ডগলাস িহউম লªডেন বেলন,
পািকsােনর পূব/ অংেশর জনসাধারণ :য ধরেনর রাজৈনিতক সমাধােনর বVাপার
উদgীব তা একমাt পািকsান সরকারই করেত পাের। িদনাজপুের সামিরক
শাসক পরবত/ী আেদশ না :দওয়া পয/n pতVহ রাত ১০টা :থেক সকাল ৪টা
পয/n কারিফউ :ঘাষণা কের। এই সমেয়র মেধV কাউেক ঘেরর বাইের িকংবা
রাsায় পাওয়া :গেল gিল করার hমিক :দওয়া হয়।

২৯ জুলাই ১৯৭১
১১ নং :সkেরর আফছার বVাটািলয়েনর :কাmািন কমাªডার চান িময়ার :নতৃেt
মুিkেযাdারা পাrলদীয়া বাজাের পািকsািন বািহনীর gpচরেদর অVামবুশ
কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ৩ জন সহেযাগী িনহত হয়। kিমlায়
:ল. :হলাল মুেশ/েদর :নতৃেt এক :কাmািন :যাdা পািকsািন বািহনীর
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মুknপুর :রলেsশন ঘাঁিট আkমণ কের। এই আkমেণ পািকsািন :সনােদর
:বশ kিত হয়। আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের
আেস। sনামগেÂ মুিkেযাdা ইিপআর আবdল হাই, জগৎেজVািত দাস ও
মুজািহদ িময়ার :নতৃেt মুিkবািহনীর িতনিট দল পািকsািন বািহনীর সাচনা ও
জামালগÂ ঘাঁিট আkমণ কের। মুিkবািহনীর িtমুিখ আkমেণ পািকsািন
:সনারা তােদর সাচনা ও জামালগÂ ঘাঁিট পিরতVাগ কের dল/ভপুর অিভমুেখ
পলায়ন কের। মুিkবািহনীর বীরেযাdা িসরাজ সাচনা বাজার যুdেkেt
পািকsািন বািহনীর gিলেত শহীদ হন। ভারেতর পররাTমntী সরদার শরণ িসং
নয়ািদিlেত বেলন, িনরাপtা পিরষেদ বাংলােদশ সমsা উtাপন করার :কােনা
ইTা বত/মােন ভারেতর :নই।
িতিন জানান, বাংলােদশ সংকট সmেক/ িবেবচনা করার উেdে°
জািতসংঘ মহাসিচব উথাªট িনরাপtা পিরষেদর :কােনা আnwািনক বা ঘেরায়া
bবঠক আhােনর পরামশ/ :দনিন। ভুেTা করািচর :pিসেডªট ভবেন ইয়ািহয়া
খােনর সােথ সাkাৎ কেরন। িটkা খান মুিkবািহনীর :মাকািবলা করার জn
পািকsােনর আদেশ/ িবƒাসী রাজৈনিতক দেলর কম/ীেদর pিত মুজািহদ বািহনী
গেড় :তালার আhান জানান। :গালাম আযম ভিবìৎ বংশধরেদর খাঁিট
পািকsািন কের গেড় :তালায় লেkV পাঠVপুsক :থেক অবািõত অংশ বাদ
:দওয়ার িসdাn gহেণ :ল. :জনােরল িটkা খানেক অিভনnন জানান।

৩০ জুলাই ১৯৭১
মুিkেযাdা ইমামুjামােনর :নতৃেt মুিkবািহনীর এক pাটুন :যাdা :চৗdgােমর
চার মাইল দিkেণ নানকারা নামক sােন পািকsািন বািহনীর ২৯তম বালুচ
:রিজেমেªটর ‘িস’ :কাmািনর একিট িজপেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ
পািকsািন বািহনীর ৬ জন bসn িনহত ও Dাইভার আহত অবsায়
মুিkেযাdােদর কােছ বিn হয়। মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর অেনক
অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের িনরাপেদ ঘাঁিটেত িফের আেস।
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ঢাকার এক নmর সামিরক আদালত িবিশ• চলিÁtিশlী কবরী :চৗধুরী ও
কNিশlী আবdল জbারেক ১৩ আগেsর মেধV এবং ছাtেনতা ও মুিkেযাdা
:মাsফা মহসীন মªটু, কামrল আনাম খান খসr ও আবdল গিণ মnেক ১৬
আগেsর মেধV আদালেত হািজর হবার িনেদ/শ :দয়। িনিদ/• সমেয়র মেধV
উপিsত না হেল তােদর অnপিsিতেতই িবচার অnিwত হেব বেল :ঘাষণা করা
হয়। সামিরক আদালত মুিkযুেd অংশgহণকারী ১৩ জন তrণেক আদালেত
হািজর হবার িনেদ/শ :দয়। িসেলট :রিজsTার ময়দােন ড. আবdল মিজেদর
সভাপিতেt sাধীনতািবেরাধীেদর সভা অnিwত হয়। এেত উপিsত িছেলন
মাওলানা আবdল লিতফ ফুলতলী, সােবক মntী আজমল আলী :চৗধুরী। সভা
:শেষ রাজাকাররা kচকাওয়াজ কের।

৩১ জুলাই ১৯৭১
চতুথ/ :বŋেলর ‘িড’ :কাmািনর :যাdারা কসবার উtের পািকsািন :সনােদর
:গাঁসাই sান ঘাঁিট আkমণ কের। ২-৩ ঘNাবVাপী যুেd পািকsািন :সনােদর
কেয়কিট বাংকার Ñংস হয় ও অেনক bসn হতাহত হয়। আkমেণর pবল চােপ
িটকেত না :পের পািকsািন :সনারা :গাঁসাই sান পিরতVাগ কের :পছেন পলায়ন
কের। সকােল পািকsািন বািহনীর একিট :কাmািন :চৗdgাম :থেক এবং আেরকিট
:কাmািন জগnাথ িদঘী :থেক Tাংক :রাড হেয় মুিkবািহনীর নানকারা অVামবুশ
অবsােনর িদেক অgসর হয়। পািকsািন :সনারা অVামবুশ অবsােনর কাছাকািছ
এেল মুিkেযাdারা অতিক/েত gিল চালায়। এেত রাsার উtর ও দিkেণ :মাট ২৬
জন পািকsািন bসn হতাহত হয়। সংঘেষ/র পর মুিkেযাdারা অবsান পিরতVাগ
কের হিরƒরদার হােটর কােছ নতুন অবsান :নয়। :জড :ফােস/র :মজর মঈnল
:হােসন :চৗধুরীর বVাটািলয়েনর ‘িব’ ও ‘িড’ :কাmািন যথাkেম কVােpন
হািফজউিdন আহমদ ও কVােpন সালাউিdন মমতােজর :নতৃেt ময়মনিসংহ
:জলায় পািকsািন বািহনীর কামালপুর ঘাঁিট আkমণ কের। এেত পািকsািন বািহনী
আিট/লাির ও ভারী মট/ােরর সাহােযV পাlা আkমণ চালায়। এই যুেd পািকsািন
বািহনীর ৫৯ জন িনহত ও ৬০ জন আহত হয়। অপরিদেক মুিkবািহনীর ‘িড’
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:কাmািনর কমাªডার কVােpন সালাউিdন মমতাজসহ ৩১ জন বীর মুিkেযাdা
শহীদ হন এবং ৬৫ জন :যাdা আহত হয়। :জড :ফােস/র :মজর শাফায়াত
জািমেলর :নতৃেt মুিkবািহনীর dই :কাmািন :যাdা bhপুt নেদর পােড়
পািকsািন বািহনীর বাহাdরাবাদঘাট অবsােনর ওপর তুমুল আkমণ চালায়। এেত
উভয় পেkর মেধV এক ঘNা gিলিবিনময় হয়। এই যুেd পািকsািন বািহনীর
:গালাবাrদ-:বাঝাই একিট বাজ/ পািনেত ডুেব যায় এবং ১০০ জন পািকsািন :সনা
হতাহত হয়। পের মুিkেযাdারা bhপুt নদ পার হেয় ২ মাইল :ভতের একিট চের
অবsান :নয়।
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জািতসংঘ মহাসিচব উথােªটর কােছ :pিরত বাত/ায় বাংলােদশ সরকােরর
পররাT দpর জানায়, :দেশর জনpিতিনিধেদর সমnেয় গিঠত গণpজাতntী
বাংলােদশ সরকারেক পািকsািন কািটেয় শরণাথ/ী সমsার সমাধান সmব নয়।
পািকsািন :সনাবািহনীর অতVাচাের পূব/ পািকsােনর সীমাn :পিরেয় ভারেত
আŸয় gহণকারী শরণাথ/ীর সংখVা দাঁড়ায় ৭১ লাখ ৩৩ হাজার ৪ জেন।
রাওয়ালিপিªডেত জৈনক সামিরক মুখপাt :ঘাষণা কেরন, পািকsান সরকার
িশগিগর :বআইিন-:ঘািষত আওয়ামী লীগ pধান :শখ মুিজবুর রহমােনর
:দশেdািহতামূলক কম/কােNর ওপর একিট :ƒতপt pকাশ করেব। :গিরলা
আkমেণর আশŋায় সামিরক বািহনী ঢাকা শহর ও শহরতিলর িনরাপtাবVবsা
:জারদার কের। :মৗলভীবাজাের িমিসrlাহ, এনামুlাহ, জালালউিdন pমুখ
sানীয় দালালরা একt হেয় এলাকার ৯ জন কের সদs িনেয় ৩িট সাব-কিমিট
গঠন কের।

১ আগs ১৯৭১
বাংলােদেশর শরণাথ/ীেদর সাহােযVর উেdে° িনউ ইয়েক/র মVািডসন :sায়ার
গােড/ন pাŋেণ দV িবটöস বVােªডর জজ/ hািরসন ও ভারতীয় :সতারবাদক
পিNত রিবশŋর কতৃ/ক ‘দV কনসাট/ ফর বাংলােদশ’ আেয়ািজত হয়। এই
অnwােন িবƒিবখVাত সংগীতিশlীেদর এক িবশাল দল অংশ িনেয়িছেলন,
যাঁেদর মেধV বব িডলান, এিরক kVাপটন, জজ/ hািরসন, িবিল িpsন, িলয়ন
রােসল, বVাড িফŋার এবং িরেŋা রকsার িছেলন উেlখেযাগV। কনসাট/ ও
অnাn অnষŋ হেত pাp অথ/ সাহােযVর পিরমাণ িছল pায় ২,৪৩,৪১৮.৫১
মািক/ন ডলার, যা ইউিনেসেফর মাধVেম শরণাথ/ীেদর সাহাযVােথ/ বVয় হয়।
:মজর আফসারউিdন আহেমেদর :নতৃেt ময়মনিসংেহর ভালুকা থানার
:খয়াঘােট পািকsািন বািহনীর ওপর আkমণ চািলেয় ৯ জন পািকsািন :সনােক
হতVা কেরন। শালদানদীেত পািকsািন :সনা-:বাঝাই ৭-৮িট :নৗকােক
মুিkবািহনী অVামবুশ কের। মুিkেযাdােদর gিলেত ৪-৫িট :নৗকা পািনেত ডুেব
:গেল পািকsািন :সনারা িপছু হেট পাlা আkমণ চালায়। এেত উভয় পেkর
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মেধV আধ ঘNা gিলিবিনময় হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৬০-৭০ জন
bসn হতাহত এবং অেনক রসদ ন• হয়। অপরিদেক হানাদারেদর gিলেত ৪
জন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন ও একজন আহত হন। ১১ নং :সkের ‘:জড
:ফাস/’ পািকsািন বািহনীর বাহাdরাবাদঘাট অবsােনর ওপর রেকট লnার ও
:gেনেডর সাহােযV আkমণ চালায়। িকছুkেণর মেধV পািকsািন বািহনীর
দখলকৃত :রলেsশন, :রল বিগ, :রল িsমার ও :জিটর ছাদ এবং পািকsািন
:সনােদর রিkত সকল এলাকা Ñংস হয়। পািকsািন :সনারা সmূণ/ পযু/দs
হেল মুিkবািহনী বাহাdরাবাদঘাট দখল কের। ঢাকার সামিরক আইন আদালত
আওয়ামী লীগ pধান :শখ মুিজবুর রহমােনর :pস :সেkটাির আিমnল হক
বাদশােক ৬ আগs :বলা ১০টার মেধV আদালেত হািজর হবার িনেদ/শ :দয়।
অnথায় তার অnপিsিতেত িবচার করা হেব বেল :ঘাষণা করা হয়।
পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খান করািচেত এক িটিভ
সাkাৎকাের বেলন, পািকsান ও ভারত সীমােn সংঘষ/ চলেত থাকেল
পিরণিতেত যুd বাধেত পাের।

২ আগs ১৯৭১
:ল. হাrেনর :নতৃেt মুিkবািহনীর একিট দল kিমlার উtের পািকsািন
বািহনীর কালামছিড় চা-বাগান ঘাঁিট আkমণ কের। মুিkবািহনীর :gেনড
িবেsারেণ পািকsািন ঘাঁিটর ১০িট বাংকার Ñংস হয় এবং ৫০ জন পািকsািন
bসn িনহত হয়। dইজন পািকsািন bসn মুিkেযাdােদর হােত বিn হয় এবং
:মিশনগানসহ অেনক অstশst ও ২০-২৫ হাজার gিল মুিkেযাdােদর হsগত
হয়। অপরিদেক মুিkবািহনীর dইজন বীরেযাdা শহীদ হন।
মুিkবািহনী ভারী অেst সিjত হেয় পািকsািন বািহনীর ভুrŋামারী কেলজ
অবsােনর ওপর pচN আঘাত হােন। এেত উভয় পেkর মেধV তুমুল সংঘষ/
হয়। হানাদার bসnরা তােদর অবsান তVাগ না করেলও বh হতাহত হয়। এই
pচN যুেd মুিkবািহনীর বীরেযাdা আনসার আলী শহীদ হন এবং কেয়কজন
আহত হন। kিমlা :জলার হিরƒরদার হােটর কােছ মুিkবািহনীর অVামবুশ দল
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পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। পািকsািন :সনারা মট/ার
ও কামােনর সাহােযV পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV তুমুল যুd
হয়। সমs িদেনর যুেd ২৫ জন পািকsািন :সনা হতাহত হয়। িbিটশ
পররাTমntী sার অVােলক ডগলাস িহউম বেলন, পূব/ পািকsান সমsার
রাজৈনিতক সমাধােনর pেচ•া পািকsান সরকারেকই িনেত হেব। আমরা যত
িশগিগর সmব একিট সমাধান :দখার জn অেপkা করিছ। :কননা, :সখানকার
জনগেণর অনবরত :দশতVাগ আমােদর গভীরভােব উিdg কের তুেলেছ।
পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান :তহরান bদিনক কায়হান
ইªটারnাশনােলর সােথ এক সাkাৎকাের জানান, সমg :দেশর pিতিনিধtশীল
জাতীয় পিরষদ কতৃ/ক গিঠত :বসামিরক সরকার pিতwার আেগ :কােনা বVিk
বা দলিবেশেষর কােছ িতিন kমতা হsাnর করেবন না।
রাজশাহীেত রাজাকার বািহনীর pথম বVােচর সশst :Tিনং সমািp উপলেk
sানীয় িজnাত ইসলািমক ইনিsিটউট হেল িময়া :মাহাmদ কােসমীর
পিরচালনায় সমাপনী উৎসব অnিwত হয়। সভায় সভাপিত আেয়নউdীন
রাজাকার বািহনীেক তােদর যথাযথ কত/বV পালেন সিkয় থাকার ওপর grt
আেরাপ কেরন।

৩ আগs ১৯৭১
৭ নং :সkের কVােpন রিশেদর :নতৃেt মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর
তােহরপুর ঘাঁিট আkমণ কের। এেত পািকsািন বািহনীর pচুর kিত হয়।
আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা অkত অবsায় িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। ৮ নং
:সkের মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর মািনকগÂ ঘাঁিট আkমণ কের। এেত
উভয় পেkর মেধV pচN :গালািবিনময় হয়। কেয়ক ঘNা যুেdর পর পািকsািন
:সনারা মািনকগÂ ঘাঁিট পিরতVাগ করেত বাধV হয়। এ অিভযােন মুিkেযাdারা
মািনকগÂ ঘাঁিট দখল কের এবং বh মাইন ও :গালাবাrদ তােদর হsগত হয়।
কVােpন আমীন আহেmদ :চৗধুরীর :নতৃেt ৮ম ইs :বŋল :রিজেমেªটর
bVােভা ও :ডlা :কাmািনর :যাdারা পািকsািন বািহনীর নকিশ িবওিপ
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আkমণ কের। এ যুেd পািকsািন বািহনী বVাপক kিতর sীকার হয় এবং
অেনক bসn হতাহত হয়। অপরিদেক ১২ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন ও
কVােpন আমীন আহেmদ :চৗধুরীসহ িকছু :যাdা আহত হন। অসমসাহসী
অিধনায়ক :মজর আিমnল হক হািবলদার তােহরেক িনেয় শtrর মুখ :থেক
কVােpন আমীনেক কাঁেধ িনেয় kল কের িপিছেয় আসেত থােকন। :সেকªড
:ল. :মাদােTর জীবেনর ঝুঁিক িনেয় উঁচু গােছর িনচ :থেক :মিশনগােনর
কাভািরং ফায়াের শtrেদর হতVা না করেল কVােpন আমীনেক িকছুেতই উdার
করা সmব হেতা না। জািতসংেঘর উেদVােগ ঢাকায় ১৫৬ জেনর একিট
আnজ/ািতক :বসামিরক pিতিনিধদল :মাতােয়েনর িবষেয় পািকsান ও
জািতসংেঘর মেধV সমেঝাতা চুিk sাkিরত হয়। ভারত পূব/াnলীয় সীমাn
এলাকায় জািতসংঘ পয/েবkক দল :মাতােয়নসংkাn জািতসংেঘর মহাসিচব
উথােªটর psাব pতVাখVান কের। pােদিশক মুসিলম লীেগর সাধারণ সmাদক
এ এন এম ইউsফ ঢাকায় এক-দলীয় কম/ী সমােবেশ দেলর সদsেদর pিত
রাজাকার বািহনীেত :যাগ :দওয়ার আhান জািনেয় বেলন, জনসাধারণ বুঝেত
:পেরেছ, dÎৃতকারীেদর (মুিkেযাdা) ফVািসs তৎপরতাই আমােদর
িবপয/েয়র জn দায়ী।

৪ আগs ১৯৭১
:মজর আফসারউিdন আহেমেদর :নতৃেt ময়মনিসংেহর ভালুকা থানার
:খয়াঘােট পািকsািন বািহনীর ওপর আkমণ চািলেয় ৯ জন পািকsািন :সনােক
হতVা কেরন। পািকsািন বািহনী ময়মনিসংেহর ভালুকা থানার ডাকািতয়া বাজার
এবং gােমর বািড়ঘর লুটপাট কেও :ফরার পেথ :মজর আফসারউিdেনর
:নতৃেt মুিkেযাdারা :পছন ও বাম িদক :থেক আkমণ চালায়। ফেল
পািকsািন বািহনীর ৩০ জন :সনা িনহত ও আহত হয়। লুট করা সমs মালপt
মুিkেযাdােদর হsগত হয়। ৭ নং :সkের পািকsািন হানাদার বািহনী নদীপেথ
তােহরপুেরর িদেক অgসর হেল হািবলদার শিফেকর :নতৃেt মুিkেযাdারা
অVামবুশ কের। এেত উভয় পেkর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। এ সংঘেষ/ ১৮ জন
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পািকsািন :সনা িনহত হয়। িসেলেট মুিkবািহনী বড়েলখা-িবয়ানীবাজার
সড়কপেথ চানgাম বাজােরর কােছ পািকsািন বািহনীর একিট টহলদার দলেক
অVামবুশ কের। pায় এক ঘNা যুেdর পর ৭ জন পািকsািন :সনা পািলেয় যায়
এবং পািকsািন লVাn নােয়ক মামুন আনসারী মুিkেযাdােদর হােত ধরা পেড়।
জামালপুের মুিkবািহনী পািকsািন হানাদার বািহনীর শk ঘাঁিটর ওপর আkমণ
চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর িবপুল অstশst, :গালাবাrদ ও
জানমােলর kিত হয়। ঢাকায় সামিরক শাসক ১৬২ নং সামিরক আেদশ জাির
কের। গাইবাnায় খnকার আিজজুর রহমান ও রইসউdীনেক যথাkেম
আhায়ক ও সmাদক কের ১৩ সদsিবিশ• শািn কিমিট পুনগ/িঠত হয়।
kি•য়া সদর মহkমার kমারখালী থানার পািl gােম রাজাকারেদর
gিলেত dইজন মুিkেযাdা শহীদ হন। পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান
িটিভ সাkাৎকাের বেলন, :বআইিন-:ঘািষত আওয়ামী লীেগর pধান :শখ
মুিজবুর রহমােনর িবচার করা হেব।

৫ আগs ১৯৭১
৮ নং :সkের কVােpন hদার :নতৃেt বন/ী অপােরশেন ১৫ জন পািকsািন :সনা
িনহত হয়, অnিদেক ৪ জন মুিkেযাdা শহীদ হন। ফুলবািড়য়া থানার রাঙামািট
নামক sােন মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। এই
সংঘেষ/ পািকsািন হানাদারেদর একিট গািড় সmূণ/ Ñংস হয় এবং ৩৫ জন
পািকsািন :সনা িনহত ও ১৭ জন grতর আহত হয়। মুিkবািহনী kিমlায়
পািকsািন হানাদারেদর নয়নপুর ঘাঁিট আkমণ কের। এ অিভযােন বh
খানেসনা হতাহত হয়। মুিkেযাdারা অিভযান :শেষ িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত
িফের আেস। মুিkবািহনী kি•য়ায় পািকsািন বািহনীর নাটুদহ :কাmািন সদর
দpর আkমণ কের। এেত উভয় পেkর মেধV তুমুল যুd হয়। এ যুেd
মুিkেযাdা হাসান, আলাউল ইসলাম :খাকন, আবুল কােশম, রওশন আলম,
তািরক, রিবউল, আফাজ উিdন ও :কয়ামুিdন শহীদ হন। মািক/ন pিতিনিধ
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পিরষদ কতৃ/ক পািকsােন সামিরক সাহাযV pদান বnসংkাn psাব করায়
বাংলােদশ সরকােরর পk :থেক সেnাষ pকাশ করা হয়। মালেয়িশয়ার সােবক
pধানমntী :টংk আবdর রহমান বাংলােদশ িবষেয় পািকsােনর সংকট সmেক/
ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী ও পররাTমntী সরদার শরণ িসংেয়র সােথ
bবঠেক িমিলত হন। পািকsান সরকার বাংলােদশ সংকট সmেক/ :ƒতপt
pকাশ কের। জামায়ােত ইসলামীর রংপুর :জলা :সেkটাির মাওলানা কাজী
নাজমুল hদা bসয়দপুর, নীলফামারী, :ডামার, জলঢাকা, পীরগাছা ও গাইবাnা
এলাকা সফর কেরন। :সখানকার রাজাকারেদর কম/তৎপরতা পিরদশ/ন :শেষ
িতিন জানান, :জলায় ৬ হাজােরর :বিশ রাজাকার সশst :Tিনং িনেয়
dÎৃতকারীেদর িবrেd কাজ করেছ।

৬ আগs ১৯৭১
২ নং :সkের মুিkবািহনী রায়পুেরর কােছ পািকsািন :রÂার ও রাজাকারেদর
এল এম হাইsুল িশিবর আkমণ কের। এ অিভযােন ৯ জন পািকsািন :রÂার
হতাহত হয়। অপরিদেক একজন মুিkেযাdা আহত হন। ময়মনিসংেহ ছাtেনতা
হােশম মামুদ ও sেবদার :মজর িজয়াউল হেকর :নতৃেt dই :কাmািন
মুিkেযাdা পািকsািন বািহনীর বাnরকাটা িবওিপ আkমণ কের। এ যুেd ৩০
জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৩৫ জন আহত হয়। মুিkবািহনীর ৫ জন
মুিkেযাdা শাহাদাতবরণ কেরন এবং ৯ জন আহত হন।
মািক/ন িসেনেটর উdাstিবষয়ক িবচার িবভাগীয় উপপিরষেদর :চয়ারমVান
িসেনটর এডওয়াড/ :কেনিড বেলন, পািকsানেক সামিরক সাহাযV :দওয়ার
ফেলই উdাst সমsার সৃি• হেয়েছ। বাংলােদেশর উেd°pেণািদত ও
বাsবতাবিজ/ত নীিত gহেণর জn িতিন িনkন pশাসনেক অিভযুk কেরন।
িbিটশ পাল/ােমেªট সােবক মntী জন :sানহাউস আওয়ামী লীেগর pধান :শখ
মুিজবুর রহমােনর মুিkর জn চাপ :দওয়ার উেdে° pধানমntী এডওয়াড/
িহথেক :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর সােথ আেলাচনা করার পরামশ/ :দন। িতিন
বেলন, :শখ মুিজবেক মুিk িদেল পূব/ পািকsােন একিট রাজৈনিতক মীমাংসায়
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:পৗঁছােনা সmব হেব। ইসলামাবােদ জৈনক সরকাির মুখপাt বেলন, pিসেডªট
ইয়ািহয়ার কােছ চীনা pধানমntী :চৗ এন লাই এক পেt আƒাস িদেয়েছন,
ভারত যিদ পািকsান আkমণ কের তাহেল চীন পািকsানেক পূণ/ সমথ/ন দান
করেব।
ভারেতর :লাকসভার সােড় চারশেয়র :বিশ সদs জািতসংঘ মহাসিচব
উথােªটর কােছ িলিখত এক sারকিলিপেত পািকsােনর কারাগাের আটক
বাংলােদেশর :নতা :শখ মুিজবুর রহমােনর আসn িবচার বn করার বVাপাের
সাহােযVর আেবদন জানান। তারা বাংলােদেশর :নতার িনঃশত/ মুিk দািব
কেরন। িসেলট শািn কিমিটর :নতা মকবুল আলী :চৗধুরী, শাহাবুিdনসহ ৫
সদেsর একিট দল :ডমেkিটক পািট/র pধান nrল আিমেনর সেŋ :দখা কের
কম/পdিত সmেক/ আেলাচনা কেরন। শায়েখ জািময়া ইমদািদয়া িকেশারগÂ
শাখার pাkন সদsসিচব মাওলানা
আতাহার আলী পািকsােনর অখNতা রkায় ‘মুজািহদ বািহনী’:ত সকল
মাdাসার ছাt, িশkক ও পািকsােনর আদেশ/ িবƒাসী ইসলামিpয় যুবকেদর
:যাগ :দওয়ার আhান জানান।

৭ আগs ১৯৭১
৭ নং :সkেরর :গিরলা pধান আহসান হািবেবর :নতৃেt মুিkেযাdারা বgড়া
:জলার সাবgােম হানাদারেদর একিট িমিলটাির লির অVামবুশ কের। এই
অVামবুেশ লিরিট সmূণ/ Ñংস হয় এবং ৩ জন পািকsািন :সনা িনহত ও
একজন আহত হয়। ঢাকায় মুিkবািহনীর :গিরলােযাdা জুেয়ল, বিদউjামান,
আলম, পুলু, sপন ও সামাদ ফাম/েগেটর িমিলটাির :চকেপােsর ওপর আkমণ
চালায়। মুিkবািহনীর এ অিভযােন ৫ জন িমিলটাির পুিলশ ও তােদর সহেযাগী
৬ জন রাজাকার িনহত হয়। বাংলােদশ সরকােরর পk :থেক এক িববৃিতেত
পািকsান সরকার কতৃ/ক pকািশত বাংলােদশ-সংkাn :ƒতপেtর িববরণ
িমথVার :বসািত বেল মnবV করা হয়। ঢাকার সামিরক কতৃ/পk বেল, পূব/
পািকsােনর সীমাnবত/ী এলাকায় দলতVাগী bসিনক ও িবিTnতাবাদী িবেdাহীরা
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ভারেতর pতVk সহেযািগতায় pকা° আkমণ >r কেরেছ। পূব/ পািকsান
জামায়ােত ইসলামীর আিমর :গালাম আযম kি•য়ায় শািn কিমিটর এক সভায়
বেলন, আওয়ামী লীগ ও এর pধান :শখ মুিজবুর রহমান ভারেতর সােথ bমtী
sাপন কের জনগেণর pিত িবƒাসঘাতকতা কেরেছন। িসেলট :জলার উtর-পূব/
এলাকায় শাহবাজপুের মুিkবািহনীর সাফলVজনক আkমেণ ৫০ জন পািকsািন
bসn খতম হেয়েছ। :গিরলােযাdারা ৪ জন পািকsািন bসnেক জীবn অবsায়
আটক করেত সkম হেয়েছ। যেশােরর নাভারন এলাকায় :গিরলােযাdারা
রাজাকারেদর ওপর এক অতিক/ত হামলা চালায়। এেত ৯৩ জন শtr িনহত ও
অেনক আহত হয়।

৮ আগs ১৯৭১
বাংলােদশ সরকােরর অsায়ী রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম পািকsােনর
:pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খােনর pিত hঁিশয়াির উÁারণ কের বেলন,
রাTপিত :শখ মুিজবুর রহমােনর জীবন নােশর pহসনমূলক িবচার অnwান
:থেক িবরত না হেল এর দায়ভাগ ইয়ািহয়ােক বহন করেত হেব। bসয়দ নজrল
ইসলাম অিবলেm বাংলােদেশর :নতার pহসনমূলক িবচার বেnর উেdে°
ইয়ািহয়া খােনর ওপর চাপ সৃি•র জn িবƒ :নতৃবৃেnর pিত আhান জানান।
ভারতীয় :লাকসভায় পররাTমntী সরদার শরণ িসং পািকsান সরকার কতৃ/ক
সামিরক আদালেত বাংলােদেশর রাTপিতর িবচার অnwােনর :ঘাষণায় ভারত
সরকােরর উেdগ ও :kােভর কথা জানান। িতিন :শখ মুিজবুর রহমােনর
জীবেনর িনরাপtা িনিmত করার জn িবƒ :নতৃবৃেnর pিত আhান জানান।
:সািভেয়ত পররাTমntী আঁেd :gািমেকা বাংলােদশ pে³ আেলাচনার জn
িবেশষ সফের নয়ািদিlেত আেসন। খুলনায় রাজাকার বািহনী বVাপক হতVা ও
Ñংসযj চালায়। :তরখাদা থানার রাজাকাররা ২৫ জন মুিkেযাdােক
নৃশংসভােব হতVা কের ও অেনকেক আহত কের। িসেলেটর :গালাপগÂ থানার
রাজাকার ও শািn কিমিটর সদsেদর অমাnিষক অতVাচাের একজন মুিkেযাdা
শাহাদাতবরণ কেরন।
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৯ আগs ১৯৭১
ভারত :সািভেয়ত bমtী চুিk sাkর হয়। িবকাল ৫টায় ময়মনিসংেহ :মজর
আফসারউিdেনর :নতৃেt মুিkেযাdারা পািকsািন বািহনীর মিlকবাড়ী ঘাঁিটর
ওপর আkমণ চালায়। এেত ১৪ জন পািকsািন :সনা ও ৪ জন রাজাকার িনহত
হয় এবং কেয়কজন আহত হয়। ২ নং :সkেরর পািনয়াrপ নামক sােন
মুিkবািহনী হানাদার :সনােদর অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ১৪ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়। অVামবুশ :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত
িফের আেস। বgড়া :জলার সাবgােম :গিরলাবািহনীর পুঁেত রাখা মাইন
িবেsারেণ পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn িনহত ও ৬ জন আহত হয়।
পািকsািন বািহনী চাঁপাইনবাবগÂ মহkমার িশবগÂ থানায় মুিkবািহনীর
কালীবাড়ী অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ মুিkবািহনীেক pচুর
kিত sীকার কের কালীবাড়ী অবsান তVাগ করেত হয়। িপেরাজপুের
মুিkবািহনী কাউখালী থানা আkমণ কের। এই অিভযােন মুিkেযাdারা
কাউখালী থানা ও pচুর অstশst দখল কের। রাওয়ালিপিªডেত pধান সামিরক
আইন pশাসেকর সদর দpর :থেক :ঘাষণা করা হয়, পািকsােনর িবrেd যুd
:ঘাষণা ও অnাn অিভেযােগ িবেশষ সামিরক আদালেত :বআইিন-:ঘািষত
আওয়ামী লীেগর সভাপিত :শখ মুিজবুর রহমােনর িবচার করা হেব। আগামী
১১ আগs িবচার >r হেব। িবচােরর িববরণ :গাপন রাখা হেব। অিভযুkেক
আtপk সমথ/ন ও আইনজীবী িনেয়ােগর sেযাগ :দওয়া হেব। তেব
আইনজীবীেক পািকsািন নাগিরক হেত হেব। কনেভনশন মুসিলম লীগ
:সেkটাির :জনােরল মািলক :মাহাmদ কােসম িতন মুসিলম লীগেক একtীভূত
করার লেkV আেলাচনার জn ঢাকা আেসন।

১০ আগs ১৯৭১
িসেলেট কVােpন রেবর :নতৃেt পাঁচ :কাmািন :যাdা পািকsািন বািহনীর
শাহবাজপুর :রলওেয় :sশন অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। pায় dই ঘNা
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যুd :শেষ মুিkবািহনী শাহবাজপুর :রলওেয় :sশেনর একিট বড় অংশ িনয়ntণ
কের এবং দখলকৃত এলাকায় পািকsািন পতাকা Ñংস কের বাংলােদেশর
পতাকা উেtালন কের। এ পয/ােয় হঠাৎ পািকsািন :সনারা আিট/লাির আkমণ
চালায়। পািকsািন বািহনীর এ পাlা আkমেণ মুিkেযাdারা ছtভŋ হেয় পেড়
এবং িপছু হেট। এই যুেd মুিkবািহনী pচুর :গালাবাrদ উdার করেলও
ইিপআর হািবলদার kতুব, নােয়ক মাnান ও মুজািহদ, হািবলদার :মাহাmদ
ফেয়জসহ ৬ জন মুিkেযাdা শহীদ হন এবং ৫ জন আহত হন। ৪ নং :সkেরর
ডাউিক সাব-:সkের মুিkবািহনী পািকsািন হানাদার বািহনীর সহেযাগী
রাজাকারেদর চতুলবাজার ঘাঁিট আkমণ কের। এেত ৩ জন রাজাকার
মুিkেযাdােদর হােত বিn হয় ও ২ জন িনহত হয়। অিভযান :শেষ মুিkেযাdা
দল :কান kয়kিত ছাড়াই িনজ অবsােন িফের আেস। কVােpন সােলক এক
pাটুন মুিkেযাdা িনেয় শালদা নদীর পিmেম kিমlা িস অVাªড িব :রােডর
কােছ িশদলাই নামক gােম ঘাঁিট sাপন কেরন। যুkরােTর পররাTমntী
উইিলয়াম রজাস/ বাংলােদশ pে³ পািকsান-ভারত পিরিsিত িনেয় জািতসংঘ
সদর দpের মহাসিচব উথােªটর সােথ আেলাচনা কেরন। চার ঘNা বVাপী এ
bবঠেক মািক/ন রাTদূত জজ/ বুশও উপিsত িছেলন।

১১ আগs ১৯৭১
:মজর সােলেকর :নতৃেt মুিkেযাdারা bাhণবািড়য়া-kিমlা সড়েক রsল
gােমর কােছ একিট রাজাকার কVাm আkমণ কের। এই আkমেণ ২০ জন
রাজাকার িনহত হয় ও ৩০ জন বিn হয়। আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা
িনরাপেদ িনেজর অবsােন িফের আেস। ৭ নং :সkেরর :মেহিদপুরেমেহ-:সkের
sেবদার :মজর মিজেদর :নতৃেt মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর কলাবািড়
অবsােনর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এেত উভয় পেkর মেধV :দড় ঘNা
gিল িবিনময় হয়। অবেশেষ পািকsািন :সনারা কলাবািড় অবsান তVাগ কের
নদী :পিরেয় কনসােট চেল :যেত বাধV হয়। কলাবািড় মুিkবািহনীর পূণ/ দখেল
চেল আেস। মুিkবািহনী dঃসাহসী :গিরলা :যাdারা ঢাকার িবলাসবhল :হােটল
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ইªটারকিªটেনªটােল টাইম :বামার িবেsারণ ঘটায়। এেত আেমিরকার টাইমs
পিtকার সংবাদদাতাসহ ২০ জন খানেসনা grতরrেপ আহত হয়। :গালাম
আযম এক িববৃিতেত বেলন, ‘তথাকিথত বাংলােদশ আেnালেনর সমথ/করা
ইসলােমর dশমন। তারা ইিতমেধV বh ঈমানদার ও :দশেpিমকেক হতVা
কেরেছ।’ িতিন আেরা বেলন, ‘dই একজন :নতােক হতVা কের পূব/ পািকsােন
ইসলািম জীবনবVবsা pিতwার আেnালনেক sb করা যােব না।’

১২ আগs ১৯৭১
বাংলােদশ সরকােরর sরাTমntী এ এইচ এম কামাrjামান মুিজবনগের
বেলন, মুিkযুd এখন :কবল মুিkেফৗজ ও দখলদার পািকsািন বািহনীর মেধV
সীমাবd :নই। এই লড়াই এখন জনযুেd পিরণত হেয়েছ। :দশবাসী
হানাদারেদর িবতািড়ত কের sেদশভূিমেক মুk করেত বdপিরকর। ৮ নং
:সkের মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর :পাটখালী িবওিপ ঘাঁিটর ওপর অতিক/ত
আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর আkমেণর মুেখ পািকsািন হানাদার bসnরা
:পাটখালী িবওিপ অবsান :ছেড় পািলেয় যায়। মুিkবািহনীর বীরেযাdারা
:পাটখালী িবওিপ দখল কের :সখােন pিতরkা ঘাঁিট sাপন কের।
পািকsািন :নিভ snরবেনর :ভতের মুিkবািহনীর লাওতাড়া ঘাঁিটর ওপর
dই িদক :থেক আkমণ চালায়। পািকsািন হানাদারেদর এ আkমেণ
মুিkবািহনী িপছু হেট খুলনা :জলার আশাsিন থানার বড়দল ঘাঁিটেত িফের
আেস। কােদর িসিdকীর িনেদ/েশ মুিkেযাdা হািবেবর :নতৃেt মুিkেযাdাদল
যমুনা নদীেত হানাদারেদর অst :বাঝাই ৭িট জাহােজর ওপর তীb আkমণ
চালায়। এেত জাহাজgেলা বালুচের আটেক যায় এবং ১৪-১৫ জন খানেসনা
িনহত হয় ও অnাnরা পািলেয় যায়। জাহােজর লগবুগ ও মুভেমªট অড/ােরর
িহসাব অnসাের জাহাজgেলােত এক লাখ kিড় হাজার বেk এkশ :কািট
টাকার নানা ধরেনর চায়িনজ, িbিটশ ও মািক/ন অstশেstর িহসাব পাওয়া যায়।
মুিkেযাdারা এ :থেক pচুর পিরমাণ অstশst ও :গালাবাrদ উdার কের এবং
:নওয়া সmব নয় এrপ pচুর অstশst ও :গালাবাrদ jািলেয় :দয়। ভারেতর
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pধানমntী ইিnরা গাnী বাংলােদেশর :নতা :শখ মুিজবুর রহমােনর িবচার
সmেক/ পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর ওপর pভাব িবsােরর জn
জািতসংঘ মহাসিচব ও ২৪িট :দেশর রাTpধােনর pিত আেবদন জানান।
লªডেনর পািকsােনর সােবক পররাTমntী হািমdল হক :চৗধুরী িbিটশ মntীেদর
সােথ সাkাৎকাের বেলন, পূব/ পািকsােনর জনগণ বত/মােন :যসব অsিবধার
সmুখীন হেয়েছ, তা :সনাবািহনীর সৃ• নয়। এর জn দায়ী সশst
অnpেবশকারী (মুিkেযাdা)। ঢাকা শহর শািn কিমিটর :চয়ারমVান আলহাজ
:মাহাmদ িসরাজউdীন ও :সেkটাির :মাহাmদ মনsর আলী :pস িবjিpর
মাধVেম যথাযথভােব আজািদ িদবস পালেনর আhান জানান।

১৩ আগs ১৯৭১
ঢািবর ৪ জন pেফসরেক পািকsািন বািহনী ধের িনেয় যায়। ঢাকায়
মুিkবািহনীর :গিরলাদল পািকsািন িবমানবািহনীর একিট িজপেক :ডমরার
কােছ অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ িজপিট Ñংস হয় এবং ৪ জন পািকsািন
িবমানবািহনীর ও :সনাবািহনীর :গােয়nা bসিনক িনহত হয়। মুিkেযাdারা
তােদর কাছ :থেক অেনক মূলVবান কাগজপt, পিরচয়পt ও কেয়কিট
িরভলবার দখল কের। মুিkবািহনীর একিট :গিরলাদল :ঘাড়াশােলর কােছ
পািকsািন বািহনীর িঝনারিদ অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। আড়াই
ঘNাবVাপী যুেd একজন পািকsািন :সনা িনহত হয় ও ১৫ জন :গিরলােদর
কােছ আtসমপ/ণ কের। এ অিভযােন মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কVাm
:থেক pচুর অstশst, রসদ ও অnাn িজিনসপt দখল কের। মুিkবািহনী
পািকsািন বািহনীর ভুrŋামারী বাজার ঘাঁিট আkমণ কের। এই আkমণ
অlkেণর মেধVই pচN সংঘেষ/ rপ :নয়। এেত পািকsািন বািহনী বVাপক
kিতর sীকার হয়। অপরিদেক মুিkেযাdা ইিপআর িসপািহ কিবর আহমদ
শহীদ হন। বাংলােদশ সরকােরর pধানমntী তাজউdীন আহমদ sাধীন বাংলা
:বতার :কেndর সােথ এক সাkাৎকাের বেলন, বাংলােদেশর রাTপিত বŋবnু
:শখ মুিজবুর রহমােনর িকছু হেল সারা দিkণ-পূব/ এিশয়ায় ভয়ংকর পিরিsিতর
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সৃি• হেব। পািকsান সরকােরর :কােনা অিধকার :নই বŋবnুর িবচার
অnwােনর। িতিন এ বVাপাের িবƒ শিkবেগ/র হsেkপ কামনা কেরন।
জািতসংঘ মহাসিচব উথাªট বাংলােদেশর :নতা :শখ মুিজবুর রহমােনর িবচার
pসেŋ জািতসংঘ সনেদ উেlিখত মানিবক িবষেয়র পিরপিn মnবV কের বেলন,
:শখ মুিজবুর রহমােনর মামলা সmেক/ :কােনা আইনগত িসdাn gহণ
পািকsান সীমােnর বাইের pিতিkয়ার সৃি• করেব। :কননা, তার িবচার pসŋিট
মানিবক উেdেগর সীমা ছিড়েয় :গেছ।

১৪ আগs ১৯৭১
পািকsািন হানাদারেদর একিট :ঘাড়াশােলর কােছ িঝনারিদ :রলওেয় :sশেনর
কােছ একিট gােম লুটতরাজ করেত এেল মুিkবািহনীর একদল :গিরলােযাdা
তােদর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। পািকsািন :সনারা pায় িতন ঘNা
যুেdর পর dিট মৃতেদহ ও কেয়কজন bসnেক :ফেল নরিসংদীর িদেক পািলেয়
যায়। মুিkবািহনী :কাmানীগÂ থানার বsরহােটর কােছ পািকsািন
িমিলটািরেদর অVামবুশ কের। এেত একিট টেয়াটা িজপ সmূণ/ Ñংস হয় এবং
৩০ জন িমিলটাির হতাহত হয়। এই সংঘেষ/ বীর মুিkেযাdা িসপাই nrnবী
মারাtকভােব আহত হন। মহােদবপুর থানার হাপুিনয়া মহাসড়েক মুিkবািহনীর
পুঁেত রাখা একিট শিkশালী িডনামাইেটর িবেsারেণ হানাদার বািহনীর একিট
িজপ Ñংস হয়। এেত পািকsািন হানাদারেদর ৫ জন bসn িনহত হয়। ৭ নং
:সkেরর :মেহিদপুর সাব-:সkের sেবদার :মজর মিজেদর :নতৃেt
মুিkেযাdাদল পািকsািন হানাদারেদর কানসাট অবsােনর ওপর মট/ার আkমণ
চালায়। এ আkমেণ কেয়কজন পািকsািন :সনা হতাহত হয়। ইিলয়ােসর
:নতৃেt মুিkেযাdাদল িমরসরাই হেয় চTgাম শহের আসার পেথ িময়াজান
ঘােট পািকsািন :সনােদর সােথ সরাসির যুেd িলp হয়। এই যুেd ৫ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয় ও অেনক আহত হয়। মুিkেযাdারা অkত অবsায়
িনজ অবsােন চেল আেস। kিমlায় মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর মািঝগাছা
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অবsােনর ওপর আkমণ কের। মুিkবািহনীর এই সফল আkমেণ পািকsািন
বািহনীর ১০ জন bসn িনহত হয় ও অেনেক আহত হয়।

১৫ আগs ১৯৭১
চTgাম, খুলনা, মংলা ও নারায়ণগÂ বnের একই সমেয় :নৗ-কমােªডা
মুিkেযাdারা অপােরশন চািলেয় পািকsািন বািহনীর pচুর kিত সািধত কের। ২
নং :সkের মুিkবািহনীর এক pাটুন :যাdা পািকsািন :সনােদর রসদেবাঝাই
dিট :নৗকােক bাhণপাড়া :থেক নয়নপুর যাবার পেথ অতিক/ত আkমণ কের।
এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর রসদেবাঝাই :নৗকা dিট িবÑs হেয় পািনেত
ডুেব যায় এবং ১১ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। kিমlায় মুিkবািহনীর
একিট সিmিলত দল :হামনা থানার ওপর অতিক/ত আkমণ কের। থানার
:ভতের অবিsত পািকsািন পুিলশ ও :সনারা আkমণ pিতহত করার :চ•া
চালায়। িকnt dই ঘNা তুমুল যুেdর পর তারা মুিkেযাdােদর কােছ আtসমপ/ণ
করেত বাধV হয়। এই যুেd পািকsািন বািহনীর ১০ জন bসn িনহত হয় ও ১৪
জন মুিkেযাdােদর হােত বিn হয়। সnVায় :মজর আবু তােহেরর :নতৃেt ১৫০
জন মুিkেযাdা ময়মনিসংেহ পািকsািন হানাদার বািহনীর কামালপুর ঘাঁিটর
ওপর তীb আkমণ চালায়। dই ঘNা sায়ী এ যুেd পািকsািন বািহনীর ১৫-১৬
জন bসn িনহত হয়। অপরিদেক মুিkবািহনীর ১৫ জন :যাdা আহত হয়।
মািক/ন িসেনেটর উdাst-সংkাn সাবকিমিটর :চয়ারমVান িসেনটর এডওয়াড/
:কেনিড নয়ািদিlেত ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী ও পররাTমntী সরদার
শরণ িসংেয়র সােথ বাংলােদশ pসŋ ও শরণাথ/ী পিরিsিত িনেয় আেলাচনা
কেরন। পািকsােনর সােবক পররাTমntী হািমdল হক :চৗধুরী লªডেন বেলন,
যারা sাধীন বাংলােদেশর sp :দখেছন তারা মীর জাফেরর মেতাই ভুল
করেছন। পািকsান সরকার জািতসংেঘর মহাসিচব উথােªটর িববৃিতর তীb
pিতবাদ জািনেয় বেলন, ‘:শখ মুিজব :দশ ও জািতর শtr। তার িবচার
সmূণ/ভােব পািকsােনর অভVnরীণ বVাপার। :শখ মুিজেবর িবচাের নাক গিলেয়
জািতসংঘ তার সীমা ছািড়েয় :গেছ।’
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১৬ আগs ১৯৭১
kিমlা :থেক িতন মাইল উtর-পূব/ িদেক কVােpন মাহবুেবর :নতৃেt
মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর কংসতলা অবsােনর ওপর অতিক/ত আkমণ
কের। তুমুল সংঘেষ/ িকংকত/বVিবমূঢ় পািকsািন :সনারা পযু/দs হেয় তােদর
ঘাঁিট :ছেড় পািলেয় যায়। এই সংঘেষ/ একজন অিফসারসহ ৩০ জন পািকsািন
bসn হতাহত হয়। অিভযান :শেষ মুিkেযাdাদল িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের
আেস। ৩ নং :সkেরর কিটয়াদীেত হািবলদার আকমল আলীর :নতৃেt
মুিkেযাdাদল পািকsািন bসnেবাঝাই কেয়কিট :মাটর লnেক অVামবুশ কের।
এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর কেয়কিট লn িবÑs হেয় পািনেত ডুেব যায়
এবং ১৪৩ জন পািকsািন bসn িনহত ও অেনক আহত হয়।
বgড়ায় bসয়দ ফজলুল আহসান িদপুর :নতৃেt মুিkবািহনী সািরয়াকািn
থানার িনকটবত/ী রামচndপুর gােম পািকsািন হানাদারেদর একিট দলেক
ধলাপাড়া ঘােট আkমণ কের। এেত ৩০ জন পািকsািন :সনা িনহত ও বh
আহত হয়। অপরিদেক বীর মুিkেযাdা হােতম শহীদ হন এবং কােদর িসিdকী
আহত হন। িনজামউিdন লsর ময়নার :নতৃেt মুিkেযাdাদল িসেলট-sনামগÂ
সড়েক জয়কলস :সতুর কােছ পািকsািন হানাদারেদর আkমণ কের। এেত
পািকsািন :সনারাও পাlা আkমণ চালায়। ১২ ঘNা বVাপী এ যুেd ৯ জন
পািকsািন :সনা িনহত ও ১০ আহত হয়। যুেd অিধনায়কসহ ৪ জন মুিkেযাdা
আহত হন। :ফনীেত পািকsািন বািহনীর dিট শিkশালী pাটুন নাগাইেশর িদেক
অgসর হেল sেবদার নজrল ও sেবদার মুিনেবর :নতৃেt মুিkবািহনী তােদর
ওপর আকিsক আkমণ চালায়। এেত ২৫ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়।
ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী নয়ািদিlেত বেলন, বাংলােদেশর সংকটজিনত
পিরিsিত sাধীনতার পর ভারেতর জn সবেচেয় বড় চVােলÂ। িবপুল শরণাথ/ীর
চােপ ভারেতর অথ/নীিত সংকেটর মুেখ।
সামিরক শাসক ১৪ জন জাতীয় পিরষদ সদsেক ২২ আগs সকাল
১০টার মেধV নােটাের ২ নং :সkেরর উপসামিরক আইন pশাসেকর আদালেত

200

হািজর হবার িনেদ/শ :দয়। এরা হেTন: িরয়াজউিdন আহেমদ, :মাশাররফ
:হােসন :চৗধুরী, মিতউর রহমান, মিফজ আলী, :মাহাmদ :চৗধুরী, :মা.
আিজজুর রহমান, শাহ মাহতাব আহেমদ, মিজবুর রহমান, :মাতাহার :হােসন
তালুকদার, আবdল আউয়াল, আবdল :মািমন তালুকদার, আবু সাঈদ, এ িব
এম :মাকেসদ আলী ও অধVাপক :মা. ইউsফ আলী।

১৭ আগs ১৯৭১
:জেনভাs আnজ/ািতক আইন সিমিতর পk :থেক :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর
িনকট :pিরত তার বাত/ায় :শখ মুিজেবর মুিk দািব করা হয়। পািকsািন
:সনােদর একিট িবরাট দল নদীর পাড় িদেয় এবং সেŋ bসnেবাঝাই িতনিট
:নৗকা শালদানদী :থেক bাhণপাড়ার িদেক অgসর হয়। পািকsািন :সনােদর
এই দলিটেক বীর মুিkেযাdারা অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ :নৗকার আেরাহী
১৮ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। িকnt নদীর পাড় িদেয় আসা পািকsািন
:সনােদর দলিটর pবল চােপ মুিkেযাdারা িপছু হেট। মুিkবািহনী সারদা
পুিলশ একােডিমেত অবsানরত পািকsািন :কাmািনর ওপর অতিক/ত আkমণ
চালায়। এই dঃসাহিসক অিভযােন মুিkেযাdা দেলর একজন বVতীত সকেলই
শহীদ হন। অnিদেক পািকsািন বািহনীর ১০ জন িনহত হয়। মুিkবািহনীর
snরবন কVােm কVােpন িজয়া মুিkেযাdােদর কনফােরn ডােকন। এ
কনফােরেn বিরশােলর চারিট থানা আkমেণর জn পৃথক পৃথক দল গঠন
করা হয়। দলgেলা হেT: ভাªডািরয়া থানার জn sেবদার আিজজ এবং
লিতেফর :নতৃেt ২০ জেনর একিট দল; কাউখালী থানার জn কমাªডার
হািবেবর :নতৃেt ২০ জেনর একিট দল; রাজাপুর থানার জn sেবদার rsেমর
:নতৃেt ২০ জেনর একিট দল ও মঠবািড়য়া থানার জn কVােpন িজয়ার
:নতৃেt ৫০ জেনর একিট দল। kিড়gােমর িচলমারীর পূব/ িদেক অ•ম ইs
:বŋেলর :যাdারা পািকsািন হানাদারেদর dিট অবsােনর ওপর আkমণ
চালায়। এ আkমেণ পািকsািন :সনারা অবsান dিট পিরতVাগ কের এবং ৪ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়। টাŋাইেল ভাতkরা ও পয়লার মাঝখােন
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মুিkবািহনী ও পািকsািন বব/রেদর মেধV তুমুল যুd হয়। এই যুেd বীর
মুিkেযাdা বাk শহীদ হন এবং মুিkেযাdা িবমানিবহারী দাস পািকsািন
:সনােদর হােত ধরা পেড়ন। িসেলেট পািকsািন হানাদার বািহনী বVাপক হতVা
ও Ñংসযj পিরচালনা কের। বািনয়াচঙ থানা সদর :থেক পািকsািন
:সনাবািহনীর এক িবশাল দল মাকালকািn gােমর ওপর হামলা চািলেয় ৮৭
জন িনরীহ িনরপরাধ :লাকেক হতVা কের। gিলিবd কের আেরা কেয়কশ
:লাকেক। লুিNত হয় পুেরা gাম। :ল. :জনােরল িটkা খান আওয়ামী লীেগর ১৬
জন জাতীয় পিরষদ সদsেক ২৩ আগেsর মেধV সামিরক আদালেত হািজর
হবার িনেদ/শ :দয়। অnথায় তােদর অnপিsিতেত িবচার করা হেব বেল
:ঘাষণা কের। :গালাম আযম আওয়ামী লীেগর ৮৮ জন জাতীয় পিরষদ
সদেsর আসন বহাল থাকায় উেdগ pকাশ কেরন।

১৮ আগs ১৯৭১
রােত কমাªডার মাহবুব আলেমর :নতৃেt মুিkবািহনী পnগেড় পািকsািন
বািহনীর পািনমাছ ঘাঁিটেত মট/ার আkমণ চালায়। kিমlায় পািকsািন :সনােদর
৩িট দল মুরাদনগর :থেক :হামনার িদেক :নৗকায় অgসর হয়। মুিkবািহনীর
:গিরলাদল মুরাদনগর :থেক ৮ মাইল দূের পািকsািন :সনােদর :নৗকাgেলােক
অVামবুশ কের। :গিরলােদর gিলেত dিট :নৗকা পািনেত ডুেব যায় এবং একজন
কVােpনসহ ২৯ জন পািকsািন :সনা ও ৫ জন রাজাকার িনহত হয়। এ
অিভযােন মুিkবািহনী pচুর অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের। বিরশােল
পািকsািন বািহনীর ৪িট গানেবাট শরণেখালা :রÂ অিফস অিতkম কের উtর
িদেক যাবার পর পরবত/ী ৩িট গানেবােটর ওপর :ভালা নদীর dই পাড় :থেক
মুিkেযাdারা pবল gিলবষ/ণ কের। এেত একিট গানেবাট িবÑs হয় ও ৪ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়। :ভার :থেক িবকাল ৪টা পয/n যুd কেরও নদীর
পােড় অবতরেণ বVথ/ হেল পািকsািন :সনারা িপছু হেট। এ যুেdর পর
মুিkেযাdারা তVারাবাকা হাট নামক sােন একt হয়। মুিkবািহনী িসেলট
শহেরর কদমতলী ঝােলাপাড়ার কােছ পািকsািন :সনাবািহনীর একিট িজপ
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অVামবুশ কের। এেত একজন পািকsািন অিফসারসহ ৩ জন পািকsািন :সনা
িনহত হয়। সফল অিভযান :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের
আেসন। নওগাঁর kলফেতপুের পািকsািন হানাদাররা মুিkেযাdােদর ওপর
হামলা চালায়। এেত ৬ জন মুিkেযাdা শহীদ হন ও ১২ জন আহত হন।
ওয়ািশংটেন মািক/ন পররাT দpেরর মুখপাt রবাট/ মVাকkিs বেলন, পািকsািন
:সনাবািহনী বাংলােদেশ গণহতVা চািলেয়েছ বেল িসেনটর এডওয়াড/ :কেনিড
:য অিভেযাগ কেরেছন যুkরাT সরকার তার সােথ একমত নয়। ঢাকায়
সামিরক আইন pশাসক :জনােরল িটkা খান আওয়ামী লীেগর ২৯ জন জাতীয়
পিরষদ সদsেক সামিরক আদালেত হািজর হবার িনেদ/শ :দয়।

১৯ আগs ১৯৭১
dপুর ১২টায় পািকsািন বািহনীর িতনিট :নৗকা শালদানদী অবsান :থেক
bাhণপাড়ার িদেক অgসর হেল মুিkবািহনী :ছাট নাগাইেশর কােছ
:নৗকাgেলার ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর dিট
:নৗকা পািনেত ডুেব যায় ও ২০ জন পািকsািন :সনা :নৗকা :থেক :নেম পেড়
এবং মুিkেযাdােদর ওপর পাlা আkমণ চালায়। pায় চার ঘNা
gিলিবিনমেয়র পর পািকsািন :সনারা িপছু হেট। মুিkবািহনী পািকsািন
বািহনীর শালদানদী gদাম অবsােনর ওপর কামান আkমণ চালায়। এেত
পািকsািন বািহনীর একিট বাংকার Ñংস হয় ও ৮ জন পািকsািন :সনা িনহত
হয়। সnVায় মুিkবািহনীর kিড়gােম পািকsািন হানাদার বািহনীর িচলমারী ঘাঁিট
আkমণ কের। এেত হানাদারেদর িকছু বাংকার Ñংস হয় ও ৪ জন পািকsািন
:সনা িনহত হয়। ঢাকায় মুিkবািহনী সাটুিরয়া থানা আkমণ কের। এ অিভযােন
৪ জন পািকsািন :সনা ও ৫ জন পুিলশ িনহত হয় এবং ১৪ জন পািকsািন
:সনা মুিkেযাdােদর হােত বিn হয়। থানা :থেক মুিkেযাdারা pচুর অstশst ও
:গালাবাrদ দখল কের। খুলনার পাইকগাছায় মুিkবািহনী পািকsািন হানাদার
বািহনীর একিট লnেক অVামবুশ কের। এেত লেn অবsানকারী ২৬ জন
পািকsািন :সনার সকেলই িনহত হয় এবং লnিট িবÑs হয়।
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পািকsান সরকার :ঘাষণা কের, পূব/ পািকsান pােদিশক পিরষেদর
সদsপেদ অধুনালুp আওয়ামী লীেগর িটিকেট িনব/ািচত ৯৮ জন সদেsর
সদsপদ বVিkগত পয/ােয় বহাল থাকেব।

২০ আগs ১৯৭১
মুিkবািহনীর অVামবুশ দল kিমlার এক মাইল উtের পািকsািন বব/রেদর
একিট টহলদার pাটুনেক অVামবুশ কের। মুিkেযাdােদর অতিক/ত আkমেণ
পািকsািন :সনারা হকচিকত হেয় ছtভŋ হেয় পলায়ন কের। এই অVামবুেশ ১১
জন পািকsািন :সনা িনহত ও িতনজন আহত হয়। মুিkেযাdারা পািকsািন
:সনােদর একিট :মিশনগান ও কেয়কিট িজ-৩ রাইেফল দখল কের। (বীরেŸw)
èাইট :লফেটnাªট মিতউর রহমান মুিkযুেd অংশ :নওয়ার জn পিরকlনা
:মাতােবক সকাল ১১টা ১৫ িমিনেট পাÂািব পাইলট অিফসার রােশদ
িমনহাজসহ িট-৩৩ pিশkণ িবমান (কল সাইন bু-বাড/-১৬৬) িছনতাই কের
ভারত অিভমুেখ উDয়ন কেরন। অপর পাইলেটর সােথ কেªTাল িনেয়
ধsাধিsর একপয/ােয় িসnুর :বিদেন িবমানিট িবÑs হেল উভেয়ই
শাহাদাতবরণ কেরন। মাsদ :হােসন আলমগীর নেবেলর :নতৃেt
মুিkেযাdাদল সািরয়াকািn থানার আওলাকািn gােমর পূব/ পােশ যমুনা
নদীেত একিট পািকsািন িমিলটাির লnেক আkমণ কের। রেকট লnােরর
আঘােত লnিট সmূণ/ িবÑs হয় এবং সকল আেরাহী িনহত হয়।
পাঁচ িদন পাঁচ রাত রkkয়ী যুেdর পর মুিkেযাdারা kিড়gােমর িচলমারী
এলাকা পািকsািন হানাদারমুk কের। আনেn উেdিলত জনগণ িচলমারীর
রণেkেt এেস :দখেত থােক বাংকাের বাংকাের পেড় থাকা শতািধক হানাদার
ও রাজাকােরর লাশ।
মুিkেযাdা পা-বচnd দােসর :নতৃেt মুিkেযাdারা sনামগেÂ পািকsািন
বািহনীর মুসিলমপুর অবsান আkমণ কের। এক ঘNার অিধক সময় যুেdর পর
পািকsািন :সনােদর চােপ মুিkেযাdারা যুdেকৗশল পিরবত/ন কের এবং
িজরানপুর gােম এেস অবsান :নয়।
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মুিkবািহনী খুলনায় পািকsািন বািহনীর °ামনগর অবsােনর ওপর িতনিট
কলােম যথাkেম কVােpন hদা, :ল. :বগ এবং নােয়ব sেবদার আবdল গফুর
ও হািবলদার :সাবহােনর :নতৃেt তীb আkমণ চালায়। তুমুল যুেdর পর
পািকsািন :সনারা তােদর অবsান তVাগ কের এবং °ামনগর মুিkবািহনী দখল
চেল আেস। এই সংঘেষ/ মুিkবািহনী ৪ জন পািকsািন :সনার লাশ উdার কের
ও ৪ জনেক আহত অবsায় বিn কের। অপরিদেক বীর মুিkেযাdা sেবদার
ইিলয়াসসহ ৮ জন মুিkেযাdা শহীদ হন এবং ৬ জন মুিkেযাdােক পািকsািন
:সনারা ধের িনেয় যায়। রাওয়ালিপিªডেত pধান সামিরক আইন pশাসেকর
সদর দpর :থেক এক :pসেনােট বলা হয় :বআইিন আওয়ামী লীগ pধান :শখ
মুিজবুর রহমান pখVাত আইনজীবী এ :ক :bািহেক িবেশষ সামিরক আদলেত
তার পk সমথ/েনর জn মেনানীত কেরেছন। :pসেনােট উেlখ করা হয়,
আওয়ামী লীগ pধান গত ১১ আগs িবেশষ সামিরক আদালেত pথম উপিsত
হবার পর আtপk সমথ/েনর জn অgািধকােরর িভিtেত িতনজন আইনজীবীর
নােমর তািলকা pদান কেরন। গত ১১ আগs পািকsােনর িবrেd যুd
:ঘাষণার অিভেযােগ :শখ মুিজবুর রহমােনর rddার কেk িবচার >r হেয়েছ।
মামলায় সমs >নািন :গাপন রাখা হেব। সামিরক আইন pশাসক :ল.
:জনােরল িটkা খান ১৩ জন জাতীয় পিরষদ সদsেক সামিরক আদালেত
হািজর হবার িনেদ/শ :দন।

২১ আগs ১৯৭১
মুিkবািহনীর একিট টহলদার দল kিমlার উtের গাজীপুর :রলওেয় :সতুর
কােছ পািকsািন বািহনীর একিট দলেক অVামবুশ কের। এই আkমেণ একজন
:লফেটnাªটসহ ৬ জন পািকsািন :সনা িনহত হয় এবং অবিশ• পািকsািন
:সনারা পািলেয় যায়। মুিkেযাdারা pচুর অstশst এবং grtপূণ/ মVাপ দখল
কের। পািকsািন বািহনীর এক :কাmািন bসn নরিসংদীর িনকটs মুিkবািহনীর
:গিরলা অবsােনর িদেক অgসর হেল পিথমেধV :গিরলাদল তােদর ওপর
অতিক/ত আkমণ চালায়। pায় এক ঘNা :গালাgিলর পর পািকsািন :সনারা
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:গালাgিল বn কের সামেনর িদেক অgসর না হেয় িপছু হেট। snরবেন
মুিkবািহনী ও পািকsািন :সনাবািহনীর মেধV রkkয়ী সংঘষ/ হয়। যুেd
মুিkেসনােদর :নতৃt :দন রাইেফলেসর কVােpন নাজমুল hদা। পূব/ পািকsান
সামিরক সরকার আনসার অধVােদশ ১৯৪৮ বািতল কের ‘রাজাকার অধVােদশ
১৯৭১’ জাির কেরন। জািতসংেঘর মহাসিচব উথাªট আওয়ামী লীগpধান :শখ
মুিজবুর রহমােনর :গাপন িবচার বn রাখার জn :য িববৃিত :দন, জামায়ােত
ইসলামীর :কndীয় পিরষদ তার সমােলাচনা কের বেল, জািতসংঘ মহাসিচব এ
বVাপাের kমতাবিহভূ/ত হsেkপ কেরেছন। পিরষেদ গৃহীত এক psােব বলা
হয়, :শখ মুিজবুর রহমােনর িবচার অnwান পািকsান সরকােরর িনজs িবষয়।
এ বVাপাের জািতসংঘ মহাসিচেবর হsেkপ করার :কােনা অিধকার :নই।
জামায়ােত ইসলামীর :কndীয় কিমিটর bবঠেক মাওলানা আবdর রিহম জানান,
হানাদার বািহনীর তৎপরতা যেথ• নয়। িতিন বাঙািলেদর ওপর ৬০ ও ৭৮ নং
সামিরক িবিধেক আেরা িনম/মভােব pেয়ােগর sপািরশ কেরন।

২২ আগs ১৯৭১
২ নং :সkের মুিkবািহনীর অVামবুশ দল পািকsািন :সনােদর একিট দলেক
:সানাগাজীর রাsায় অVািªট-টVাংক মাইন :পেত অVামবুশ কের। মাইেনর
আঘােত পািকsািন :সনােদর িতনিট Tাক Ñংস হয় এবং :সই সেŋ ২০ জন
পািকsািন bসn িনহত হয়। এ ছাড়া অVামবুশ দেলর gিলেত pায় ৪০ জন
পািকsািন :সনা ও রাজাকার হতাহত হয়। এক ঘNা যুেdর পর মুিkেযাdারা
যুd অবsান পিরতVাগ কের িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। sেবদার
:মাবাসসাrল ইসলােমর :নতৃেt মুিkেযাdা দল চারঘাট থানার মীরগÂ িবওিপ
আkমণ কের। মুিkেযাdােদর অতিক/ত আkমেণ িবওিপেত অবsানরত সকল
পািকsািন :সনা িনহত হয়। ভুেTা বেলন, জনগণ চায় িপপলস পািট/র হােত
kমতা হsাnর করা :হাক। গফরগাঁও শািn কিমিটর সদsরা রাজাকার
বািহনীেত দশ িদেনর সশst pিশkণ :শষ কের সশst অবsায় িমিছল কের।
সােবক মntী আজমল আলী :চৗধুরী িসেলেট বেলন, িসেলট :রফােরªডােমর
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মাধVেম পািকsােন :যাগদান কেরেছ। কােজই পািকsানিবেরাধী িহndsািন
চkাn নsাৎ কের পািকsােনর অখNতা বজায় রাখা আমােদর পিবt দািয়t।

২৩ আগs ১৯৭১
kিমlায় :মজর জাফর ইমােমর :নতৃেt মুিkেযাdাদল িচয়ারা gােম
অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ
পািকsািন :সনারা ছtভŋ হেয় যায় এবং ২৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়।
িকছু পািকsািন :সনা আহত অবsায় পািলেয় :যেত সkম হয়। মুিkবািহনী
kিমlায় পািকsািন :সনােদর জগnাথ িদঘী আkমণ কের। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর চারিট বাংকার Ñংস হয় ও অেনক পািকsািন :সনা হতাহত
হয়। আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। ২ নং
:সkের মুিkবািহনীর চতুথ/ :বŋেলর এ এবং িস :কাmািন পািকsািন :সনােদর
নয়নপুর :রলেsশন অবsােনর ওপর উtর ও দিkণ িদক :থেক মট/ার ও
১০৬-িরকেয়েলস রাইেফেলর সাহােযV অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর কেয়কিট শk বাংকার িবÑs হয় এবং অেনক পািকsািন
বব/র হতাহত হয়।
kিমlায় পািকsািন :সনােদর একিট :নৗকা :সেনর বাজার :ঘঁেষ আসেত
থাকেল মুিkবািহনীর অVামবুশ দল শtr :নৗকািটর ওপর gিলবষ/ণ কের। এেত
৭ জন পািকsািন bসn িনহত হয়। অবিশ• :সনারা :নৗকািটেক তাড়াতািড়
পিmম তীের িভিড়েয় :নৗকা :থেক :নেম gােমর িদেক পািলেয় যায়। ৭ নং
:সkের কVােpন ইিdস ও sেবদার :মজর মিজেদর :নতৃেt মুিkেযাdাদল
পািকsািন বািহনীর কানসাট অবsােনর ওপর তীb আkমণ চালায়। pায় চার
ঘNা sায়ী এই ভয়াবহ যুেd পািকsািন বািহনীর pচুর bসn হতাহত হয় ও
বVাপক kিত হয়। ঢাকায় pােদিশক সরকােরর জৈনক মুখপাt বেলন,
:বআইিন-:ঘািষত আওয়ামী লীেগর িটিকেট িনব/ািচত সব সদsেক
পুŋাnপুŋভােব িবেÇষণ করা হেয়েছ। ৮৮ জন এমএনএ ও ৯৪ জন
এমিপএর িবrেd :কােনা অিভেযাগ পাওয়া যায়িন। ফেল তােদর ভয় পাওয়ার
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িকছু :নই। এই সংকট মুহূেত/ অিপ/ত দািয়t পালেন এিগেয় আসেত তােদর
িdধােবাধ করা উিচত নয়। সরকার তােদর পূণ/ িনরাপtার িনmয়তা িদেয়েছন।
লােহাের :গালাম আযম বেলন, পূব/ পািকsােন ভারতীয় চরেদর (মুিkেযাdা)
pধান িশকার জামায়ােত ইসলামীর কম/ীরা। িবিTnতাবাদীেদর (আওয়ামী
লীগ) িবেরািধতা করার জn :সখােন বh জামায়াত কম/ী dÎৃতকারীেদর
(মুিkেযাdা) হােত pাণ হািরেয়েছ। একমাt জামায়ােত ইসলামী pেদেশর
pিতিট অংেশ dÎৃতকারীেদর :মাকািবলা করেছ। লªডেন িপিডিপ :নতা মাহমুদ
আলী বেলন, ‘আিম pতVkদশ/ী িহেসেব বলিছ, পtপিtকায় যা pকািশত
হেয়েছ, পিরিsিত িঠক তার িবপরীত। িবিTnতাবাদীরা :যসব p³ তুেলেছন তা
িঠক নয়।’

২৪ আগs ১৯৭১
৮ নং :সkের পািকsািন বািহনীর একিট :কাmািন নােটাদা :থেক মুিজবনগেরর
িদেক অgসর হেল মুিkবািহনীর একিট দল নােয়ব sেবদার আবdল মিতন
পােটায়ারীর :নতৃেt বাgয়ােন এবং আেরকিট দল মািনকনগের শtrেসনােদর
অVামবুশ কের। pায় আড়াই ঘNাবVাপী এই যুেd ৯ জন পািকsািন :সনা িনহত
ও অেনক আহত হয়। মুিkেযাdােদর gিলর মুেখ পািকsািন :সনারা িপছু হটেত
বাধV হয়। এই যুেd মুিkবািহনীর একজন :যাdা আহত হয়। মুিkবািহনী
kিমlায় িসঅVাªডিব :রােডর কালামুড়া িbেজ অবsানরত রাজাকারেদর ওপর
আkমণ চালায়। এেত ৭ জন রাজাকােরর সবাই আtসমপ/ণ। কের এবং
মুিkেযাdারা pচুর অstশst দখল কের। পের মুিkেযাdারা কালামুড়া িbজিট
Ñংস কের। sেবদার আবdল ওয়াহােবর :নতৃেt মুিkেযাdাদল কালামুড়া
িbেজর ২ মাইল দিkেণ মাধবপুর ও মীরপুেরর মাঝখােন পািকsািন bসn ভিত/
২িট :sট বাস, ৩িট িজপ ও ২িট ডজ Tাক অVামবুশ কের। মুিkেযাdােদর তীb
আkমেণ পািকsািন বািহনীর সব কিট গািড় Ñংস হয় এবং বh পািকsািন bসn
িনহত হয়। একজন রাজাকার ও িতনজন পািকsািন bসn অstশstসহ ধরা পেড়।
মুিkবািহনী সাতkীরায় রাজাকারেদর আশা>িন কVাm আkমণ কের। এই
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আkমেণ রাজাকারেদর কVাmিট সmূণ/ Ñংস হয় এবং অেনক রাজাকার িনহত
হয়। জামায়ােত ইসলামীর মহাসিচব :চৗধুরী রহমত লােহাের এক সংবাদ
সেmলেন বেলন, :দশ :থেক সামিরক শাসন তুেল :কােনা :বসামিরক সরকার
pিতwার সময় এখেনা আেসিন। পূব/ পািকsান :নজােম ইসলাম দেলর
:জনােরল :সেkটাির মওলানা আশরাফ আলী ঢাকায় এক িববৃিতেত বেলন,
সীমাn এলাকায় িনরীহ জনগেণর ওপর ভারতীয় অnpেবশকারীরা অতVাচার
করেছ।

২৫ আগs ১৯৭১
২ নং :সkেরর :গিরলাদল kVাক pাটুন সnVায় ঢাকার ধানমিªডেত অপােরশন
চািলেয় ৭-৮ জন িমিলটাির পুিলশ হতVা কের। কVােpন িদদাrল আলেমর
:নতৃেt এক pাটুন মুিkেযাdা kিমlার উtের জামবািড়েত পািকsািন :সনােদর
একিট :কাmািনেক মট/ােরর সাহােযV আkমণ কের। এই আকিsক আkমেণ
পািকsািন :সনারা ছtভŋ হেয় পালাবার :চ•া কের। অVামবুশ দল পলায়নপর
পািকsািন :সনােদর ওপর মট/ার বষ/ণ করেল ৩০ জন িনহত ও ১০ জন আহত
হয়। অবিশ• পািকsািন :সনারা পািলেয় যায়। মুিkবািহনীর অVামবুশ দল
kিমlার িসঅVাªডিব সড়েক পািকsািন বািহনীর একিট ডজ গািড় অVামবুশ
কের। এই অVামবুেশ ডজ গািড়িট Ñংস হয় এবং ডেজর আেরাহী একজন
হািবলদারসহ ৪ জন পািকsািন :সনা বিn হয়। মুিkেযাdারা এ অিভযান :থেক
৬িট রাইেফল, ২২৫ রাউªড gিল, ২িট িপsল ও ৩িট :gেনড হsগত কের।
িসেলেট kিকতল সাব-:সkেরর অসমসাহসী আিতkল হক পনীেরর :নতৃেt
মুিkেযাdাদল পািকsািন বািহনীর িদলখুশার অgবত/ী কVােmর ২০০ গজ
এলাকাজুেড় অVামবুশ পােত। :ভাের আজােনর :বশ পের পািকsািন :সনারা
একজন একজন কের বাংকার :থেক :বর হেত থােক। এভােব পািকsািন
:সনােদর কমাªডার :বর হওয়ার সােথ সােথই মুিkেযাdা পনীেরর gিলেত তার
বুক িবদীণ/ হয়। মুহূেত/ গেজ/ ওেঠ মুিkেযাdােদর আেgয়াst। আধিমিনট পর
আবার সবিকছু sb। এই sbতার sেযােগ আেরকজন bসn বাংকার :থেক :বর
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হেল সেŋ সেŋ মুিkবািহনীর একঝাঁক gিল িনিkp হেয়ই মুহূেত/ িবরিত।
এভােব মুিkবািহনী :থেক :থেক আkমণ চালােল ৬ জন পািকsািন :সনা িনহত
হয়। ২ নং :সkের পািকsািন বািহনীর এক pাটুন bসn bাhণপাড়া :থেক
ধানদইল gােমর িদেক অgসর হেল মুিkবািহনীর একিট পVােTাল পািট/
ধানদইল gােম অVামবুশ পােত। পািকsািন :সনারা অVামবুেশর মেধV এেস
পড়েল মুিkেযাdারা তীb আkমণ চালায়। এই আkমেণ একজন কVােpনসহ
১০ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। অপর পািকsািন :সনারা ছtভŋ হেয়
পািলেয় যায়। :গালাম আযম :পেশায়াের বেলন, :সনাবািহনী িবেdাহীেদর
িবƒাসঘাতকতা :থেক পূব/ পািকsানেক রkা কেরেছ।

২৬ আগs ১৯৭১
৭ নং :সkের কVােpন ইিdস ও sেবদার :মজর মিজেদর :নতৃেt মুিkবািহনীর
dিট দল পািকsািন বািহনীর কানসাট অবsােনর ওপর আkমণ চালায়।
মুিkেযাdােদর pচN চােপ পািকsািন :সনারা কানসাট :ছেড় :যেত বাধV হয়।
অl সময় পের পািকsািন :সনারা মুিkেযাdােদর ওপর পাlা আkমণ কের।
মুিkবািহনী এই আkমেণর মুেখ :পছেন সের আেস। রাজশাহী :জলার
dগ/াপুের হািবলদার শিফেকর দল অতিক/তভােব পািকsািন :সনা কতৃ/ক আkাn
হয়। মুিkেযাdারা মট/ার ও হালকা :মিশনগােনর সাহােযV পাlা আkমণ
চািলেয় িনরাপেদ িনজ অবsােন িফের আেস। আইয়ুব আলীর :নতৃেt
মুিkেযাdাদল ভালুকা থানায় পািকsািন :সনােদর মিlকবাড়ী ঘাঁিটর ওপর
অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৮ জন পািকsািন :সনা িনহত ও
অেনক bসn আহত হয়।
মুিkবািহনী ছাগলনাইয়া থানায় পািকsািন বািহনীর আমজাদহাট
pিতরkাবূVেহর ওপর মট/ার আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর চােপর মুেখ
পািকsািন :সনারা মুhরী নদী পার হেয় খাদVdবV ও অstশst :ফেল িপছু হটেত
বাধV হয়। মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর ৬িট :নৗকােক bাhণপাড়ার কােছ
তীb আkমণ চালায়। এেত কেয়কজন পািকsািন :সনা িনহত হয়। বািক
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bসnরা কেয়কিট :নৗকায় পালােত :গেল নাগাইেশ sেবদার নজrেলর :নতৃেt
মুিkবািহনী তােদর ওপর আkমণ রচনা কের। এেত ১৮ জন পািকsািন :সনা
িনহত হয়। এই যুেd :গিরলােযাdা আবdল মিতন শহীদ হন।
টাŋাইল শহেরর িতন মাইল দূের জলপাই gােম কােদিরয়া বািহনীর সােথ
পািকsািন :সনাবািহনীর মুেখামুিখ সংঘষ/ হয়। এেত একজন মুিkেযাdা শহীদ
হন এবং একজনেক পািকsািন হানাদাররা ধের িনেয় যায়। pধান িনব/াচন
কিমশনার িবচারপিত আবdস সাtার রাওয়ালিপিªডেত :pিসেডªট ইয়ািহয়ার
সােথ সাkাৎ কেরন।

২৭ আগs ১৯৭১
সকােল ২ নং :সkের পািকsািন বািহনী নয়নপুেরর পিmম পােশ শশীদল
gােমর িনকট :সনা সমােবশ কের :সেনর বাজার মুিkবািহনীর অবsােনর ওপর
মট/ােরর সাহােযV আkমণ চালায়। সমs িদন যুেdর পর সnVা সােড় সাতটায়
মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর আkমণেক pিতহত কের। এই সংঘেষ/ ১৫
জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। মুিkবািহনী পর>রাম থানার কােছ পািকsািন
:সনােদর একিট টহলদার দলেক অVামবুশ কের। dই ঘNা সংঘেষ/র পর
পািকsািন :সনারা মট/ােরর সাহােযV আkমণ চািলেয় পািলেয় :যেত সkম হয়।
এ সংঘেষ/ ৭ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। ঢাকায় মুিkবািহনীর :গিরলাদল
পািকsািন :সনােদর ৪-৫িট :বডেফাড/ গািড় ও িজপেক িgন :রােড অVামবুশ
কের। মাইেনর আঘােত পািকsািন বািহনীর একিট গািড় সmূণ/ Ñংস হয়।
কেয়ক ঘNা সংঘেষ/র পর মৃেতর সংখVা বাড়েত থাকেল পািকsািন :সনারা
কVাªটনেমেªটর িদেক পািলেয় যায়। এ সংঘেষ/ ২৪ জন পািকsািন :সনা িনহত
ও ৪১ জন আহত হয় এবং িতনিট গািড় িবÑs হয়। মুিkবািহনীর dইজন
বীরেযাdা আহত হন। বাংলােদশ সরকােরর মুখপাt িমজাnর রহমান :চৗধুরী
মুিজবনগের এক িববৃিতেত বাংলােদশ-ভারত সীমােn জািতসংঘ পয/েবkক
:মাতােয়ন না করার জn জািতসংঘ মহাসিচব উথােªটর pিত আhান জানান।
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:pিসেডªট ইয়ািহয়ার িবেশষ সহকারী ডা. এ এম মািলক ইসলামাবােদ বেলন,
ইয়ািহয়া খান :দেশ একিট :বসামিরক সরকার গঠেন আgহী।

২৮ আগs ১৯৭১
মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীেক bাhণপাড়া :থেক পাঁচিট :নৗকায় শালদা নদী
িদেয় অgসর হওয়ার পেথ অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন :সনােদর
পাঁচিট :নৗকা িবÑs হেয় পািনেত ডুেব যায় এবং একজন কVােpনসহ ৩০ জন
পািকsািন :সনা হতাহত হয়। এ আkমেণর ফেল পািকsািন :সনােদর নদী
পেথ অgবত/ী ঘাঁিটgেলােত সরবরাহ পুেরাপুিরভােব বn হেয় যায়। ২ নং
:সkের চতুথ/ :বŋল :রিজেমেªটর ‘এ’ :কাmািনর একিট টহলদার দল মাধবপুর
gােমর বাইের কাঁচা রাsায় পািকsািন বািহনীর একিট িজপ ও একিট Tাক
অVামবুশ কের। অVামবুশ দেলর তীb আkমেণ পািকsািন :সনােদর গািড় dিটর
মারাtক kিত হয় এবং ৯ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৬ জন আহত হয়।
অlসংখVক পািকsািন :সনা পািলেয় :যেত সমথ/ হয়।
পািকsািন :সনােদর একিট দল িসেলেটর শাহবাজপুর :রলেsশন ঘাঁিট
:থেক তাজপুেরর িদেক অgসর হেল তােদর ওপর তাজপুের অবsানরত
মুিkেযাdা দল আkমণ চালায়। এ আkমেণ ৪ জন রাজাকার ও একজন
পািকsািন bসn িনহত হয় এবং কেয়কজন আহত হয়। kিমlা :জলায়
মুিkবািহনী মাইজবার gােম পািকsািন :সনা তlািশ অিভযান চালায়। এই
অিভযােন ৩৬ জন পািকsািন :সনা খতম হয়। অিভযান :শেষ মুিkেযাdারা
িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। :নায়াখালীর :কাmানীগÂ :থেক রাজাকার ও
পািকsািন bসn িমেল ১৫০ জেনর একিট দল মেহশপুর gাম লুটপাট করেত
আেস। খবর :পেয় মুিkবািহনী পুেরা gােমর চারিদেক অVামবুশ কের পািকsািন
:সনােদর ওপর আkমণ চালায়। এ যুেd ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়
এবং বািক bসnরা পািলেয় যায়।
মুিkবািহনী িসেলেটর জগnাথপুর থানার িদরাই ও শাlা এলাকা শtrমুk
কের :সখােন :বসামিরক pশাসন চালু কের। সােলহ :চৗধুরী ঐ এলাকার
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আnিলক অিধনায়ক িনযুk হন। িবচারপিত আবু সাঈদ :চৗধুরী বাংলােদেশর
pিতিনিধ িহেসেব জািতসংেঘর মানবািধকার কিমশেনর সদs মেনানীত হন।
জািতসংেঘ মািক/ন রাTদূত জজ/ বুশ মহাসিচব উথােªটর সােথ সাkাৎ কের
জানান, পূব/ পািকsােনর মািক/ন সাহাযV সমnেয়র জn ‘মািক/ন টাsেফাস/’
গঠন করা হেয়েছ। িসেনটর এডওয়াড/ :কেনিড ও ভারেত িনযুk সােবক মািক/ন
রাTদূত :চsার :বালস বাংলােদেশর :নতা :শখ মুিজবুর রহমানেক শািs
:দওয়া হেল পািকsােন সব ধরেনর মািক/ন সাহাযV বn কের :দওয়ার জn
দািব জািনেয় pচার অিভযান >r কেরন। :গালাম আযম বেলন, :sাগান
আওিড়েয় িবিTnতাবাদীেদর :মাকািবলা করা যােব না। সব িdধা-dnd ভুেল
:সনাবািহনীেক সহেযািগতা কrন। রাজাকার বািহনীেত :যাগ িদন।

২৯ আগs ১৯৭১
কVােpন আইnিdেনর :নতৃেt চতুথ/ :বŋেলর িড :কাmািনর এক pাটুন :যাdা
কসবার পিmেম পািকsািন বািহনীর সমথ/ক িট আলীর বািড়র িনকট পািকsািন
:সনােদর অবsােনর :পছেন জলপেথর ওপর অVামবুশ কের। পািকsািন
:সনােদর dিট :নৗকা তােদর অবsােনর িদেক অgসর হেল অVামবুেশর
আওতায় আসার সােথ সােথ মুিkেযাdারা তােদর ওপর আkমণ চালায়। pচN
:গালাgিলর পর পািকsািন :সনােদর :নৗকা dিট পািনেত ডুেব যায় এবং :সই
সেŋ ৩০ জন পািকsিন bসn িনহত হয়। এই যুেd একজন বীর মুিkেযাdা
শহীদ হন।
কVােpন মাহফুেজর :নতৃেt মুিkবািহনীর এক :কাmািন :যাdা ১ নং
:সkের আমিলকােত উেপndলাল চাকমা িবওিপর িবপরীেত পািকsািন :সনােদর
শk অবsােনর ওপর আkমণ রচনা কের। ভারতীয় বািহনীর ৪ নং গাড/েসর
একিট :কাmািন :ল. কেন/ল িহmত িসংেহর কমােªড মুিkেযাdােদর মট/ার ও
এমিজ সােপাট/ :দয়। আধঘNা sায়ী এই সংঘেষ/ মুিkবািহনীর িতনিট কলাম
িতন িদক :থেক পািকsািন :সনােদর বাংকারgেলার ওপর :gেনড চাজ/ কের।
পািকsািন :সনারা মুিkবািহনীর আkমেণর মুেখ চরম মার :খেয় :শাতাপুেরর
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িদেক পািলেয় যায়। আমিলকা মুিkবািহনীর দখেল চেল আেস। এ সংঘেষ/ ২৫
জন পািকsািন :সনা িনহত হয়।
অপরিদেক একজন বীর মুিkেযাdা শহীদ ও dই জন grতরrেপ আহত
হন। মুিkবািহনীর ৬ জন একিট :গিরলাদল ঢাকার সােয়দাবাদ :সতুিট
িবেsারক লািগেয় িবÑs কের। এেত এই পথ িদেয় পািকsািন :সনােদর
:যাগােযাগ সmূণ/ বn হেয় যায়। মুিkবািহনী মিlকবাড়ী ঘাঁিটর ওপর আkমণ
চালায়। এই আkমেণ পািকsািন :সনােদর ৪ জন bসn িনহত ও ৩ জন bসn
আহত হয়।
পািকsািন বািহনী লাকসাম থানার বুটিচ gােম সnVা সাতটায় শািn কিমিটর
একিট সভা অnwােনর pstিত :নয়। পািকsািন :সনা ও রাজাকাররা সভা >r
করেল ২ নং :সkেরর িময়ারবাজার সাব-:সkেরর এক pাটুন মুিkেযাdা তােদর
ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৮ জন পািকsািন :সনা, ৯ জন
পিmম পািকsািন পুিলশ ও ২০ জন রাজাকার হতাহত হয় এবং শািn কিমিটর
সভা :ভেঙ যায়। মুিkেযাdাদল িনরাপেদ িনজ অবsােন িফের আেস। রােত
পািকsািন বািহনী আকিsকভােব এিলফVাªট :রােডর ৩৫৫ নmর কিণকা বািড়িট
চারিদক :থেক িঘের :ফেল। ফেল kVাক pাটুেনর কেয়কজন ধরা পেড় যান
এবং পািকsািন হানাদাররা বিn অবsায় বিদ, rিম, বােকর, জুেয়ল, আজাদ,
হািফজ, :সেকnার হায়াতেক কাপুrেষর মেতা হতVা কের।
সােদক, চুnু, সামাদ, :বলােয়ত বিn অবsায় অমাnিষক িনয/াতেনর িশকার
হয়, তেব ভাগVkেম তারা :বঁেচ যায়। করািচেত :গালাম আযম এক সংবাদ
সেmলেন আলাদা িনব/াচন পdিতেত পুনরায় পূব/ পািকsােন িনব/াচন অnwােনর
দািব জানান।

৩০ আগs ১৯৭১
২ নং :সkের মুিkবািহনীর ৫০ জন :যাdার একিট দল sেবদার আবdল
ওয়াহােবর :নতৃেt এবং sেবদার শামsল হেকর :নতৃেt এক :সকশন :যাdা
চালনা gােম পািকsািন বািহনীর িডেফেnর ওপর চারিদক :থেক আkমণ
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চালায়। সারা িদনবVাপী এ যুেd পািকsািন বািহনীর একজন কVােpন, ১৫ জন
:সপাই, ২৯ জন রাজাকার িনহত হয় এবং ১৩ জন রাজাকার ও কেয়কজন
পািকsািন :সনা পািলেয় যায়। মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর ৭িট বড় :নৗকা
মালামালসহ দখল কের এবং ৬িট এলএমিজ, মVাগািজন বাk ৬িট, এলএিজ
মVাগািজন ৭২িট, রাইেফল ১২িট ও ৮১০িট বুেলট উdার কের।
পািকsািন বািহনী :বগমগÂ থানার :সানাপুর ও :গাপালপুেরর কােছ
মুিkবািহনীর অবsােনর ওপর হামলা চালায়। মুিkবািহনী পাlা আkমণ
চালােল ৩-৪ ঘNা pচN gিলিবিনময় হয় এবং পের পািকsািন :সনারা পািলেয়
:যেত বাধV হয়। এ যুেd ৪০ জন পািকsািন :সনা িনহত হয় এবং মুিkেযাdারা
২০িট অst দখল কের। অপরিদেক একজন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন।
লাকসাম :থেক পািকsািন :সনােদর একিট শিkশালী দল :চৗdgােমর িদেক
অgসর হয়। পািকsািন :সনােদর এই দলিট মুিkবািহনীর অVামবুশ দেলর
২০০ গেজর মেধV :পৗঁছােল মুিkেযাdারা তােদর ওপর আkমণ চালায়। সমs
িদন gিলিবিনমেয়র পর পািকsািন :সনারা সmুখিদেক অgসর হেত না :পের
িপছু হেট এবং আেkােশর মাথায় রাsার চারিদেক সমs gাম jািলেয় :দয়।
এই যুেd ২০ জন পািকsািন bসn িনহত ও অেনেক আহত হয়। মুিkবািহনীর
:গিরলাদল আড়াইহাজার থানা আkমণ কের। এই আkমেণ থানার দােরাগা
িনহত হয়। :গিরলােযাdারা থানার সমs অstশst দখল কের এবং িনরাপেদ িনজ
ঘাঁিটেত িফের আেস। খুলনায় পািকsািন বািহনীর ৪০০ জন bসn উকসা
:গািবnপুর মুিkবািহনীর শিkশালী ঘাঁিটর ওপর হামলা চালায়। মুিkেযাdারা
পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV pায় নয় ঘNা :গালািবিনময় হয়।
পের পািকsািন বািহনীর একজন :মজর grতর আহত হেল পািকsািন :সনারা
পািলেয় যায়। এ যুেd ৮ জন পািকsািন :সনা িনহত ও অেনক bসn আহত
হয়। রাওয়ালিপিªডেত কাউিnল মুসিলম লীেগর খাজা খয়rিdন ও মওলানা
শিফkল ইসলাম :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খােনর সােথ :দখা কেরন।

৩১ আগs ১৯৭১
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মুিkবািহনীর :গিরলাদল িশবপুর থানা আkমণ কের থানা ও রাজs অিফস
jািলেয় :দয়। :গিরলারা থানা :থেক ৮িট রাইেফল, ৫িট শট/গান ও ৪০ রাউªড
gিল দখল কের। এ খবর :পেয় নরিসংদী :থেক পািকsািন :সনােদর একিট
:কাmািন ঘটনাsেলর িদেক অgসর হেল আেরকিট :গিরলাদল পুিটয়েরর কােছ
তােদর অVামবুশ কের। চার ঘNা সংঘেষ/র পর :গিরলােদর চােপর মুেখ িটকেত
না :পের পািকsািন :সনারা ছtভŋ হেয় নরিসংদীর িদেক পািলেয় যায়। এক
সংঘেষ/ পাÂাব :রিজেমেªটর কVােpন :সিলমসহ ৩৩ জন পািকsািন :সনা
িনহত হয়। সকাল ৯-১০টায় পািকsািন বািহনী sনামগেÂ িছরািমিস gােমর
১২৬ জন িনরীহ িনরপরাধ মাnষেক হতVা কের। হতVাযেjর পর আরm হয়
Ñংসযj। িছরািমিস বাজােরর ২৫০িট :দাকান :কেরািসন :ঢেল আgন লািগেয়
Ñংস কের পািকsািন হানাদাররা। :সখান :থেক হানাদাররা জনশূn gােম
িগেয় লুটতরাজ চালায় ও ঘরবািড় সব আgেন পুিড়েয় :দয়। িসেনটর এডওয়াড/
:কেনিড ওয়ািশংটেন এক িববৃিতেত বেলন, পূব/ পািকsােন সামিরক িনয/াতেনর
বদেল শািnপূণ/ রাজৈনিতক সমেঝাতার বVবsা না করা হেল পািকsােনর সােথ
মািক/ন যুkরােTর kটৈনিতক সmক/ িছn করা উিচত। :গালাম আযম করািচেত
সংবাদ সেmলেন nাপ (ভাসানী), আতাউর রহমান খােনর nাশনাল লীগ, nাপ
(ওয়ালী)সহ অnাn ‘িবিTnতাবাদী’ দলেক িনিষd :ঘাষণা ও জাতীয় পিরষদ
বািতল কের নতুন িনব/াচেনর দািব জানান। মুিkবািহনীর :গিরলাদল ঢাকাkিমlা সড়েক বােতর চেরর িনকটs সড়েক :সতুেত অবsানরত পািকsািন
:সনােদর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এ সংঘেষ/ কেয়কজন পািকsািন
:সনা ও রাজাকার িনহত হয়। পের :গিরলারা :সতুিটর ৬০ ফুট লmা sVান
উিড়েয় :দয়। এেত পািকsািন :সনােদর ঢাকা-kিমlা সড়ক :যাগােযাগ িবিçত
হয়। :মজর আবdল হািলেমর :নতৃেt মুিkেযাdাদল :ধাপাখালী িবওিপ :থেক
কেয়ক মাইল :ভতের বাঘছড়া থানা :হডেকায়াট/ার আkমণ কের। িকnt
রাজাকাররা মুিkেযাdােদর আগমন সংবাদ পূেব/ই :পেয় পািলেয় যায়। :ফরার
পেথ মুিkেযাdারা শািn কিমিটর একজন সদেsর বািড়েত অিভযান চািলেয়
৪িট বndকসহ চারজন রাজাকারেক বিn কের িনেজেদর ঘাঁিটেত িফের আেস।
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১ :সেpmর ১৯৭১
মুিkবািহনীর pাটুন কমাªডার আইয়ুব আলী ও :সকশন কমাªডার আমজাদ
:হােসন ময়মনিসংহ :জলার ভালুকা থানায় পািকsািন বািহনীর মিlকবাড়ী ঘাঁিট
আkমণ কের। এই আkমেণ ১২ জন রাজাকার িনহত ও কেয়কজন আহত
হয়। ৮ নং :সkেরর বনগাঁও সাব-:সkের মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর
রঘুনাথপুর ঘাঁিটর ওপর আkমণ চালায়। এেত পািকsািন :সনারা িনmুপ থােক।
এ আkমেণ পািকsািন :সনােদর kিতর পিরমাণ জানা যায়িন। ৮ নং :সkেরর
িশকারপুর সাব-:সkের মুিkবািহনী মট/ার ও এসএলআেরর সাহােযV পািকsািন
:সনােদর মেহশকািn ঘাঁিটর ওপর আkমণ চালায়। এেত পািকsািন :সনারা
মট/ার ও এমএমিজর সাহােযV পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV
বVাপক সংঘষ/ হয়। এ সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৫ জন হতাহত হয়।
মুিkবািহনী :কােনা kিত ছাড়াই িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস।
মুিkবািহনীর :গিরলা দল ঢাকা-দাউদকািn সড়েক বাrিনয়া ও ভেবরচর :সতু
dিট িবেsারক লািগেয় িবÑs কের। এেত পািকsািন হানাদারেদর ঢাকাkিমlা :যাগােযাগ সmূণ/rেপ বn হেয় যায়। ভারেতর নয়ািদিlেত
আnwািনকভােব বাংলােদশ িমশেনর উেdাধন করা হয়।

২ :সেpmর ১৯৭১
মুিkবািহনীর :গিরলাদল নারায়ণগÂ-দাউদকািn সড়েক গজািরয়ােত
পািকsািন :সনােদর অবsান :চৗিক আkমণ কের। এক ঘNাবVাপী এ যুেd ৩
জন ইপকাফ bসn িনহত ও একজন বিn হয়। :গিরলারা :চৗিক :থেক ৫িট
রাইেফল ও ১৫০ রাউªড gিল দখল কের। ২ নং :সkের পািকsািন বািহনী
:নৗকােযােগ চারিদেক আgন jালােত jালােত চালনায় মুিkবািহনীর
অবsােনর িদেক অgসর হয়। পািকsািন :সনারা মুিkবািহনীর অVামবুশ দেলর
আওতায় এেল মুিkেযাdারা তােদর ওপর তীb আkমণ চালায়। এেত িতনিট
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:নৗকা পািনেত ডুেব যায় এবং বh bসn িনহত হয়। :শেষ পািকsািন :সনারা
আিট/লািরর সাহােযV পাlা আkমণ চালােল বীর মুিkেযাdা আজাহার আলী
শহীদ ও আবdস সাtার আহত হন। িসেলেট মুিkবািহনীর ৪৫ জন :যাdার
একিটর দল :কানাgাম ও বয়ানীবাজার এলাকায় এক অিভযান চালায়। এ
অিভযােন ৩ জন রাজাকার ও একজন দালাল িনহত হয়। ৬ নং :সkের
:কাmািন কমাªডার হােরস উিdন সরকােরর :নতৃেt মুিkবািহনী পািকsািন
বািহনীর শিঠবািড় বnর ঘাঁিটর ওপর আkমণ চালায়। মুিkেযাdারা পািকsািন
হানাদার অবsােনর ৬০০ গেজর মেধV এিগেয় িগেয় এসএলআেরর সাহােযV
আkমণ >r করেল পািকsািন :সনারা :শল ও রেকেটর সাহােযV পাlা
আkমণ চালায়। এ আkমণ সমs িদন অবVাহত থােক। বgড়া :জলার গাবতলী
থানার জাতহিলদা gােম পািকsািন হানাদাররা অতিক/ত হামলা চালায়। bসয়দ
আহসান হািবব িদপুর :নতৃেt মুিkেযাdাদল পাlা gিলবষ/ণ করেল উভয়
পেkর মেধV তীb সংঘষ/ হয়। এ সংঘেষ/ একজন পািকsািন bসn িনহত হয়।
পািকsািন bসnরা ৫ জন িনরীহ gামবাসীেক হতVা কের। ঢাকার শহরতলীর
নািসরাবাদ বিs এলাকায় :সনাবািহনীর টহল ইউিনট ও মুিkবািহনীর
:গিরলােদর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। pাkন গভন/র ও pােদিশক সামিরক আইন
pশাসক :ল. :জনােরল িটkা খান ঢাকা তVাগ কের। করািচেত ভুেTা বেলন, পূব/
পািকsােন গভন/র িহেসেব ডা. মািলেকর িনযুিk গণতnt পুনঃpিতwার পেথ
সিঠক পদেkপ নয়। জামায়ােত ইসলামীর এক সংবাদ িবjিpেত বলা হয়,
‘জামায়ােত ইসলামী সব/শিk িদেয় :দেশর শtrেদর দমেনর বVাপাের নতুন
গভন/রেক সহায়তা করেব।’ ঢাকায় সামিরক কতৃ/পk ৪৪ জন ইিপিসএস
অিফসারেক সামিরক আদালেত হািজর হবার িনেদ/শ :দয়।

৩ :সেpmর ১৯৭১
sরকার আলতাফ মাহমুদেক তার বাসা :থেক ধের িনেয় যায় পািকsািন
বািহনী। তার আর :কােনা :খাঁজ পাওয়া যায়িন। ৮ নং :সkের মুিkবািহনী
পািকsািন :সনােদর :ভামরা িবওিপ অবsােনর ওপর pচN gিলবষ/ণ কের। এই
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আkমেণ ৩ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। মুিkেযাdারা :কােনা kিত sীকার
না কেরই িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। ৭ নং :সkের কVােpন িগয়াসউিdন
:চৗধুরীর মুিkেযাdাদল বাজুবাকায় শtr অবsােনর ওপর অিভযান চালায়।
এেত ৩৪ জন রাজাকার িনহত ও ২৪ জন আহত হয়। িসেলেট পািকsািন
হানাদার বািহনী kমারসাইল মুিkেযাdা ঘাঁিটর ওপর তীb আkমণ চালায়।
মুিkেযাdারা পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়।
pায় dই ঘNা যুেdর পর মুিkেযাdােদর চােপর মুেখ পািকsািন :সনারা িপছু
হটেত বাধV হয়। নারায়ণগÂ-দাউদকািn সড়েক গজািরয়ােত ১১ জন রাজাকার
১০িট রাইেফল ও ২০০ রাউªড gিলসহ মুিkেযাdােদর কােছ আtসমপ/ণ
কের। মুিkবািহনীর :সকশন কমাªডার আমজাদ :হােসেনর :নতৃেt ১৬ জন
:যাdার একিট দল ভালুকা থানার ভরাডুবা gােম একদল রাজাকােরর ওপর
আkমণ চালায়। এেত ৫ জন রাজাকার িনহত হয়।

৪ :সেpmর ১৯৭১
২ নং :সkের পািকsািন হানাদার বািহনীর মুিkবািহনীর চালনা ও শীতলা
অবsােনর ওপর dই িদক :থেক আkমণ চালায়। মুিkবািহনী পাlা আkমণ
চালােল উভয় পেkর মেধV তীb সংঘষ/ হয়। সমs িদন যুেdর পর
মুিkেযাdােদর চােপর মুেখ পািকsািন :সনারা বVাপক kিতর sীকার হয় এবং
িপছু হটেত বাধV হয়। পরাজেয়র gািনেত পmাúপথ অnসরণকারী পািকsািন
:সনারা তীb আেkােশ bাhণপাড়া, :ছাট চাঁদলা এবং পাƒ/বত/ী gামgেলা
jািলেয় :দয় এবং িনরীহ জনসাধারণেক হতVা কের। িসেলেট আমলিসদ
মুkাnেল মুিkবািহনীর dই pাটুন :যাdার ওপর পািকsািন হানাদাররা আধুিনক
অstশেstর সাহােযV তীb আkমণ চালায়। এেত পািকsািনেদর :শিলংেয় বীর
মুিkেযাdা আবdল খােলক ও আকমল আলী শহীদ হন এবং একজন বীরেযাdা
আহত হন।
মুিkবািহনীর :গিরলাদল bসয়দ আহসান হািবব িদপুর :নতৃেt ৬ জন
পািকsািন পুিলশেক নদীপেথ বgড়া :থেক সািরয়াকািn খাদV িনেয় যাওয়ার
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পেথ ফুলবািড় ঘােট আkমণ কের। এই আkমেণ dইজন পুিলশ িনহত হয়।
বািক চারজন পুিলশ পালােত িগেয় জনসাধারেণর হােত ধরা পেড় ও িনহত
হয়। :গিরলারা িকছু অst ও খাদVসামgী দখল কের। ৬ নং :সkের মুিkবািহনী
sেবদার :মজর আরব আলীর :নতৃেt পািকsািন :সনােদর নােগƒরী অবsােনর
ওপর ঝিটকা আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৫ জন পািকsািন :সনা িনহত
হয়। মুিkেযাdারা :কােনা kিত ছাড়াই িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। ৮ নং :সkের
মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর ইছাখালী িবওিপ আkমণ কের। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn িনহত হয়। পািকsান সরকার িবেdাহী কিব
কাজী নজrল ইসলােমর :পনশন বn কের িদেল বাংলােদশ সরকার আবার তা
চালু কের।

৫ :সেpmর ১৯৭১
kি•য়ায় মুিkবািহনী সদর থানার বংশীতলা আখ kয় :কেndর পােশ পািকsািন
:সনােবাঝাই ৬-৭িট Tাকেক আkমণ কের। এেত উভয় পেkর মেধV তুমুল
সংঘষ/ হয়। এ যুেd ৬০ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। এই যুd ‘বংশীতলার
যুd’ নােম খVাত। মুিkবািহনী চTgােমর কােছ রাজাকার কVােmর ওপর
আkমণ চালায়। এেত ৬ জন রাজাকার িনহত ও অেনেক grতরভােব আহত
হয়। িসেলেট তাজপুর মুkাnেল মুিkবািহনীর অবsােনর ওপর পািকsািন
:সনারা dইবার আkমণ চালায়। dইবারই পািকsািন :সনারা মুিkবািহনীর
পাlা আkমেণর মুেখ িটকেত না :পের িপছু হটেত বাধV হয়। এই সংঘেষ/
একজন পািকsািন হানাদার ও ৬ জন রাজাকার িনহত হয়। এম এ িজnাহর
:নতৃেt মুিkেযাdাদল চTgাম মহানগরীর িদেক অgসর হেল িমরসরাই
এলাকায় কেয়ক দফায় রাজাকার বািহনী ও পািকsািন বািহনীর সােথ সmুখযুেd
িলp হয়। এেত অেনক রাজাকার ও পািকsািন :সনা িনহত হয়। মুিkবািহনীর
এ দেলর িবেশষt হেT >ধু দলেনতা ছাড়া আর সবার বয়স দশ :থেক পেনেরা
বছেরর মেধV। বােকরগেÂ মুিkেযাdােদর একিট :গাপন আsানায় রাজাকার,
আলবদর ও পািকsািন হানাদারেদর সিmিলত একিট দল অতিক/েত হামলা
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চালায়। এেত ৪ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন। মুিkেযাdােদর :গাপন
আsানার সnান :দয় ঘাতকেদর সহেযাগী sানীয় দালাল :জানাব আলী।
িদনাজপুেরর :গাদামাির-বড়কথা এলাকায় মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর
সােথ সmুখ যুেd িলp হয়। এই যুেd ৮ জন পািকsািন হানাদার িনহত হয়। ৬
নং :সkের মুিkবািহনী িদমপাড়া এলাকায় পািকsািন বব/রেদর ওপর আkমণ
চালায়। এেত ৪ জন পািকsািন bসn িনহত হয়। মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ
ঘাঁিটেত িফের আেস। sিতপুর pিতরkা অবsােনর সামেন sVািªডং পVােTােলর
অিধনায়েকর দািয়t পালেনর সময় পািকsান :সনাবািহনীর আkমণ নsাৎ
কের :দন (বীরেŸw) লVাn নােয়ক নূর :মাহাmদ :শখ। আহত অবsায় অধীনs
bসিনকেদর িনরাপেদ :পছেন পািঠেয় :দন এবং শtrর :মাকািবলা অবVাহত
রাখার সময় শাহাদাতবরণ কেরন।

৬ :সেpmর ১৯৭১
২ নং :সkের পািকsািন :সনােদর একিট শিkশালী দল লেn মাদারীপুেরর
িদেক তৎপরতা আেরা বাড়ােনার জn অgসর হয়। এই খবর :পেয়
মুিkবািহনীর ২০ জেনর একিট :গিরলাদল পালং থানার রাজগেÂর কােছ নদীর
পােড় অVামবুশ পােত সকাল ১০টায় লnিট অVামবুেশর আওতায় এেল
:গিরলারা পািকsািন :সনােদর ওপর তীb আkমণ চালায়। :শেষ উপায়াnর না
:দেখ পািকsািন :সনারা লেn কের পািলেয় যায়। এই সংঘেষ/ ১২ জন
পািকsািন :সনা িনহত ও অেনেক আহত হয়। িসেলেট পািকsািন হানাদার
বািহনী :ভাগা ও করমপুর gােম মুিkবািহনীর pিতরkা ঘাঁিটর ওপর তীb
হামলা চালায়। মুিkেযাdারা পাlা আkমণ >r করেল উভয় পেkর মেধV
বVাপক সংঘষ/ হয়। এেত পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn ও ৪ জন রাজাকার
িনহত হয়।
৭ নং :সkের মুিkবািহনী পািকsািন হানাদার বািহনীর :pমতলী অবsােনর
ওপর আkমণ চালায়। এেত ২ জন পািকsািন bসn ও ২ জন রাজাকার িনহত
হয় এবং ৭ জন আহত হয়। চTgাম :sিডয়ােম :সনাবািহনীর kচকাওয়াজ
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:শেষ কেয়কজন পািকsািন :সনা অিফসার :হঁেট যাওয়ার সময় :পােলা
gাউেªডর pেবশ মুেখ এম এ িজnাহর মুিkেযাdাদল তােদর ওপর :gেনড
আkমণ চালায়। এেত ৩ জন পািকsািন :সনা অিফসার িনহত হয়। :ফনীেত
মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর dই pাটুন bসnেক িসেলািনয়া নদী অিতkেমর
সময় আkমণ কের। এেত পািকsািন বািহনীর ১৫ জন bসn িনহত হয়। বািক
bসnরা মট/ােরর :শলবষ/ণ করার মাধVেম িনেজেদর বাঁিচেয় পািলেয় যায়।
৬ নং :সkের :ল. কেন/ল :দেলায়ার :হােসেনর :নতৃেt ৩০ জেনর একিট
মুিkেযাdাদল :মাগলহাট :রললাইেনর ওপর অVািªট-টVাংক মাইন, :জলািটন ও
িপইেক বিসেয় অবsান :নয়। পািকsািন :সনােবাঝাই একিট :Tন অgসর হেল
মাইেনর আঘােত ইিÂনসহ সামেনর কেয়কিট বিগ িবÑs হয়। পািকsািন
:সনারা সেŋ সেŋ মুিkেযাdােদর অবsােনর িদেক gিল >r কের। পািকsািন
:সনারা মুিkেযাdােদর িতন িদক :থেক িঘের :ফলেল মুিkেযাdারা িপছু হেট।
এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn িনহত ও অেনক আহত হয়।
অপরিদেক ২ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ ও :ল. কেন/ল :দেলায়ার :হােসনসহ ৪
জন :যাdা আহত হন। ঢাকায় সামিরক আদালত ৪৮ জন pােদিশক পিরষদ
সদsেক সামিরক আদালেত হািজর হবার িনেদ/শ :দয়। িসেলেট শািn কিমিটর
আhায়ক শহীদ আলীর সভাপিতেt এক সভায় িbেগিডয়ার ইফেতখার আহmদ
রানা pশংসনীয় কােজর জn রাজাকার সদs আদম িময়া, ওসমান গিন
আবdর রহমানেক িটkা খােনর :দওয়া পদক ও pশংসাপt pদান কের।
পািকsােনর pিতরkা িদবস উপলেk কাজ/ন হেল এক সভায় ইসলামী ছাt
সংেঘর সভাপিত িনজামী বেলন, ছাtসংঘ কম/ীরা পািকsােনর pিত ইিn জায়গা
রkা করেব।

৭ :সেpmর ১৯৭১
৮ নং :সkের মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর ঝাউডাŋা অবsােনর ওপর বVাপক
আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর ২ জন পাÂািব পুিলশ িনহত ও ৪
জন আহত হয়। এই অিভযােন মুিkেযাdা দল ৬িট রাইেফল ও িকছু
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:গালাবাrদ দখল কের। ৬ নং :সkের মুিkবািহনী জগদলহােট পািকsািন
:সনােদর অবsােনর ওপর তীb আkমণ চালায়। এ সংঘেষ/ পািকsািন :সনারা
পযু/দs হয় এবং মুিkেযাdারা জগদলহাট দখল কের। িকছুkণ পর পািকsািন
হানাদার বািহনী :গালnাজ ও িজেপ বসােনা :মিশনগােনর সাহােযV
মুিkবািহনীর ওপর পাlা আkমণ চালায়। পািকsািন :সনােদর এই আkমেণ
মুিkেযাdারা পmাদপসরণ কের। ৮ নং :সkের মুিkবািহনী মধুখালী:দাসািতনা সড়েক পািকsািন :সনাবািহনী ও :রÂারেদর সিmিলত একিট দলেক
অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ২৬ জন bসn িনহত ও ৬
জন আহত হয়। ৮ নং :সkের মুিkবািহনীর অVামবুশ দল :গায়ালgােম
পািকsািন বািহনীর এক :কাmািন bসেnর সােথ সmুখযুেd িলp হয়। এেত ১৯
জন পািকsািন bসn িনহত ও অেনক আহত হয়। অপরিদেক মুিkবািহনীর ৩
জন :যাdা grতর আহত ও ৫ জন িনেখাঁজ হয়। :কাmািন কমাªডার হােরস
উিdেনর :নতৃেt ৩০০ জন :যাdার একিট দল দীঘ/ িতন িদনবVাপী যুেdর পর
রায়গÂ থানার শিঠবািড় বnর হানাদার মুk কের। ঢাকায় পািকsােনর
pিতরkা িদবস উপলেk আেয়ািজত এক অnwােন মুসিলম লীগ :নতা খান এ
সবুর বেলন, পািকsান-ভারত যুd বাধেল তা িবƒযুেd rপ :নেব। ভারত
পািকsােনর dধ/ষ/ :সনাবািহনীেক :মাকািবলা করেত পারেব না বেলই পূব/
পািকsােন মুিkবািহনীর নােম পnম বািহনী গেড় তুেলেছ। মুিkবািহনী কােদর
িবrেd লড়েছ? :দশ :তা মুk। pায় চার সpাহ মুলতিব থাকার পর লায়ালপুের
এক :গাপন সামিরক আদালেত :শখ মুিজেবর িবচার পুনরায় >r হয়।

৮ :সেpmর ১৯৭১
সকাল দশটায় ‘জাতীয় উপেদ•া কিমিট’ গঠেনর জn পাঁচ দেলর :নতৃবৃn
কলকাতায় িমিলত হন। মিntসভার pিতিনিধরা ছাড়াও বাংলােদেশর কিমউিনs
পািট/র মিণ িসংহ, nােপর অধVাপক :মাজা¹ফর আহমদ ও বাংলােদশ
কংেgেসর মেনারÂন ধর এই bবঠেক :যাগদান কেরন। একই উেdে°
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:দরাdন :থেক এেস :পৗঁছান মওলানা আবdল হািমদ খান ভাসানী। সংিkp ও
:সৗহাদ/Vপূণ/ আলাপ-আেলাচনার পর তারা জাতীয় উপেদ•া কিমিট গঠন
কেরন। সব/সmিতkেম তাজউdীন আhায়ক িনযুk হন। kিমlায় মুিkবািহনীর
:সেনরহাট অবsােনর ওপর পািকsািন হানাদার বািহনী কামান, মট/ার ও রেকট
লnােরর সাহােযV pবল হামলা চালায়। মুিkবািহনী পাlা আkমণ চালােল
উভয় পেkর মেধV বVাপক যুd হয়। সমs িদন যুেdর পর সnVায়
মুিkেযাdােদর চােপর মুেখ িটকেত না :পের পািকsািন :সনারা িপছু হটেত
বাধV হয়। এ যুেd অেনক পািকsিন bসn হতাহত হয়। অপরিদেক
মুিkবািহনীর কেয়কজন বীরেযাdা শহীদ ও আহত হন। যেশার সদর থানায়
মুিkবািহনীর িতন দল :যাdা পািকsািন বািহনীর বািরনগর ঘাঁিট আkমণ কের।
এই আkমেণ ৩১ জন রাজাকার িনহত ও ৩৫ জন রাজাকার আহত হয়।
:কােনা kিত ছাড়াই মুিkেযাdাদল িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস।
িসেলেট পািকsািন হানাদার বািহনী মুিkবািহনীর বগাgাম অবsােনর ওপর
মট/ােরর সাহােযV অতিক/েত হামলা চালায়। এেত মুিkবািহনীর ৬ জন বীরেযাdা
আহত হয়। sনামগেÂ পািকsািন হানাদার বািহনী sানীয় রাজাকার বািহনীসহ
রাণীগÂ বাজার এলাকায় pেবশ কের এবং রাণীগেÂর Ÿীরামিসর মেতা
পাইকাির হতVাযj চালায়। এেত ৩০ জন িনরীহ মাnষ শহীদ হন। >ধু তা-ই
নয়, পািকsািন বব/ররা রাণীগÂ বাজােরর pায় :দড়শ :দাকান আgেন ভsীভূত
কের। জািতসংেঘর সাধারণ অিধেবশেন :যাগদােনর জn পািকsান
pিতিনিধদেলর নাম :ঘাষণা করা হয়। দেলর সদsরা হেTন পািকsান
:ডেমােkিটক পািট/র ভাইস :pিসেডªট মাহমুদ আলী (দলেনতা), শাহ আিজজুর
রহমান, জুলমত আলী খান, িবচারপিত জািকর উিdন, বVািরsার কামাল
ফাrকী, ড. :বগম এনােয়তউlা, িমেসস রািজয়া ফেয়জ, ড. ফােতমা সািদক,
অVাড. এ িট সাদী, অVাড. :ক বাবর pমুখ।
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মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর শk অবsান :কাদালকািটর ওপর আkমণ
চালায়। dই ঘNাবVাপী এই সmুখযুd িচtায়ণ কের আেমিরকািভিtক এনএসিব
িটিভ িটম। kিমlায় পািকsািন হানাদার বািহনী মুিkবািহনীর মnভাগ
অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। মুিkবািহনী বীরিবkেম পািকsািন :সনােদর
আkমণ pিতহত কের। পািকsািন বািহনীর dই :কাmািন bসn পরাজেয়র
আেkােশ :ফরার পেথ মুিkবািহনীর মইনপুর অবsােনর ওপর আkমণ চালায়।
pায় dই ঘNার এ যুেd ৪০ জন পািকsািন bসn হতাহত হয়। অপরিদেক ৯
জন মুিkেযাdা আহত হন। পািকsািন :গালnাজ বািহনীর pবল :গালাবষ/েণ
মুিkেযাdাদল তােদর অবsা পিরতVাগ কের ৬০০ গজ িপিছেয় বােয়েকর িনকট
:জলা :বােড/র রাsায় নতুন অবsান sাপন কের। িসেলেট মুিkবািহনী
শাহবাজপুর-িবয়ানীবাজার সড়েক পািকsািন হানাদার বািহনীর টহলদার দলেক
অVামবুশ কের। এেত উভয় পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। ৮ নং :সkের
মুিkবািহনীর ৪০ জন :যাdার একিট দল bশলkপা থানার আলফাপুর gােম
পািকsািন বািহনীর এক :কাmািন bসnেক আkমণ কের। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর ৫৩ জন bসn ও ২০ জন রাজাকার িনহত হয়। অপরিদেক
একজন বীর মুিkেযাdা আহত হন। মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ
:থেক ১৬িট রাইেফল ও ৭িট :গালার বাk দখল কের। পািকsািন হানাদার
বািহনী দালাল রাজাকারেদর িনেয় কেয়কিট :নৗকায় কের sনামগÂ সদর
থানার ভাঁেদর :টক মুিkবািহনী অবsােনর িদেক অgসর হয়। এ খবর :পেয়
মুিkবািহনী যুেdর pstিত :নয় এবং তােদর আওতায় আসার সােথ সােথ
পািকsািন বব/রেদর ওপর :গালাবষ/ণ >r কের। pায় :দড় ঘNা যুেdর পর
পািকsািন :সনারা সmুেখ এেগােত না :পের িফের :যেত বাধV হয়। এ যুেd
পািকsািন বািহনীর অেনক bসn হতাহত হয়। অপরিদেক একজন বীর মুিkেযাdা
শহীদ হন। ৩ নং :সkের :তিলয়াপাড়ায় মুিkবািহনী পািকsািন bসnেদর সােথ
সmুখযুেd িলp হয়। এই যুেd ৯ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়।
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৬ নং :সkের মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর অgসরমাণ একিট িজপ অVামবুশ
কের। এেত ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। মুিkবািহনীর :গিরলাদল
:চৗdgােম পািকsািন বািহনীর :হডেকায়াট/াের মট/ােরর সাহােযV আkমণ
চালায়। এই আkমেণ ৩০-৪০ জন পািকsািন bসn হতাহত হয়। পািকsািন
:সনারা কামােনর সাহােযV মুিkেযাdােদর অবsােনর িদেক gিল চালােল িকছু
:বসামিরক :লাক িনহত হয়। ২ নং :সkেরর িবলিনয়ায় পািকsািন হানাদার
বািহনী মুhরী নদী পার হেয় মুিkবািহনীর অবsােনর ওপর pচN কামান
আkমণ চালায়। মুিkেযাdারা সমs িদন যুেdর পর পািকsািন :সনােদর এই
আkমণ pিতহত করেত সkম হয়। ২ নং :সkের মুিkবািহনী নয়াপাড়ার
পািকsািন :সনাঘাঁিট আkমণ কের। এেত পািকsািন :সনারা পযু/দs হেয়
অবsান :ছেড় পািলেয় যায়। মুিkেযাdারা অেনক অstশst দখল কের।
ময়মনিসংেহ পািকsািন হানাদার বািহনীর খাদVসামgী :বাঝাই কের পাঁচিট বড়
বড় :নৗকায় ভালুকার িদেক অgসর হেল :কাmািন কমাªডার চান িময়ার
:নতৃেt মুিkেযাdাদল ঝালপাজা gােম তােদর ওপর আkমণ চালায়। এেত ৪
জন পািকsািন :সনা িনহত ও অেনেক আহত হয়। মুিkেযাdারা :নৗকাসহ ৫৭০
মণ আটা ও ২০ মণ িচিন হsগত কের। এই আটা ও িচিন পের রাৈজর
ইউিনয়েনর গিরব-dঃখীেদর মেধV িবতরণ করা হয়। চাঁদপুেরর হাজীগেÂ
মুিkবািহনীর :গিরলাদল পািকsািন বািহনীর সােথ সংঘেষ/ িলp হয়।
:গিরলােযাdারা পািকsািন :সনােদর dই িদক :থেক আkমণ চািলেয় পযু/দs
কের। এেত ৩০ জন পািকsািন bসn িনহত হয় এবং বািক bসnরা অবsান
:ছেড় পািলেয় যায়। :গিরলােযাdারা pচুর অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের।
ঢাকার সামিরক আদালত রাTেdািহতা, অstাগার লুNন, অনnেমািদত অst
িবতরণ, রাTিবেরাধীেদর :Tিনং pদান pভৃিত অিভেযােগ আওয়ামী লীেগর ১৪৫
জন এমিপেক সামিরক আদালেত হািজর হবার িনেদ/শ :দয়। :ল. :জনােরল
িনয়ািজ গাজীপুর অst bতিরর কারখানা পিরদশ/ন কের অেstর pথম চালান bতির
করার জn কারখানার Ÿিমক-কম/চারীেদর ধnবাদ জানান।
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আড়াইহাজার থানার কামানিদ চের পািকsািন :সনারা ঘাঁিট sাপন কের এবং
িনকটs gাম :থেক :মেয়েদর কVােm ধের িনেয় অতVাচার চালায়। এই সংবাদ
:পেয় মুিkবািহনীর ২৯ জেনর একিট :গিরলাদল পািকsািন :সনাঘাঁিট আkমণ
কের। ৩-৪ ঘNা যুেdর পর পািকsািন :সনারা ঘাঁিট :ছেড় পািলেয় যায়। এই
আkমেণ ৫ জন পািকsািন :সনা ও ৬ জন রাজাকার িনহত হয়। :গিরলারা
কVাm :থেক :মেয়েদর উdার কের তােদর িনজ িনজ বািড়েত :পৗঁেছ :দয়।
kিমlায় মুিkবািহনী সkীপুরs পািকsািন :সনাঘাঁিটর ওপর আkমণ চালায়।
এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ২িট বাংকার Ñংস হয় এবং ১১ জন
পািকsািন bসn িনহত ও ৭ জন আহত হয়। ২ নং :সkের চতুথ/ :বŋেলর িড
:কাmািন dই pাটুন :যাdা বগাবািড়র কােছ পািকsািন :সনােদর অVামবুশ
কের। এই সংঘেষ/ মুিkেযাdােদর pবল আkমেণর মুেখ পািকsািন :সনারা
িটকেত না :পের পািলেয় :যেত বাধV হয়। ২ নং :সkের মুিkবািহনী পর>রােমর
কােছ পািকsািন বািহনীর ঘাঁিটর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৭
জন পািকsািন :সনা িনহত ও ১৫ জন আহত হয়। মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনজ
ঘাঁিটেত িফের আেস। মুিkবািহনী আখাউড়ার কােছ পািকsািন :সনােবাঝাই একিট
:Tনেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ :Tেনর আেরাহী পািকsািন সামিরক
অিফসার, ইিÂন Dাইভার ও বhসংখVক রাজাকার িনহত হয়। ঢাকার একজন
সামিরক মুখপাt sীকার কেরন মুিkবািহনীর :গিরলারা এখন পেথ পেথ মাইন
পুঁেত রাখেছ। রাজাকার ও অnাn আধা সামিরক বািহনীর ওপর :চারােগাpা
আkমণ চালােT।
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kিমlা :জলার gথুমা নদীেত টহলরত পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/ত
আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ৪ জন bসn হতাহত হয়। ২
নং :সkের মুিkবািহনী মnভাগ এলাকায় পািকsািন হানাদার বািহনীর ওপর
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আkমণ চালায়। এই আkমেণ ১৫ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। ১ নং
:সkের মুিkবািহনী সমরকািn এলাকায় পািকsািন বািহনীর একিট টহলদার
দলেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ৫ জন পািকsািন bসn হতাহত হয় এবং
বািক bসn যুd না কেরই িপছু হেট। :ফনীর ছাগলনাইয়ায় মুিkবািহনী পুঁেত
রাখা মাইন িবেsারেণ ২ জন পািকsািন :সনা িনহত ও অপর ২ জন আহত
হয়। মুিkেযাdারা সাটািন, নারায়ণঘাট, আবােদর হাট ও কাকভাŋায় পািকsািন
বািহনীর সােথ সmুখযুেd অবতীণ/ হয়। দীঘ/ :গালািবিনমেয়র পর ১০ জন
পািকsািন bসn িনহত হয়। অপরিদেক ২ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন।
পািকsান :ডেমােkিটক পািট/র সহ-সভাপিত মাহমুদ আলী পািকsান সরকােরর
িবেশষ দূত িহেসেব ইউেরাপ ও আেমিরকা সফর :শেষ ঢাকা আেসন। িতিন
বেলন, ইউেরােপর :বতার, িটিভ, সংবাদপtgেলা একই sের pচার কের
চেলেছ পূব/ পািকsােন একটা অঘটন ঘেট :গেছ। পািকsােনর সাmpিতক
িনব/াচেন :য দলিট সংখVাগিরw অnেলর জনগেণর দািব নsাৎ করেত চায়।
কারণ িনব/াচেনর ফলাফল পিmম পািকsািনেদর মনঃপূত হয়িন।

১৩ :সেpmর ১৯৭১
মুিkবািহনী :ল. :মারেশেদর :নতৃেt আখাউড়া-হিরশপুর :রলওেয় লাইেন
মুknপুেরর কােছ টVাংক িবÑংসী মাইন পুঁেত তার সােথ bবdVিতক তার :যাগ
কের ৩০০ গজ দূের িরেমাট কেªTাল sাপন কের অবsান :নয়। পািকsািন
বািহনীর এক :কাmািন bসnেবাঝাই একিট :Tন অVামবুশ অবsােনর িদেক
অgসর হেয় মাইেনর ওপর এেল মুিkেযাdারা sইচ িটেপ মাইন িবেsারণ
কের। এেত ইিÂনসহ :Tনিট িবÑs হয় এবং dই জন অিফসারসহ ২৭ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়। মুিkযুেd bবdVিতক pিkয়ায় :Tন Ñংস এটাই
pথম। িসেলেট মুিkবািহনীর ৫০ জন :যাdার একিট দল পািকsািন :সনােদর
শাহবাজপুর অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। ১০ িমিনট পর পািকsািন :সনারা
পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ ১৫
জন পািকsািন bসn ও রাজাকার িনহত হয়। মুিkবািহনী অkত অবsায়
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িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। ৭ নং :সkের মুিkবািহনী রামচndপুের
অবিsত পািকsািন বািহনীর pধান ঘাঁিট আkমণ কের। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর ২০ জন bসn ও ১২ জন রাজাকার িনহত এবং ১৩ জন
bসn আহত হয়। অপরপেk একজন বীর মুিkেযাdা শহীদ ও dইজন :যাdা
আহত হন। মুিkবািহনী খুলনার হিরনগের পািকsািন বািহনীর একিট গানেবাট
ও bসnেবাঝাই িকছু লnেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর
গানেবাট আেরাহী িনহত এবং রাডার অVােªটনা Ñংস হয়। পের pচN
:গালািবিনমেয় পািকsািন :সনােদর ৪িট লn পািনেত ডুেব যায়। ৮ নং :সkের
মুিkবািহনী বানারীপাড়ায় পািকsািন বািহনীর কেয়কিট লnেক আkমণ কের।
এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ৩িট লn পািনেত ডুেব যায় এবং ৪০ জন
পািকsািন bসn িনহত হয়। kয়ালালামপুের অnিwত কমনওেয়লথ
পাল/ােমªটাির সেmলেন িনউিজলVােªডর pিতিনিধ এইচ িস :টেmলটন বেলন,
‘আমােদর :দেশর পk :থেক কমনওেয়লথ এবং যুkরাজVেক পূব/ পািকsােনর
নাগিরকেদর অিধকার সংরkেণর জn অnেরাধ করিছ। আমরা িবƒাস কির,
তােদর সরকার sীয় জনগেণর অিধকার সংরkেণর :kেt সিঠক নীিত অবলmন
করেব।’ করািচেত :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান ও ভুেTার মেধV পূব/ পািকsােনর
রাজৈনিতক ঘটনাবিল িনেয় িতন ঘNাবVাপী bবঠক অnিwত হয়।

১৪ :সেpmর ১৯৭১
মুিkবািহনী রাজশাহীর পাগলািদয়ানাহােট পািকsািন :সনা অবsােনর ওপর
আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ৮ জন bসn িনহত হয়।
মুিkবািহনীর ৩০০ সদেsর একিট দল রাজশাহীর খানজানপুের পািকsািন
:সনাবািহনীর ওপর অতিক/ত আkমণ চািলেয় শtr বািহনীেক পযু/দs কের।
মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কােছ :থেক িবপুল অstশst ও :গালাবাrদ
দখল কের। ১ নং :সkেরর মুিkবািহনীর :সনা অিফসারেদর ভারতীয় :সনা
কমাªডার :ল. :জনােরল জগিজৎ িসং অেরারার একিট grtপূণ/ সভা অnিwত
হয়। এ সভায় মুিkবািহনীর :গিরলােযাdােদর কম/তৎপরতার িবষয়িট সিবsাের
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আেলািচত হয়। পূব/ পািকsােনর গভন/র ডা. মািলক :বতার ভাষেণ বেলন,
‘জনগণ কতৃ/ক িনব/ািচত pিতিনিধর হােত kমতা হsাnেরর উেদVাগ >r করার
উেdে° :pিসেডªট আমােক এই pেদেশর তttাবধায়ক সরকােরর pধান িনযুk
কেরেছন। আিম আপনােদর সাহাযV ও সহেযািগতা কামনা করিছ এই জn
যােত pেদেশ শািn িফিরেয় আনা যায়।’ :pিসেডªট ইয়ািহয়া পািকsান-ভারত
িবষয় িনেয় আেলাচনার জn :তহরােনর উেdেশ যাtা কেরন। িবমানবnের
তােক অিভনnন জানান ইরােনর শাহ :রজা পাহলিভ। bদিনক সংgােম
pকািশত এক সাkাৎকাের :গালাম আযম বেলন, বাঙািল জাতীয়তাবােদর
Ñজাধারীেদর তালাশ কের :বর করেত হেব।

১৫ :সেpmর ১৯৭১
১ নং :সkের মুিkবািহনীর ১০ জন :যাdার একিট দল পর>রােমর আমজাদহাট
এলাকায় পািকsািন :সনােদর অVামবুশ কের। পািকsািন :সনারা পাlা
আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV dই ঘNারও :বিশ সময় যুd হয়।
মুিkেযাdা নােয়ক নািদrjামান dঃসাহিসকতার সােথ যুd কের তার
সতীথ/েদর অVামবুশ অবsান তVাগ করেত সাহাযV কেরন। এই সংঘেষ/
পািকsািন বািহনীর ৮ জন bসn হতাহত হয়। অপর পেkর মুিkবািহনীর
একজন বীরেযাdা আহত হন। মুিkবািহনী লkীপুেরর কােছ পািকsািন
:সনােদর dইিট বাংকার অতিক/ত আkমণ কের Ñংস কের :দয়। মুিkবািহনীর
এই অিভযােন ৩ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৮ জন আহত হয়। মুিkবািহনী
লkীপুর থানায় পুিলশ ও রাজাকারেদর চndগÂ pতাপ হাইsুল ঘাঁিট আkমণ
কের। এই আkমেণ ৪০ জন পািকsািন :সনা হতাহত হয় এবং মুিkেযাdােদর
চােপর মুেখ পািকsািন বািহনী তােদর অবsান পিরতVাগ করেত বাধV হয়। ২ নং
:সkেরর সাতািন, নারায়ণহাট, আেবদারহাট ও কাকডাŋায় মুিkবািহনীর িতন
:কাmািন :যাdা পািকsািন :সনােদর ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ ১০
জন পািকsািন bসn িনহত ও কেয়কজন আহত হয়। অপরিদেক পািকsািন
:সনােদর :শেলর আঘােত dইজন :বসামিরক :লাক আহত হয়। ৮ নং :সkের
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মুিkবািহনী kরালগািছ ইউিনয়ন কাউিnল অিফেস অবsানরত পািকsািন
বািহনীর ওপর অতিক/ত আkমণ কের। এই আkমেণ ৬ জন রাজাকার িনহত
ও ২ জন আহত হয়। মুিkবািহনী শালদানদীর পািকsািন :সনা ঘাঁিটর ওপর
তীb আkমণ চালায়। এই আkমেণ ২০-২৫ জন পািকsািন :সনা হতাহত হয়
এবং পািকsািন ঘাঁিটর বVাপক kিত হয়। :তহরােন পািকsান :pিসেডªট
ইয়ািহয়া ও ইরােনর শাহ :রজা পাহলিভর মেধV পািকsান-ভারত পিরিsিত িনেয়
dই িদনবVাপী আেলাচন :শেষ যুk ইশেতহার pকািশত হয়। এেত বলা হয়,
ইরােনর শাহ পািকsােনর সেŋ তার একাtতা pকাশ করেছ। nrল আিমেনর
বাসায় িপিডিপর কায/করী কিমিটর ১৮ জন সদেsর উপিsিতেত nrল
আিমেনর সভাপিতেt bবঠক অnিwত হয়।

১৬ :সেpmর ১৯৭১
২ নং :সkের মুিkবািহনী কােয়মপুর পািকsািন :সনাঘাঁিট আkমণ কের। এই
সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ২০১ জন bসn িনহত ও ৮৩ জন আহত হয় এবং
৭০িট পািকsািন :সনা বাংকার Ñংস হয়। অপরপেk ১০ জন বীর মুিkেযাdা
শহীদ ও ৬ জন :যাdা আহত হয়। মুিkবািহনী কােয়মপুর ঘাঁিট ও পািকsািন
:সনােদর pচুর অstশst দখল কের।
৭ নং :সkের মুিkবািহনী মট/ােরর সাহােযV সারদায় পুিলশ pিশkণ
:কেndর ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ৩০ জন
bসn ও রাজাকার িনহত এবং ৫০ জন আহত হয়। রাজশাহীেত মুিkবািহনী
পািকsািন বািহনীর কানপুর অবsােনর ওপর এক dঃসাহিসক অিভযান চালায়।
এই অিভযােন ২ জন পািকsািন :সনা িনহত হয় এবং পািকsািন :সনা sািপত
কVাm ও ৭িট বাংকার Ñংস হয়। kিমlার চামুবসিতেত পািকsািন বািহনী
আkমণ চালােল মুিkবািহনীর বীরেযাdারা তা pিতহত কের। এেত ৩ জন
পািকsািন bসn িনহত ও ৫ জন আহত হয়। খুলনার :ভামরায় মুিkবািহনী
পািকsািন :সনা অবsােনর ওপর তীb আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ পািকsািন
বািহনীর ৪ জন bসn িনহত হয়।
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রাওয়ালিপিªডেত পািকsান সরকােরর একজন মুখপাt বেলন, িবলুp
আওয়ামী লীেগর সভাপিত :শখ মুিজবুর রহমােনর সামিরক TাইবুVনােল :গাপন
িবচােরর কাজ :শষ হেয়েছ। িপিডিপ pধান nrল আিমন িপিটআই pিতিনিধেক
জানান, িতিন :pিসেডেªটর আমntেণ পিmম পািকsান যােTন। িতিন এ
আেলাচনায় dÎৃতকারীেদর অতVাচাের এবং বnায় kিতgsেদর জn আরও
অথ/ বরােdর দািব করেবন বেল জানান।
:ল. :জনােরল িনয়ািজ চTgাম এলাকা সফর কেরন। পের িতিন রাঙামািট
যান। :সখােন তােক চাকমা pধান ও িনব/ািচত এমএনএ রাজা িtিদব রায়
অভVথ/না জানান। জামালপুর :জলায় ইসলামপুর থানা আলবদর ইনচাজ/ এবং
:জলা শািn কিমিটর pচার সmাদক মুহmদ আবdল বারী bদিনক সংgােম এক
িচিঠেত :লেখন, জামালপুের পািকsানপিn ও ইসলামপিn ছাtরা আলবদর
বািহনী গঠন কের dÎৃতকারীেদর জামালপুর, :শরপুর, ইসলামপুর,
:দওয়ানগÂ ও নািলতাবাড়ী এলাকা :থেক সmূণ/rেপ িনিmh কের িদেয়েছ।

১৭ :সেpmর ১৯৭১
পূব/ পািকsােনর গভন/র ডা. এ এম মািলক ১০ সদেsর pােদিশক মিntসভার
নাম :ঘাষণা কেরন। মntীরা হেলন রংপুেরর আবুল কােশম, বgড়ার আbাস
আলী খান, বিরশােলর আখতার উিdন খান, ঢাকার এ এস এম :সালায়মান,
খুলনার মাওলানা এ :ক এম ইউsফ, পাবনার মাওলানা :মাহাmদ ইসহাক,
kি•য়ার নওয়ােজশ আহমদ, :নায়াখালীর ওবােয়dlাহ মজুমদার, চTgােমর
অধVাপক শামsল হক ও পাব/তV চTgােমর আউং> p :চৗধুরী। আউং> p
:চৗধুরী বVতীত বািক ৯ জন মntী শপথ gহণ কেরন। িশবালয় থানায় পািকsািন
হানাদার বািহনী মুিkবািহনীর :গিরলা ঘাঁিটেত বVাপক হামলা চালায়।
মুিkেযাdারা পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV কেয়ক ঘNা যুd হয়।
পের মুিkেযাdােদর চােপর মুেখ পািকsািন :সনারা িপছু হটেত বাধV হয়। এই
সংঘেষ/ ১০ জন পািকsািন :সনা ও ১১ জন রাজাকার িনহত হয়। ২ নং :সkের
মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর একিট শিkশালী দলেক :মহারী gােম
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অVামবুশ কের। মুিkেযাdােদর আকিsক আkমেণ পািকsািন :সনারা
িদিgিদক হািরেয় :ফেল এবং ছtভŋ হেয় পািলেয় যায়। এই অVামবুেশ ২১ জন
পািকsািন :সনা িনহত ও ৪৩ জন আহত হয়। খ অnেলর সামিরক আইন
pশাসক :জনােরল িনয়ািজ ময়মনিসংহ ও :নtেকানা সফর কেরন। পের িতিন
িকেশারগেÂ তাড়াইেলর রাজাকার ও আলবদরেদর সেŋ িমিলত হন। িপিডিপ
pধান nrল আিমন ঢাকায় বেলন, ‘পূব/ পািকsােন অসামিরক সরকার গঠন
করা হেলও আমরা এখেনা িবপদমুk হইিন। dশমেনর দল এখেনা আমােদর
চারপােশ চলােফরা করেছ।’ :মাহাmদপুর িফিজকVাল এডুেকশন :সªটাের
:Tিনংরত রাজাকারেদর সমােবেশ :গালাম আযম বেলন, ‘বাইেরর শtrর :চেয়
ঘেরর শtr :বিশ kিতকর। আমােদর ঘেরই এখন অসংখV শtr bতির হেয়েছ।
:সই শtr সৃি•র কারণ আর যা-ই :হাক :সিদেক নজর িদেত হেব। কেলমা উঁচু
রাখার জn রাজাকারেদর কাজ কের :যেত হেব।’ ২ নং :সkের একদল
মুিkেযাdা সােয়দাবােদর কােছ পািকsািন :সনােদর একিট ঘাঁিটেত অতিক/ত
আkমণ চািলেয় ২িট িজপ ও ১িট ৩ টন গািড় Ñংস কের। ৮ নং :সkের
মুিkবািহনী পািকsািন হানাদারেদর মসিলয়া ঘাঁিট আkমণ কের। এই
আkমেণ ৭ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। মুিkবািহনী :মৗলভীবাজােরর
লুবাচরা এলাকায় পািকsািন :সনােদর িবrেd এক dঃসাহিসক অিভযান
চালায়। এেত ২০ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৩০ জন আহত হয়।
অপরিদেক মুিkবািহনীর ৩ জন বীরেযাdা আহত হয়।

১৮ :সেpmর ১৯৭১
বাংলােদশ pে³ আেলাচনার জn িবেƒর ২৪িট :দশ :থেক ১৫০ জন pিতিনিধ
িদিl আnজ/ািতক সেmলেন অংশgহণ কেরন। সেmলেন বাংলােদশ সমsার
সেnাষজনক সমাধােনর লেkV :বশ িকছু psাব গৃহীত হয়। আnজ/ািতক
সেmলেন অংশgহণকারী সকল :দশ বাংলােদেশর জনগেণর মুিkসংgাম
সমথ/ন কেরন। রােত :pিসেডªট ইয়ািহয়া :ঘাষণা কেরন, ভিবìৎ শাসনতnt
জাতীয় পিরষেদ :পশ করা হেব এবং জাতীয় পিরষদ তা সংেশাধন করেত
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পারেব। িসেলেট মুিkবািহনী sতারকািn পািকsািন ঘাঁিট আkমণ কের।
পািকsািন :সনারা পাlা gিল >r করেল উভয় পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/
হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ২ জন bসn িনহত হয়। ২ নং :সkের
মুিkবািহনীর টহলদার দল চারগাছা বাজােরর কােছ পািকsািন বািহনীর একিট
টহলদার দলেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ২০ জন পািকsািন :সনা
হতাহত হয়। এ সংবাদ :পেয় পািকsািন :সনােদর একিট শিkশালী দল িতন
:নৗকা :বাঝাই কের টহলদার দেলর সাহাযVােথ/ অgসর হয়। মুিkেযাdারা
তােদর :পৗঁছার আেগই িশমরাইেলর কােছ অVামবুশ কের dইিট :নৗকা ডুিবেয়
:দয়। এেত :নৗকা dিটর সকল পািকsািন :সনা িনহত হয়। এই সংঘেষ/ একজন
বীর মুিkেযাdা শহীদ হন। ৭ নং :সkের মুিkবািহনী ইিপআর কমাªডার
সােলক, :বŋল :রিজেমেªটর মাnান, ঢাকা পুিলেশর হািবলদার রজব এবং ছাt
রিÂত kমার :মাহাn, pদীপ kমার কর pমুেখর :নতৃেt িহিলর কােছ পািকsািন
:সনােদর সােথ সংঘেষ/ িলp হয়। এই সংঘেষ/ বh পািকsািন bসn হতাহত হয়।
রাজশাহীর ফারিসপাড়ায় মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর সােথ সmুখযুেd
অবতীণ/ হয়। এই যুেd পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn িনহত হয়। মুিkবািহনী
:কােনা kিত ছাড়াই িনরাপেদ িনজ ঘাঁিটেত িফের আেস। মুিkবািহনী যেশােরর
টুŋী এলাকায় পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এই
আkমেণ পািকsািন :সনােদর একিট বাংকার Ñংস হয় এবং dইজন পািকsািন
:সনা িনহত হয়। িসেলেটর bজnাপুের মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর ওপর
অতিক/ত আkমণ চালােল ২ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। পূব/ পািকsান
জামায়ােতর আিমর :গালাম আযম নতুন pােদিশক মিntসভােক sাগত জানান।
পিডিপ pধান nrল আিমন ও িপিপিপ pধান জুলিফকার আলী ভুেTা করািচেত
:pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর সােথ পৃথক পৃথক আেলাচনা bবঠেক িমিলত হন।
pােদিশক মিntসভায় নবিনযুk আউং> p :চৗধুরী শপথ :নন। অnwান পিরচালনা
কেরন গভন/র ডা. এ এম মািলক।

১৯ :সেpmর ১৯৭১
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ময়মনিসংেহর ভালুকা থানার রাৈজ gােম পািকsািন বািহনী লুট করেত এেল
মুিkবািহনীর :কাmািন কমাªডার চান িময়া তার দল িনেয় আkমণ কেরন।
ফেল ৭ জন পািকsািন :সনা িনহত ও কেয়কজন আহত হয়। ২ নং :সkের
মুিkবািহনীর :গিরলাদল মােলািচন বাজাের অবsানরত পািকsািন পুিলেশর
একিট দলেক আkমণ কের। এই আkমেণ ১৯ জন পািকsািন পুিলশ িনহত ও
৩ জন আহত হয়। লkীপুের মুিkবািহনী পািকsািন :সনা অবsােনর ওপর
রেকট লnােরর সাহােযV তীb আkমণ চালায়। এেত পািকsািন :সনােদর dিট
বাংকার Ñংস হয় এবং dজন পািকsািন :সনা িনহত ও একজন আহত হয়।
kিমlায় :ল. ইমামুjামােনর :নতৃেt মুিkেযাdােদর একিট দল পািকsািন
বািহনী বািডসা ও :গািবnমািণকVর দীিঘ অবsােনর ওপর একেযােগ আkমণ
চালায়। :গািবnমািণকVর দীিঘ অবsােন dিট বাংকার Ñংস ও ৬ জন পািকsািন
:সনা িনহত হয়। মুিkবািহনীর বািডসা ঘাঁিট আkমণ সmূণ/ সফল হয়।
বািডসায় ২০ জন পািকsািন bসn িনহত ও ১২ জন আহত হয়। dই ঘNা
যুেdর পর মুিkবািহনী িনরাপেদ িনেজেদর ঘাঁিটেত িফের আেস। ৮ নং :সkেরর
:গাজাডাŋা সাব-:সkের মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর :মাহাmদপুর
অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর একজন
:মজরসহ ৬ জন bসn িনহত হয়। মুিkেযাdারা :কােনা kিত ছাড়াই িনরাপেদ
িনেজেদর ঘাঁিটেত িফের আেস। মুিkবািহনী িদনাজপুেরর অমরখানা এলাকায়
অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৮ জন
পািকsািন bসn িনহত হয় ও কেয়কজন আহত হয়। পূব/ পািকsােনর Ÿম,
সমাজকলVাণ ও পিরবার পিরকlনা মntী এ এস এম :সালায়মান ঢাকায়
বেলন, পািকsােনর বীর :সনাবািহনী শtrেক (মুিkেযাdা) িনমূ/ল কের িদেয়েছ।
শtrরা িpয় মাতৃভূিম পািকsান ভাঙেত :চেয়িছল। :কােনা শিkই পািকsান
ভাঙেত পারেব না।
bসয়দ আিজজুল হেকর বাসায় িপিডিপর িবিশ• :নতােদর bবঠক অnিwত
হয়। bবঠেক উপিনব/াচন িপিছেয় :দবার বVাপাের nrল আিমেনর :দওয়া
িববৃিতেক অnেমাদন করা হয়। একই দািব জানান কাইয়ুম মুসিলম লীেগর
সাধারণ সmাদক খান এ সবুর।
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২০ :সেpmর ১৯৭১
ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী লুিধয়ানায় এক সমােবেশ বেলন, :যসব
িবেদিশ সরকার বাংলােদশ সমsােক পািকsােনর অভVnরীণ িবষয় বেল
অিভিহত করেছ, তারা পkাnের পািকsান সরকােরর অগণতািntক কায/kম ও
গণহতVার নীিতেক সমথ/ন করেছ। িতিন বেলন, ভারত সরকার চায় :য তার
:দেশ অবsানকারী বাংলােদেশর শরণাথ/ীরা মুk sেদেশ িফরেত আgহী হেয়
উঠূন। ১ নং :সkের মুিkবািহনী sেবদার রহমান আলীর :নতৃেt পািকsািন
বািহনীর চmকনগর িবওিপ আkমণ কের। িকছুkেণর এ যুেd পািকsািন
বািহনীর ৩ জন bসn হতাহত হয়। মুিkেযাdারা :কােনাrপ kিত ছাড়াই
িনেজেদর অবsােন িফের আেস। মুিkবািহনীর :গিরলাদল চTgাম-kিমlা
সড়েক জগnাথ দীিঘর কােছ বাজানকারা :সতুিট উিড়েয় িদেয় :সতুর উtের ১০
জন :গিরলা ও একিট িনয়িমত বািহনী পািকsািন :সনােদর অেপkায় অVামবুশ
পােত। বাজানকারা :সতু Ñংেসর সংবাদ :পেয় :ফনী :থেক পািকsািন বািহনীর
একিট শিkশালী দল :সতুর িদেক অgসর হয়। পািকsািন :সনারা অVামবুেশর
আওতায় এেল মুিkেযাdারা তােদর ওপর pচN আkমণ চালায়। এেত
পািকsািন বািহনীর একজন অিফসারসহ ২৫ জন bসn িনহত হয়।
মুিkেযাdােদর আkমেণর মুেখ পািকsািন :সনারা ছtভŋ হেয় :ফনীর িদেক
পািলেয় যায়। ২ নং :সkের মুিkবািহনী sেবদার আলী আকবর পােটায়ারীর
:নতৃেt পািকsািন :সনা ও রাজাকারেদর রামগÂ অবsােনর ওপর আkমণ
চালায়। এই আkমেণ ১৪ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ১৭ জন আহত হয়।
পািকsান িনব/াচন কিমশন :ঘাষণা কের, ১৯৭১ সােলর ২৫ নেভmর :থেক ৯
িডেসmর পয/n পূব/ পািকsােন জাতীয় পিরষেদর ৭৮িট শূn আসেন এবং
pােদিশক পিরষেদর ১০৫িট শূn আসেন উপিনব/াচন অnিwত হেব।

২১ :সেpmর ১৯৭১
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২ নং :সkের মুিkবািহনীর ২-৩০০ :গিরলার একিট দল পালং থানায়
অবsানরত পািকsািন বািহনীর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। চার ঘNা
সmুখযুেdর পর পািকsািন বািহনীর সদsরা ঘাঁিট :ছেড় পািলেয় যায়। এই
যুেd ৫০ জন পািকsািন :সনা, রাজাকার ও পািকsািন পুিলশ িনহত হয়।
মুিkবািহনীর :গিরলাদল সmূণ/ এলাকা দখল কের। kিমlায় পািকsািন
বািহনীর ৩৩ বালুেচর ‘িব’ এবং ‘িড’ :কাmািন :মজর dররািনর :নতৃেt চাঁদলা
:থেক :নৗকায় কের মুিkবািহনীর অবsান আkমেণর উেdে° মnভােগর
িদেক অgসর হয়। এ খবর :পেয় কVােpন গাফফােরর দল ও sেবদার
ওহােবর :নতৃেt এক pাটুন :যাdা শালদানদীর ওপর অবsান :নয়। পািকsািন
:সনারা মুিkেযাdােদর অবsােনর কাছাকািছ এেল তােদর ওপর মুিkেযাdারা
pচN আkমণ চালায়। pায় ছয় ঘNাবVাপী এই যুেd পািকsািন বািহনীর
একজন কVােpনসহ ২৬ জন পািকsািন bসn িনহত ও অেনেক আহত হয়।
মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক pচুর অstশst ও :গালাবাrদ
দখল কের। পািকsািন বািহনী হিররামপুর থানার বlা gােম লুটপাট করেত
এেল মুিkবািহনীর বীরেযাdারা তােদর pিতহত কের। এেত dজন পািকsািন
:সনা িনহত হয়। হানাদার বব/ররা কাপুrেষর মেতা িনরst gামবাসীর ওপর এর
pিতেশাধ :নয়। পািকsািন হানাদারেদর bপশািচক িনয/াতেন ১৬ জন িনরীহ
gামবাসী িনহত হয়। মুিkবািহনী বরgনা :জলার পাথরঘাটা অnেল পািকsািন
হানাদারেদর অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৫ জন পািকsািন
:সনা িনহত ও ৩ জন আহত হয়। িনব/াচন কিমশন ইিতপূেব/ :ঘািষত সময়সূিচ
বািতল কের জাতীয় ও pােদিশক পিরষেদর শূn আসেন উপিনব/াচেনর নতুন
তািরখ :ঘাষণা কের। পুনিব/ns সময়সূিচ অnসাের :ভাট gহণ ১২ িডেসmর
>r হেয় ২৩ িডেসmর :শষ হেব।

২২ :সেpmর ১৯৭১
৭ নং :সkের মুিkবািহনী কাটাখালী িবdVৎ :কেnd অবsানরত পািকsািন
বািহনীর ওপর ৩ ইিn মট/ােরর সাহােযV বVাপক আkমণ চালায়। এই আkমেণ
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পািকsািন বািহনীর ২ জন bসn িনহত ও ১০ জন আহত হয়। ২ নং :সkের
sেবদার :গালাম আিmয়ার :নতৃেt মুিkেযাdাদল Ÿীপুর এলাকায় পািকsািন
হানাদারেদর অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন হানাদার বািহনীর ২ জন
bসn িনহত ও কেয়কজন আহত হয়। পািকsািন বািহনীর dই :কাmািন bসn
kি•য়ার :তঁতুলবািড়য়া gােমর আওয়ামী লীগ-দলীয় :চয়ারমVােনর বািড়েত
আgন ধিরেয় িদেল মুিkবািহনী তােদর িঘের :ফেল। মুেখামুিখ সংঘেষ/
পািকsািন হানাদার বািহনীর ৩ জন bসn িনহত ও ৫ জন grতরভােব আহত
হয়। মুিkেযাdারা pচুর অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের। মুিkবািহনীর ৬০
জন :গিরলার একিট দল ভারেতর :মলাঘর কVাm :থেক :গিরলা :Tিনং :শেষ
চারিট :নৗকায় বাংলােদেশ অnpেবেশর পেথ শালদানদীেত পািকsািন
:সনােদর dারা আkাn হয়। এই সংঘেষ/ মুিkবািহনীর dিট :নৗকা পািনেত ডুেব
যায়। এেত ৪ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ ও একজন মুিkেযাdা আহত হন। ৮
নং :সkের মুিkবািহনী :কাটা নামক এলাকায় অবsানরত পািকsািন :সনােদর
ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ৪ জন bসn িনহত
হয়। মুিkেযাdারা :কােনা kিত ছাড়াই িনরাপেদ িনেজেদর অবsােন িফের
আেস। িপিপিপ pধান জুলিফকার আলী ভুেTা করািচেত :ঘাষণা কেরন, তার
দল পূব/ পািকsােনর উপিনব/াচেন অংশ :নেব। িতিন জাnয়ািরর আেগই :দেশ
পূণ/ সংসদীয় গণতnt পুনঃpিতwার দািব জানান। গভন/র ডা. এ এম মািলেকর
সভাপিতেt :সেkটািরেয়েটর :কিবেনট কেk মিntপিরষেদর pথম bবঠক
অnিwত হয়।

২৩ :সেpmর ১৯৭১
২ নং :সkের মুিkবািহনীর এক pাটুন :যাdা ও ১৬ জন :গিরলা :ল.
ইমামুjামােনর :নতৃেt মট/ার ও রেকট লnােরর সাহােযV পািকsািন হানাদার
বািহনীর :গািবnমািণকV দীিঘ ঘাঁিটর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এ
আkমেণ পািকsািন :সনাঘাঁিটর কেয়কিট বাংকার Ñংস হয় এবং ১৫ জন
পািকsািন :সনা িনহত ও ১০ জন আহত হয়। এক ঘNা যুেdর পর

238

মুিkেযাdারা িনেজেদর অবsােন িনরাপেদ িফের আেস। মুিkবািহনীর এক
pাটুন :যাdা :দওতলীেত অVামবুশ পােত। পািকsািন বািহনীর একিট দল
kমারসাইল মসিজেদর কােছ এেল মুিkেযাdারা তােদর ওপর আkমণ চালায়।
এেত পািকsািন বািহনীর ৮ জন bসn িনহত ও ১০ জন আহত হয়। মুিkবািহনী
মািনকগেÂর :দৗলতপুর থানায় পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর আkমণ
চালায়। এেত মুিkেযাdারা ৭৫ জন পুিলশ ও রাজাকারেক বিn কের এবং
িবপুল পিরমাণ অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের। ৬ নং :সkের মুিkবািহনী
পাঁচিবিবর কােছ পািকsািন হানাদারেদর িবrেd এক dঃসাহিসক অিভযান
চালায়। এেত ৬ জন পািকsািন bসn ও ২ জন রাজাকার িনহত হয়। জািতসংঘ
সাধারণ পিরষেদ ‘বাংলােদশ p³’ উtাপেনর জn ভারত সরকার িসdাn gহণ
কের। সpাহবVাপী পিmম পািকsান সফর :শেষ িফের আসার আেগ nrল
আিমন সাংবািদকেদর জানান, ‘পািকsােনর সংহিত ও অখNতা সmেক/ নতুন
আsা িনেয় :দেশ িফের যািT।’
িশkামntী আbাস আলী খােনর সেŋ এম আর এ :রজভীর :নতৃেt
:মাহাmদপুর, িমরপুর ও পুরান ঢাকার িবহাির :নতারা সাkাৎ কেরন। মিতউর
রহমান িনজামী এক ভাষেণ বেলন, সশst ভারতীয় অnpেবশকারী ও তােদর
sানীয় দালালরা :দেশর অথ/নীিত িবপয/s করার জn :য সntাসবাদী তৎপরতা
চালােT, একমাt পূব/ পািকsােনর :দশেpিমক যুবকরাই তােদর কায/করভােব
িনিmh করেত সkম।

২৪ :সেpmর ১৯৭১
পািকsািন বািহনীর একিট শিkশালী দল ১৭িট :নৗকায় মুিkবািহনীর :রইিডং
দলেক আkমণ করার জn নবীনগেরর িদেক অgসর হয়। পািকsািন :সনােদর
:নৗকাgেলা িবদVােকাট gােমর িনকট :পৗঁছােল মুিkেযাdারা তােদর অতিক/ত
আkমণ কের। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ৫িট :নৗকা ডুেব যায় এবং
২৫ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৩৫ জন আহত হয়। িসেলেট মুিkেযাdােদর
িসndরখান-কােলŋা রাsার ওপর :ছাট :ছাট পাহােড়র ওপর অVামবুশ লািগেয়
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পািকsািন :সনােদর অেপkায় ওত পােত। পািকsািন বািহনীর একিট বড় দল
২০-২৫ জন রাজাকারেক সামেন িদেয় কােলŋার িদেক অgসর হয়। রাজাকার
দল অVামবুেশর আওতায় এেল মুিkেযাdারা নীরব থােক। িকছুkণ পর
পািকsািন :সনারা এেল মুিkেযাdারা তােদর ওপর pচN আkমণ চালায়। এই
যুেd পািকsািন :সনােদর একজন অিফসারসহ ৬১ জন bসn িনহত ও অেনেক
আহত হয়। অপরিদেক বীর মুিkেযাdা নােয়ক আবdল মাnান শহীদ হন। ৩
নং :সkের মুিkেযাdারা কVােpন ভূঁইয়ার :নতৃেt ধম/ঘর নামক sােন
পািকsািন :সনােদর ওপর বVাপক আkমণ চালায়। এই যুেd :ল. :হলাল
মুেশ/েদর :কাmািন বাম িদেকর èVাŋ :pােটকশেন এবং কVােpন নািসেমর
:কাmািন ডান িদেক èVাŋ :pােটকশেন অবsান িনেয় কVােpন ভূঁইয়ার
মুিkেযাdাদলেক সাহাযV কেরন। এেত পািকsািন বািহনীর একজন জুিনয়র
কিমশªড অিফসারসহ ১০ জন bসn িনহত হয়। মুিkবািহনীর পেk :কােনা
হতাহত হয়িন। ৪ নং :সkের ৬০ জন মুিkেযাdার একিট দল খড়মপুের
পািকsািন বািহনীর ৪০ জেনর একিট দলেক আkমণ কের। পািকsািন :সনারা
৩ ইিn মট/ার, এমিজ ও এলএমিজর সাহােযV পাlা আkমণ চালােল উভয়
পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এেত পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn িনহত
ও ১০ জন আহত হয়। ৮ নং :সkের মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর এক pাটুন
bসnেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ২ জন
আহত হয়। পরবত/ী সমেয় মুিkেযাdারা একই sােন এক pাটুন পািকsািন
bসnেক আবার অVামবুশ কের। এেত ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়।
িপিডিপর সভাপিত nrল আিমন ঢাকায় বেলন, :বআইিন আওয়ামী লীগpধান
:শখ মুিজবুর রহমানেক মুিk :দওয়া হেল পূব/ পািকsােন :সনাবািহনীর
কায/kেমর :যৗিkকতােকই নsাৎ করা হেব। :তজগাঁও শািn কিমিট নবিনযুk
মntীেদর সংবধ/না :দয়। জামায়ােত ইসলামীর :ডপুিট আিমর মাওলানা আবdর
রিহেমর সভাপিতেt অnিwত এই সভায় আbাস আলী খান, মওলানা এ :ক
এম ইউsফ, আখতার উিdন আহমদ, মাওলানা ইসহাক, আউং> p :চৗধুরী
pমুখ উপিsত হন। জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেন :যাগদানকারী
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সদs এ িট সাদী বেলন, ‘িবিTnতার কারেণ :সনাবািহনীর হsেkপ িছল
অিনবায/। :দেশ শািn িফিরেয় আনেত :যটুk না করেল নয়, :সনাবািহনী তা-ই
কেরেছ। বাংলােদশ আেnালন হেT ইসলােমর িবrেd ষড়যnt।’

২৫ :সেpmর ১৯৭১
১ নং :সkের মুিkবািহনীর ১৫ সদেsর একিট :গিরলাদল gতুমা নামক sােন
পািকsািন :সনােদর অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ৩ জন পািকsািন :সনা
হতাহত হয়। ১ নং :সkের মুিkবািহনী রেকট লnােরর সাহােযV পািকsািন
:সনােদর চmকনগর িবওিপ অবsােনর ওপর তীb আkমণ চালায়। এই
আkমেণ পািকsািন বািহনীর বh বাংকার িবÑs হয় এবং ৫ জন bসn হতাহত
হয়। ২ নং :সkের পািকsািন বািহনী একিট লেn নওয়াবগেÂর িদেক অgসর
হেল গািলমপুেরর কােছ একদল :গিরলা লnিটর ওপর অতিক/েত আkমণ
কের। এই যুেd ২৪ :সেpmর সnVা :থেক আজ dপুর পয/n চেল। :শষ পয/n
পািকsািন :সনারা মুিkবািহনীর :গিরলেযাdােদর কােছ পযু/দs হয়। এই যুেd
পািকsািন বািহনীর কVােpন জাফর আলী খান, sেবদার আবdlাসহ ৪৬ জন
bসn িনহত হয় এবং লnিট ডুেব যায়। অপর পেk মুিkবািহনীর বীর
:গিরলােযাdা আবdর রিহম এবং মুহmদ আলী শহীদ হন। ছাতেকর :টবলাই
নামক gােম অবsানরত এক pাটুন মুিkেযাdার ওপর পািকsািন :সনােদর
িতনিট দল িমিলতভােব আধুিনক আেgয়ােstর সাহােযV একেযােগ আkমণ
চালায়। িকছুkণ যুেdর পর মুিkেযাdারা :কৗশল পিরবত/ন কের :মলা সাব:সkেরর সদর দpর বাঁশতলা পয/n িপিছেয় যায়। বাঁশতলা :থেক শিk সnয়
কের মুিkেযাdারা আবার পাlা আkমণ চালােল পািকsািন :সনারা রেণ ভŋ
িদেয় পািলেয় যায়। ৪ ঘNাবVাপী এ যুেd ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত ও
অেনক আহত হয়। অপরিদেক একজন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন। ফিরদপুর
সাব-:সkর কমাªডার নূর :মাহাmেদর যুd িরেপাট/: ফিরদপুেরর ভািটয়াপাড়ায়
মুিkবািহনী dঃসাহিসক অিভযান চািলেয় ১৭ জন পািকsািন bসnেক হতVা
এবং ৯ জনেক আহত কের। মুিkবািহনী ভািটয়াপাড়া ওয়Vারেলস :sশন Ñংস
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কের :দয়। অপরিদেক :ভেদরগেÂ মুিkবািহনীর আেরকিট আkমেণ ৮৫ জন
পািকsািন পুিলশ ও রাজাকার িনহত হয়।
ঢাকায় মুিkবািহনীর :গিরলােযাdা এনােয়ত ও আবুল :মিডেকল কেলজ
হাসপাতােলর সামেনর রাsায় pােদিশক সরকােরর মntী মওলানা :মাহাmদ
ইসহােকর গািড়েত :gেনড আkমণ চালায়। এেত মওলানা :মাহাmদ ইসহাক
ও গািড়র Dাইভার grতর আহত হন। করািচেত একজন সরকাির মুখপাt
:ঘাষণা কেরন: পূব/ পািকsােনর অবsা সmেক/ ভারতীয় অপpচােরর িবrেd
িবƒবাসীর সামেন pকৃত অবsা তুেল ধরার জn পািকsােনর :যসব pিতিনিধ
িবেদশ সফর করেছন, তােদর মেধV bদিনক ‘ইেtফাক’-এর সাংবািদক
খnকার আবdল হািমদ রেয়েছন। ঢাকায় িনযুk মািক/ন কনসাল :জনােরল
হারবাট/ ডVািনেয়ল িsভাক জামায়াত :নতা আbাস আলী খােনর সােথ সাkাৎ
কেরন। পািকsােনর পররাTসিচব sলতান :মাহাmদ খান জািতসংঘ মহাসিচব
উথােªটর কােছ এক পেt পািকsােনর অভVnরীণ বVাপাের ভারেতর হsেkেপর
pিতবাদ কেরন।

২৬ :সেpmর ১৯৭১
২ নং :সkের ২৫০ সদsিবিশ• পািকsািন :সনা ও রাজাকারেদর একিট দল
রামগÂ বাজােরর িদেক অgসর হয়। এই খবর :পেয় মুিkবািহনীর ৫০ জন
:যাdার একিট দল রামগÂ বাজােরর পূব/ িদেক পািকsািন :সনােদর জn
অVামবুশ কের। এেত ২০ জন পািকsািন :সনা ও রাজাকার িনহত এবং ২৭ জন
আহত হয়। ৪ নং :সkের মুিkবািহনীর ৬০ জন :যাdার একিট দল
kমারসাইেল পািকsািন :সনােদর িবrেd এক অিভযান চালায়। এেত উভয়
পেkর মেধV আড়াই ঘNা :গালািবিনময় হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৯
জন bসn িনহত ও কেয়কজন আহত হয়। ৮ নং :সkেরর বানপুর সাব-:সkের
মুিkবািহনীর এক pাটুন :যাdা পািকsািন বািহনীর দtনগর ঘাঁিট আkমণ
কের। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ২ জন bসn িনহত ও ২ জন আহত হয়।
ঢাকার :গাপীবােগ শহর মুসিলম লীগ সভাপিত :মাহাmদ :হােসেনর বাসভবেন
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মুিkবািহনীর :গিরলােযাdারা আkমণ চালায়। এেত পাহারাদারেদর সােথ
:গিরলােদর pচN gিলিবিনময় হয়। তেব :কােনা হতাহত হয়িন। মুিkবািহনী
:গাপালগÂ মহkমার রায়চndপুের মধুমতী নদীেত পািকsািনেদর খাদV ও
অstেবাঝাই ৪িট :নৗকার ওপর dঃসাহিসক অিভযান চালায়। এই অিভযােন
পািকsািন বািহনীর dিট :নৗকা ডুেব যায় এবং ১৫ জন রাজাকার ও ২ জন
পাÂািব পুিলশ িনহত হয়। রাজশাহী সীমােn মুিkবািহনী পািকsািন
:সনাবািহনীর একিট দলেক অতিক/েত আkমণ কের। এই আkমেণ পািকsািন
:সনাদেলর সকল সদs িনহত হয়। গভন/র ডা. এ এম মািলক মুিkযুdিবেরাধী
pচারণা চালােনার উেdে° :রিডও পািকsােন একিট িবেশষ অnwােনর
উেdাধন কেরন।

২৭ :সেpmর ১৯৭১
মুিkবািহনীর :গিরলাদল পািকsািন :সনােদর একিট দলেক মাgলা বাজার
:থেক রসদ িনেয় :দাহার থানার কVােm যাবার পেথ আkমণ কের। এই
আkমেণ ১৪ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৮ জন আহত হয়। :গিরলােযাdারা
পািকsািন :সনােদর সমs রসদ দখল কের।
৪ নং :সkের মুিkবািহনীর পািকsািন :সনােদর একিট দলেক রসদ িনেয়
বড়াইল কVােmর িদেক যাবার পেথ অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ২ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়।
মুিkবািহনী মট/ােরর সাহােযV নওয়াবগÂ থানায় পািকsািন :সনােদর
রামচndপুর ঘাঁিটর ওপর আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর ৭ জন :সনা
িনহত হয়। ৬ নং :সkের মুিkবািহনী কমাªডার :মাtািলব ও কমাªডার এস এম
ফাrেকর :নতৃেt িহিলেত পািকsািন :সনােদর সােথ pচN যুd িলp হয়।
আড়াই ঘNাবVাপী এই যুেd ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। অপরিদেক
মুিkবািহনীর বীরেযাdা কমাªডার :মাtািলব মট/ােরর :শল dারা আহত হন।
মুিkবািহনী ময়মনিসংেহর গফরগাঁও এলাকায় পািকsািন :সনােদর ওপর
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অতিক/েত আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ২ জন bসn িনহত
হয়।
ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী বাংলােদশ সমsা িনেয় আেলাচনার জn
িতন িদেনর সরকাির সফের মেsা রওনা হন। পািকsািন বািহনী ৪িট লেn কের
নবাবগেÂর িদেক অgসর হেল ৫০ জন :গিরলার :নতৃেt একিট শিkশালী
মুিkেযাdাদল গািলমপুেরর কােছ লngেলােক আkমণ কের। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর একজন কVােpনসহ ৩৫ জন bসn িনহত এবং অেনেক
আহত হয়। বািক পািকsািন :সনারা ছtভŋ হেয় পািলেয় যায়। মুিkেযাdারা
পািকsািন বািহনীর pচুর অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের।
জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ বkৃতাকােল ভারেতর পররাTমntী সরদার
শরণ িসং বাংলােদেশর পিরিsিত উেlখ কের ভারেত অবsানকারী শরণাথ/ীেদর
sেদশ pতVাবত/েনর পিরেবশ সৃি•র জn বাংলােদেশর :নতা :শখ মুিজবুর
রহমােনর মুিk ও আওয়ামী লীেগর সােথ একিট মীমাংসায় আসার জn
পািকsািনেদর pিত আhান জানান। মওলানা এম এ মাnােনর :নতৃেt মাdাসা
িশkক সিমিতর একিট pিতিনিধদল ‘খ’ অnেলর সামিরক আইন pশাসক :ল.
:জনােরল িনয়ািজর সােথ :দখা কের। সাkােত মওলানা মাnান বেলন,
পািকsােনর িনরাপtার জn মাdাসার িশkেকরা :ল. :জনােরল িনয়ািজেক পূণ/
সহেযািগতা করেবন।

২৮ :সেpmর ১৯৭১
ভারেতর নাগালVােªড grপ কVােpন এ :ক খnকােরর :নতৃেt বাংলােদশ
িবমানবািহনী গিঠত হয়। ২ নং :সkের মুিkবািহনীর চতুথ/ :বŋল :রিজেমেªটর
একিট শিkশালী দল কােয়মপুর পািকsািন :সনা ঘাঁিট আkমণ কের। চার ঘNা
যুেdর পর পািকsািন :সনারা মুিkেযাdােদর চােপর মুেখ িটকেত না :পের
কােয়মপুর ঘাঁিট :ছেড় পািলেয় :যেত বাধV হয়। এই যুেd ১৫ জন পািকsািন
:সনা িনহত ও ৩০ জন আহত হয়। মুিkবািহনীর পেk কেয়কজন বীরেযাdা
শহীদ ও আহত হন। মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক :মিশনগান,
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মট/ার ও অnাn অstশst এবং pচুর :গালাবাrদ দখল কের। রংপুেরর ছাতনাই
gােম ৭০ বছেরর এক বৃdােক পািকsািন নরিপশােচরা িনম/মভােব হতVা কের।
উk বৃdার পুt মকবুল :হােসন মুিkবািহনীর সাহাযVকারী িহেসেব কাজ
করিছেলন এই অিভেযােগ তােক হতVা কের। kিমlার কসবার কােছ
মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর কাইউমপুর ঘাঁিটর ওপর মট/ােরর সাহােযV
বVাপক আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৩৫ জন bসn িনহত
ও ১৫ জন আহত হয়। অপরিদেক মুিkবািহনীর একজন বীরেযাdা আহত হন।
pধান সামিরক pশাসক :জনােরল ইয়ািহয়া খান পািকsান ফেরন সািভ/েসর ৮
জন অিফসারেক বাংলােদশ সরকােরর pিত আnগতV :ঘাষণা করায় চাকির
:থেক বরখাs কেরন। গভন/র ডা. এ এম মািলক এক বkৃতায় পািকsােনর
ঐকV ও সংহিত Ñংেসর pয়ােস িলp শtrেদর তৎপরতার িবrেd সতক/
থাকার জn জনগেণর pিত আhান জানান। সামিরক pশাসেকর দpর :থেক
জাির করা এক িবjিpেত জনগণেক সতক/ কের :দওয়া হয় :য, :কােনাkেমই
:শখ মুিজেবর িবচার সmেক/ :কােনা মnবV করা যােব না। বgড়া মাdাসার
িpিnপাল মওলানা নিজব উlাহর :নতৃেt মাdাসা িশkকেদর একিট
pিতিনিধদল িশkামntী আbাস আলী খােনর সেŋ সাkাৎ কের।

২৯ :সেpmর ১৯৭১
ময়মনিসংেহ :কাmািন কমাªডার আবুল কােশম ও pাটুন কমাªডার
মিনrিdেনর :নতৃেt মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর ভালুকা ঘাঁিটর ওপর
আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৪ জন পািকsািন :সনা ও ৩ জন রাজাকার
িনহত হয়। ২ নং :সkের মুিkবািহনীর চতুথ/ :বŋেলর ‘িব’ :কাmািন পািকsািন
:সনােদর নয়নপুর অবsােনর ওপর অতিক/েত আkমণ চালায়। এই আkমেণ
:গালnাজ বািহনী মুিkেযাdােদর সহায়তা কের। পািকsান সরকার জািতসংেঘ
বাংলােদশ সরকােরর pিতিনিধ এম আর িসিdকীর জািতসংেঘর অŋেন pেবশ
িনিষd করার জn মহাসিচব উথােªটর কােছ আেবদন জানায়।
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িবচারপিত আবু সাঈদ :চৗধুরীর কােছ িbিটশ :লবার পািট/র সিচব িটম
িরডআউট এক িচিঠেত অেkাবের অnেwয় দেলর সেmলেন :যাগদােনর জn
তােক অnেরাধ জানান।
রাওয়ালিপিªডেত সরকািরভােব :ঘাষণা করা হয়, পািকsােনর িবrেd যুd
:ঘাষণার অিভেযােগ অিভযুk অধুনালুp আওয়ামী লীগpধান :শখ মুিজবুর
রহমােনর িবrেd িবেশষ সামিরক আদালেত দােয়রকৃত মামলায় এ পয/n ২০
জন সাkীর সাkV :নওয়া হেয়েছ। শািn কিমিট িদলkশা ইউিনয়ন শাখা কাজ/ন
হেল মntীেদর সংবধ/না :দয়। :গালাম আযেমর সভাপিতেt অnিwত এ সভায়
শামsল হক বেলন, ভারেতর dরিভসিn ফাঁস হেয় যােব :ভেবই তারা
জািতসংঘ, :রডkস, সাংবািদক এবং মানবতাবাদীেদর :দেশ ঢুকেত িদেT না।

৩০ :সেpmর ১৯৭১
কVােpন মাহবুেবর :নতৃেt মুিkেযাdাদল kিমlার দিkেণ পািকsািন
:সনােদর কংসতলা ঘাঁিটর ওপর অতিক/েত আkমণ চালায়। িতন ঘNা যুেdর
পর পািকsািন :সনারা এতই িবপয/s হেয় পেড় :য, কংসতলা অবsান পিরতVাগ
কের তারা kিমlায় চেল :যেত বাধV হয়। এই যুেd পািকsািন বািহনীর sেবদার
শাহজামানসহ ১৬ জন bসn িনহত ও ৮ জন আহত হয়। মুিkবািহনী কVােpন
পাশার :নতৃেt পািকsািন :সনােদর নয়নপুর ঘাঁিটর ওপর pথম আিট/লািরর
:গালা িনেkপ কের। কVােpন আশরােফর :নতৃেtও আেরক দল মুিkেযাdা
নয়নপুের পািকsািন :সনােদর ওপর আkমণ চালায়। মুিkবািহনীর এই
আkমেণর মুেখ পািকsািন বািহনী নয়নপুর :ছেড় শালদানদী :রলওেয়
:sশেনর মূল ঘাঁিটেত আŸয় :নয়। নওগাঁয় মুিkবািহনী মকেলsর রহমান
রাজার :নতৃেt বাগমারা থানার িনকরা ও বাইগাছায় রাজাকারেদর ২িট
শিkশালী কVাm আkমণ কের। এেত রাজাকারেদর কVাm dিট Ñংস হয়
এবং অেনক রাজাকার িনহত ও আহত হয়। মুিkবািহনীর একদল :যাdা
িসেলেটর জাফলংেয় পািকsািন :সনােদর িবrেd এক dঃসাহিসক অিভযান
চালায়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৮ জন bসn িনহত হয়। ঢাকায় এক
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সাংবািদক সেmলেন তাহিরেক ইশেতকলাল pধান এয়ার মাশ/াল (অব.)
আজগর খান বেলন, আওয়ামী লীেগর িনব/ািচত এম এন এ এবং এম িপএেদর
অবsা যা-ই :হাক আর :যখােনই তারা থাkন সাধারণ kমােক সmpসািরত কের
তােদর সবাইেক kমা এবং sপেদ পুনব/হাল করা উিচত। িতিন বেলন, যারা
িনব/াচেন জয়লাভ কেরেছন, তােদর kমতায় আসা উিচত।

১ অেkাবর ১৯৭১
৮নং :সkেরর :গাজাডাŋা সাব-:সkেরর একিট মুিkেযাdাদল ভাrখালীেত
অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/েত আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/
পািকsািন বািহনীর ৪ জন bসn িনহত হয়। মুিkেযাdােদর িসেলেটর পুিTছড়া
নামক sােন পািকsািন :সনােদর িবrেd এক dঃসাহিসক অিভযান চালায়। এই
সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn িনহত ও একজন আহত হয়।
ময়মনিসংহ :জলার ভালুকা, কাশীগÂ ও িtশাল :থেক পািকsািন বািহনীর
িতনিট দল একেযােগ বাইnা ও বড়াইদ এলাকার িদেক অgসর হয়। এ খবর
:পেয় :কাmািন কমাªডার কােশেমর :নতৃেt কিছমউিdন, মিনরউিdন ও
হািফজুর রহমােনর মুিkেযাdাদল পািকsািন :সনােদর পথ :রাধ কের। ১৭
ঘNা sায়ী এ যুেd পািকsািন বািহনীর ৭১ জন bসn ও রাজাকার িনহত ও
অেনক আহত হয়। মুিkবািহনীর ৪১ সদেsর একিট :গিরলাদল pিশkণ :শেষ
কসবা :থেক dিট :নৗকায় ঢাকার উেdেশ রওনা হয়। :গিরলােযাdারা কসবার
দিkেণ শাহ :সতুর কােছ :পৗঁছােল :সখােন টহলরত পািকsািন :সনারা
:গিরলােদর :নৗকা dিটর ওপর অতিক/েত হামলা চালায়। এই সংঘেষ/
মুিkবািহনীর ৫ জন বীরেযাdা শহীদ ও ৩ জন আহত হন। এেত ১৫িট
রাইেফল ও ৫িট :sনগান :গিরলােযাdােদর কাছ :থেক :খায়া যায়।
পািকsােনর পূব/াnেল :গিরলা তৎপরতা বৃিdেত উেdগ pকাশ কের িbিটশ
পররাTমntী sার অVােলক ডগলাস িহউম বেলন, িনঃসেnেহ পািকsান-ভারত
পিরিsিত grতর rপ লাভ কেরেছ এবং অিচেরই এই পিরিsিতর িনরসন ঘটেব,
তা আিম মেন কির না।
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বgড়ার sকানপুর :রলেsশেন রাজাকার বািহনী মুিkেযাdােদর ওপর হামলা
চালায়। পের পািকsািন হানাদাররা রাজাকারেদর সেŋ :যাগ :দয়। হানাদার ও
রাজাকারেদর সিmিলত হামলায় ২০ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ ও ২০ জন বিn
হয়। শািn কিমিটর :নতা পীর :মাহিসন উিdেনর সভাপিতেt জিময়েত উলামােয়
ইসলােমর কায/িনব/াহক কিমিটর bবঠক অnিwত হয়। bবঠেক উপিনব/াচেন অংশ
gহেণর িসdাn :নওয়া হয়।

২ অেkাবর ১৯৭১
মুিkবািহনী kিমlা, যেশার ও িসেলট সীমােn ১৭িট এলাকায় পািকsািন
হানাদারেদর িবrেd একেযােগ আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর আচমকা
মট/ার ও কামান হামলায় রণাŋনgেলােত কেয়কশ পািকsািন bসn হতাহত হয়।
মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক pচুর অstশst দখল কের।
মুিkবািহনী ময়মনিসংেহর ফুলপুর-হালুয়াঘাট রাsায় মাইন পুঁেত অVামবুশ
পােত। পািকsািন বািহনীর একিট টVাংক অgসর হেয় মাইেনর ওপর এেল
মাইন িবেsারণ হয় এবং টVাংকিট সmূণ/ Ñংস হয়।
মুিkবািহনীর অVামবুশদল িদনাজপুেরর ঠাkরগাঁওেয় পািকsািন :সনােদর
জn মাইন পুঁেত ওত :পেত থােক। পািকsািন হানাদারেদর খাদVবাহী একিট
Tাক ঠাkরগাঁওেয়র িদেক অgসর হেয় মাইেনর ওপর এেল মাইন িবেsািরত
হয় এবং Tাকিট Ñংস হয়। kিমlার :হামনায় মুিkবািহনীর বীরেযাdারা
পািকsািন :সনােদর িবrেd এক dঃসাহিসক অিভযান চালায়। এই সংঘেষ/
পািকsািন বািহনীর ১১ জন পুিলশ ও ৫ জন রাজাকার িনহত হয়। পের ১৫ জন
রাজাকার তােদর অstশstসহ মুিkবািহনীর কােছ আtসমপ/ণ কের। গভন/র ডা.
এ এম মািলক খুলনায় সামিরক-:বসামিরক কম/কত/া এবং sানীয় সহেযাগী
দালালেদর সভায় বkবV রােখন। সফররত মািক/ন pিতিনিধ পিরষেদর পররাTিবষয়ক কিমিটর সদs িপটার ও :×িলং hইেসনেক পািকsািন হানাদাররা
তথাকিথত kিমlার অভVথ/না :কnd :দখােত িনেয় যায়। হানাদাররা এলাকার
kয়-kিত এবং :গালািচh :দিখেয় এgেলােক মুিkেযাdােদর কাজ বেল
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pিতিনিধেদর কােছ উেlখ কের। পূব/ পািকsােনর খাদV ও কৃিষমntী নওয়ােজশ
আলী খান চুয়াডাŋা সফর কেরন। িসেলেটর সাগরনােল মুিkবািহনী পািকsািন
হানাদারেদর :যাগােযাগ িবিTn করার :চ•া চালােল রাজাকারেদর dারা আkাn
হয়। এই সংঘেষ/ ৩ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন।

৩ অেkাবর ১৯৭১
:সািভেয়ত :pিসেডªট িনেকালাই পদগিন/ এক অিনধ/ািরত সংিkp সফের
নয়ািদিl আগমন কেরন। িতিন ভারেতর রাTপিত িভ িভ িগির ও pধানমntী
ইিnরা গাnীর সােথ পৃথক আেলাচনা bবঠেক িমিলত হন। ২ নং :সkের
পািকsািন বািহনীর একিট শিkশালী দল মুিkেযাdােদর অনnপুর ও ধানীkªডা
অgবত/ী অবsােনর িদেক অgসর হয়। পািকsািন :সনারা ভারী কামান ও
মট/ােরর সাহােযV মুিkেযাdােদর অবsােনর ওপর pচN :গালাবষ/ণ কের এবং
:সই সেŋ পািকsািন পদািতক বািহনীও আkমণ চালায়। পািকsািন :সনারা
মুিkেযাdােদর অবsােনর ৪০-৫০ গেজর মেধV :পৗঁছােল মুিkেযাdারা
হানাদারেদর ওপর পাlা আkমণ চালায়। এেত ২৫-৩০ জন পািকsািন :সনা
িনহত হয়। অপরিদেক মুিkবািহনীর কেয়কজন বীরেযাdা শহীদ হন। এই
সংঘেষ/ মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর চােপর মুেখ অgবত/ী ঘাঁিট পিরতVাগ
কের মুখV ঘাঁিটেত িপছু হেট। পািকsািন :সনারা মুিkেযাdােদর মুখV ঘাঁিটর
ওপরও আkমণ চালােল মুিkেযাdারা :গালnাজ ও মট/ােরর সাহােযV তােদর
pিতহত কের। এই আkমেণ পািকsািন :সনা মুিkবািহনীর চােপর মুেখ িটকেত
না :পের ছtভŋ হেয় পািলেয় যায়। এেত ৪০-৫০ জন পািকsািন :সনা হতাহত
হয়। মুিkবািহনীর একজন বীরেযাdা শহীদ ও ৫ জন আহত হন। জামালপুের
মুিkবািহনী কমলাপুর-বকশীগÂ রাsার ওপর মাইন পুঁেত অVামবুশ কের।
পািকsািন :সনােদর একিট গািড় মাইেনর ওপর এেল মাইন িবেsারেণ গািড়িট
Ñংস হয় এবং ৭ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৬ জন আহত হয়। ৮ নং
:সkেরর বানপুর সাব-:সkের মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর একিট দলেক
গেয়শপুের অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ৫ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৪
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জন আহত হয়। রায়পুর থানার িট িভ :সkের অবsানরত পািকsািন :সনােদর
ওপর মুিkবািহনীর :গিরলাদল অতিক/ত আkমণ চালায়। উভয় পেkর মেধV ৬
ঘNাবVাপী তুমুল সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ ৫০ জন পািকsািন bসn ও ৬০-৭০
জন রাজাকার িনহত হয় এবং ৩৪ জন অবাঙািল ইিপআর ও রাজাকার
আtসমপ/ণ কের। অপরিদেক মুিkবািহনীর ৭ জন বীরেযাdা শহীদ হন।
পািকsান সরকার উপিনব/াচন-সংkাn এক :pসেনাট জাির কের।
:pসেনােট pােদিশক পিরষেদর বািক ৮৮িট শূn আসেনর তফিসল :ঘাষণা
করা হয়। আগামী ১৮ িডেসmর :থেক ৭ জাnয়ািরর মেধV এই িনব/াচন অnিwত
হেব। মািক/ন সরকার উdাst পুনব/াসেনর নােম পািকsান সরকারেক ১৫ :কািট
ডলার সাহাযV :দওয়ার জn কংেgেসর pিত আhান জানান।

৪ অেkাবর ১৯৭১
বাংলােদশ সরকােরর উপরাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম ও pধান :সনাপিত
কেন/ল এম এ িজ ওসমানী মুিkবািহনীর িবিভn কVাm পিরদশ/ন কেরন। ৮ নং
:সkেরর হািকমপুর সাব-:সkের মুিkবািহনী এক pাটুন পািকsািন :সনার
একিট দলেক কাকডাŋার কােছ অVামবুশ কের। উভয় পেkর মেধV pচN
:গালািবিনমেয় ৬ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৫ জন আহত হয়।
মুিkেযাdারা অkত অবsায় িনরাপেদ িনেজেদর ঘাঁিটেত িফের আেস। ৮ নং
:সkেরর হািকমপুর সাব-:সkের মুিkবািহনীর একিট অVামবুশ দল পািকsািন
:সনােদর একিট দলেক :সানাবিড়য়া-মাnরা এলাকায় অVামবুশ কের। এই
অVামবুেশ ৭ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। kিমlা :জলার কসবার কােছ
মুিkবািহনীর :গিরলাদল তৃতীয় পাÂাব :রিজেমেªটর একিট লেnর ওপর
আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ পািকsািন :সনােদর লnিট পািনেত ডুেব যায়
এবং অেনক পািকsািন bসn িনহত হয়। ঢাকায় বনানীs :নৗবািহনীর সদর
দpেরর কােছ গলফ :sায়াের মুিkবািহনীর :গিরলােযাdারা পািকsািন বািহনীর
সহেযাগী রাজাকারেদর একিট দলেক অতিক/েত আkমণ কের। এই আkমেণ
৪ জন রাজাকার িনহত হয়। :গাপালগÂ মহkমার কািশয়ানীর ভািটয়াপাড়ায়
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পািকsািন bসnেদর অবsােনর ওপর মুিkবািহনী িtমুখী আkমণ চালায়। এেত
পািকsািন বািহনীর ৩০ জন bসn ও ২০ জন রাজাকার িনহত হয়। এ
পরাজেয়র pিতেশাধ িনেত পািকsািনরা :হিলকpােরর সাহােযV মুিkেযাdােদর
ওপর পুনরায় আkমণ চালায়। িকnt মুিkেযাdােদর তীb pিতেরােধর মুেখ
তারা িফের :যেত বাধV হয়। যেশােরর :বনােপােল পািকsািন বািহনীর সহেযাগী
২ জন রাজাকার মুিkবািহনীর কােছ আtসমপ/ণ কের।

৫ অেkাবর ১৯৭১
kিমlার উtের মুিkবািহনীর :গিরলােযাdারা আজনাপুর ও জামবািড় এলাকায়
পািকsািন :সনােদর কেয়কিট টহলদার দলেক আkমণ কের। এেত পািকsািন
বািহনীর ১৫ জন bসn িনহত ও ২০ জন আহত হয়। অপরিদেক একজন বীর
মুিkেযাdা শহীদ ও একজন আহত হন। িসেলেট মুিkবািহনীর ২০ সদেsর
একিট মুিkেযাdাদল kমারসাইল gােম অVামবুশ কের। পািকsািন :সনােদর
একিট দল অVামবুেশর আওতায় এেল মুিkেযাdারা তােদর ওপর অতিক/ত
আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। ঢাকা
:sিডয়াম এলাকায় মুিkবািহনীর :গিরলাদল পািকsািন :সনােদর একিট
িজেপর ওপর আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর dজন অিফসার িনহত
ও িজপিট িবÑs হয়। মুিkবািহনীর খুলনার পীরগাছায় পািকsািন :সনােদর
িবrেd এক dঃসাহিসক অিভযান চালায়। এই অিভযােন পািকsািন বািহনীর
একজন জুিনয়র অিফসারসহ িতনজন bসn িনহত হয়। ২ নং :সkের
মুিkবািহনীর বীর মুিkেযাdারা নয়নপুের পািকsািন :সনােদর সােথ সmুখযুেd
িলp হয়। এই যুেd ৫ জন পািকsািন bসn িনহত হয়। মুিkবািহনী িসেলেটর
sনামগÂ এবং সাচনার মেধVকার :টিলেযাগােযাগ-বVবsা Ñংস কের পািকsািন
:সনােদর :যাগােযাগ িবিTn কের :দয়। :গালাম আযেমর সভাপিতেt
জামায়ােত ইসলামী মজিলেস >রার তৃতীয় িদেনর bবঠক অnিwত হয়।

৬ অেkাবর ১৯৭১
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টাŋাইেলর ঘনাবাড়ীেত কােদিরয়া বািহনীর সােথ পািকsািন বািহনীর যুd হয়।
এেত পািকsািন বািহনীর ২০ জন :সনা িনহত হয় এবং ৮০ জন আহত হয়।
অnিদেক ৪ জন মুিkেযাdা শহীদ হন এবং ৬ জন আহত হন। মুিkবািহনী
রাজশাহী :জলার সীমাn gাম :ঘাষপুের অবsানরত পািকsািন :সনাবািহনীর
ওপর অতিক/ত আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV pচN :গালািবিনময় হয়।
এক সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর অেনক bসn িনহত হয়। মুিkেসনারা িবপুল
পিরমাণ অstশst ও িবেsারক dবV হsগত কের। রােত মুিkবািহনীর
:গিরলাদল ঢাকা :মিডেকল কেলজ হাসপাতােল অবsানরত পািকsািন
:সনােদর ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ :গট pহরারত ৩ জন রাজাকার
িনহত ও ২ জন আহত হয়। ৮ নং :সkেরর বয়রা সাব-:সkের মুিkবািহনী
পীরগাছায় পািকsািন :সনােদর একিট দলেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ২
জন পািকsািন bসn িনহত ও ২ জন রাজাকার আহত হয়।
ঢাকা-চTgাম সড়েক মুিkবািহনীর :গিরলাদল গািড়েত মাল :বাঝাইরত
পািকsািন :সনােদর ওপর :gেনেডর সাহােযV আkমণ কের। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn িনহত হয়। kিমlা রণাŋেন মুিkেযাdারা
:গাপীনাথপুর, চািnনা, শালদানদী ও নয়নপুের পািকsািন বািহনীর সােথ যুেd
িলp হয়। মািক/ন িসেনেটর bবেদিশক সmক/-িবষয়ক কিমিট পািকsানেক সকল
pকার সাহাযV দান-সmিক/ত psাব অnেমাদন কেরন।
জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেন ভাষণ িদেত িগেয় মািক/ন
পররাTমntী উইিলয়াম রজাস/ পূব/ পািকsােনর ঘটনাবিলেক সmূণrেপ
পািকsােনর অভVnরীণ িবষয় বেল উেlখ কেরন। িতিন হানাদারেদর হাত :থেক
জীবন িনেয় পািলেয় িগেয় ভারেত আŸয় gহণকারীেদর আবারও হানাদারেদর
হােত :ছেড় :দবার sপািরশ কেরন। চীনা কনসাল :জনােলর িসয়াও িচউজই
বেলন, চীেনর সরকার এবং জনগণ bবেদিশক হামলা এবং অভVnরীণ বVাপাের
অn :দেশর হsেkেপর িবrেd সব সময়ই পািকsানেক সমথ/ন জানােব।
জািময়েত তালাবােয় আরািবয়ার ১৫ সদেsর একিট pিতিনিধদল িশkামntী
আbাস আলী খােনর সেŋ :দখা কেরন।
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৭ অেkাবর ১৯৭১
নবম, দশম ও চতুথ/ ইs :বŋল িনেয় গিঠত হয় :ক :ফাস/। অিধনায়ক :মজর
খােলদ :মাশাররেফর নােমর ইংেরিজ ১ম অkর িদেয় এই নামকরণ করা হয়।
পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া উপমহােদেশ পিরিsিতর drত অবনিত
:রাধকেl মািক/ন :pিসেডªট িনkেনর ‘বVিkগত উেদVাগ’ কামনা কের
িকিসÂারেক এক জrির বাত/া পাঠান। িকিসÂার ঐ িদনই ‘উপমহােদেশ যুেdর
আশŋা :রাধ করার উেdে°’ যুkরােTর ঘঝঈ-এর কায/করী উপসংsা WSAGএর জrির bবঠক তলব কেরন। এই উপসংsা kমবধ/মান িবপদ :থেক
পািকsানেক রkা করার জn পািকsান-ভারত সীমাn :থেক উভয় পেkর bসn
pতVাহার করার পেk একািধক উেদVাগ gহেণর িসdাn :নয়। ভারেতর
pিতরkামntী জগিজবন রাম নয়ািদিlেত বেলন, আমরা বাংলােদশ pে³র
একিট রাজৈনিতক সমাধান বলেত একমাt ‘sাধীনতা’ বুিঝ। আমরা িবƒাস
কের, বাঙািলরা একিদন sাধীনতা লাভ করেব এবং বাংলােদশ sাধীন রােTর
ময/াদা ও sীকৃিত পােব। কােদিরয়া বািহনী ভুয়াপুর থানায় অবsানরত
পািকsািন :সনােদর ওপর আkমণ চালায়। এ অিভযােন মুিkেযাdারা ভুয়াপুর
থানােক পািকsািন :সনামুk কের। এেত ৭০-৮০ জন রাজাকার মুিkেযাdােদর
হােত ধরা পেড়। যুেd ২ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন। ২ নং :সkের
মুিkবািহনী কVােpন গাফফােরর :নতৃেt শালদানদী :রলওেয় :sশন দখেলর
পিরকlনাnযায়ী পািকsািন :সনা ঘাঁিট বড়দাsয়া, চাঁদলা, কােয়মপুর এবং
:গািবnপুর আkমণ কের। পািকsািন :সনারা পাlা আkমণ চালােল উভয়
পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এই আkমেণ মুিkবািহনীর নােয়ব sেবদার
িসরাজ, sেবদার মŋল িময়া এবং sেবদার :বলােয়ত s-s pাটুন িনেয় উtরপিmম িদক সামেন :রেখ পূব/ িদেক অবsান :নন। রাজশাহীর মাgরাপাড়ায়
মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর িবrেd এক সফল অিভযান চালায়। এই
অিভযােন ৩ জন পািকsািন bসn ও ৪ জন পািকsািন পুিলশ িনহত হয়।
িদনাজপুর ও লালমিনরহােটর :মাগলহােট মুিkবািহনী ও পািকsািন
:সনাবািহনীর মেধV pচN সংঘষ/ হয়। ডা. এ এম মািলক তার মিntসভায় আেরা
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িতনজন মntী অnভু/k কেরন। ঢাকায় মুিkবািহনীর আkমেণ ৩ জন রাজাকার
িনহত হয়। িবƒ বVাংেকর সহকারী আবািসক pিতিনিধ িশেগামটs কািরয়ামা
খাদV ও কৃিষমntী নওয়ােজশ আহমেদর সেŋ সাkাৎ কেরন। :ল. :জনােরল
িনয়ািজ bসয়দপুেরর নবিনিম/ত িবমানঘাঁিটর উেdাধন কেরন। দালাল ও
:সনাবািহনীর একতাবdতার িনদশ/ন িহেসেব িবমানঘাঁিটিট সিmিলতভােব bতির
করা হয়। িবমানঘাঁিট উেdাধন উপলেk আেয়ািজত সমােবেশ িনয়ািজ বেলন,
‘যারা ভাষািভিtক p³ তুেল আমােদর মেধV িববাদ সৃি• করেত চায় তারা
পািকsােনর শtr। আমরা ঐকVবd মুসিলম জািত িহেসেব িটেক থাকব এবং
শtrর dরিভসিn নsাৎ কের :দব।’ িসিরয়ার pিতিনিধ জািতসংেঘ ভাষণ িদেত
িগেয় বেলন, ‘িসিরয়া পািকsােনর ঐকV রkা এবং পূব/ পািকsােন শািnপূণ/
পিরেবশ :দখেত আgহী।’

৮ অেkাবর ১৯৭১
:মজর শাফায়াত জািমেলর :নতৃtাধীন তৃতীয় :বŋলেক িসেলেট মুভ করার
িনেদ/শ :দয় মুিkবািহনীর :হডেকায়াট/ার। ২ নং :সkের মুিkবািহনী পািকsািন
:সনােদর শালদানদী মূল ঘাঁিটর চারিট অবsােনর ওপর িতন িদক :থেক
অতিক/ত আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর তীb আkমেণ পািকsািন :সনারা
তােদর dিট অবsান তVাগ কের অবিশ• ঘাঁিট dিটেত আŸয় :নয়। sেবদার
:বলােয়ত অিত drত তার বািহনী িনেয় শালদানদী অিতkম কের পািকsািন
:সনােদর পিরতVk বাংকারgেলােত অবsান :নন। এেত পািকsািন bসnরা
বাজার এলাকা :থেক শালদানদী :রলওেয় :sশেনর অবsােনর সেŋ সংেযাগ
হািরেয় :ফেল। এই যুেd শালদানদী :রলওেয় :sশন হানাদার মুk হয়।
:গাপালপুর থানা শtrমুk করার জn মুিkবািহনী িদনভর ৩ ইিn মট/ােরর
:গালা িনেkপ কেরও থানার পতন ঘটােত না পারেল :মজর হািকম পুেরা থানা
:রিক কেরন। হানাদারেদর অবsান :রিক কের :ফরার সময় :মজর হািকেমর
:কাmািনর ১২-১৩ বছেরর এক kুেদ মুিkেযাdা ভুলু ছdেবেশ হানাদারেদর
ঘাঁিটেত pেবশ কের :gেনড আkমণ চালায়। এেত ৮ জন হানাদার bসn িনহত
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হয়। রাজশাহীর উtর-পিmম সীমাn gাম চাউকায় মুিkবািহনী পািকsািন
হানাদারেদর ওপর আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn
িনহত হয়। ৮ নং :সkের মুিkবািহনী মথুরানগের অবsানরত পািকsািন
বািহনীর dই pাটুন bসnেক আkমণ কের। পািকsািন :সনারা পাlা আkমণ
চালােল উভয় পেkর মেধV চার ঘNা gিলিবিনময় হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন
বািহনীর ১৫ জন bসn িনহত ও ৪ জন আহত হয়। অপরিদেক ৩ জন বীর
মুিkেযাdা আহত হন। ৮ নং :সkেরর :বতাই সাব-:সkের মুিkবািহনী
কামেদবপুের অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর তীb আkমণ চালায়। এই
আkমেণ ৩০ জন পািকsািন bসn ও রাজাকার িনহত হয়। পূব/ পািকsােন
বVবহােরর জn ৫ :কািট টাকা :দওয়ার একিট চুিkপt পািকsান সরকার এবং
মািক/ন সরকােরর মেধV sাkিরত হয়। িশkামntী আbাস আলী খান বgড়ার
আলতাফুেnসা ময়দােন দালালেদর উেdেশ বেলন, :দেশ উপযুk পিরেবশ সৃি•
হওয়া সেttও ভারত উdাstেদর িফরেত িদেT না। িতিন িdজািততেttর আদেশ/
িবƒাসী কের :তালার জn িশkাবVবsােক :ঢেল সাজাবার ওপর grt আেরাপ
কেরন।

৯ অেkাবর ১৯৭১
ভারেতর িসমলায় অল ইিªডয়া কংেgেসর সেmলেন উেdাধনী ভাষেণ ভারেতর
pধানমntী ইিnরা গাnী :ঘাষণা কেরন, ভারত সরকার বাংলােদেশর জনগেণর
nায়সংগত সংgােম তােদর পােশ রেয়েছ এবং ভিবìেতও থাকেব। খুলনা
:জলায় মুিkবািহনী বােগরহাট পািকsািন :সনাঘাঁিট আkমণ কের। এই
আkমেণ পািকsািন বািহনীর একজন অিফসারসহ ১০ জন bসn িনহত ও
অেনেক grতর আহত হয়। মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক
অেনক অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের।
৮ নং :সkেরর বানপুর সাব-:সkের মুিkবািহনীর একদল :যাdা পািকsািন
:সনােদর এক pাটুন bসnেক kশডাŋায় অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ
পািকsািন বািহনীর ১১ জন bসn িনহত হয়। অপরিদেক একজন মুিkেযাdা
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আহত হন। রংপুর :জলার হিলদাবাড়ী অnেলর রাজাকার কমাªডার হািববুর
রহমান িবপুল অstশstসহ মুিkবািহনীর কােছ আtসমপ/ণ কের। গাইবাnা
অnলের িবপুলসংখVক রাজাকার মুিkেযাdােদর কােছ আtসমপ/ণ কের এবং
মুিkযুেd অংশgহেণ অŋীকারাবd হয়। পািকsােনর pধান সামিরক আইন
pশাসক :জনােরল ইয়ািহয়া খান এক :ঘাষণায় ৭৬ নং সামিরক িবিধ তুেল
িনেয় ৯৪ নং সামিরক িবিধ জাির কের। মুসিলম লীগ (কাইয়ুম) pধান, খান
আবdল কাইয়ুম খান ঢাকায় এক সাংবািদক সেmলেন পািকsােনর আদেশ/
অিবƒাসী িশkকেদর চাকিরচুVত, যুবকেদর বাধVতামূলক রাজাকার বািহনীেত
:যাগদােনর বVবsা ও Ÿিমকেদর পিরবেত/ িবেশষ pিশkণpাp রাজাকারেদর
কলকারখানায় িনেয়ােগর জn সরকােরর কােছ sপািরশ কেরন।
িনব/াচেনর কিমশেনর এক :pসেনােট জানােনা হয়, পূব/েঘািষত
উপিনব/াচেনর মেনানয়নপt ২০ অেkাবর এবং বািকgেলার মেনানয়নপt ১
নেভmর জমা িদেত হেব।

১০ অেkাবর ১৯৭১
ভারেতর পররাTমntী সরদার শরণ িসং নয়ািদিlেত বেলন, িবƒ-জনমত
বাংলােদেশর পেk। ময়মনিসংেহর মিlকবাড়ী ঘাঁিট :থেক ৫০ জন পািকsািন
:সনা ও ৩৫০ জেনর একিট রাজাকার দল চানপুর gােম লুটতরাজ আরm
কের। এই খবর :পেয় :মজর আফসারউিdন মাt ১৫ জন মুিkেযাdা িনেয়
সmুখযুেd অবতীণ/ হন। দীঘ/ ১০ঘNা sায়ী এই যুেd ৫ জন পািকsািন :সনা ও
৭ জন রাজাকার িনহত হয়। অnিদেক মুিkেযাdা অিনল চnd শহীদ হন।
িসেলেটর kলাউড়ায় মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর িবrেd এক অিভযান
চালায়। এই অিভযােন পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn িনহত হয়। পের dজন
রাজাকার অstশstসহ মুিkবািহনীর কােছ আtসমপ/ণ কের। ৮ নং :সkেরর
বয়রা সাব-:সkের মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর এক pাটুন bসnেক
অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ৪ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ২ জন রাজাকার
বিn হয়। ৮ নং :সkেরর :গাজাডাŋা সাব-:সkের মুিkবািহনী পািকsািন
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বািহনীর মাধবকািঠ ঘাঁিটর ওপর তীb আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন
বািহনীর ৩০ জন bসn িনহত ও ২০ জন আহত হয়। অপরিদেক একজন
মুিkেযাdা আহত হন। টাŋাইেল কােদিরয়া বািহনী চারাবাড়ী ও :পাড়াবাড়ী ঘাট
িনরাপদ করার লেkV :পাড়াবাড়ীর একমাt পাকা সড়েকর বড় :সতু ও পােশর
আর একিট :সতু Ñংস কের। সেnােষ মওলানা আবdল হািমদ খান ভাসানীর
বািড়সংলg এই :সতুিট এবং িকছু দূেরর :বলতা :সতু Ñংস কের :দওয়ার পর
উk এলাকা পািকsািন হানাদারমুk হয়। যমুনা নদীেত মুিkবািহনী পািকsািন
:সনাবািহনীর একিট গানেবােটর ওপর dঃসাহিসক অিভযান চালায়। এই
অিভযােন পািকsািন :সনােদর গানেবাটিট িবÑs হেয় পািনেত ডুেব যায়। িময়া
মাহমুদ আলী কাsরীর :নতৃেt িপপলস পািট/র একিট pিতিনিধদল ঢাকা সফের
আেসন।

১১ অেkাবর ১৯৭১
মুিkবািহনী kিমlার কািnপাড় ও রাজগেÂ পািকsািন :সনা অবsােনর ওপর
অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ১০ জন bসn
িনহত হয়।
:নায়াখালীর মজুমদারহাট, অনnপুর হাট ও পর>রােম মুিkবািহনী মট/ােরর
সাহােযV পািকsািন :সনােদর িবrেd dঃসাহিসক অিভযান চালায়। এই
অিভযােন পািকsািন বািহনীর ৪১ জন bসn িনহত হয়। ১ নং :সkের
মুিkবািহনী :gেনেডর সাহােযV gতুমায় পািকsািন :সনা অবsােনর ওপর
আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর একজন bসn িনহত ও
অেনেক আহত হয়। মুিkবািহনী যেশােরর ফিকরহাট অnেল পািকsািন
:সনােদর চুলকািঠ হাইsুল কVাm আkমণ কের। এই আkমেণ পািকsািন
বািহনীর ১০ জন bসn িনহত হয়। পািকsান িপপলস পািট/র ঢাকা সফররত
pিতিনিধদেলর :নতা মাহমুদ আলী কাsির ও পািট/র pচার সmাদক কাওসার
িনয়ািজর সােথ ভাসানীপিn play pokies পূব/ পািকsান nােপর সাধারণ
সmাদক মিশউর রহমান (যাd িময়া) ও যুg সmাদক আেনায়ার জািহদ
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:হােটল ইªটারকিªটেনªটােল এক আেলাচনা bবঠেক িমিলত হন। গভন/র ডা. এ
এম মািলক নতুন িতনজন মntী িনেয়ােগর পর মntীেদর দpর পুনব/Nন কেরন।
সাতkীরায় শািn কিমিটর উেদVােগ িশ>পাক/ sানীয় দালালেদর এক সভা
অnিwত হয়। অVাডেভােকট আবুল খােয়েরর সভাপিতেt অnিwত সভায়
দালালরা দৃঢ় pতVয় বVk কের :য, dিনয়ার এমন :কােনা শিk :নই
পািকsানেক Ñংস করেত পাের।

১২ অেkাবর ১৯৭১
২ নং :সkের মুিkবািহনী রেকট লnার ও :মিশনগােনর সাহােযV পািকsািন
বািহনীর কালীর বাজার gামs :হডেকায়াট/ার আkমণ কের। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর ১২ জন bসn িনহত ও ৪ জন আহত হয় এবং dিট বাংকার
সmূণ/ভােব Ñংস হয়। মুিkেযাdারা আkমণ :শেষ িনরাপেদ িনেজেদর
অবsােন িফের আেস। ৭ নং :সkের মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর
:গাদাগাড়ী ও sলতানপুর অবsােনর ওপর তীb আkমণ চালায়। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর ৫০ জন bসn িনহত ও ৩০ জন আহত হয়। অপরিদেক
একজন বীর মুিkেযাdা আহত হন। ৮ নং :সkেরর বয়রা সাব-:সkের
মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর একদল bসnেক কাগমারীেত অVামবুশ কের।
পািকsািন :সনারা পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়।
এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ২ জন bসn িনহত ও অেনেক আহত হয়।
িসমলায় এক জনসভায় বkৃতাকােল ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী বেলন,
বাংলােদশ :থেক ভারেত :য শরণাথ/ী চেল আসেছ, তােত এিশয়া মহােদেশ
শািnর বVাপারিট এক িবরাট ঝুঁিক হেয় দাঁিড়েয়েছ। বাংলােদশ-ভারত সীমােn
পািকsান এক মারাtক পিরিsিতর সৃি• কেরেছ। এই পিরিsিত :মাকািবলায়
ভারত pstত। পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খান জনগেণর
উেdেশ :বতার ভাষেণ বেলন, পািকsািন :সনাবািহনী :দেশর pিতরkার জn
পাহােড়র মেতা অটল রেয়েছ। িতিন ২৭ িডেসmর জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন
আhান ও শাসনতnt pকােশর কথা :ঘাষণা কেরন। sানীয় রাজৈনিতক িকছু

258

বVিk :হােটল ইªটারকিªটেনªটােল ঢাকা সফররত িপপলস পািট/র
pিতিনিধদেলর সােথ সাkাৎ কের িনেজেদর িপপলস পািট/েত :যাগদান ও
িপিপিপর িটিকেট উপিনব/াচেন অংশgহেণর ইTা বVk কেরন। জািতসংেঘ
পািকsােনর sায়ী pিতিনিধ সাধারণ পিরষেদ অিভেযাগ কের বেলন, ভারত
পািকsােনর অভVnরীণ িবষেয় হsেkপ করেছ এবং পূব/ পািকsািন উdাstেদর
িনেয় িছিনিমিন :খলেছ। জামায়ােত ইসলামীর সাধারণ সmাদক আবdল
খােলক এক িববৃিতেত বেলন, রাজাকাররা সামিরক আইন কতৃ/পেkর সরাসির
িনয়ntণাধীন :থেক কাজ করেছ।

১৩ অেkাবর ১৯৭১
sনামগেÂর উtের মুিkবািহনীর সােথ পািকsািন :সনাবািহনীর dিট পৃথক
সংঘষ/ হয়। pায় এক হাজার মুিkেযাdা dভােগ িবভk হেয় সীমােnর আধা
মাইল :ভতের ঢুেক পািকsািন :সনােদর ঘাঁিটেত আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/
বীর মুিkেযাdা কVােpন আbাস শহীদ হন। ঢাকায় :গিরলা মুিkেযাdারা
সােবক pােদিশক গভন/র :মানােয়ম খানেক তার বাসভবেন হতVা কের।
ময়মনিসংেহর ভালুকা :থেক পািকsািন বািহনী ও রাজাকােরর একিট দল
:মdয়ারী gােমর সরকার বািড়েত কVাm কের। একদল মুিkবািহনী তােদর
ওপর অতিক/েত আkমণ চালায়। pায় আড়াই ঘNা gিলিবিনমেয়র পর পািকsািন
বািহনীর ৮ জন bসn িনহত হয় এবং বািক bসn পািলেয় :যেত সkম হয়।
ময়মনিসংেহ মুিkবািহনী :গৗরীপুর থানায় অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর
অতিক/েত আkমণ চালায়। এেত মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক
িকছু অst দখল কের। রংপুর :জলায় মুিkবািহনী ভুrŋামারী সড়েক পািকsািন
বািহনীর একদল bসnেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ৩ জন পািকsািন bসn
িনহত ও ৪ জন আহত হয়।
:ল. :জনােরল িনয়ািজ kিমlাসহ পূব/াnলীয় সীমাn এলাকায় :সনাবািহনী,
রাজাকার ও দালালেদর কম/তৎপরতা সেরজিমেন তদারক কেরন। kিমlায়
:সনাবািহনী ও রাজাকারেদর সমােবেশ িতিন বেলন, আমরা আমােদর
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বংশধরেদর দাসেtর শৃŋেল আবd হেত িদেত পাির না। খুলনায় রাজsমntী
মওলানা এ :ক এম ইউsফ দালালেদর আেয়ািজত এক সভায় রাজাকার
বািহনীর কােজর pশংসা করেত িগেয় বেলন, dÎৃতকারী ও ভারতীয় চরেদর
উৎখােত রাজাকাররা :যভােব কাজ করেছ, তােত :দেশ শািn িফের আসেত
বাধV। জীবন বািজ :রেখ তারা dÎৃতকারীেদর হামলা pিতহত করেছ।
জািতসংঘ সাধারণ অিধেবশেন :যাগদানকারী পািকsান pিতিনিধদেলর সদs
মাহমুদ আলী করািচ িফের আেসন। করািচেত সাংবািদকেদর িতিন জানান,
িবƒবাসীর কােছ ভারত ও দালালেদর চkাn ফাঁস হেয় :গেছ।

১৪ অেkাবর ১৯৭১
:ভার পাঁচটায় :জড :ফােস/র কVােpন আেনায়ার ও আকবেরর :নতৃেt ছাতক
িসেমªট ফVাkিরেত তীb আkমণ চািলেয় দখেল :নয়। তােদর আkমেণ িটকেত
না :পের পািকsািন বািহনী sরমা নদীর ওপাের ছাতক শহের িপিছেয় যায়।
কমাªডার নওয়ােজশ উিdেনর :নতৃেt মুিkেযাdাদল ভুrŋামারী ও
জয়মিনরহােট পািকsািন :সনাবািহনীর সােথ বVাপক সংঘেষ/ িলp হয়।
পিরকlনা অnসাের sেবদার আবdল ওয়াহাব তার বািহনী িনেয়
িমtবািহনীর আিট/লাির সমথ/েন পািকsািন ঘাঁিটর সmুখভাগ এবং pায় ২০০
:যাdা িনেয় sেবদার মাযহাrল হক জয়মিনরহােট পািকsািন ঘাঁিট আkমণ
কের। যুেd >r হেল পািকsািনরা চরম িবপয/েয়র মুেখ পেড়। ভুrŋামারী ও
জয়মিনরহাট মুিkবািহনীর িনয়ntেণ চেল আেস। মুিkবািহনী পািকsািন
আিট/লািরর একজন কVােpন ও ২৫তম পাÂােবর ৮ জন bসnেক বিn কের
এবং পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক pচুর অstশst, :গালাবাrদ দখল কের। ৮
নং :সkেরর বনগাঁও সাব-:সkর অnগ/ত সািদপুর নামক sােন মুিkবািহনী
পািকsািন বািহনীর এক pাটুন bসেnর ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn িনহত হয়। :ফনী :জলায় মুিkবািহনীর এক
:কাmািন :যাdা মট/ারসহ পািকsািন বািহনীর পর>রাম ঘাঁিট আkমণ কের।

260

:ফনী :থেক পািকsািন :সনারা কামােনর সাহােযV মুিkবািহনীর অবsােনর
ওপর pচN আkমণ চালােত থােক।
মুিkবািহনীর অবsােনর ওপর pচN আkমণ চালােত থােক। মুিkবািহনীর
:গালnাজ বািহনীও পািকsািন :সনােদর :ফনী অবsােনর ওপর পাlা আkমণ
চালায়। dই ঘNা sায়ী এই যুেd পািকsািন বািহনীর ১০ জন bসn িনহত ও ১৬
জন আহত হয়। ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী :বলগাঁওেয় এক জনসভায়
বেলন, ভারত পািকsােনর িবrেd যুd >r করেব না। তেব :যেকােনা পিরিsিত
:মাকািবলার জn ভারত pstত। ভুেTার মnেবVর :pিkেত psািবত শাসনতেntর
অnতম pেণতা ও :pিসেডেªটর আইনিবষয়ক উপেদ•া িবচারপিত এ আর
কেন/িলয়াস পদতVাগপt :পশ কেরন।
পািকsান জামায়ােত ইসলামীর অsায়ী আিমর িময়া :তাফােয়ল :pিসেডªট
ইয়ািহয়া খানেক আƒাস িদেয় বেলন, পািকsােনর dেয/ােগ এবং :যেকােনা
ধরেনর হামলা :মাকািবলায় জামায়াত কম/ীরা :সনাবািহনীর পােশ :থেক কাজ
করেব।
শািn কিমিটর দালালেদর সহায়তায় পািকsািন হানাদাররা পাবনার
নািজরপুর gাম আkমণ কের। ২০০-২৫০ জেনর একিট হানাদার দল পুেরা
gাম :ঘরাও কের gােমর সবাইেক একt কের যুবক ও মুিkেযাdা হেত পাের
এরকেমর সবাইেক একিট খােলর পােড় িনেয় িগেয় গলা :কেট ও :বয়েনট চাজ/
কের খােলর মেধV :ফেল :দয়। হানাদারেদর এই িনম/ম অতVাচাের ৫৭ জন
িনরীহ মাnষ শহীদ হন। হতVাযেjর পর হানাদাররা নািজরপুর gােমর pায়
৫০০ বািড়ঘর পুিড়েয় :দয়।

১৫ অেkাবর ১৯৭১
সকাল ৮টায় মুিkবািহনীর এক pাটুন :যাdা kিমlার দিkেণ পািকsািন
:সনােদর একিট অবsােনর আধা মাইল দূের বারচর gােম অVামবুশ পােত।
এক ঘNা অবsােনর পর পািকsািন :সনােদর একিট দল তােদর ঘাঁিটেত :ফরার
পেথ অVামবুেশর আওতায় এেল মুিkেযাdারা তীb আkমণ চালায়। এেত

261

পািকsািন বািহনীর ১২ জন bসn িনহত ও ৩ জন আহত হয়। ৮ নং :সkের
মুিkবািহনী কVােpন মুsািফজুর রহমােনর :নতৃেt :ধাপাখালীেত অবsানরত
পািকsািন :সনােদর আkমণ কের। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৭ জন
bসn িনহত হয় ও অেনক আহত হয়। অপরিদেক বীর মুিkেযাdা হািবলদার
আবdল গফুর, নােয়ক শহীদ আলী শহীদ ও কVােpন মুsািফজুর রহমান আহত
হন। ১১ নং :সkের মুিkেযাdারা রাজাকার কVাm আkমেণ :মাড়লগÂ
অিভমুেখ যাtা কের। িবেকল িতনটায় :মােড়লগÂ :পৗঁছােল মুিkেযাdারা ৫িট
ভােগ িবভk হেয় রাজাকারেদর ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ
রাজাকারেদর বVাপক kিত হয়। ৯ নং :সkের মুিkবািহনীর কVােpন hদার
:নতৃেt িঝকরগাছার কােছ :দাশািতনাল নামক sােন পািকsািন টহলদার দলেক
অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ৩০ জন bসn িনহত হয়।
মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক অেনক অst ও :গালাবাrদ দখল
কের। মুিkবািহনীর িবমানেসনারা সকােল dিট হালকা িবমান িনেয় রংপুর
সীমানা অিতkম কের :মাগলহােট পািকsান :সনাবািহনীর অবsােনর ওপর
:গালাবষ/ণ কের। সফল আkমণ :শেষ িবমানেসনারা িনিব/েç িনেজেদর ঘাঁিটেত
িফের আেস। :তহরােন পািকsান :pিসেডªট ইয়ািহয়া ও ইরােনর শাহ :রজা
পাহলিভর মেধV bবঠক অnিwত হয়। গভন/র ডা. এ এম মািলক িসেলেট এক
সমােবেশ বেলন, একেŸণীর :লাক ভারতীয় pচারণায় িবáাn হেয় পািকsান
Ñংেসর কােজ িলp রেয়েছ। মুিkেযাdােদর সmেক/ িতিন বেলন, ‘এরা :দেশর
শtr। এসব তথাকিথত মুিkেযাdা হেT ভারতীয় :সবাদাস।’ :ল. :জনােরল
িনয়ািজ :দেশর উtর-পূব/ সীমাn এলাকায় সফের িগেয় :সনাবািহনীেক সব/াtক
সহায়তা করার জn রাজাকারেদর :সনাবািহনীর সােথ সিmিলতভােব অথবা
sাধীন সংsা িহেসেব কাজ করার িনেদ/শ :দন।

১৬ অেkাবর ১৯৭১
:সািভেয়ত কিমউিনs পািট/র মুখপাt pাভদার ‘রাজৈনিতক ভাìকার’ :ঘাষণা
কেরন, উপমহােদেশ উেtজনার কারণ এবং এই উেtজনার drত বৃিdর সমs
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‘:দাষ সব/েতাভােবই পািকsােনর একার।’ সকােল :তহরােন পািকsান
:pিসেডªট ইয়ািহয়া ও :সািভেয়ত :pিসেডªট িনেকালাই পদগিন/র মেধV dই
ঘNা sায়ী আেলাচনা হয়। :pিসেডªট ইয়ািহয়া িনেকালাই পদগিন/র কােছ
পািকsােনর অখNতা ও সংহিত রkায় pেয়াজনীয় বVবsা :নবার দািব জানান।
িনব/াচন কিমশন এক :pসেনােট উপিনব/াচেনর pতীক :ঘাষণা কের। আলেমর
:নতৃেt :নৗ-কমােªডারা চালনা বnের dঃসাহিসক অিভযান চালায়। এই
অিভযােন ×গমVানরা চারিট জাহাজ Ñংস কের। জাহাজ চারিট মেধV
‘লাইটিনং’ ও ‘আল-মুরতাজ’র নাম উেlখেযাগV। এই অপােরশেন ×গমVান
আেনায়ার অসীম সাহিসকতা pদশ/ন কেরন। িদনাজপুের মুিkবািহনী মট/ােরর
সাহােযV :বায়ালগেÂ অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/ত আkমণ
চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ১৭ জন bসn িনহত হয়। রােত
আেরক সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ১০ জন bসn িনহত হয়। মুিkবািহনীর
জিŋ দল লালমিনরহাট ও ঠাkরগাঁওেয় পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর
তীb :গালাবষ/ণ কের। সফল অিভযান :শেষ মুিkেযাdাদল িনরাপেদ িনেজেদর
ঘাঁিটেত িফের আেস। ঢাকায় মুিkযুdিবেরাধী শিkর তsররা িবচারপিত আবু
সাঈদ :চৗধুরীর ময়মনিসংহ :রাডs তালাবd বাসভবেন আgন লািগেয় :দয়।
:গালাম আযম ঢাকায় এক জনসভায় বেলন, ভারত পূব/ পািকsানেক sাধীন
কের িদেয় যােব এমন আtঘাতী ভাবিবলাস আমােদর বজ/ন করেত হেব।
সnVায় :তহরােন যুেগাÇািভয়ার :pিসেডªট মাশ/াল িটেটা ও পািকsােনর
:pিসেডªট ইয়ািহয়া খান একাn bবঠেক িমিলত হন।

১৭ অেkাবর ১৯৭১
নয়ািদিlেত ভারেতর ইিnরা গাnী ও যুেগাÇাভ :pিসেডªট :জােশফ িটেটা এক
bবঠেক িমিলত হন। bবঠেক উভয় :নতা বাংলােদশ pসŋ িনেয় মতিবিনময়
কেরন।
মুিkবািহনীর একিট অVামবুশ দল kিমlার রমজানপুের পািকsািন
:সনােদর একিট টহলদার দলেক অVামবুশ কের। পািকsািন :সনারা পাlা

263

আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV আধঘNা gিলিবিনময় হয়। এই সংঘেষ/
পািকsািন বািহনীর ১০ জন bসn ও ১৮ জন রাজাকার িনহত হয়। অপরিদেক
একজন বীর মুিkেযাdা আহত হন। মুিkবািহনীর বীরেযাdারা িসেলট, kিমlা,
যেশার, ময়মনিসংহ ও রংপুর :জলার সীমাn অিতkম কের ২৩িট gােম
রাজাকারেদর অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। এেত মুিkেযাdারা িবপুল
পিরমাণ অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের এবং কেয়কশ রাজাকারেক বিn
কের।
৮ নং :সkেরর বয়রা সাব-:সkের মুিkবািহনীর একদল মুিkেযাdা
দশািতনায় পািকsািন :সনােদর অVামবুেশর আওতায় পেড়। এেত উভয় পেkর
মেধV বVাপক gিলিবিনময় হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৩ জন িনহত ও
২ জন রাজাকার আহত হয়। মুিkেযাdারা অkত অবsায় িনরাপেদ িনেজেদর
ঘাঁিটেত িফের আেস। ১ নং :সkের মুিkবািহনীর একদল :যাdা পািকsািন
:সনােদর পূব/েদবপুের অVামবুশ কের। পািকsািন :সনারা পাlা gিল চালােল
উভয় পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ একজন বীর মুিkেযাdা
grতরভােব আহত হয়। গভন/র ডা. মািলক ময়মনিসংহ সািক/ট হাউস ময়দােন
দালালেদর সভায় মুিkকামীেদর িনধেন রাজাকারেদর কায/করী ভূিমকার ভূয়সী
pশংসা কেরন। পূব/ পািকsােনর অথ/মntী আবুল কােসম চTgাম মুসিলম
ইনিsিটউট হেল মুিkকামীেদর িনধেন রাজাকারেদর grt তুেল ধের বেলন,
‘:Tিনংpাp ও pেয়াজনীয় অেst সিjত রাজাকারেদর সংখVা বত/মােন ৫৫
হাজার। রাজাকারেদর pেয়াজনীয়তার কথা িবেবচনা কের িশগিগরই এ সংখVা
১ লােখ বাড়ােনা হেব।’

১৮ অেkাবর ১৯৭১
২ নং :সkের মুিkবািহনীর একিট শিkশালী দল মট/ার ও আরআরএর
সহায়তায় পািকsািন :সনােদর বািডসাঘাট অবsােনর ওপর আkমণ চালায়।
pায় :দড় ঘNার এই যুেd ২০ জন পািকsািন :সনা হতাহত হয়। বািডসাঘাট
আkমেণর সেŋ সেŋ পািকsািন :সনােদর রাজাসার দীিঘর অবsােনর ওপরও
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মুিkেযাdারা আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৬ জন পািকsািন :সনা িনহত ও
কেয়কিট বাংকার Ñংস হয়। kিমlায় sেবদার আবdল ওয়াহােবর :নতৃেt
pাটুন মুিkেযাdা মnভাগ বাজােরর পিmম িদেক িদউশ নামক sােন এক
:কাmািন পািকsািন bসnেক আkমণ কের। এই যুেd পািকsািন বািহনীর
একজন :মজর, একজন :ল.-সহ ১০০ জন bসn িনহত ও কেয়কজন আহত
হয়। মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক ৬িট এমিজআইএ-৩, ৭িট
এলএমিজ, ৭০িট িজ-৩ রাইেফল, ৩িট ৮৩ এমএমিবিস, ১িট ওয়Vারেলস :সট,
৩িট ২ ইিn মট/ার ও কেয়কিট Tানিজsার দখল কের। ভারেতর pধানমntী
ইিnরা গাnী নয়ািদিlেত এক অnwােন সীমাn এলাকায় সশst বািহনীর
হামলাসmিক/ত পািকsােনর অিভেযাগ খNন কের বেলন, ভারতীয় :সনাবািহনী
নয়, বাংলােদশ মুিkবািহনীর মুিkেযাdারা সীমাn এলাকায় তােদর pিতপk
পািকsািন :সনাবািহনীর সােথ সংঘেষ/ িলp রেয়েছ। হিল ফVািমিল হাসপাতাল
:রডkেসর হােত হsাnর কের হয়। হাসপাতাল হsাnর অnwােন গভন/র ডা. এ
এম মািলক :সবার আদেশ/ অnpািণত হেয় পািকsােনর :খদমেত এিগেয়
আসার আhান জানান। পািকsান িপপলস পািট/র :নতা জুলিফকার আলী ভুেTা
:ঘাষণা কেরন, তার দল :জাট গঠেনর জn :যেকােনা দেলর সেŋ আেলাচনা
করেত pstত রেয়েছ।
৫ নং :সkের :ল. তােহরউিdন আখিÂর :নতৃেt dই :কাmািন মুিkেযাdা
২৫িট :নৗকায় কের :ভালাগÂ সাব-:সkর :থেক :গৗরীনগর gােমর উেdেশ
রওনা হয়। মুিkেযাdারা :গৗরীনগেরর কাছাকািছ এেল পািকsািন :সনারা
:গৗরীনগর :থেক মুিkেযাdােদর ওপর pচN gিল চালায়। পািকsািন :সনােদর
অকsাৎ আkমেণ একজন বীর মুিkেযাdা শহীদ ও ৬ জন grতরrেপ আহত
হন।
পূব/ পািকsােনর সাহাযV ও পুনব/াসনমntী অধVাপক শামsল হক চTgােম
দালালেদর এক সভায় বেলন, ‘িবেdাহ :কােনা িদন সফল হয়িন। ভারতীয়
pচারযেntর িমঠা বুিলেত আকৃ• হেয় ষড়যntকারীরা ভারেত িগেয় িবেdাহ
ছড়ােT। তার পরও :pিসেডªট সাধারণ kমা :ঘাষণা কের সবাইেক িফের
আসার আhান জািনেয়েছন।’
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১৯ অেkাবর ১৯৭১
হািববুর রহমােনর :নতৃেt ৫০ জন :যাdার একিট দল sনামগÂ মহkমার
িনকিল থানায় পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়।
মুিkেযাdােদর তীb আkমেণর মুেখ পািকsািন :সনারা িনকিল :ছেড়
sনামগÂ পািলেয় যায়। এই যুেd একজন মুিkেযাdা আহত হন। মুিkেযাdারা
পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক ২৫িট ৩০৩ রাইেফল ও pচুর :গালাবাrদ
দখল কের। িসেলেট কVােpন হািফজউিdন আহমেদর :নতৃেt ‘:জড’ :ফােস/র
‘িব’ :কাmািন পািকsািন :সনােদর চmারান চা ফVাkির ঘাঁিট আkমণ কের।
এই অিভযােন পািকsািন :সনােদর চmারান চা ফVাkির ঘাঁিট Ñংস হয়। সকাল
১১টায় ঢাকার মিতিঝলs ইিপআইিডিস ভবেনর সামেন টাইম :বামা িবেsারেণ
৭ জন িনহত, ১২ জন আহত ও ৯িট গািড় িবÑs হয়। ভারেতর pধানমntী
ইিnরা গাnী নয়ািদিlেত বেলন, ভারত ও পািকsােনর সীমাn এলাকায় ভয়াবহ
পিরিsিত িবরাজ করেছ। ভারত যুd এিড়েয় যাবার জn সmাবV সবিকছুই কের
যােT। রাওয়ালিপিªডেত :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান বেলন, আমরা ভারেতর
সােথ যুd চাই না। তেব ভারত যিদ বাঙািল :গিরলােদর পািকsােনর অভVnের
অnpেবশ ঘটােনার কাজ অবVাহত রােখ এবং আkমণ কের তাহেল আমরা
তার pিতেশাধ :নব। অভVnরীণ বVাপাের ভারেতর হsেkপ আমরা আর সh
করেত রািজ নই। :ল. :জনােরল িনয়ািজ পাবনায় রাজাকার :Tিনং :সªটাের
pিশkণরত রাজাকারেদর পিরদশ/ন কেরন। িতিন রাজাকারেদর উেdেশ বেলন,
‘মাnেষর মৃতুV অিনবায/। িকnt রাজাকাররা যিদ শtrর িবrেd লড়াই করেত
িগেয় মৃতুVবরণ কের, তেব তারা িনঃসেnেহ আlাহর রহমত পােব।’

২০ অেkাবর ১৯৭১
কলকাতায় আওয়ামী লীগ কায/করী কিমিটর bবঠক >r হয়। নয়ািদিlেত
যুেগাÇাভ :pিসেডªট মাশ/াল িটেটা ও ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnীর মেধV
আেলাচনা :শেষ এক যুk ইশেতহার pকািশত হয়। kিমlায় পািকsািন
বািহনীর একিট শিkশালী দল :গালnাজ বািহনীর সহায়তায় কামালপুেরর
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কােছ মুিkবািহনীর অবsােনর ওপর তীb হামলা চালায়। এই হামলায়
পািকsািন :সনারা মুিkবািহনীর শিkশালী pিতরkাবূVহ :ভদ করেত বVথ/ হয়।
সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর একজন অিফসারসহ ৩০ জন bসn িনহত হয়। ৬
নং :সkেরর িহিল সীমােn মুিkবািহনী ও পািকsািন :সনাবািহনীর মেধV বVাপক
সংঘষ/ হয়। এই সংঘষ/ িদনবVাপী চেল। ২ নং :সkের মুিkবািহনী িময়াবাজার
পািকsািন :সনাঘাঁিট আkমণ কের। মুিkেযাdােদর অকsাৎ আkমেণ
পািকsািন :সনারা িবপয/s হেয় পেড়। dই ঘNাবVাপী এই যুেd পািকsািন
বািহনীর ২১ জন bসn িনহত এবং অেনেক আহত হয়।
বgড়া :জলার িটউরপাড়া gােম মুিkবািহনীর :গিরলাদল ও পািকsািন
:সনােদর মেধV তীb :গালািবিনময় হয়। এেত পািকsািন বািহনীর একজন
কVােpনসহ ৯ জন bসn িনহত ও অেনেক আহত হয়। ১৯৭১ সােল জািতসংঘ
:সেkটাির :জনােরল উথাªট অnত বাংলােদশ pে³ pায়শ মািক/ন উেদVােগর
এক পিরপূরক ভূিমকা gহেণর pবণতা :দখােতন। এিদেন িতিন পািকsান ও
ভারেতর কােছ সমg সীমাn বরাবর জািতসংঘ পয/েবkক দল িনেয়ােগর
আnwািনক psাব কেরন। পূব/ পািকsােনর জাতীয় পিরষেদর ৭৮িট শূn
আসেনর উপিনব/াচেন ১৯২ জন pাথ/ী মেনানয়নপt দািখল কের।

২১ অেkাবর ১৯৭১
২ নং :সkের মুিkবািহনী িময়াবাজার পািকsািন ঘাঁিটর িকছু দূের রাsার ওপর
মাইেনর সাহােযV এফ-বুিবTVাপ লািগেয় অVামবুশ কের। পািকsািন :সনােদর
একিট শিkশালী দল অVামবুেশর িদেক অgসর হেল বুিবTVােপর ওপর পেড়
যায় এবং মাইন িবেsারেণর ফেল ১৬ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৫ জন
আহত হয়। ৩ নং :সkের হািবলদার আকমল আলীর :নতৃেt এক :কাmািন
:গিরলােযাdা পািকsািন হানাদার বািহনীর মেনাহরদী ঘাঁিট অবেরাধ কের। এই
অবেরােধর সময় ইিপআেরর :যসব :লাক পািকsািনেদর সােথ িছল তারা
মুিkেযাdােদর পেk চেল আেস এবং যুd >r কের। :কয়ক ঘNা sায়ী এই
যুেd ২৫ জন পািকsািন bসn িনহত ও বািক ১১ জন বিn হয়।
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রাওয়ালিপিªডেত পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান ও িপিপিপর :নতা
জুলিফকার আলী ভুেTার মেধV এক bবঠক অnিwত হয়। িতিন pাথ/ীেদর
বVিkগত িনরাপtার দািব জানান। জািতসংঘ মহাসিচব উথাªট ভারত ও
পািকsােনর কােছ dই :দেশর মধVকার উেtজনা hােসর লেkV জািতসংঘেক
মধVsতাকারী িহেসেব িনেয়ােগর জn নতুন psাব কেরন। জাতীয় পিরষেদর
উপিনব/াচেন ৭৮িট শূn আসেনর মেধV ৭৫িট আসেন ১৯২ জন pাথ/ীর নাম
pকাশ করা হয়।

২২ অেkাবর ১৯৭১
kিমlায় মুিkবািহনীর ৯ম :বŋল :রিজেমেªটর :যাdারা কসবা পািকsািন
:সনাঘাঁিটর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। pায় ১০ িমিনট তীb কামােনর
:গালাবষ/েণর পর উtর িদক :থেক dিট :কাmািন :ল. আিজজ এবং sেবদার
:মজর শামsল হেকর :নতৃেt পািকsািন :সনােদর ওপর ঝাঁিপেয় পেড়। এই
অতিক/ত আkমেণ পািকsািন :সনারা িদেশহারা হেয় পেড়। িতন ঘNা sায়ী এই
যুেd ২৬ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ১৮ জন আহত হয়। মুিkেযাdারা
পািকsািন :সনােদর কােছ ১১িট এলএমিজ, ১িট িপsল, ৪০িট এইচ-৩৬
:gেনড, ৩িট ৯৪ এনাগ/া, ৪৪িট pািsক মাইন ও ১িট মVাপ দখল কেরন। এই
যুেd :মজর খােলদ :মাশাররফ grতর আহত হেল :ক :ফােস/র কমাªড gহণ
কেরন :মজর সােলক। ঢাকার :তজগাঁওেয়র িনm এলাকায় মুিkবািহনী
পািকsািন :সনােদর একিট :নৗকা অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ :নৗকািট
সmূণ/rেপ িবÑs হয় এবং পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn িনহত ও ৬ জন
আহত হয়। ২ নং :সkের ইমামুjামােনর :নতৃেt মুিkেযাdাদল হিরসরদার
বাজাের অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর আkমণ চালায়। pায় ১২ ঘNার
এই যুেd মুিkবািহনীর মট/ার, :মিশনগান এবং আরআেরর রেকট পািকsািন
:সনােদর pচুর kিত সাধন কের। এ যুেd পািকsািন বািহনীর ৩৫ জন bসn
হতাহত হয়। ৮ নং :সkের পািকsািন :সনা ও রাজাকারেদর সিmিলত একিট
দল মুিkবািহনীর নাইকািল অবsােনর ওপর অতিক/ত হামলা চালায়।
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মুিkবািহনী পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এই
সংঘেষ/ ৩ জন পািকsািন bসn িনহত এবং ১৫ জন রাজাকার আহত হয়। ভুেTা
বেলন, জনগণ চায় িপপলস পািট/র হােত kমতা হsাnর করা :হাক। পূব/
পািকsােনর মntী এ এস এম :সালায়মান নারায়ণগেÂর bবেদVর বাজাের বেলন,
:দেশর জn জীবন উৎসগ/ হেT :গৗরেবর বVাপার। িতিন সবাইেক এ :গৗরেবর
ভাগীদার হওয়ার আhান জানান।

২৩ অেkাবর ১৯৭১
৮ নং :সkেরর :বতাই সাব-:সkের মুিkবািহনীর একদল :যাdা রামনগর নামক
sােন এক pাটুন পািকsািন :সনােক অVামবুশ কের। পািকsািন :সনারা পাlা
আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV তীb সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন
বািহনীর ২ জন bসn িনহত ও ৩ জন আহত হয়। মুিkেযাdারা অkত অবsায়
িনেজেদর অবsােন িনরাপেদ িফের আেস। ৮ নং :সkেরর :গাজাডাŋা সাব:সkের মুিkবািহনীর একদল :যাdা পািকsািন :সনােদর :মাহাmদপুর
অবsােনর ওপর ৩ ইিn মট/ােরর সাহােযV অতিক/ত আkমণ চালায়। এই
আkমেণ পািকsািন বািহনীর ১০ জন bসn হতাহত হয়। কািলহাতী থানার
চারান নামক sােন িমিলিশয়া-সমিথ/ত রাজাকারেদর সােথ মুিkবািহনী
সmুখযুেd িলp হয়। মুিkেযাdােদর অকsাৎ আkমেণ ৩৯ জন রাজাকার এবং
৩ জন িমিলিশয়া িনহত হয়। মুিkবািহনীর :কউ হতাহত হয়িন। ২ নং :সkের
মুিkবািহনীর একদল :যাdা :চৗdgােমর এক মাইল উtের পািকsািন :সনােদর
কালীর বাজার ঘাঁিটর ওপর মট/ার এবং আরআেরর সাহােযV আkমণ চালায়।
এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ১২ জন bসn হতাহত হয়। ভারেতর
pধানমntী ইিnরা গাnী কেয়কিট রাT সফের যাবার আেগ জািতর উেdেশ এক
:বতার ভাষেণ বত/মান সংকটপূণ/ পিরিsিত :মাকািবলার জn জনগণেক সংযত
এবং ঐকV ও শৃŋলাবd হবার আhান জানান। করািচেত ভুেTা বেলন, ভয়ভীিত
pদশ/ন অবVাহত থাকেল পূব/ পািকsােনর উপিনব/াচেন pিতdিndতা :থেক তার
দেলর pাথ/ীেদর pতVাহার কের :নওয়া হেব। পূব/ পািকsােনর Ÿম,

269

সমাজকলVাণ ও পিরবার পিরকlনামntী এ এস এম :সালায়মান িপিটআইেক
জানান, িশlকারখানার Ÿিমেকরা কােজ :যাগদান কের উৎপাদন বৃিd কের
চেলেছ। িনব/াচন কিমশন সূেt জানা যায়, pােদিশক পিরষেদর িনব/াচেন
তথVমntী মুিজবুর রহমানসহ আরও ১০ জন িবনা pিতdিndতায় িনব/ািচত
হেয়েছন। জাতীয় পিরষেদ এ পয/n িবনা pিতdিndতায় িনব/ািচত pিতিনিধর
সংখVা ১৮ জেন দাঁিড়েয়েছ। জািতসংেঘ পািকsািন pিতিনিধদেলর অnতম
সদs শাহ আিজজ :দেশ :ফরার আেগ সাংবািদকেদর তার িমশনেক অতVn
সাফলVজনক িহেসেব উেlখ কের বেলন, ‘বাংলােদশ’ ধাpার srপ এখন
অেনকটা উেnািচত হেয়েছ।

২৪ অেkাবর ১৯৭১
ভালুকা থানার িবrিনয়া gােম পািকsািন :সনারা লুটতরাজ ও অিgসংেযাগ
আরm করেল চান িময়া :কাmািনর মুিkেযাdােদর িনেয় অিধনায়ক আফসার
পািকsািন বািহনীেক আkমণ কের। ২ ঘNা gিলিবিনমেয় ৫ জন পািকsািন
:সনা আহত হয়। ২ নং :সkের sেবদার :গালাম আিmয়ার :নতৃেt
মুিkেযাdাদল পািকsািন হানাদার বািহনীর কামালপুর অবsােনর ওপর
অতিক/ত আkমণ চালায়। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn িনহত
হয়। ৮ নং :সkেরর বনগাঁও সাব-:সkের পািকsািন হানাদার বািহনী ২ ইিn
মট/ােরর সাহােযV মুিkবািহনীর সািদপুর ঘাঁিট আkমণ কের। মুিkেযাdারা
পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/
পািকsািন :সনাবািহনীর ২ জন bসn িনহত ও ৫০ জন আহত হয়। অপরিদেক
মুিkবািহনীর ১ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন। ৮ নং :সkেরর বয়রা সাব:সkের মুিkবািহনীর একদল :যাdা পািকsািন বািহনীর বিন/ ঘাঁিট আkমণ
কের। এই সংঘেষ/ হতাহেতর :কােনা খবর জানা যায়িন। ১ জন রাজাকার ১িট
৩০৩ রাইেফলসহ মুিkেযাdােদর কােছ আtসমপ/ণ কের। ভারেতর pধানমntী
ইিnরা গাnী সpাহবVাপী :বলিজয়াম, অিsTয়া, িbেটন, যুkরাT, ×াn ও
পিmম জাম/ািন সফেরর >rেত bােসলস :পৗঁছান। জািতসংেঘর পািকsািন
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pিতিনিধদেলর সদs শাহ আিজজুর রহমান বেলন, কিlত বাংলােদশ আজ
িবলীন হেত চেলেছ। এটা এখন আর :কােনা পরীkার িবষয় নয়। ভুেTা
:pিসেডªট ইয়ািহয়ার িবেশষ দূত িহেসেব মধVpাচV সফেরর >rেত কায়েরা
:পৗঁছান।

২৫ অেkাবর ১৯৭১
ময়মনিসংেহ মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর কমলপুর সীমাn ফাঁিড়র ওপর
বVাপক আkমণ চালায়। এই আkমেণ মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ
:থেক িবপুল পিরমাণ অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের। ২ নং :সkের
পািকsািন হানাদার বািহনীর এফ-৮৬ জিŋ িবমান মুিkবািহনীর মnভাগ,
মŋলপুর ও Ÿীপুরs অবsানgেলার ওপর pবলভােব হামলা চালায়। :সই সােথ
:গালnাজ বািহনীর সহায়তায় পািকsািন bসnরাও মুিkেযাdােদর অবsােনর
ওপর আkমণ চালায়। পািকsািন :সনােদর এই সিmিলত আkমণেক বীর
মুিkেযাdারা দৃঢ়তার সােথ pিতহত কের। pায় িতন ঘNা sায়ী এই সংঘেষ/
পািকsািন বািহনীর ৫৮ জন bসn হতাহত হয়। মুিkবািহনীর পাlা আkমেণ
পািকsািন :সনােদর আkমণ dব/ল হেয় পেড় এবং বাধV হেয় িপছু হেট। এই
যুেd dইজন বীর মুিkেযাdা শহীদ ও ৯ জন আহত হন। িসেলেট মুিkবািহনীর
একদল :যাdা পািকsািন :সনােদর শাহবাজপুর ঘাঁিটর ওপর তীb আkমণ
চালায়। এই আkমেণ ৩ জন রাজাকার িনহত ও ৮ জন আহত হয়।
মুিkেযাdারা অkত অবsায় িনেজেদর ঘাঁিটেত িফের আেস। ৫ নং :সkের
মুিkবািহনীর এক pাটুন :যাdা সািরেগায়াইন রাsার ১ নং :সতুেত অবsানরত
পািকsািন বািহনীর ওপর তীb আkমণ চালায়। এেত ৫ জন রাজাকার িনহত
হয় এবং অnরা ১িট ৩০৩ রাইেফল ও :গালাবাrদ :ফেল পািলেয় যায়।
ফুলবািড়য়া থানায় মুিkবািহনীর একদল :যাdা কালীগÂ বাজাের অবsানরত
রাজাকারেদর ওপর আkমণ চালায়। এই আkমেণ ৩০ জন রাজাকার িনহত ও
২৫ জন আহত হয়।
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২৬ অেkাবর ১৯৭১
কসবায় মুিkবািহনী ও পািকsািন :সনাবািহনীর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়। kিমlা
সীমােn কসবা ছাড়াও কােয়মপুর, সালদানদী, নয়নপুর ও :চৗdgাম এলাকায়
উভয় দেলর মুেখামুিখ যুd হয়। িসেলট, ময়মনিসংহ, রংপুর, বgড়া ও যেশার
সীমােnও সারা িদন যুd চেল। মুিজবনগের বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর
কায/িনব/াহী পিরষেদর অিধেবশেন ss•ভােব বাংলােদশ pে³র সমাধােনর
লkV :ঘাষণা করা হয়। উk :ঘাষণায় বলা হয়, বাংলােদশ pে³র একমাt
সমাধান হেT জনগেণর ‘পূণ/ sাধীনতা’।

২৭ অেkাবর ১৯৭১
রাজশাহীেত মুিkবািহনী রাজাকার ও িমিলিশয়া বািহনীর বাগদািন অবsােনর
ওপর আkমণ চালায়। এেত রাজাকার ও িমিলিশয়ােদর ঘাঁিট সmূণ/rেপ Ñংস
হয় এবং ৫ জন রাজাকার ও িমিলিশয়া িনহত হয়। ৮ নং :সkের মুিkবািহনীর
একদল :যাdা পািকsািন :সনােদর রতনপুর ঘাঁিট আkমণ কের। এই আkমেণ
পািকsািন বািহনীর ২ জন bসn িনহত ও ১ জন রাজাকার বিn হয়। :গিরলারা
সnVায় ঢাকার গভন/র ভবেনর দিkণ :গেটর সামেন ও মধVরােত মিতিঝল
:সªTাল গভন/েমªট গাল/স sুেলর pধান িশkিয়tীর বাসভবেন :বামা িবেsারণ
ঘটায়। চTgােমর :গিরলােযাdারা উপিনব/াচেন অংশgহণকারী pাথ/ী ও
কনেভনশন মুসিলম লীগ :নতা :মাহাmদ বখিতয়ােরর বাসায় আkমণ চালায়।
এেত :মাহাmদ বখিতয়ার িনহত হন। ভুেTা কায়েরােত :pিসেডªট আেনায়ার
সাদােতর সােথ bবঠক :শেষ :জেনভা যাtা কেরন। িতিন পািকsািন
:pিসেডেªটর িবেশষ দূত িহেসেব িবেদশ সফের যান। রংপুর :জলার ইসলামী
ছাtসংেঘর কম/ী সেmলেন pধান অিতিথর ভাষেণ আলী আহসান :মাহাmদ
মুজািহদ সবাইেক :জহািদ মেনাভাব িনেয় এিগেয় আসার আhান জানান।

২৮ অেkাবর ১৯৭১
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:মজর আফসারউিdেনর িনেদ/েশ :কাmািন কমাªডার হািকম ঢাকা :জলার
কািলয়াৈকর থানার কিচঘাটা এলাকায় পািকsািন বািহনীর ওপর আkমণ কের।
দীঘ/ ১৫ ঘNা যুেd ৫২ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। িবকােল পািকsািন
বািহনীর ২িট :কাmািন কােদিরয়া বািহনীর পাথরঘাটা ঘাঁিটেত অতিক/ত
আkমণ কের। >r হয় সংঘষ/। এেত পািকsািন বািহনীর অিধনায়ক :মজরসহ
৪ জন িনহত, ৩ জন আহত ও ১০ জন রাজাকার বিn হয়। অnিদেক ২ জন
মুিkেযাdা শহীদ ও ৪ জন আহত হন। ২ নং :সkের মুিkবািহনীর ১০ম
:বŋলের িতনিট :কাmািন :গালnাজ বািহনীর সহায়তায় িনলkী ঘাঁিটেত
অবsানরত পািকsািন :সনােদর ওপর তীb আkমণ চালায়। িতন ঘNা যুেdর
পর মুিkেযাdােদর pচN চােপ িটকেত না :পের পািকsািন :সনারা িনলkী ঘাঁিট
পিরতVাগ কের িপছু হেট। মুিkেযাdারা িনলkী ঘাঁিট পুনদ/খেলর পর
pিতরkাবূVহ মািলিবল ও গাবতলী পয/n সmpসািরত কের। ১ নং :সkের
মুিkবািহনীর একিট অVামবুশ দল gতুমার কােছ পািকsািন :সনােদর একিট
বাংকাের এলএমিজর সাহােযV আkমণ চালায়। এেত বাংকাের টহলরত ১ জন
পািকsািন :সনা িনহত হয়। আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনেজেদর
অবsােন িফের আেস। িসেলেট ১ম ইs :বŋল :রিজেমেªটর ধলই আkমেণ
সহেযাdােদর জীবন রkােথ/ শtrর বাংকার Ñংস করেত িগেয় শtrর
:মিশনগান বােsর আঘােত শহীদ হন (বীরেŸw) িসপািহ হািমdর রহমান।
অপরিদেক পািকsািন বািহনীর অেনক bসn হতাহত হয়। িসেলেট ‘:জড’
:ফােস/র ‘িব’ :কাmািন আিট/লািরর সাহােযV পািকsািন বািহনীর পাtেখালা চা
ফVাkির ঘাঁিট আkমণ কের। এেত পািকsািন :সনারা সmূণ/rেপ পযু/দs হয়।
মুিkেযাdারা পাtেখালা চা ফVাkির পািকsািন :সনাঘাঁিট দখল কের। ৮ নং
:সkেরর বয়রা সাব-:সkের মুিkবািহনীর একিট অVামবুশ দল পািকsািন
:সনােদর একিট দলেক গিরবপুর :থেক আসার পেথ ফেতহপুের অVামবুশ
কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn িনহত হয়। পূব/
পািকsােনর িনব/াচন কিমশন pেদেশর আসn উপিনব/াচেন জাতীয় পিরষেদ ৫০
জন িবনা pিতdিndতায় িনব/ািচত বেল :ঘাষণা কের। ঢাকায় একজন সামিরক
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মুখপাt জানান, pেদেশর সব/t রাজাকাররা pায় pিতিদন ভারতীয় চরেদর
(মুিkেযাdা) :মাকািবলা করেছ। তারা dÎৃতকারীেদর (মুিkেযাdা) আkমণ
নsাৎ কের grtপূণ/ সড়ক ও :রলেসতু রkা করেছ। রাজাকারেদর সাফেলV
:দশবাসী গিব/ত। জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেন :যাগদানকারী
সদs এ িট সাদী িহউsেন পািকsািন ছাtেদর উেdেশ বেলন, ‘সরকার
গণতnt pিতwার জn উপিনব/াচেনর বVবsা কেরেছ। িকnt ভারত সীমাn
এলাকায় gিলবষ/ণ এবং চরেদর :লিলেয় িদেয় উপিনব/াচন বািতেলর ষড়যnt
করেছ।’

২৯ অেkাবর ১৯৭১
kিমlায় পািকsািন বািহনী শালদার নয়নপুর ও ফুলগাজী :থেক কামােনর
সাহােযV মুিkবািহনীর িনলkী ঘাঁিটর ওপর pচN :গালাবষ/ণ কের।
মুিkেযাdারাও কামােনর সাহােযV পািকsািন :সনােদর অবsােনর ওপর পাlা
:গালাবষ/ণ কের। pায় পাঁচ ঘNা gিলিবিনমেয়র পর পািকsািন :সনােদর
আkমণ িবপয/s হেয় পেড়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৪০ জন bসn
হতাহত হয়। অপরিদেক ২ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন। ২ নং :সkের
পািকsািন বািহনীর বালুচ :রিজেমªট লাকসাম :থেক কামান ও রেকেটর
সাহােযV gিল করেত করেত :সানাইমুিড় হেয় চাটিখল সড়েকর িদেক অgসর
হয়। মুিkবািহনীর একিট দল ছাtেদর সহায়তায় পািকsািন :সনােদর বাধা
িদেল তুমুল সংঘষ/ হয়। pায় ২-৩ ঘNা যুেd পািকsািন বািহনীর কেয়কজন
bসn হতাহত হয়। হানাদার বািহনীর :শিলংেয় একই বািড়র ৫ জন িনরীহ
:লাক িনহত হয়। পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান রাওয়ালিপিªডেত
বেলন, খাঁিট পািকsািনেদর sেদশ pতVাবত/ন পরীkা কের :দখার জn
আnজ/ািতক সংsােক gহণ করা হেব। ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী িbিটশ
:নতৃবৃেnর সােথ পািকsান-ভারত পিরিsিত ও grtপূণ/ আnজ/ািতক িবষয়ািদ
িনেয় আেলাচনার জn লªডেন উপিsত হন। :ল. :জনােরল িনয়ািজ :দেশর
উtর-পূব/াnলীয় সীমাn এলাকা পিরদশ/ন কেরন। জামায়ােত ইসলামীর :নতা
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:গালাম আযম এক িববৃিতেত সরকার এবং জনগণেক যথােযাগV ময/াদায় ‘বদর
িদবস’ পালেনর আhান জানান। িতিন বেলন, িদনিট পালেনর মাধVেম শtrেদর
িবrেd :জহািদ মেনাভাব জাgত হেব।

৩০ অেkাবর ১৯৭১
৫ নং :সkের তােহরউিdন আখিÂর :নতৃেt মুিkবািহনী :গৗরীনগেরর
পািকsািন :সনাঘাঁিট আkমণ কের। এ যুেd মাহবুেবর :নতৃেt তার বািহনী ও
:সkর কমাªডার মীর শওকত ১২০ িমিলটাির মট/ােরর সাহােযV মুিkেযাdােদর
সাহাযV কের। মুিkবািহনীর pচN আkমেণর মুেখ পািকsািন :সনা ও
রাজাকাররা অবsান পিরতVাগ করেত বাধV হয়। মুিkেযাdারা :গৗরীনগর
:পৗঁছােল সালুিটকর :থেক পািকsািনেদর একিট সাহাযVকারী শিkশালী দল
মুিkেযাdােদর ওপর pচN পাlা আkমণ চালায়। এেত মুিkেযাdারা
:গৗরীনগর :ছেড় িপছু হেট। এই সংঘেষ/ ২ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ ও ১ জন
আহত হন। অপরিদেক ১১ জন পািকsািন :সনা হতাহত হয়। ৭ নং :সkের
কVােpন িগয়াসউdীন :চৗধুরীর মুিkেযাdা দল kমারপুর :সতুেত পািকsািন
:সনােদর একিট কনভয়েক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন :সনােদর
২িট িজপ Ñংস হয় ও অেনক bসn হতাহত হয়। মুিkবািহনীর একদল :যাdা
আফসােরর :নতৃেt কািলয়াৈকর থানার ফুলবািড়য়া এলাকায় পািকsািন
:সনােদর অবsােনর ওপর তীb আkমণ চালায়। এেত ৭ জন পািকsািন :সনা
িনহত ও কেয়কজন আহত হয়। বাংলােদশ সরকােরর মিntপিরষেদর এক সভায়
জুিনয়র কিমশন অিফসার ও অnাn পেদর যুdরত বািহনীর সদsেদর :বতন
ও ভাতা বৃিdর িসdাn :নওয়া হয়। ভুেTা পVািরস সফর কেরন। পূব/ পািকsােনর
অথ/মntী আবুল কােসম :pিসেডªট ইয়ািহয়ার সেŋ সাkাৎ কেরন। >

৩১ অেkাবর ১৯৭১

275

িমজ/াপুর থানার পাথরঘাটায় মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর সােথ সmুখযুেd
িলp হয়। এেত উভয় পেkর মেধV বVাপক :গালািবিনময় হয়। এই সংঘেষ/
পািকsািন বািহনীর ৫ জন পাÂািব bসn িনহত হয়। অপরিদেক ২ জন
মুিkেযাdা শহীদ হন। মুিkবািহনী kিমlায় পািকsািন হানাদার বািহনীর
কেটƒর ঘাঁিট আkমণ কের। এেত পািকsািন :সনারা আিট/লাির ও ২ ইিn
মট/ােরর সাহােযV পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV তুমুল সংঘষ/ হয়।
pায় এক ঘNাবVাপী এই যুেd পািকsািন বািহনীর ৭ জন bসn িনহত হয়।
অপরিদেক মুিkবািহনীর একজন :যাdা আহত হন। ২ নং :সkের মুিkবািহনীর
একদল :যাdা লkীপুের অবsানরত রাজাকারেদর ওপর তীb আkমণ চালায়।
এেত ৪ জন রাজাকার িনহত হয়। মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনেজেদর অবsােন
িফের আেস।
নয়ািদিlেত ভারত সরকােরর pিতরkা দpেরর একজন মুখপাt বেলন,
সীমােn পািকsান ও ভারেতর :সনাবািহনী মাt ১-২ মাইেলর বVবধােন
পরsেরর মুেখামুিখ অবsান করেছ। ইিতমেধV ভারতীয় bসnরা পূব/ সীমােn
:বশ কেয়কিট পািকsািন হামলা pিতহত কেরেছ। পূব/ পািকsােনর গভন/র ডা.
এ এম মািলক পািকsােনর উd/ ডাইেজেsর সােথ এক সাkাৎকাের বেলন,
আওয়ামী লীেগর বত/মান পিরকlনা বাঙািল জাতীয়তাবােদর িভিtেত :বশ
কেয়ক বছর আেগ :থেক পিরচািলত এবং িহসাব করা আেnালেনরই ফল।
বাঙািল জাতীয়তাবাদ :য পািকsােনর আদেশ/র পিরপিn তা িনিmতভােব
pমািণত হেয়েছ।

১ নেভmর ১৯৭১
২ নং :সkের মুিkবািহনী একদল পািকsািন :সনােক :বলছিড় নামক sােন
অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ২ জন bসn িনহত ও ৫ জন
আহত হয়। মুিkবািহনী যেশার :জলার :নায়াপাড়ায় পািকsািন বািহনীর একদল
bসnেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ৬ জন bসn িনহত
ও ৪ জন আহত হয়। মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনেজেদর ঘাঁিটেত িফের আেস।
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িসেলেট ‘:জড’ :ফােস/র :যাdারা িমtবািহনীর dই বVাটািলয়ন bসnসহ
পািকsািন :সনােদর ধলাই িবওিপ এবং ফVাkির ঘাঁিটর ওপর pচN আkমণ
চালায়। এই যুেd পািকsািন বািহনীর ৩০তম ×িªটয়ার :ফাস/ :রিজেমেªটর ২
:কাmািন bসn (pায় ২০০ জন) িনহত ও অেনক bসn আহত হয়। ২ নং
:সkের মুিkবািহনীর একদল :যাdা কাhর নামক sােন পািকsািন :সনােদর
একিট দলেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ২ জন bসn
িনহত ও ৩ জন আহত হয়।
ময়মনিসংহ :জলায় মুিkবািহনীর একিট অVামবুশ দল িবিরিশির-িবজয়পুর
সড়েক মাইন পােত। পািকsািন :সনােদর একিট দল অVামবুশ এলাকায় এেল
মাইন িবেsারেণ ১ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। লªডেন ভারেতর pধানমntী
ইিnরা গাnী ও িbিটশ pধানমntী এডওয়াড/ িহেথর মেধV বাংলােদশ p³ িনেয়
dই ঘNাবVাপী আেলাচনা অnিwত হয়। পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল
ইয়ািহয়া খান লªডেনর ‘:ডইিল :মইল’-এর সােথ সাkাৎকাের বেলন, ভারত ও
পািকsােনর মেধV যুd আসn। ভারত-পািকsানেক আkমণ করেল চীন তা সh
করেব না। জািতসংেঘর মহাসিচব উথােªটর সেŋ সাধারণ পিরষেদ পািকsােনর
pিতিনিধদেলর :নতা মাহমুদ আলী সাkাৎ কেরন। িনব/াচন কিমশন জানায়,
আওয়ামী লীেগর শূn-:ঘািষত আসেনর উপিনব/াচেন ভুেTার িপপলস পািট/র
পাঁচজন pাথ/ী ‘িবনা pিতdিndতায় িনব/ািচত’ হেয়েছ এবং অnত আরও
ছয়জেনর অnrপভােব ‘িনব/ািচত’ হবার সmাবনা রেয়েছ। এর চারিদন বােদ
ভুেTা পািকsািন সামিরক pিতিনিধদেলর :নতা িহেসেব িপিকং যান।

২ নেভmর ১৯৭১
মুিkবািহনী kিমlা :জলায় পািকsািন :সনােদর কােয়মপুর ঘাঁিটর ওপর
মট/ােরর সাহােযV আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর ২ জন bসn িনহত
ও ৪ জন আহত হয়।
মুিkবািহনী ময়মনিসংহ :জলার Ÿীবিদ/ থানায় পািকsািন বািহনীর
ভয়াডাŋা ঘাঁিট আkমণ কের। এেত পািকsািন বািহনীর ১০ জন bসn িনহত
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হয়। মুিkবািহনী িসেলেটর আলীনগর নামক sােন পািকsািন :সনা ও
রাজাকারেদর একিট সিmিলত দেলর সােথ সংঘেষ/ িলp হয়। এই সংঘেষ/ ৩
জন পািকsািন bসn িনহত ও ৫ জন আহত হয়। ২ নং :সkের মুিkবািহনী এক
pাটুন পািকsািন :সনােক পানছড়া নামক sােন অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ
পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn িনহত ও ৪ জন আহত হয়। ২ নং :সkের
মুিkবািহনীর ৩িট :কাmািন পািকsািন :সনােদর পর>রাম ও ফুলগাজী ঘাঁিটর
১২০০ গেজর মেধV বাংকার খুঁেড় অবsান :নয়। হানাদার বািহনীর একিট
টহলদার দল :ফনী-িবলিনয়া :রললাইন িদেয় মুিkবািহনীর অবsােনর ১০০
গেজর মেধV এেল মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর ওপর তীb আkমণ
চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর টহলদার দেলর একজন :লফেটnাªটসহ ১০
জন bসেnর সবাই িনহত হয়। ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী লªডেন
ভারতীয়েদর এক সমােবেশ বেলন, িতিন িbেটনেক তার pভাব িবsার কের
বাংলােদশ pে³র একিট রাজৈনিতক মীমাংসা ও উdাst সমsার একিট swু
সমাধােনর জn পািকsােনর ওপর চাপ সৃি•র অnেরাধ জািনেয়েছন।
পািকsােনর :pিসেডªট ইয়ািহয়া খান ‘িনউ ইয়ক/ টাইমস’-এর সােথ এক
সাkাৎকাের বেলন, জািত চাইেল :বআইিন আওয়ামী লীগpধান :শখ মুিজবুর
রহমােনর মুিkর p³িট িতিন িবেবচনা কের :দখেত পােরন। nrল আিমন
:pিসেডªট ইয়ািহয়ার সােথ সাkােতর উেdেশ ঢাকা তVাগ কেরন।

৩ নেভmর ১৯৭১
:টািকওেত পািকsািন দূতাবােসর :pস এটািচ এস এম মাsদ ও থাড/
:সেkটাির :মাহাmদ আবdর রহমান পািকsােনর সােথ সmক/েTদ কের
বাংলােদশ সরকােরর pিত আnগতV :ঘাষণা কেরন। sইজারলVাªড পািকsােনর
চাজ/ দV অVােফয়াস/ ওয়ািকলুর রহমান সরকােরর সােথ সmক/েTদ কের
বাংলােদেশর pিত আnগতV :ঘাষণা কেরন।
পািকsােনর িবrেd বাংলােদেশর মুিkেযাdােদর সামিরক তৎপরতা
চালােনার কােজ সাহাযV না করা এবং পািকsােনর সােথ সকল িববাদ সরাসির
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আেলাচনার মাধVেম িমিটেয় :ফলার জn গণচীন ভারেতর pিত hঁিশয়াির
জানায়। টাŋাইেলর :পাড়াবাড়ীেত এক খNযুেd কােদিরয়া বািহনীর হােত ৩
জন পািকsািন :সনা ও ৫ জন রাজাকার িনহত হয় এবং ১ জন বিn হয়।
অnিদেক ১ জন মুিkেযাdা সামাn আহত হয়।
কVােpন hদার িনেদ/েশ :ল. অলীক gp একিট ইিপআর pাটুন িনেয়
মাসিলয়ার িনকটবত/ী িহজলী িবওিপেত পািকsািন :সনােদর অVামবুশ কেরন।
তীb :গালাgিলর মুেখ পািকsািন :সনােদর দলিট kিত sীকার কের :পছেন
সের যায়। িকnt পািকsািনরা িকছুkেণর মেধV িবপয/s অবsা কািটেয় িরয়ার
সােপােট/ :ল. gেpর ওপর বVাপকভােব pিত-আkমণ চালায়। তrণ অিফসার
:ল. অলীক gp অতVn bধয/সহকাের পািকsািনেদর :মাকািবলা কেরন।
মুিkবািহনীর চরম অবsার খবর কমাªডার নাজমুল hদার কেছ :পৗঁছেল িতিন
সেŋ সেŋ dিট pাটুন িনেয় পািকsািনেদর ওপর পাlা আkমণ চালান। এেত
পািকsািনরা িদেশহারা হেয় পেড়। pচুর অst, :গালাবrদ এবং ১২ জেনর
মৃতেদহ :ফেল পািলেয় অবিশ• পািকsািন :সনারা :কােনা রকেম জীবন বাঁচায়।
চTgাম বnের মুিkবািহনীর :নৗ-কমােªডােদর পাতা মাইেন একিট :তলবাহী
জাহাজ িনমিjত হয়। িবেsারেণ জাহােজর ৮ জন নািবক pাণ হারায়।

৪ নেভmর ১৯৭১
মুিkবািহনী ময়মনিসংেহর বারহাTা পুিলশ :sশন এবং তানতার এলাকার
পিmম পািকsািন পুিলেশর সােথ এক সংঘেষ/ িলp হয়। মুিkবািহনী পুিলশ
:sশনিট দখল কের এবং ১০৫ জন রাজাকারেক আটক কের। এ ছাড়া পুিলশ
:sশন :থেক ৮০িট রাইেফল ও ১িট এলএমিজ উdার কের। তানতার এলাকা
:থেক মুিkবািহনী িকছু মট/ার ও ১২িট :বামা উdার কের। পূব/াnল কমাªডার ও
‘খ’ অnেলর সামিরক আইন pশাসক :লফেটnাªট :জনােরল এ এ :ক িনয়ািজ
বেলন, ভারত pিতিদন আমােদর সীমাnবত/ী gামgেলার ওপর :গালাবষ/ণ কের
বh িনরপরাধ নারী-পুrষ ও িশ>েক হতVা করেছ। তারা পূব/ পািকsােনর
জনগেণর >ভাকাkkী হেত পাের না। চTgােম মুিkবািহনীর একিট দল বnের
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‘মাহতাব জােবদ’ নােমর িবশাল bতলবাহী জাহােজ িবেsারণ ঘিটেয় জাহাজিট
ডুিবেয় িদেত সkম হয়। এেত ফায়ারমVানসহ ৭ জন নািবক ডুেব মারা যায়।

৫ নেভmর ১৯৭১
মুিkবািহনী ফুলবািড়য়া থানার আিছম :পাড়াবাড়ীেত অবsানরত পািকsািন
হানাদারেদর ওপর :গালnাজ বািহনীর সহায়তায় বVাপক আkমণ চালায়। pায়
৬ ঘNা sায়ী এই যুেd পািকsািন বািহনীর ১৪ জন bসn িনহত ও ৬ জন আহত
হয়। মুিkেযাdােদর আkমেণর মুেখ িটকেত না :পের হানাদাররা িবপুল kিত
sীকার কের আিছম :পাড়াবাড়ী অবsান তVাগ করেত বাধV হয়। মুিkবািহনী
চTgােমর হিরণেখালায় পািকsািন :সনােদর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়।
এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ৭ জন bসn িনহত ও ৮ জন আহত হয়।
মুিkবািহনীর :গিরলা কমােªডারা টাŋাইল শহেরর িবিভn grtপূণ/ sােন pায়
৫০িট :gেনড :ছােড়। এেত হানাদারেদর কেয়কজন হতাহত হয়। টাŋাইেলর
pধান ডাকঘেরর :পছেন রাজাকারেদর অবsােনর ওপর কেয়কিট :gেনড
িবেsারেণ ৩ জন রাজাকার িনহত ও ৪ জন grতরভােব আহত হয়।
মুিkবািহনীর এক pাটুন :যাdা ৮ নং :সkেরর বানপুর সাব-:সkের
রাজাকারেদর :দবীনগর অবsােনর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই
আkমেণ ২ জন রাজাকার িনহত হয়। মুিkেযাdারা রাজাকারেদর কাছ :থেক
৬িট ৩০৩ রাইেফল দখল কের। ওয়ািশংটেন ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী
ও মািক/ন :pিসেডªট িরচাড/ িনkেনর মেধV একাn bবঠক অnিwত হয়। :রিডও
পািকsান :ঘাষণা কের, মািক/ন :pিসেডªট পািকsািন :pিসেডেªটর জrির িচিঠর
জবাব পািঠেয়েছন। ভুেTা :pিসেডªট ইয়ািহয়ার বVিkগত pিতিনিধ িহেসেব
চীনা সরকােরর সােথ আেলাচনার জn িপিকং (েবইিজং) যান। রােত ভুেTা ও
চীনা pধানমntী :চৗ এন লাই আেলাচনা bবঠেক িমিলত হন। ইসলামাবােদ
পািকsান সরকােরর জৈনক মুখপাt :ঘাষণা কেরন, পািকsান তার পূব/াংেশ
িবরািজত উেtজনাকর পিরিsিত :মাকািবলায় বৃহৎ শিkবেগ/র সাহাযV কামনা
কেরেছ। গণচীন ও rমািনয়া পািকsানেক pেয়াজনীয় অst িদেত সmত হেয়েছ।
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পূব/ পািকsােনর sাsVমntী ওবায়dlা মজুমদার িসেলেটর সরকাির কম/চারীেদর
উেdেশ বেলন, পািকsান িটেক না থাকেল পািকsান-ভারত উপমহােদেশর
মুসিলম জািতই Ñংস হেয় যােব। ‘বাংলােদশ’ :ধায়া তুেল ভারত ও তার
চেররা :স :চ•াই করেছ।
ওয়ািশংটেন ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী ও মািক/ন :pিসেডªট িরচাড/
িনkেনর মেধV একাn bবঠক অnিwত হয়। ওয়ািশংটেন ভারেতর pধানমntী
ইিnরা গাnী ও মািক/ন :pিসেডªট িরচাড/ িনkেনর মেধV একাn bবঠক অnিwত
হয়।

৬ নেভmর ১৯৭১
ওয়ািশংটেন িনkন-ইিnরা িdতীয় bবঠক :শেষ ভারতীয় pধানমntী ইিnরা গাnী
সাংবািদকেদর বেলন, যুd এড়ােত ভারত সmাবV সবিকছু করেব।
ওয়ািশংটনs জাতীয় :pসkােব আেয়ািজত সংবাদ সেmলেন ইিnরা গাnী
বেলন, ‘:কােনা সমাধােন উপনীত হেত হেল তা পূব/বেŋর জনগেণর কােছ
gহণেযাগV হেত হেব। বাংলােদশ সরকােরর উপিsিত ছাড়া ভারত-পািকsান
আেলাচনা অথ/বহ হেত পাের না। বরং তা সমাধােন :পৗঁছােত আেরা জিটলতার
সৃি• করেব।’ ঢাকার শাহবাগ :মােড় মুিkবািহনীর :গিরলােযাdােদর সােথ
রাজাকার দেলর বVাপক :গালািবিনময় হয়। এেত একজন রাজাকার িনহত হয়।
মুিkবািহনী ময়মনিসংহ :জলার জামালপুর মহkমার িমলাnা-:মাহাmদপুর
এলাকায় পািকsািন :সনােদর সােথ সংঘেষ/ িলp হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন
বািহনীর একজন জুিনয়র কিমশªড অিফসারসহ ১২ জন bসn িনহত হয়।
অপরিদেক একজন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন। রংপুর :জলায় মুিkবািহনী
কারািন এলাকায় অবsানরত রাজাকারেদর ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়।
এই আkমেণ ৮ জন রাজাকার ৫িট রাইেফলসহ মুিkেযাdােদর কােছ বিn
হয়। এ ছাড়া পাহাড়পুkর এলাকায় মুিkবািহনীর সফল অিভযােন ১০ জন
পািকsািন bসn িনহত হয়। মুিkবািহনীর :গিরলােযাdারা নারায়ণগÂ শািn
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কিমিটর :নতা আিফ সরদােরর বািড় আkমণ কের। এেত আিফ সরদার ও তার
পিরবােরর ৮ জন সদs িনহত এবং ৩ জন আহত হয়। :ডেমােkিটক পািট/
pধান nrল আিমন লােহাের :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর সােথ bবঠেক িমিলত
হন। জামায়াত :নতা আbাস আলী খান পিmম পািকsােন এক সংবাদ
সেmলেন জানান, পূব/ পািকsােনর সকল কায/kম :সনাবািহনী ও রাজাকারেদর
িনয়ntেণ রেয়েছ। :সখােন সmূণ/ sাভািবক অবsা বজায় থাকােত :বসামাল হেয়
ভারতীয় চররা :চারােগাpা হামলা চািলেয় শািn িবন• করেছ।

৭ নেভmর ১৯৭১
মুিkবািহনী ঘাটাইল থানার ধরাপাড়া নামক sােন :ভার সােড় চারটা :থেক pায়
৫০০ পািকsািন bসেnর সােথ সংঘেষ/ িলp হয়। উভয় পেkর মেধV ৬
ঘNাবVাপী তীb সংঘষ/ হয়। এই যুেd হানাদার বািহনীর একজন :মজরসহ ৬
জন bসn ও ৩ জন রাজাকার িনহত এবং অেনেক আহত হয়। ৭ নং :সkের
কVােpন িগয়াসউিdন :চৗধুরীর মুিkেযাdা দল পািকsািন বািহনীর শাহপুর
িবওিপ আkমণ কের। এেত ৩ জন রাজাকার িনহত ও অেনেক আহত হয়।
আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনেজেদর ঘাঁিটেত িফের আেস। kিমlায়
মুিkবািহনী শালদানদী পািকsািন :সনাঘাঁিটর ওপর আkমণ চালায়।
মুিkেযাdােদর এই অিভযােন ২ জন পািকsািন bসn িনহত ও ৪ জন আহত
হয়। ২ নং :সkেরর কােয়মপুর এলাকায় মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর
মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn িনহত ও
কেয়কজন আহত হয়। মুিkবািহনী kিমlা :জলার মnভাগ এলাকায় পািকsািন
:সনােদর একিট শিkশালী দলেক আkমণ কের। এই সংঘেষ/ পািকsািন
বািহনীর ১৫ জন bসn হতাহত হয়। অপরিদেক মুিkবািহনীর ৩ জন :যাdা
আহত হয়। ভুেTা িপিকং সফর :শেষ করািচ িফের বেলন, চীন পািকsােনর pিত
দৃঢ় সমথ/ন জািনেয়েছ। িমশন একশ ভাগ সফল। ভারেতর pধানমntী ইিnরা
গাnী ×াn যাtার pাkােল ওয়ািশংটেন এক সংবাদ সেmলেন বেলন,
:pিসেডªট ইয়ািহয়ার সােথ তার আেলাচনার িকছু :নই। এিট ইসলামাবাদ ও
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বাংলােদেশর জনগেণর মধVকার িবষয়। চীন pসেŋ িতিন বেলন, আিম
বVিkগতভােব মেন কির, তারা সmবত :কােনা িবেরােধ জড়ােবন না। মািক/ন
:pিসেডেªটর :pস :সেkটাির িজগলার ওয়ািশংটেন বেলন, পূব/ পািকsান
সংকট pে³ :pিসেডªট িনkন ভারত ও পািকsােনর মেধV একিট মীমাংসার
অেপkায় রেয়েছন। উভয় পk চাইেল িতিন এ লেkV একিট ss• উেদVাগ
gহণ করেবন। যুkরাT ভারত-পািকsান যুd চায় না। চায় শািnপূণ/ মীমাংসা।
চীেনর ভারpাp পররাTমntী িচ :চাং িফ এক :ভাজসভায় পািকsান
pিতিনিধদলেক পূণ/ আƒাস িদেয় বেলন, চীন পািকsােনর অখNতা রkায়
সব/েতাভােব সহেযািগতা করেব। :ভাজসভায় চীনা pধানমntী :চৗ এন লাইসহ
উÁপদs কম/কত/ারা উপিsত িছেলন। ইসলামী ছাt সংঘ ‘বদর িদবস’
উপলেk বায়তুল :মাকাররেম সমােবশ এবং পের িমিছেলর আেয়াজন কের।
সমােবেশ বkারা bাhণVবাদী সকল চkাn নsাৎ কের পািকsানেক পিবt
রাখার শপথ :নয়। তারা :ঘাষণা কেরন, ‘আমােদর রেk পািকsান িটেক
থাকেব।’ :ফনীেত মুিkবািহনীর ১ নং :সkর :হডেকায়াট/ােরর :যাdা, ২ নং
:সkেরর কVােpন জাফর ইমােমর একদল :যাdা এবং িমtবািহনীর ২য়
রাজপুত ও ৩য় :ডাগরার ২িট :কাmািন সিmিলতভােব পর>রােম পািকsািন
:সনােদর ওপর আkমণ চালায়। মুিkেযাdােদর আkমেণর মুেখ িটকেত না
:পের পািকsািন হানাদাররা পািলেয় যায় এবং পর>রাম মুিkবািহনীর দখেল
চেল আেস। চTgােম মুিkবািহনীর চতুথ/ :বŋল ও ‘মুিজব’ বVাটািরর :যাdারা
পািকsািন বািহনীর িহয়াk অgবত/ী ঘাঁিটেত অবsানরত ৪০-৫০ জন bসেnর
সােথ সংঘেষ/ িলp হয়। মুিkেযাdারা :গালnাজ বািহনীর সাহােযV আkমণ
চালােল পািকsািন :সনারা িটকেত না :পের ফিটকছিড়র িদেক পািলেয় যায়।
এেত িহয়াk বাজার মুিkেযাdােদর দখেল চেল আেস।

৮ নেভmর ১৯৭১
পাবনায় পািকsািন হানাদাররা মুিkবািহনীর শাহবাজপুর ঘাঁিট আkমণ কের।
এেত মুিkেযাdারা পাlা আkমণ চালােল পািকsািন বািহনীর ৩ জন bসn
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িনহত ও ৩ জন আহত হয়। ৮ নং :সkের হানাদার দল মুিkবািহনীর কায়খালী
অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। মুিkেযাdারা পাlা আkমণ চালােল উভয়
পেkর মেধV বVাপক সংঘষ/ হয়। এই সংঘেষ/ ২ জন পািকsািন bসn িনহত ও
অেনেক আহত হয়। যেশােরর মসlা নামক sােন মুিkবািহনীর একিট অVামবুশ
দল পািকsািন :সনােদর একিট িজপেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ মাইন
িবেsারেণ পািকsািন :সনােদর িজপিট সmূণ/ িবÑs হয় এবং গািড়র আেরাহী
৩ জনই ঘটনাsেল িনহত হন।
১নং :সkের মুিkবািহনী রামগড়-কেররহাট সড়েক পািকsািন বািহনীর
একিট টহলদার দলেক অVামবুশ কের। মুিkেযাdারা এলএমিজ, কারবাইন ও
হাতেবামার সাহােযV পািকsািন :সনােদর ওপর আkমণ চালােল ৪ জন
পািকsািন bসn িনহত ও ২ জন আহত হয়।

৯ নেভmর ১৯৭১
পািকsািন বািহনীর কাছ :থেক :কেড় :নওয়া ৬িট যুdজাহােজর সমnেয়
বাংলােদশ :নৗবািহনীর যাtা >r হয়। মুিkবািহনীর ১০ম :বŋেলর dই
:কাmািন :যাdা রাত সােড় এগােরাটায় পর>রাম ও িবলিনয়া পািকsািন ঘাঁিটর
ওপর অতিক/ত আkমণ চালায়। এই অিভযােন অেনক পািকsািন bসn িনহত
হয় এবং মুিkেযাdারা পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক িবপুল পিরমাণ অstশst
দখল কের। চার ঘNা যুেdর পর পািকsািন :সনারা তােদর পর>রাম ও
িবলিনয়া ঘাঁিট পিরতVাগ কের পািলেয় যায়। ২ নং :সkেরর কিপতলা নামক
sােন মুিkবািহনী ও পািকsািন বািহনীর pায় ৬০০ bসেnর মেধV বVাপক সংঘষ/
হয়। pায় ৬ ঘNাবVাপী এই যুেd পািকsািন বািহনীর ৬ জন :সনা িনহত ও
অেনক bসn grতরভােব আহত হয়। মুিkবািহনী িসেলেট পািকsািন :সনােদর
কামারগাঁও ঘাঁিট আkমণ কের। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর ১০ জন
bসn িনহত হয়। আkমণ :শেষ মুিkেযাdারা িনরাপেদ িনেজেদর অবsােন
িফের আেস। kিমlায় মুিkবািহনী অkলপুর পািকsািন :সনাঘাঁিটর ওপর
মট/ােরর সাহােযV বVাপক আkমণ চালায়। এেত পািকsািন বািহনীর ৩ জন
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bসn িনহত হয়। অপর এক ঘটনায় মুিkবািহনীর ‘মুিজব বVাটাির’র আkমেণ
অkলপুের পািকsািন বািহনীর আেরা ২ জন িনহত ও ৩ জন bসn আহত হয়।
ময়মনিসংেহ মুিkবািহনী °ামগÂ-শmুগÂ এলাকায় পািকsািন :সনােদর
একিট টহলদার দলেক অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ৭
জন bসn িনহত ও ৫ জন আহত হয়। ঢাকায় িবেশষ সামিরক আদালত এক
রােয় ১৩ জন িসএসিপ, ৪২ জন ইিপিসএস অিফসার ও ৪ জন িবƒিবদVালয়
িশkেকর pেতVকেক ১৪ বছেরর সŸম কারাদNসহ অেধ/ক সmিt বােজয়াp
করার িনেদ/শ :দন। সাজাpাp অধVাপকরা হেTন, ঢাকা িবƒিবদVালেয়র
:মাজাফফর আহমদ :চৗধুরী (রাTিবjান), আবdর রাjাক (রাTিবjান),
সারওয়ার মুিশ/দ (ইংেরিজ) ও রাজশাহী িবƒিবদVালেয়র মাজহাrল ইসলাম
(বাংলা)। পািকsান :ডেমােkিটক পািট/র সভাপিত nrল আিমন জামায়ােত
ইসলামী pধান মওলানা মুওdিদর সেŋ দেলর সদর দpের দীঘ/ bবঠেক িমিলত
হন। মওdিদর সেŋ bবঠক :শেষ nrল আিমন :ঘাষণা কেরন, :দেশর সব কিট
দিkণপিn দল bমtী :জাট গঠেন সmত হেয়েছ। :জাট গঠেনর বVাপাের
িশগিগরই সিmিলত :ঘাষণা :দওয়া হেব। পVািরেস ভারতীয় pধানমntী ইিnরা
গাnী ও ফরািস pধানমntী জাক শবন :দলমােসর মেধV একাn bবঠক অnিwত
হয়। পািকsান সরকার :ঘাষণা কের, পূব/ পািকsােনর জাতীয় পিরষেদর ৭৮িট
শূn আসেনর উপিনব/াচেন ৫৮ জন িবনা pিতdিndতায় িনব/ািচত হেয়েছন।
এেদর মেধV ১৫ জন জামায়াত, ১২ জন িপিডিপ, ২০ জন মুসিলম লীগ, ৬ জন
:নজােম ইসলামী ও ৫ জন িপিপিপর pাথ/ী। পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল
ইয়ািহয়া খান িসিবএস :টিলিভশেনর সােথ এক সাkাৎকাের বেলন, যিদ ভারত
পািকsান আkমণ কের চীন অব°ই হsেkপ করেব। রাওয়ালিপিªডেত
:pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খান ও ভুেTার মেধV bবঠক অnিwত হয়।

১০ নেভmর ১৯৭১
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মুkাগাছার বটতলায় কােদিরয়া বািহনীর সােথ পািকsািন বািহনীর যুd হয়।
এেত ৩ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৫ জন রাজাকার িনহত হয়।
মুিkেযাdারা :বশ কেয়কিট হািতয়ার এবং ৭ জন রাজাকার বিn করেত সkম
হয়। মুিkবািহনী ৮ নং :সkেরর আলীপুর নামক sােন পািকsািন :সনােদর
সােথ সংঘেষ/ িলp হয়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ৫ জন bসn িনহত ও
কেয়কজন আহত হয়। অপরিদেক একজন বীর মুিkেযাdা শহীদ হন। ৮ নং
:সkেরর :তরাইল নামক sােন মুিkবািহনী রাজাকারেদর ওপর তীb আkমণ
চালায়। এেত ১৬ জন রাজাকার মুিkেযাdােদর হােত বিn হয়। মুিkেযাdারা
রাজাকারেদর কাছ :থেক ১৬িট রাইেফল, ১১িট :বয়েনট এবং িকছু :গালাবাrদ
দখল কের। িসেলেট মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর বড়েলখা ঘাঁিটর ওপর
তীb আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর ১৫ জন bসn িনহত হয়
এবং মুিkেযাdারা িবপুল পিরমাণ অstশst ও :গালাবাrদ দখল কের। ৭ নং
:সkের মুিkবািহনী kিড়gােমর কােছ পািকsািন :সনােবাঝাই একিট :Tনেক
অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ মাইন িবেsারেণ পািকsািন বািহনী :বাঝাই
:Tনিটর ৮িট বিগ Ñংস এবং একজন অিফসারসহ ৮ জন পািকsািন :সনা
িনহত হয়। অপর এক ঘটনায় মুিkবািহনী পািকsািন :সনােবাঝাই একিট
গািড়েক kিড়gাম :থেক িচলমারী যাবার পেথ অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ
গািড়র Dাইভারসহ ৩ জন পািকsািন bসn ও ৩ জন রাজাকার িনহত হয়। ২ নং
:সkের মুিkবািহনীর ১০ম :বŋেলর dই :কাmািন :যাdা সকাল ১০টায়
পািকsািন বািহনীর দিkণ িচতিলয়া অবsােনর ওপর :গালnাজ বািহনীর
সহায়তায় বVাপক আkমণ চালায়। ৩ ঘNা যুেdর পর পািকsািন :সনারা
িচতিলয়া :থেক পািলেয় মুিnরহােটর দিkেণ ও পাঠান নগেরর কােছ অবsান
:নয় এবং মূল ঘাঁিট :ফনীেত িপিছেয় :নয়। এই যুেd পািকsািন :সনােদর
বVাপক kিত হয় ও িচতিলয়া :রলেsশন Ñংস হয় এবং মুিkেযাdারা
পািকsািন :সনােদর কাছ :থেক pচুর পিরমােণ অstশst, ওয়Vারেলস :সট,
:রশন দখল কের। অপরিদেক ৫ জন বীর মুিkেযাdা শহীদ ও ১৩ জন আহত
হন। রােত পািকsািন :সনাবািহনী, রাজাকার ও আলবদর বািহনীর ৮০ জন
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dবৃ/t সাদা :পাশােক ঢাকা িবƒিবদVালেয়র :রােকয়া হেলর ওপর হামলা
চালায়। এক ঘNারও :বিশ সময় হেল অবsানকােল dবৃ/tরা ছাtী ও
িশkিয়tীেদর ঘেরর দরজা :ভেঙ :ভতের pেবশ কের এবং তােদর ওপর
িনয/াতন চালায়। এ সময় হেলর সামেনর রাnায় সামিরক ভVান ও িজপ টহল
:দয়। পািকsান জামায়ােত ইসলামীর সহকারী pধান মওলানা আবdর রিহম
পূব/ পািকsােনর গভন/র ডা. মািলেকর সেŋ :দখা কেরন। :ল. :জনােরল
িনয়ািজ :ফনী, িবলিনয়া ও চTgাম এলাকা সফর কের হানাদার বািহনীেক
আেরা সিkয়ভােব মুিkেযাdােদর :মাকািবলার িনেদ/শ :দন। িপিডিপ :নতা
nrল আিমন পিmম পািকsােনর লায়ালপুের আইনজীবীেদর উেdেশ বkৃতা
িদেত িগেয় বেলন, িনব/াচেন িবজেয়র পের :বআইিন-:ঘািষত আওয়ামী লীগ
:নতারা বব/েরািচত কায/কলাপ >r করেল :দেশ অরাজকতার সৃি• হয়।
:সনাবািহনী িবেdাহ দমেন এিগেয় এেল আওয়ামী :নতারা ভারেত িগেয় নতুন
:কৗশেল হামলা >r কের। bদিনক সংgােম pকািশত এক িববৃিতেত জামায়ােত
ইসলামীর :নতা আbাস আলী খান বেলন, ভারত যিদ পািকsােনর ওপর হামলা
কের তেব তার ভূখেN যুd সংঘিটত হেব এবং কলকাতা ও িদিlেত নামাজ
পড়ব।

১১ নেভmর ১৯৭১
nাপ, কিমউিনs পািট/ ও ছাt ইউিনয়েনর :যৗথ বািহনীর একদল
:গিরলােযাdা সীমাn অিতkম কের বাংলােদেশ pেবেশর পেথ kিমlার অদূের
:বিতয়ারা নামক sােন পািকsািন :সনােদর dারা আকিsকভােব আkাn হন।
:গিরলােযাdারা চরম িবপেদর মুেখ বীরেtর সােথ পািকsািন :সনােদর pিতহত
কেরন। এই যুেd বীর মুিkেযাdা িনজামউিdন আজাদ, িসরাজুম মুনীরসহ ৯
জন :যাdা শহীদ হন। kিমlায় মুিkবািহনী কামালপুর পািকsািন :সনাঘাঁিটর
ওপর মট/ােরর সাহােযV তীb আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ পািকsািন বািহনীর
৫ জন bসn িনহত ও ১২ জন আহত হয়। অপর এক ঘটনায় মুিkবািহনীর
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আেরক দল :যাdা িচওড়া নামক sােন পািকsািন :সনােদর অVামবুশ কের।
এেত ২ জন পািকsািন :সনা িনহত ও ৩ জন আহত হয়। dপুের বায়তুল
:মাকাররম িবপিণ :কেndর সামেন :গিরলােদর পুঁেত রাখা গািড়েবামা
িবেsারেণ ৬ জন িনহত ও ৫৫ জন আহত হয়। অপরিদেক সামিরক কতৃ/পk
ঘটনাsল :থেক একজন :গিরলােক :gpার কের। ৮ নং :সkেরর মুিkবািহনী
নািs-gগির সড়েক পািকsািন :সনােদর অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ মাইন
িবেsারেণ পািকsািন বািহনীর ১০ bসn ও একজন রাজাকার িনহত হয়।
পািকsািন বািহনীর ৩িট জিŋ িবমান :বলা ৩টা ৫০ িমিনেট মুিkবািহনীর
িবলিনয়া এবং পর>রাম অবsােনর ওপর আkমণ চালায়। িবমানgেলা
একসময় এলএমিজর আওতায় এেল মুিkেযাdারা পাlা আkমণ চালায়।
এেত একিট িবমান ভূপিতত হয়। বন-এ ভারতীয় pধানমntী ইিnরা গাnী ও
পিmম জাম/ান চVােnলর উইিল bােªটর মেধV আেলাচনা bবঠক অnিwত হয়।
bবঠক :শেষ ইিnরা গাnী সাংবািদকেদর বেলন, ভারত পূব/বেŋর অিধবাসীেদর
িনেজর পছnমেতা একিট রাজৈনিতক সমাধান আশা কের। pধান সামিরক
আইন pশাসক :জনােরল ইয়ািহয়া খান বাংলােদেশর sাধীনতাযুেd অংশgহণ
অথবা সাহাযV করার অিভেযােগ আটক বVিkেদর িবচােরর জn িবেশষ
আদালত গঠেনর িনেদ/শ :দন। ঢাকার সামিরক কতৃ/পk এক :ঘাষণায়
pেদেশর সকল :বসামিরক এলাকায় :Tn খনেনর িনেদ/শ জাির কের।

১২ নেভmর ১৯৭১
kি•য়ায় মুিkবািহনী আলমডাŋা পািকsািন :সনাঘাঁিট আkমণ কের। পািকsািন
:সনারা পাlা আkমণ চালােল উভয় পেkর মেধV বVাপক gিলিবিনময় হয়।
এই যুেd পািকsািন বািহনীর ১৭ জন bসn িনহত হয়। অপরিদেক ২ জন বীর
মুিkেযাdা শহীদ হন।
অপর এক ঘটনায় আলমডাŋায় মুিkেযাdােদর এক সফল অিভযােন
পািকsািন বািহনীর একজন পিmম পািকsািন :রÂার, ১৯ জন রাজাকার ও
একজন পিmম পািকsািন পুিলশ িনহত হয়। িসেলেট মুিkবািহনীর অVামবুশ
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দল আিড়য়াল নামক sােন পািকsািন :সনােদর একিট দলেক অVামবুশ কের।
এই অVামবুেশ ৭ জন পািকsািন :সনা িনহত হয়। অপরিদেক মুিkবািহনীর
একজন :যাdা আহত হন। ২ নং :সkের মুিkবািহনী কেন/ল বাজার এলাকায়
পািকsািন :সনােদর অVামবুশ কের। এই অVামবুেশ ৮ জন পািকsািন :সনা
িনহত হয়। অnিদেক একজন বীর মুিkেযাdা আহত হন। অপর এক ঘটনায়
চাইলািশয়া এলাকায় মুিkেযাdােদর অVামবুেশ পািকsািন বািহনীর ৪ জন bসn
িনহত ও ৫ জন আহত হয়। ৪ নং :সkের মুিkবািহনী জুড়ী-:গায়ালবাড়ী
এলাকায় পািকsািন বািহনীর ওপর বVাপক আkমণ চালায়। এই সংঘেষ/ ৫ জন
পািকsািন bসn ও একজন রাজাকার িনহত হয়। ১ নং :সkের মুিkবািহনীর
এক pাটুন :যাdা পািকsািন বািহনীর একিট টহলদার দলেক অVামবুশ কের।
এই অVামবুেশ ৭ জন পািকsািন :সনা িনহত ও একজন আহত হয়। ৭ নং
:সkের মুিkবািহনীর dই :কাmািন :যাdা ভারতীয় িবএসএফ বািহনীর
সহায়তায় রাজারামপুর পািকsািন :সনাঘাঁিট আkমণ কের। এই যুেd পািকsািন
বািহনীর একজন অিফসারসহ ১০ জন bসn ও ৬০ জন রাজাকার িনহত হয়
এবং ১২ জন রাজাকার মুিkেযাdােদর হােত বিn হয়। অপরিদেক ৭ জন বীর
মুিkেযাdা শহীদ হন।
পূব/ পািকsােনর ঘটনাবিল সmেক/ পািকsােনর বkবV বিহিব/ƒেক
জানােনার উেdেশ একিট উÁ পয/ােয়র pিতিনিধদল িনেয় মধVpাচV ও
ইউেরােপর কেয়কিট :দশ সফর :শেষ :দেশ িফের জামায়ােত ইসলামীর
:সেkটাির :জনােরল :চৗধুরী রহমত এলাহী জানান, পািকsান আkাn হেল
মুসিলম িবƒ পািকsােনর পােশ দাঁড়ােব। িতিন আেরা বেলন, ইসলািম রাTgেলা
পািকsানেক ইসলােমর dগ/ মেন কের। ফরািস :pিসেডªট জজ/ পিmd ও
পিmম জাম/ান চVােnলর উইিল bাªট পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া
খােনর কােছ জrির পt পাঠান। চীন সফর :শেষ :দেশ িফের জুলিফকার আলী
ভুেTা বেলন, পািকsান আর এখন একা নয়। :যেকােনা ধরেনর আkমেণ চীন
পািকsানেক পূণ/ সমথ/ন :দেব। জামােতর মুখপাt bদিনক সংgাম বুিdজীবীেদর
হতVার পরামশ/ িদেয় :রােকয়া হেলর ঘটনা িশেরানােম এক উপসmাদকীয়
pকাশ কের।
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১৩ নেভmর ১৯৭১
sেবদার :মজর লুৎফর রহমান িনজ pাটুন িনেয় লkীপুর রাজাকার কVাm
আkমণ কেরন। এই আকিsক আkমেণ বh রাজাকার হতাহত হয়। এখােন
সব/sেরর মাnষ মুিkেযাdােদর সাহাযV কের। মিহমগেÂর dলুর :নতৃেt ও
িমিহপুেরর বাবলু, খােলক, হািমদ, খিলল, nrল, >k, িফn, জগলু, হালু, িলªটু
এবং অn :গিরলােদর সহেযািগতায় sকানপুkর :রলেsশেনর ধাের
িমিনপুেরর কােছ :কট পািকsািন bসnবাহী :sশাল :Tন িডনামাইট িদেয়
সmূণ/ Ñংস কের :দওয়া হয়। ফেল pায় :দড়শত পািকsািন bসn মৃতুVবরণ
কের। িমtবািহনীর সহায়তায় মুিkবািহনী ভুrŋামারী সmূণ/rেপ হানাদারমুk
কের। এই অিভযােন ভারতীয় বািহনীর :নতৃt :দন িbেগিডয়ার :যাশী এবং
মুিkেযাdােদর পিরচালনা কেরন :সkর কমাªডার :ক এম বাশার ও সাব-:সkর
কমাªডার :মজর নওয়ােজশ। এই যুেd pচুর :গালাবাrদ সিmিলত বািহনীর
হােত আেস। এই যুেd বh পািকsািন bসn িনহত হয় এবং ৩ জনেক বিn করা
হয়। হামজাপুর সাব-:সkের ঘেনপুর িবওিপ আkমণ কের ৩০ জন পািকsািন
:সনােক হতVা কের।

১৪ নেভmর ১৯৭১
১১নং :সkেরর মুিkেযাdারা ও িমtবািহনী কামালপুর শtrঘাঁিটেত অVামবুশ
কের পািকsািন বািহনীর বh kয়kিত ঘটায়। তেব, :সkর অিধনায়ক :মজর
তােহর আহত হন।
পিmম-দিkণাnেলর :কাmািন কমাªডারেদর ফেতপুের জrিরভােব একt
হবার িনেদ/শ িদেয় কােদর িসিdকী তােদর কাছ :থেক যুেdর সািব/ক অবsার
িরেপাট/ :নন। পের িতন-চার মাইল দূরt বজায় :রেখ ঢাকা-টাŋাইল সড়ক
বরাবর অবsান gহণ এবং রাsার িনখুঁত :খাঁজখবর িনেত সকল কমাªডারেক
িনেদ/শ িদেয় পাঠােলন। খুলনায় Ÿিমক সমােবেশ :মজর :জনােরল রাও
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ফরমান আলী সব :ভদােভদ ভুেল িগেয় :দেশ িশেlাnয়েনর গিত বাড়ােনার
আhান জানান। িতিন ভারতেক উেdশ কের বেলন, ‘আমােদর :সনাবািহনী
ভারেতর আkমণ pিতহত করেত pstত। বাইেরর :কােনা শিk পািকsােনর
সংহিত ও অখNতা িবন• করেত সkম হেব না।’ খুলনার সাতkীরায়
মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর একিট িজপ অVামবুশ কের Ñংস কের :দয়।
এই আkমেণ একজন কVােpনসহ ৪ জন শtrেসনা িনহত হয়। রংপুর :জলায়
মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর ৩িট পিরবহন অVামবুশ কের। এেত পািকsািন
বািহনীর dিট পিরবহন Ñংস হেয় যায়। একই িদন মুিkবািহনী লালমিনরহােট
এক যুেd pচুর :গালাবাrদ হsগত কের। bদিনক সংgােম pকািশত এক
সmাদকীয়েত ইসলামী ছাt সংেঘর সভাপিত মিতউর রহমান িনজামী উেlখ
কেরন, পািকsািন :সনাবািহনীর সহেযািগতায় বদর বািহনী গিঠত হেয়েছ।

১৫ নেভmর ১৯৭১
পািকsান সরকােরর পk :থেক sীকার করা হয়, গত মােচ/র পর :থেক এ পয/n
pেদেশর িবিভn sােন িনেয়ািজত চারজন িসএসিপ ও একজন ইিপিসএস
অিফসােরর মৃতুV হেয়েছ। ঢাকার বাসােবা এলাকায় শািn বািহনীর সভা
চলাকােল :গিরলারা হামলা করেল ৩ জন শািn বািহনীর সদs িনহত হয়।
সাতkীরােত মুিkবািহনী িবdVৎ :কেnd হামলা চািলেয় তা Ñংস কের :দয়।
নারায়ণগেÂর :সানারগাঁওেয়র কােছ মাইন িবেsারেণ dজন kটনীিতক িনহত
হন। এরা ঢাকাs পিmম জাম/ান কনsেলেটর কম/কত/া িছেলন। এিদেক
শীতলkVার তীের ডেক :বামা িবেsারেণ বVাপক kয়kিত হয়। :নায়াখালীর
ছাগলনাইয়ােত পািকsািন অবsােনর ওপর হামলা চািলেয় মুিkবািহনী ৫ জন
পািকsািন bসnেক হতVা কের।

১৬ নেভmর ১৯৭১
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ভারেতর pধানমntী Ÿীমতী ইিnরা গাnীর আমntেণ বাংলােদেশর অsায়ী
:pিসেডªট bসয়দ নজrল ইসলাম এবং pধানমntী তাজউdীন আহমদ িদিlেত
তার সেŋ :দখা কেরন। এই bবঠেক ইিnরা গাnীর সাmpিতক সফেরর
অিভjতা, িবেশষত বাংলােদশ pে³ যুkরাT, িbেটন, ×াn ও পিmম জাম/ািনর
মেনাভাব, অিধকৃত অnেল মুিkযুেdর অবsা, সীমাn অnেল kমবধ/মান
সংঘষ/, কাâীর সীমােn পািকsােনর সmাবV অিভযান, ভারেতর পাlা
অিভযােনর pstিত pভৃিত িবষয় আেলািচত হয়। ভারেতর pধানমntী Ÿীমতী
ইিnরা গাnী নয়ািদিlেত কংেgস দেলর কায/িনব/াহী কিমিটর bবঠেক
ভাষণদানকােল বেলন, d-এক মাস িকংবা তারও আেগ বাংলােদশ সমsার
সমাধান হেব বেল আশা করা যায়। পািকsােনর :দাসর এেদশীয় রাজাকার
এবং পািকsািন বািহনীর সদsরা তােদর বাসভবন :থেক অপহরণ কের হতVা
কের। পািকsািন বািহনীর সেŋ আজিমরীগেÂ মুিkবািহনীর এক ভয়াবহ যুd
হয়। আড়াই ঘNা sায়ী এই যুেd পািকsািন বািহনীর বVাপক kয়kিত হেলও
:শষ মুহূেত/ জগৎেজVািত দাস এবং উেপnd শহীদ হন। ফেল মুিkবািহনী
ছtভŋ হেয় পেড়, আজিমরীগÂ পািকsািন বািহনীর িনয়ntেণ চেল যায়।
মুিkবািহনী ময়মনিসংহ :জলার মুkাগাছা পুিলশ :sশন আkমণ কের ৬ জন
শtrেসনােক হতVা কের। একই িদন রাজশাহী :জলার :গাদাগাড়ীেত
মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর ওপর আkমণ চািলেয় ৬ জন পািকsািন
bসnেক িনহত এবং ৪ জনেক আহত কের। ঐ যুেd মুিkবািহনীর dজন সদs
আহত হয়।

১৭ নেভmর ১৯৭১
ঢাকায় রাত ৮টা ৩০ িমিনট :থেক :ভার ৫টা ৩০ িমিনট পয/n কারিফউ জাির
করা হয়। কারিফউর সময় পািকsািন বািহনীর সেŋ সংঘেষ/ ঢাকা নগরীর িবিভn
sােন চার মুিkেযাdা শহীদ হন। :সনাবািহনী এ সময় :গাটা নগরী তlািশ কের
কেয়ক শ তrণেক মুিkেযাdা সেnেহ আটক কের। kিমlা, খুলনা ও বিরশাল
:জলার িবিভn sােন মুিkেযাdা ও পািকsািন :সনােদর মেধV সংঘষ/ হয়।
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করািচেত পািকsান িপপলস পািট/র :চয়ারমVান ভুেTা বেলন, সংখVাগিরwেদর
মতামত উেপkা কের যিদ পুতুল সরকার গঠন করা হয়, তেব িবpব অিনবায/।
পািকsােনর জনগণ :কােনা অবsায় পুতুল সরকার gহণ করেব না। িময়া
মমতাজ :দৗলতানা জাতীয় ঐকV িবন•কারীেদর িবrেd hঁিশয়াির উÁারণ কের
বেলন, পািকsান অজ/েনর লেkV মুসলমানরা :য :চতনায় উdুd হেয় সংgাম
করেছ, :সই :চতনােতই পািকsানবাদী সাতিট দল ঐকVবd হেয়েছ। তারা
পািকsান িটিকেয় রাখেত জীবন িদেয় কাজ কের যােব। পািকsােনর
:দশেpিমক জনগণও তােদর সেŋ রেয়েছ। টাŋাইল :জলার ভূঞাপুর সদর
উপেজলা :থেক pায় এক িকেলািমটার দিkণ-পিmেম ছািbশা gােম পািকsািন
বািহনীর সেŋ মুিkেযাdােদর এক খNযুd সংঘিটত হয় এবং যুেdর :শেষ
পািকsািন বািহনী gামিটেত গণহতVা চালায়। এই গণহতVার :পছেন ইnন
জুিগেয়িছল sানীয় রাজাকাররা।

১৮ নেভmর ১৯৭১
pধান সামিরক আইন pশাসক :জনােরল ইয়ািহয়া খান িফিলপাইনs পািকsািন
বািহনী একদল রাজাকারেক সেŋ িনেয় রাজশাহীর আগরা পুkেরর িদেক
অgসর হেত থাকেল মুিkবািহনী হঠাৎ পািকsািন বািহনীর ওপর আkমণ
কের। এই আkমেণ ১০ জন পািকsািন :সনা িনহত এবং িকছুসংখVক রাজাকার
মারা যায়।

১৯ নেভmর ১৯৭১
পাটgাম সাব-:সkর কমাªডার কVােpন মিতউর রহমােনর িনেদ/েশ সাব-:সkর
Tুপস পািকsািনেদর sদৃঢ় ঘাঁিট বড়খাতা আkমণ কের। মুিkবািহনীর তীb
আkমেণর মুেখ তারা িডেফn :ছেড় হাতীবাnা নামক sােন পুনরায়
pিতরkাবVবsা গেড় :তােল। ভালুকা রাজাকার ঘাঁিট হেত একজন রাজাকার
(আবdল হািকম) রাইেফলসহ পািলেয় িগেয় মুিkবািহনীর কােছ আtসমপ/ণ
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কের। মুিkবািহনী kিমlার রাজনগের পািকsান ও রাজাকােরর এক :যৗথ
বািহনীর ওপর আkমণ চািলেয় dজন পািকsািন bসnেক িনহত কের।
মুিkবািহনী এখান :থেক পাঁচজন রাজাকারেক রাইেফলসহ ধের :ফেল।
ময়মনিসংেহ মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর একিট িজেপর ওপর আkমণ
কের। এই আkমেণ পািকsািন বািহনীর িজপিট পুেরাপুির Ñংস হেয় যায়।
িতনজন পািকsািন bসn এই আkমেণ িনহত হয়। মুিkবািহনী িতনিট
রাইেফলসহ িজপিট তােদর দখেল আেন। এিদেক বাংলােদশ সরকােরর অsায়ী
রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম ও pধানমntী তাজউdীন আহমদ :দশবাসীর
pিত ঈেদর >েভTা জািনেয় বেলন, :সিদন আর :বিশ দূের নয় :যিদন আমরা
sাধীন বাংলােদেশ সবাই একসেŋ ঈদ উদVাপন করব।

২০ নেভmর ১৯৭১
৬ নং :সkের কমাªডার মাহবুব আলেমর :নতৃেt মুিkবািহনী পািকsািন
বািহনীর অমরখানা ঘাঁিট দখল কের। :টংরািটলা আkমেণর আেগ :সkর
কমাªডার :মজর শওকত তার বাঁশতলা :সkর :হডেকায়াট/াের এক সভা আhান
কেরন। কালীগেÂ মুিkবািহনীর সেŋ পািকsািন বািহনীর সংঘষ/ হয়।
কালীগেÂর ওয়াপদা কেলািনেত পািকsািন :সনােদর একিট :কাmািন অবsান
করিছল। তােদর সেŋ :বশ িকছু রাজাকারও িছল। এই যুেd িমtবািহনীর
তৃতীয় রাজপুত বVাটািলয়ন িহŋলগÂ :থেক মুিkবািহনীেক আিট/লাির সােপাট/
:দয়। dই ঘNা sায়ী যুেd পািকsািন বািহনীর :কােনা kিত না হেলও ৪০ জন
পািকsািন :সনা মুিkবািহনীর হােত ধরা পেড়। মুিkবািহনীর তীb আkমেণ
পািকsািন বািহনী :নৗkচী :থেক আহমদনগের :য pিতেরাধবVবsা গেড়
তুেলিছল, তা িবপয/s হেয় পেড়। পািকsািন বািহনী এখােন িপছু হটেত বাধV
হয়।
মুিkবািহনী িকেশারগেÂর গিচহাটায় সদVিনিম/ত :রলওেয় িbজ Ñংস কের
:দয়। এর অবVবিহত পরই িকেশারগেÂ পািকsািন বািহনীর সেŋ মুিkবািহনীর
তুমুল সংঘষ/ >r হয়। ফেল িকেশারগÂ শহর জনমানবশূn হেয় পেড়।
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২১ নেভmর ১৯৭১
টাইমস সামিয়কীর এক pিতেবদেন বলা হয়, ভারেতর pধানমntী Ÿীমতী
ইিnরা গাnী িbিটশ pধানমntী ও অn পিmমা :নতােদর কােছ এই মেম/
চরমপt িদেয়েছন :য dই সpােহর মেধV বাংলােদশ সমsার সমাধান না হেল
ভারত সরকার জাতীয় জrির অবsা :ঘাষণা করেব, বাংলােদশেক sীকৃিত
:দেব, বাংলােদেশর মুিkবািহনীর সেŋ pিতরkা চুিk করেব এবং
মুিkেযাdােদর pকাে° সমথ/ন :দেব। িbিটশ pধানমntী এডওয়াড/ িহথ
পািকsােনর :pিসেডেªটর কােছ :pিরত এক জrির পেt অিবলেm বাংলােদশ
সংকট সমাধােন বVবsা gহেণর আhান জানান। মুিkবািহনী kিমlার নতুন
বাজাের রাজাকােরর ঘাঁিটেত আkমণ কের ১৩ রাজাকারেক বিn কের।
মুিkবািহনী রাজাকারেদর কাছ :থেক ১৩িট রাইেফল এবং pচুর :গালাবাrদ
উdার কের। িসেলেটর Ÿীঘাট-:গায়াইনঘাট সড়েক মুিkবািহনীর :পেত রাখা
মাইেনর িবেsারেণ পািকsািন বািহনীর একিট িজপ Ñংস হয়। এেত ওই
িজেপর এক :মজরসহ আেরা পাঁচ শtrেসনা িনহত হয়। :নায়াখালীর লkীপুের
মুিkবািহনীর সেŋ পািকsািন হানাদার বািহনীর এক সmুখযুেd সাত পািকsািন
:সনা িনহত হয়। ওই যুেd মুিkবািহনী মট/ার বVবহার কের। মুিkবািহনী
পািকsািন বািহনীর কাছ :থেক এক হাজার ১০০ অVািমউিনশন ও একিট চীনা
রাইেফল উdার কের। যেশােরর :চৗগাছায় মুিkবািহনী ও িমtবািহনী :যৗথভােব
পািকsািন বািহনীর ওপর আkমণ কের। উভয় পk এই যুেd টVাংক ও ভারী
কামান বVবহার কের। :যৗথ বািহনীর pচN আkমেণ পািকsািন বািহনী িপছু
হঠেত বাধV হয়। যুেd পািকsািন বািহনীর ছয়িট টVাংক Ñংস হয়। ১৪িট চীনা
sািফ টVাংক িনেয় pায় ৫০০ পািকsািন :সনা যুেd অংশ িনেয়িছল।

২২ নেভmর ১৯৭১
সীমাnবত/ী িবিভn এলাকায় মুিkেযাdােদর আkমেণ পািকsািন বািহনী িবপয/s
হেয় পড়েল ইয়ািহয়া খান জrির অবsা :ঘাষণা কেরন। ইয়ািহয়া খান বেলন,
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‘পািকsান bবেদিশক আkমেণর মুেখামুিখ হেয়েছ এবং :দেশ মারাtক জrির
অবsা িবরাজ করেছ।’ খুলনার Ÿীরামপুের মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর
অবsােনর ওপর মট/ার আkমণ চািলেয় ছয় শtrেসনা ও রাজাকারেক হতVা
কের। এিদেন পািকsািন বািহনীর আkমেণ চndপুর (কসবা) মুিkেযাdােদর
হাতছাড়া হয়। এই যুেd শহীদ মুিkেযাdােদর লাশ এবং আহত মুিkেযাdােদর
আনার জn :মজর আইনউিdন :বশ কেয়কজন মুিkেযাdােক পাঠান। িকnt
তােদর মধV :থেকও কেয়কজন মুিkেযাdা পািকsািন :সনােদর আkমেণ শহীদ
হন। এই যুেd ভারতীয় গান পিজশেন ছয় :সনা শহীদ হন। খুব :ভাের
রাজাকারেদর সহায়তায় পািকsািন বািহনী িঘের :ফেল মািনকগেÂর িহndঅধুVিষত িশkা-দীkা ও pগিতশীল িচnােচতনায় অgগামী :তরŸী gাম। এ
সময় gােমর ৪৩ জনেক gিল কের, আgেন পুিড়েয়, :বয়েনট িদেয় খুঁিচেয়
খুঁিচেয় হতVা করা হয়। এতgেলা িনরপরাধ মুিkকামী মাnেষর লাশ আর তাজা
রk :সিদন sb কের িদেয়িছল :তরŸী জনপদেক।

২৩ নেভmর ১৯৭১
৭ নং :সkের কVােpন মিহউিdন জাহাŋীেরর :নতৃেt মুিkেযাdারা শাহপুর
গেড় পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর আkমণ কেরন। pায় :দড় ঘNা
যুেdর পর পািকsািন :সনারা শাহপুর গড় :ছেড় িবÿুপুর ও কসবা এলাকায়
পািলেয় যায়। সীমাnবত/ী িবিভn এলাকায় মুিkেযাdােদর আkমেণ পািকsািন
বািহনী িবপয/s হেয় পড়েল ইয়ািহয়া খান জrির অবsা :ঘাষণা কেরন। খুলনার
Ÿীরামপুের মুিkবািহনী পািকsািন :সনােদর অবsােনর ওপর মট/ার আkমণ
চািলেয় ছয় শtrেসনা ও রাজাকারেক হতVা কের। :কndীয় জামায়াত :নতা
মাওলানা আবdর রিহম, অধVাপক :গালাম আযম, এ :ক এম ইউsফ ও
আবdল খােলক সব/েশষ রাজৈনিতক পিরিsিত িনেয় আেলাচনার জn
পািকsােনর উেdেশ ঢাকা তVাগ কেরন। পািকsািন বািহনীর তীb আkমেণ
চndপুর (কসবা) মুিkেযাdােদর হাতছাড়া হয়। এই যুেd শহীদ মুিkেযাdােদর
লাশ এবং আহত মুিkেযাdােদর আনার জn :মজর আইনউিdন :বশ
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কেয়কজন মুিkেযাdােক পাঠান। িকnt তােদর মধV :থেকও কেয়কজন
মুিkেযাdা পািকsািন :সনােদর আkমেণ শহীদ হন। এই যুেd ভারতীয় গান
পিজশেন ছয়জন :সনা শহীদ হন। বাংলােদেশর pধানমntী তাজউdীন :বতাের
ভাষণ pদান কেরন। তার এই :বতার :ঘাষণায় :কােনা অিনিmত pিতŸ“িতর
আড়mর িছল না, িছল কেঠার pstিত :শেষ আসn ঘটনাধারােক িনয়ntণ করার
অটল আtিবƒাস।

২৪ নেভmর ১৯৭১
িকিসÂার পুনরায় ডঝঅএ-এর dারs হন ভারতেক আkমণকারী িহেসেব
pিতপn করার জn। ইিnরা গাnী ঐ িদনই ভারতীয় পাল/ােমেªট বVাখVা কেরন,
:কান পিরিsিতেত ভারতীয় বািহনী সীমাn অিতkম কের :চৗগাছার সংঘেষ/ িলp
হেয়িছল। WSAG bবঠেক :sট িডপাট/েমেªটর pিতিনিধ িকিসÂােরর
অিভেযাগেক অমীমাংিসত বেল গণV কেরন এবং রাজৈনিতক আপেসর জn
পািকsানেক চাপ :দওয়ার পেk পুনরায় অিভমত pকাশ কেরন।
রাওয়ালিপিªডেত পািকsান সরকােরর এক মুখপাt বেলন, উপমহােদেশর
বত/মান পিরিsিত sাভািবকীকরেণ পািকsান :যেকােনা বৃহৎ শিkর উেদVাগেক
sাগত জানােব। উপমহােদেশর বত/মান সংকট িনরসেন মািক/ন যুkরাT অথবা
:সািভেয়ত ইউিনয়ন যিদ :কােনা িdপkীয় উেদVাগ gহণ কের, তাহেল তােক
sাগত জানােনা হেব। পািকsান :সনাবািহনীর সব অিফসার ও জওয়ানেক
অবসরকালীন ছুিট বািতল কের কম/sেল িরেপাট/ করেত িনেদ/শ :দওয়া হয়।
এই িদন :কােনা রকম পূব/েঘাষণা ছাড়াই ঢাকায় সাnV আইন জাির করা হয়।
যেশােরর :চৗগাছা থানার গিরবপুর gােম পািকsািন বািহনীর সােথ মুিkবািহনীর
যুd হয়। এিদেন :শরপুেরর সূয/দী gাম ও আশপােশর এলাকায় গণহতVা
সংঘিটত হয়। রেkর :নশায় উnুখ িহংs হােয়নােদর হাত :থেক তােদর রkা
করেত এ সময় িনেজেদর িনিmত মৃতুV :জেনও সামেন এিগেয় আেসন ছয় বীর
মুিkেযাdা। তারা হেলন ওই িদন আtেগাপন কের থাকা এ gােমরই বািসnা
িগয়াস :কাmািনর মুিkেযাdা :সাহরাব আলী, আবdল খােলক, ফজলুর
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রহমান, হািববুর রহমান, মমতাজ উিdন ও আবুল :হােসন। মাt ৪৫ রাউªড
gিল, এসএমিজ আর কেয়কিট :gেনড িনেয় তারা ঝাঁিপেয় পেড়ন হানাদারেদর
ওপর। অব° একটু পরই তােদর সেŋ :যাগ :দয় অn gােম আtেগাপন কের
থাকা :কাmািন কমাªডার িগয়াস উিdেনর :নতৃেt মুিkেযাdােদর আেরা dিট
দল। সিmিলত আkমেণর মুেখ হানাদাররা drত িপছু হেট। এ যুেdই শহীদ হন
খুnয়া চরপাড়া gােমর মুিkেযাdা :মা. আফসার আলী। এ িদন আেরা শহীদ
হন আইজ উিdনসহ ৬১ জন িনরীহ gামবাসী। একিদেক দাউ দাউ আgন,
অnিদেক এখােন-:সখােন ছিড়েয়-িছিটেয় থাকা লাশ। এর মেধVই একজনdজন কের gামবাসী gােম ঢুেক :কােনামেত লাশgেলা দাফেনর বVবsা কের।

২৫ নেভmর ১৯৭১
মরণপণ লড়াই কের মুিkবািহনী ফুলগাজী, আনnপুর আর চাঁদগািছ বাজার
:থেক পািকsািনেদর হিটেয় :দয়। পর>রাম থানা এলাকায় মুিkবািহনীর পূণ/
কতৃ/t pিতিwত হয়। পািকsািন :সনা ও মুিkবািহনীর :মেহরপুর শহর দখল
িনেয় :জার লড়াই চেল। িদনাজপুর শহেরর আমবাগান :ছেড় পািকsািন বািহনী
bসয়দপুেরর িদেক পািলেয় যায়। সnVায় মুিkবািহনী যেশােরর িঝকরগাছা
:থেক পািকsািন bসnেদর তািড়েয় িদেয় তােদর ঘাঁিটgেলা দখল কের। pচN
যুd চলার পর রংপুর এবং িদনাজপুর :জলার pায় সােড় ৪০০ বগ/িকেলািমটার
এলাকা মুিkবািহনী দখল কের :নয়। রােত মুিkেযাdারা :দওয়ানতলা :রলিbজ
মাইন িবেsারেণ Ñংস কের। লােহাের পূব/ পািকsান জামায়ােত ইসলামীর
আিমর :গালাম আযম এক বkৃতায় ভারেতর িবrেd সব/াtক যুd >r করার
আhান জািনেয় বেলন, বত/মান পিরিsিত পূব/ পািকsােনর অিsেtর pিত
ভয়ানক চVােলÂ হেয় দাঁিড়েয়েছ। আলবদেরর উেদVােগ ঢাকায় এক িবেkাভ
িমিছেলর আেয়াজন করা হয়।

২৬ নেভmর ১৯৭১
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বানপুর সাব-:সkর কমাªডার :মজর মুsািফজুর রহমান তার বািহনী িনেয়
জীবননগর থানা দখল কের kমশ :কাট/ চাঁদপুর, কালীগÂ, িঝনাইদহ অিভমুেখ
অgসর হেত থােক। িঝনাইদহ পাঁচমাথার :মােড় (ফাইভ পেয়ªট kিসং)
মুিkবািহনী আিধপতV pিতwা করায় যেশার কVাªটনেমেªটর সেŋ পািকsািন
বািহনীর :যাগােযাগবVবsা িবিTn হয়। মুিkবািহনী পাঁচমাথার :মােড় kি•য়াচুয়াডাŋা রাsায় িবরাট িবরাট বVািরেকড গেড় :তালায় িঝনাইদহ :থেক
পািকsািন bসnরা যেশােরর িদেক :যেত পারেছ না। ঈƒরদীর :টিলেফান
এkেচÂ মুিkেযাdারা সmূণ/ Ñংস কের :দয়। থানা আkমণ কের অেনক
অstশst মুিkেযাdারা দখল কেরেছন। রংপুের মুিkবািহনীর dিন/বার গিতর
সামেন পািকsািন হানাদাররা :বসামাল হেয় পেড়। হানাদারেদর ঘাঁিট পাrিলয়া
Ñংস কের মুিkবািহনী হািতবাnা থানািট সmূণ/ দখল কের :নয়। রংপুেরর
:রৗমারী, পাটgাম, নােগƒরী, ভুrŋামারী ও আেরা অেনক মুk এলাকায়
বাংলােদেশর পতাকা ওেড়। িকেশারগেÂর পVারাভাŋা নামক sােন হানাদার
বািহনীর সেŋ সmুখযুেd আট পািকsািন :সনােক খতম কের :শষ পয/n
সহেযাdােদর বাঁচােত িগেয় শহীদ হন খায়rল জাহান। পািকsােনর :pিসেডªট
:জনােরল ইয়ািহয়া খান এক সামিরক আেদেশ nাশনাল আওয়ামী পািট/র
(nাপ) সব কিমিট, উপকিমিট িনিষd কের পািট/র :নতােদর :gpােরর িনেদ/শ
:দন।

২৭ নেভmর ১৯৭১
৭ নং :সkের কVােpন িগয়ােসর িনেদ/েশ মুিkবািহনীর ৫িট :কাmািন
পািকsািন বািহনীর ঘাঁিট :পাড়াgাম আkমণ কের। এেত ৩০ জন পািকsািন
:সনা এবং ৫০ জন রাজাকার িনহত হয়। পািকsািন :সনারা :শষ পয/n
চাঁপাইনবাবগেÂ আŸয় :নয়। পািকsািন বািহনীর শk ঘাঁিট িহিল শtrমুk
করার জn মুিkবািহনী ও :যৗথ বািহনীর সমnেয় িহিলর িতন িদক :থেক
আkমণ করা হয়। িহিলর পতন হেল রংপুর কVাªটনেমªট :থেক উtর বাংলা
িবিTn হেয় পড়েব আশŋায় পািকsািন :সনারা মিরয়া হেয় উেঠিছল। তারা
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এখােন দূরপাlার ভারী কামান ও টVাংক বVবহার কের মুিkবািহনীর অgগিত
:ঠকােত পােরিন। হানাদাররা :বশ কেয়কিট টVাংক হারােত বাধV হয়। এ যুেd
৮০ জন পািকsািন হানাদার খতম হয়। রাজশাহীর নবাবগÂ :থেক িতন মাইল
দূের ইসলামপুর ও চাটুইডুিবেত পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর
মুিkবািহনী মট/ার ও :মিশনগান িনেয় pবল আkমণ চালায়। হানাদার বািহনী
এই যুেd ভারী :মিশনগান, ৮১ এমএম মট/ােরর :গালা এবং ২৫ পাউªড
ওজেনর কামােনর :গালা বVবহার কের। এ যুেd ১২৫ জন পািকsািন :সনা ও
২৫০ জন রাজাকার িনহত হয়। মুিkবািহনী পািকsািন বািহনীর ১৫িট বাংকার
Ñংস কের :দয়। এ যুেd মুিkবািহনীর নােয়ক কােসম :মাহর আলী pবল
িবkেমর পিরচয় :দন। মুিkবািহনীর :গিরলাদল রাজশাহীেত :টিলেফান
এkেচÂ আkমণ কের রাজশাহীর পুিলশ :Tিনং :সªটার সারদার
:টিলেযাগােযাগবVবsা িবিTn কের :দয়। যেশােরর মুnীগেÂ মুিkবািহনী
রাজাকার ঘাঁিটেত আkমণ কের চার রাজাকারেক ধরেত সkম হয়। এখােন
রাজাকারেদর কাছ :থেক চারিট রাইেফল উdার করা হয়।
জামায়াত :নতা :গালাম আযম রাওয়ালিপিªডেত এক সংবাদ সেmলেন
বেলন, আkমণই হেলা pিতরkার বড় অst। যুেdর সময় pতVাঘাত না কের
:কােনা জািত িটেক আেছ এমন নিজর ইিতহােস :নই।

২৮ নেভmর ১৯৭১
:সািভেয়ত :pিসেডªট িনেকালাই পদগিন/ :pিসেডªট ইয়ািহয়ার কােছ পাঠােনা
এক পেt বাংলােদেশর :নতা :শখ মুিজবুর রহমানেক িনঃশত/ মুিkদােনর
পরামশ/ :দন। মািক/ন :pিসেডªট িরচাড/ িনkন পািকsান-ভারত পূণ/াŋ যুd
এড়ােনার জn kমতাnযায়ী সব িকছু করার অnেরাধ জািনেয় ভারেতর
pধানমntী ইিnরা গাnী, পািকsােনর :pিসেডªট :জনােরল ইয়ািহয়া খান ও
:সািভেয়ত pধানমntী আেলk :কািসিগেনর কােছ িচিঠ পাঠান। ভারেতর
pধানমntী Ÿীমতী ইিnরা গাnী রাজsােনর জয়পুের এক জনসভায় বেলন,

300

ভারত পূব/বেŋর জনগেণর মানিবক অিধকার pিতwার সংgােমর pে³
পািকsােনর সেŋ িবেরােধর বVাপাের জািতসংঘ অথবা বৃহৎ শিkবেগ/র চােপর
মুেখ নিত sীকার করেব না। মুিkবািহনীর :গিরলারা আিড়েখালা ও পুবাইেলর
মধVবত/ী :রলেসতু িবেsারেকর সাহােযV উিড়েয় িদেল ঢাকা-নরিসংদী :Tন
চলাচল বn হেয় যায়।
কVােpন মুসিলম তার বািহনী িনেয় ১২ িদন ধের পািকsািন ঘাঁিট
তােহরপুর অবেরাধ কের :রেখিছেলন। দীঘ/িদেনর অবেরােধ পািকsািন :সনারা
মেনাবল এেকবাের হািরেয় :ফেল। এ অবsায় কVােpন মুসিলম একিট
:কাmািন িনেয় :ভার ৫টায় তােহরপুর আkমণ কেরন। সকাল ৬টার মেধV
তােহরপুর শtrমুk হয়। িদনাজপুের মুিkবািহনী অতিক/ত আkমণ চািলেয়
পnগড় :থেক দিkেণ পুতুিলয়া পয/n অgসর হয়।

২৯ নেভmর ১৯৭১
ডাউিক সাব-:সkর Tুপস এবং তৃতীয় :বŋল :রিজেমªট :যৗথভােব :মজর
শাফায়াত জািমেলর কমােªড রাধানগর আkমণ কের। দীঘ/ কেয়ক ঘNা ধের
এখােন তীb যুd চেল। সারা িদন যেশার সীমাn ফাঁিড়েত মুিkবািহনী ও
পািকsািন বািহনীর মেধV তীb সংঘেষ/র পর রােত পািকsািনরা তােদর kয়kিত
sীকার কের কমলপুর ফাঁিড় তVাগ কের। ঢাকায় ইsান/ কমােªডর কমাªডার :ল.
:জনােরল এ এ :ক িনয়ািজ িবেদিশ সাংবািদকেদর কােছ বেলন, পািকsান ও
ভারেতর মেধV যুd >r হেয় :গেছ। এ অেঘািষত যুেd :কবল মুিkবািহনী নয়,
ভারতীয় :সনাবািহনীও :শাচনীয়ভােব বVথ/ হেT।
kিড়gােমর :মাগলপুর অnেল মুিkবািহনী রাজাকােরর ঘাঁিটেত আkমণ
চািলেয় পাঁচিট রাইেফল ও ২০০ gিল অিধকার কের। নারায়ণগেÂর
পিmমাnল ধেলƒরীর পাড় ধের বkাবলীর ২২িট gােম পািকsািন বািহনী হতVা
কের একসােথ ১৩৯ জন িনরীহ gামবাসীেক।
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৩০ নেভmর ১৯৭১
:মজর মঈেনর :নতৃেt মুিkেযাdারা িdমুখী আkমণ চািলেয় িসŋারিবল
:রলওেয় ঘাঁিট দখল কের। আখাউড়ার এই যুেd পািকsািন বািহনী
পmাদপসরেণ বাধV হয়। একজন শtrেসনা বিn হয় এবং ২০ জন িনহত হয়।
অnিদেক মুিkেযাdা িসপািহ ইয়ািসন খাঁ শহীদ হন। :টংরািটলা পািকsািন
হানাদারমুk করার জn :সkর কমাªডার :মজর শওকত sয়ং আkমণ
পিরচালনার ভার gহণ কেরন। সকাল ৭টায় মুিkবািহনী pথম আkমণ কের।
পািকsািন বািহনীর pিতরkাবূVহ খুবই দৃঢ় িছল। চতুিদ/ক :থেক pবল
আkমেণর ফেল পািকsািন বািহনী িটকেত না :পের অবেশেষ তােদর :রশন ও
:গালাবাrদ :ফেল :রেখ একিট পােয়চলা পেথ পািলেয় :যেত বাধV হয়।
* ৩ নmর :সkেরর মুিkবািহনীর সেŋ আখাউড়ায় পািকsািন বািহনীর pচN
লড়াই চলেছ। এস :ফাস/ কমাªডার :ল. কেন/ল সিফউlাহ তার িdতীয় ও
একাদশ ইs :বŋল :রিজেমªট এবং :সkর Tুপেসর dিট :কাmািন িনেয়াগ
কেরন। পিরকlনা হেলা, একাদশ :বŋল :রিজেমªট :মজর নািসেমর :নতৃেt
িসেলট :থেক অgসরমাণ পািকsািন :সনােদর গিতপথ rd করেব। কমাªডার
:মজর নািসম ইিতমেধV মুknপুর, হরশপুর ইতVািদ এলাকা িনজ িনয়ntেণ
আেনন।

১ িডেসmর ১৯৭১
মুিkেযাdারা :শষ রােতর িদেক িসেলেটর শমেসরনগের অতিক/েত আkমণ
চািলেয় পািকsািন বািহনীেক নােজহাল কের :তােল। মুিkবািহনীর তীb
আkমেণ পািকsািন বািহনী এই এলাকা :থেক পালােত >r কের। মুিkবািহনী
:টংরািটলা ও dয়ারাবাজার মুk :ঘাষণা কের। মুিkবািহনীর অপােরশন
অবVাহত থাকায় পািকsািন বািহনী এই :জলার গারা, আিলরগাঁও, িপিরজপুর
:থেক তােদর বািহনী gিটেয় িনেত বাধV হয়। ভারেতর pধানমntী ইিnরা গাnী
পাল/ােমেªটর উÁ পিরষেদ বkৃতাকােল উপমহােদেশ শািn pিতwার sােথ/
বাংলােদশ :থেক পািকsািন bসn অপসারেণর িনেদ/শ :দওয়ার জn :pিসেডªট
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ইয়ািহয়া খােনর pিত আhান জানান। িতিন বেলন, বাংলােদশ :থেক পািকsািন
bসn অপসারণই সমsার :Ÿw সমাধান। এই বkৃতায় িতিন ভিবìৎ চVােলÂ
:মাকািবলার জn বাংলােদশ ও ভারেতর জনসাধারণেক pstত থাকার আhান
জানান। রাওয়ালিপিªডেত পািকsান সরকােরর একজন মুখপাt জানায়,
অধুনালুp আওয়ামী লীগ pধান :শখ মুিজবুর রহমােনর িবচার এখেনা :শষ
হয়িন। িতিন বেলন, পূব/ পািকsােনর চারিট রণাŋেন :য আkমণাtক চাপ সৃি•
হেয়িছল, তা এখেনা অবVাহত রেয়েছ। এিদেক রাওয়ালিপিªডেত ইয়ািহয়া
খােনর সােথ সাkাৎ কের লােহাের িফের এেস জামায়ােতর :গালাম আযম
বেলন, ‘পূব/ পািকsােনর জনগণ কখেনা তােদর দািবর pিত িমেসস গাnীর
সমথ/ন চায়িন।’

২ িডেসmর ১৯৭১
মুিkবািহনী :ঘাড়াশােল পািকsািন বািহনীর অবsােনর ওপর চারিদক :থেক
আkমণ কের ২৭ পািকsািন হানাদারেক হতVা করেত সkম হয়। এখান :থেক
:বশ িকছু :গালাবাrদ উdার কের মুিkবািহনী। আজমপুর :রলওেয় :sশন
মুিkবািহনীর িনয়ntেণ এেলও পািকsািন বািহনী তােদর িবপয/s অবsা কািটেয়
উেঠ মুিkবািহনীর ওপর পাlা আkমণ কের। চTgােম মুিkবািহনীর :গিরলারা
উtের ফিটকছিড় ও রাউজান থানা এবং দিkেণ আেনায়ারার অিধকাংশ sান
তােদর দখেল আনেত সkম হয়। পািকsািন কমাªডার :মাছেলহ উিdন ভালুকা
:থেক একদল রাজাকারেক সেŋ িনেয় কাঁঠািল gােম লুটপাট এবং অিgসংেযাগ
করেত এেল মুিkবািহনীর :সকশন কমাªডার িগয়াসউিdন এবং ৩ নmর
:সকশন কমাªডার আবdল ওয়ােহেদর :নতৃেt পিরচািলত অতিক/ত আkমেণ
৩ পািকsািন হানাদার এবং ৭ জন রাজাকার িনহত হয় এবং ৭ জন পািকsািন
bসn আহত হয়। পের পািকsািন হানাদাররা মৃতেদহgেলা িনেয় পািলেয় যায়।
মুিkবািহনী িবিরিশিরর িবজয়পুের পািকsািন অবsােনর ওপর অVামবুশ কের
পাঁচ পািকsািন হানাদারেক হতVা কের। এখান :থেক মুিkবািহনী রাইেফলসহ
২১ রাজাকারেক ধরেত সkম হয়। সীমাn-সংঘাত আেরা তীb হেয় ওেঠ।
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পািকsান অিভেযাগ কেরিছল :য, সাতিট sােন ভারত যুেdর ×ªট খুেলেছ এবং
তােদর pিতরkাবূVেহ আঘাত :হেনেছ।

৩ িডেসmর ১৯৭১
মুিkেযাdারা আkমণ চািলেয় আজমপুর :sশন ও তার সামেন pায় এক
হাজার গজ sান দখল কের। এই আkমেণ শtrপেkর ১১ জন bসn িনহত
হয়। মুিkবািহনীর dজন :সপাই ও একজন নােয়ব sেবদার শহীদ হন।
িবেকেল pধানমntী Ÿীমিত ইিnরা গাnী কলকাতার এক িবশাল জনসভায়
বkৃতাদানকােল ভারেতর িবিভn িবমানঘাঁিটেত পািকsােনর িবমান আkমণ
>r হয়। অিবলেm িতিন িদিl pতVাবত/ন কেরন। মিntসভার জrির bবঠেকর
পর মধVরািtর িকছু পের :বতার বkৃতায় িতিন :ঘাষণা কেরন, এত িদন ধের
বাংলােদেশ :য যুd চেল আসিছল তা ভারেতর িবrেd যুেd পিরণত হেয়েছ।
এভােব এ িদেনই পািকsান-ভারত যুd >r হয়। ভারত ও বাংলােদশ বািহনী
সিmিলতভােব পূব/ সীমােn অিভযান >r কের। ভারতীয় বািহনী বাংলােদেশর
পািকsািন অবsানেক িঘের :ফলার pেচ•ায় সীমােnর ৭িট এলাকা িদেয় pচN
আkমণ পিরচালনা কের। পূব/াnেল পািকsােনর চার িডিভশন bসn ভারেতর
সাত িডিভশন bসn ও মুিkেযাdার মুেখামুিখ হয়। চতুথ/ ও দশম :বŋল :ফনী
:থেক অgসর হেয় :রজুিময়া :সতুেত উপিsত হয়। ১ নmর :সkেরর কVােpন
মাহফুজ তার বািহনী িনেয় অn বািহনীর সেŋ একt হন। :ফনী-চTgাম সড়ক
িদেয় এই :যৗথ বািহনীর একিট কলাম ডান িদেক মুhরী নদী ধের এবং অn
কলাম বাঁ িদেকর সড়ক ধের চTgােমর িদেক এেগােত থােক। বাংলােদশ
িবমানবািহনীর :sায়াDন িলডার sলতান মাহমুদ ও èা. :ল. বদrল আলম
মধVরােত নারায়ণগেÂর :গাদানাইেল jালািন ঘাঁিটর ওপর সফল আkমণ
চালান।
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দখলদার bসnেদর যুd-পিরŸাn ও হেতাদVম কের :তালার পর মুিkবািহনীর
আট মাস দীঘ/ সংgামেক চূড়াnভােব জয়যুk করার লেkV ৪ িডেসmর :থেক
ভারতীয় sল বািহনীর সmুখ অিভযান >r হয় চারিট অnল :থেক: (১) পূেব/
িtপুরা রাজV :থেক িতন িডিভশেনর সমবােয় গিঠত চতুথ/ :কার িসেলটbাhণবািড়য়া-kিমlা-:নায়াখালী অিভমুেখ; (২) উtরাnল :থেক d’ িডিভশেনর
সমবােয় গিঠত ৩৩তম :কার রংপুর-িদনাজপুর-বgড়া অিভমুেখ; (৩)
পিmমাnল :থেক d’ িডিভশেনর সমবােয় গিঠত ২য় :কার যেশার-খুলনাkি•য়া-ফিরদপুর অিভমুেখ; এবং (৪) :মঘালয় রােজVর তুরা :থেক িডিভশন
অেপkা কম আর একিট বািহনী জামালপুর-ময়মনিসংহ অিভমুেখ। এর সেŋ
যুk হয় ভারেতর িবমান ও :নৗশিk, মুিkেযাdােদর pTn িকnt সদা তৎপর
সহেযািগতা এবং sাধীনতাকামী জনসাধারেণর sতঃsূত/ সাহাযV ও সিkয়
সহেযািগতা। এই সমুদয় শিkর সংিমŸণ ও সহেযািগতায় বাংলােদেশ
পািকsািন আিধপতV sl সমেয়র মেধV িবেলাপ করার যেথ• িছল। বstত
যুdারেmর সেŋ সেŋ ভারত-বাংলােদশ িমিলত বািহনীর িবজয় সmেক/
সেnেহর অবকাশ :কােনা মহেলই িছল না। এিদেন ৪ নmর :সkর কমাªডার
:ল. কেন/ল িস আর দt এবং :জড :ফােস/র :মজর িজয়াউিdেনর :নতৃেt
িসেলেটর কানাইঘাট দখেলর পর এলাকায় শিkশালী অবsান gহণ কেরন। ৩
নং :সkেরর মুিkবািহনী শমেশরনগর িবমানবnর এবং আখাউড়া :রলেsশন
দখল কের। ৮ নং :সkেরর মুিkবািহনী :মেহরপুর দখল কের যেশােরর িদেক
অgসর হেত >r কের। ১১ নং :সkের :যৗথ বািহনী বড় ধরেনর আkমণ
চািলেয় পািকsািনেদর শk ঘাঁিট কামালপুর িবওিপ দখল কের। পািকsািন
বািহনী িদনাজপুেরর ফুলবািড়য়া :রলেsশন দখেল রাখার সব/াtক পিরকlনা
gহণ কের। পািকsান :নৗবািহনীর সাবেমিরন িপএনএস গাজী িবশাখাপtম
বnেরর কােছ আkাn হেয় Ñংসpাp হয়। ভারতীয় িবমান এবং :নৗবািহনীর
জিŋ িবমানgেলা বারবার ঢাকা, চTgাম, চালনা pভৃিত এলাকায় সামিরক
ঘাঁিটgেলার ওপর আkমণ চালায়। ঢাকা িছল পািকsািন বািহনীর pধান ঘাঁিট।
এই ঘাঁিটেতই িছল তােদর জিŋ িবমান। পািকsািন িবমান বািহনীেত িছল dই
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:sায়াDন (২৮িট) জিŋ িবমান। এক :sায়াDন চীনা িমগ-১৯ আর এক
:sায়াDন মািক/িন sাবার :জট। pথম রােতর আkমেণই পািকsােনর
িবমানবহেরর pায় অেধ/ক িবমান Ñংস হেয় িগেয়িছল। ভারত ও বাংলােদশ
বািহনীর িমিলত pতVাঘাত, ভারতীয় িবমানবািহনীর আkমণ ও :নৗবািহনীর
অবেরােধর মাধVেম পূব/াnেল যুেdর চিরt এভােব এিদন :থেকই আমূল
পিরবিত/ত হয়। এিদেক, রণাŋেন যখন যুd চলিছল তখন আেরক যুd চলিছল
জািতসংেঘ। িনরাপtা পিরষেদর অিধেবশন >r হওয়ার পর মািক/ন pিতিনিধ
জজ/ বুশ অিবলেm যুdিবরিত :ঘাষণা, ভারত ও পািকsােনর bসn s-s
সীমােnর :ভতের িফিরেয় :নওয়া এবং :সই িসdাn কায/কর করার উেdে°
জািতসংঘ মহাসিচবেক kমতা pদান করার জn এক psাব উtাপন কেরন।
িকnt এই psােব ‘সমsার মূল কারণ’ তথা পিmম পািকsািন :সনাবািহনী
কতৃ/ক পূব/ বাংলার সাধারণ মাnেষর ওপর দীঘ/ িনয/াতন এবং তার ফেল সৃ•
শরণাথ/ীর িভড় ও সমsা জজ/িরত ভারেতর অবsা িবেবচনা না কের ভারত ও
পািকsানেক একই মানদেN িবচার করায় :সািভেয়ত pিতিনিধ এই psাবেক
‘একতরফা’ বেল অিভিহত কের :ভেটা pেয়াগ কেরন। :পালVাªডও psােবর
িবপেk :ভাট :দয়। ×াn ও িbেটন :ভাট দােন িবরত থােক। ভারেত pবাসী
বাংলােদশ সরকারও তখন চরম উৎকNায় pধান। বাংলােদেশর অsায়ী
রাTপিত ও pধানমntী এক জrির িলিপেত ভারেতর pধানমntীেক জানান,
পািকsােনর সব/েশষ আkমেণর সমুিচত জবাব pদােন ভারতীয় বািহনী এবং
বাংলােদশ মুিkবািহনীর িমিলত ভূিমকা সফলতর হেত পাের, যিদ এই dিট
:দেশর মেধV আnwািনক kটৈনিতক সmক/ pিতিwত হয়।
রাওয়ালিপিªডেত একজন সরকাির মুখপাt বেলন, পািকsােনর উভয়
অংেশ যুd চলেছ। পূব/ পািকsােনর সীমাn এলাকায় ভারতীয় চাপ :মাকািবলা
করা হেT। মুখপাt বেলন, পািকsােনর pিত দৃঢ় সমথ/ন :দেব বেল চীন ওয়াদা
কেরেছ।
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এিদেন ভারতীয় জিŋ িবমানgেলা সারা িদন ধের অবােধ আকােশ উেড়
পািকsািন সামিরক ঘাঁিটgেলােত pচN আkমণ চালায়, অেকেজা কের :দয়
িবমানবnরgেলা। ভারতীয় িবমানবািহনীর িহসাবমেত, ১২ ঘNায় ২৩২ বাের
:তজগাঁও এবং kিম/েটালা িবমানঘাঁিটেত ৫০ টেনর মেতা :বামা :ফলা হয়।
পািকsািন বািহনীর কনভেয়র ওপর ভারতীয় জিŋ িবমান আkমণ চালায়।
এেত পািকsািন বািহনীর ৯০িট গািড় Ñংস হয়। এ ছাড়া পািকsািন বািহনীর
bসnেবাঝাই কেয়কিট লn এবং িsমার Ñংস হয়। বেŋাপসাগের :নৗবািহনীর
:যৗথ কমােªডর সফল আkমেণ Ñংস হয় পািকsািন সাবেমিরন ‘গাজী’।
সাবেমিরনিট মািক/ন যুkরাT হেত পািকsান ধার িহেসেব িনেয়িছল। পািকsান
:সনাবািহনীর পরাজেয় এিট একিট বড় আঘাত িহেসেব :দখা :দয়। এিদেন
:নৗবািহনীর :যৗথ কমাªড চTgাম সমুdবnেরর সব িনরেপk রােTর
জাহাজgেলােক বnর তVােগর পরামশ/ :দয়। তারা িনরাপtার িনmয়তা িদেতও
তােদর অপারগতা pকাশ কের। pধান hঁিশয়ািরিট িছল চTgাম বnর সmেক/।
বলা হয়, আপনারা সবাই চTgাম বnর :ছেড় চেল যান। আপনােদর sাথ/ ও
িনরাপtার কথা িচnা কের আমরা শিনবার :তমন :বামাবষ/ণ কিরিন। আজ
আপনােদর :বর হেয় আসার sেযাগ :দওয়া হেT। কাল আমরা pচNভােব
আkমণ চালাব। sতরাং কাল :থেক আপনােদর িনরাপtা সmেক/ আমরা
িনmয়তা িদেত পারব না। এ সতক/ বাণীেত dিট কাজ হেলা⎯ এক. িবেƒর সব
:দশ বুঝল বাংলােদেশর বnরgেলা রkা করার :কােনা kমতা আর পািকsািন
বািহনীর :নই; dই. ভারতীয় :নৗবািহনীর জাহাজ ও িবমানgেলা সব বnরেক
ঘােয়ল করার sেযাগ :পল। এিদেক তখন sেল িমtবািহনীও এিগেয় চেলেছ।
পািকsািন বািহনীর িবিভn ইউিনেটর মেধV :যাগােযাগবVবsা pায় িবিTn।
ভারতীয় বািহনী pধান সড়কgেলা িদেয় না এিগেয় িবিভn :সkেরর pধান
সড়েকর কতgেলা জায়গায় অবেরাধ সৃি• কের। তাই ঢাকার সেŋ kিমlা,
চTgাম এবং িসেলট-নােটােরর সেŋ ঢাকা এবং রংপুর আর যেশােরর সেŋ
নােটার ও রাজশাহীর :যাগােযাগ সmূণ/ িবিTn হেয় যায়। >ধু ঢাকার সেŋ
যেশার ও খুলনার :যাগােযাগবVবsা তখেনা অবVাহত িছল। কতgেলা ঘাঁিটেত
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:সিদন লড়াইও হয়। একিট বড় লড়াই হয় লাকসােম। আেরকটা লড়াই হয়
িঝনাইদেহর কােছ :কাটচাঁদপুের। dিট লড়াইেয় পািকsািন বািহনী বVাপকভােব
পরািজত হয়। এর ফেল িবÑs অবsায় তারা পািলেয় :যেত বাধV হয়।
ভারেতর ৫৭ মাউেªটন িডিভশন আখাউড়ার যুেd মুিkবািহনীর সােথ িমিলত
হয়। ভারতীয় :সনাবািহনী আখাউড়ার দিkণ এবং পিmমাংশ িদেয় অবেরাধ
কের। এখােন পািকsািন বািহনী িমtবািহনীর সােথ যুেd িটকেত না :পের
আtসমপ/ণ কের। ফেল আখাউড়া সmূণ/rেপ শtrমুk হয়। এই যুেd sেবদার
আশরাফ আলী খান, িসপািহ আমীর :হােসন, :লফেটnাªট বিদউjামান,
িসপািহ rhল আমীন, িসপািহ সাহাব উdীন ও িসপািহ মুsািফজুর রহমান শহীদ
হন। আখাউড়া মুk হওয়ার পর িকছু পািকsািন bসn bাhণবািড়য়ায় পািলেয়
:যেত সkম হয়। ১৬০ জন পািকsািন bসn িমtবািহনীর হােত িনহত হয়।
িনরাপtা পিরষেদর পুনরায় :য অিধেবশন বেস তােত :সািভেয়ত ইউিনয়েনর
এক psােব বলা হয় পূব/ পািকsােন এমন এক ‘রাজৈনিতক িন½িt’ pেয়াজন
যার ফেল বত/মান সংঘেষ/র অবসান িনিmতভােবই ঘটেব এবং পািকsািন
বািহনীর :য সিহংসতার দrন পিরিsিতর অবনিত ঘেটেছ তা-ও অিবলেm বn
করা pেয়াজন। একমাt :পালVাªড psাবিট সমথ/ন কের। চীন :ভাট :দয়
িবপেk। অn সকল সদs :ভাটদােন িবরত থােক। ঐ িদন আরও আটিট
:দেশর পk :থেক যুdিবরিত ও bসn pতVাহােরর পেk িনরাপtা পিরষেদ আর
একিট psাব উtািপত হয়। এবার :সািভেয়ত ইউিনয়ন তার িdতীয় :ভেটা
pেয়াগ কের। একই সমেয় ‘তাস’ মারফত এক িববৃিতেত :সািভেয়ত সরকার
‘পূব/ বাংলার জনগেণর আইনসংগত অিধকার ও sােথ/র sীকৃিতর িভিtেত’
সংকেটর রাজৈনিতক সমাধােনর দািব জানান, এই সংঘষ/ :সািভেয়ত সীমােnর
সিnকেট সংঘিটত হওয়ায় ‘এর সেŋ :সািভেয়ত িনরাপtার p³ জিড়ত, বেল
উেlখ কের এবং পিরিsিতর অবনিত :রাধকেl িববদমান পkdেয়র
:যেকােনািটর সেŋ জিড়ত হওয়া :থেক িবরত থাকার জn িবেƒর সকল :দেশর
pিত আhান জানান। ‘পূব/ পািকsান’-এর পুতুল শাসক গভন/র ডা. মািলক
:দশবাসীর কােছ সাহােযVর আেবদন জানান। িতিন বেলন, :দশ আkাn।
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ভারতীয়েদর সহেযািগতায় িকছু িবƒাসঘাতক :দশ আkমণ কেরেছ। এ :দেশর
:সনাবািহনী তােদর pিতেরাধ করেছ। তােদর সাহাযV করার জn pিতরkা
তহিবল করা হেয়েছ। :স তহিবেল মুkহেs সাহাযV করার জn িতিন সবার
pিত আhান জানান। তেব তার আhােন :কউ :য এিগেয় আেসনিন তা বলার
আর অেপkা রােখ না।

৬ িডেসmর ১৯৭১
এিদন ৬ িডেসmের ভারত সরকােরর পk :থেক আnwািনকভােব jািপত হয়
বাংলােদশ সmেক/ দীঘ/ pতীিkত kটৈনিতক sীকৃিত। ভারেতর pধানমntী
ইিnরা গাnী পাল/ােমেªট এই :ঘাষণা :দন। বাংলােদশেক sীকৃিত :দওয়ায়
পািকsান ভারেতর সেŋ kটৈনিতক সmক/ িছn কের। sাধীন বাংলা :বতার
:কnd :থেক জািতর উেdেশ এক ভাষেণ অsায়ী রাTপিত bসয়দ নজrল
ইসলাম িমt রাT ভারেতর জওয়ানেদর অিভনnন জািনেয় বেলন, ভারেতর
bসnবািহনীর জওয়ানরা আমােদর বীর মুিkেযাdােদর কাঁেধ কাঁধ িমিলেয়
বাংলােদেশর মািট :থেক হানাদার শtrেদর িনমূ/ল করার জn আজ যুd কের
চেলেছ। উtর িভেয়তনােম যুdরত দ. চীন সাগের অবিsত মািক/ন ৭ম
:নৗবহরেক বেŋাপসাগেরর িদেক যাtার িনেদ/শ :দওয়া হয়। িকnt রণাŋেন
ততkেণ পািকsািনরা পলায়ন >r কেরেছ।
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পnগড়, ঠাkরগাঁও মুk কের :সিদন বীরগÂ ও খানসামার পািকsািন
অবsােনর িদেক এিগেয় চলিছল মুিkবািহনী ও িমtবািহনী। এই বািহনীর
অংশী িছেলন :গিরলা কমাªডার মাহবুব আলম, পের িযিন িলেখিছেলন
মুিkযুেdর এিপকধম/ী সতVভাì ‘:গিরলা :থেক সmুখযুেd’। :মজর জিলেলর
:নতৃtাধীন মুিkেযাdারা তখন সাতkীরা মুk কের খুলনার িদেক অgসর
হেTন। :শরপুেরর পািনহাতা, নািলতাবাড়ী, বাওরামারী আেগই মুk হেয়েছ।
িঝনাইগাতীর আহmদ নগর পািকsািন বািহনীর ঘাঁিট আkমণ কেরন :কাmািন
কমাªডার :মা. রহমতুlাহ। তারা :পৗঁছার আেগই পািকsািন বািহনী ঘাঁিট :ছেড়
চেল :গেছ। :ভার :বলায় আহmদনগর কVাm :রড কের :শরপুর সদের আসার
পেথ আলবদর কমাªডার কামাrjামােনর বািড় :ঘরাও করা হয়, িকnt তােক
ধরা যায়িন। তারা জানেত পারেলন :স আেগর রােত আহmদনগর কVােmর
পািকsািন বািহনীেদর সােথ জামালপুের চেল :গেছ। সকাল ৭ ঘিটকায় :শরপুর
শহের :পৗঁছান। িকছুkেণর মেধVই :হিলকpার এল। পদাপ/ণ করেলন
িমtবািহনীর পূব/াnলীয় কমাªডার :ল. :জ. আেরারা। রহমতুlাহর বািহনীসহ
হাজার হাজার মুিkবািহনী ও মুিkপাগল মাnষ তােক অভVথ/না জানাল।
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মুহূেত/ই আেদশ হেলা আজ িবকাল ৫ ঘিটকায় জামালপুর আkমণ করেত হেব।
জামালপুর অVামবুেশর জn রহমতুlাহ তার বািহনীেক নািnনায় িডেফn
:দওয়া হেলা, যােত হানাদার বািহনী :রলওেয় :যােগ পালােত না পাের।

পিmম :সkের ৪-৫ িডেসmর টানা dই িদন :যৗথ বািহনীর আkমণ
pিতেরাধ করার পর এিদন (৬ িডেসmর) পািকsািন ৯ িডিভশন (েজনােরল
আনসাির) যেশার তVাগ করার িসdাn :নয়। এিদন :যৗথবািহনী পােয় :হঁেট
িঝনাইদহ :পৗঁেছ এবং শহরিট মুk কের। :ল. িনয়ািজ রােত িঝনাইদহ অবsান
:থেক সের এেস তার বািহনীেক ঢাকা রkার িনেদ/শ :দন। :স অnযায়ী ঢাকার
পেথ :পছেন এেস :মঘনার তীের :সনা সমােবশ করার িনেদ/শ :দন িতিন; িকnt
তা আর তােদর পেk করা সmব হেয় ওেঠিন। কারণ ততkেণ ঢাকা-যেশার
সড়ক িমtবািহনীর িনয়ntেণ চেল :গেছ। এিদন ডঝঅএ-এর bবঠেক মািক/ন
:কndীয় :গােয়nা সংsার (CIA) pধান িরচাড/ :হলমেসর সমীkায় বলা হয়, দশ
িদেনর মেধV ভারতীয় বািহনী পূব/াnেল এক চূড়াn িসdাn চািপেয় িদেত সkম
হেব। মািক/ন সশst বািহনীর bসnাধVkমNিল (JCS)-এর পেk উপিsত
:জনােরল ওেয়sেমারলVাªড বরং পূব/াnেল পািকsােনর pিতেরােধর :ময়াদ
িতন সpাহ অবিধ sায়ী হেত পাের বেল অিভমত :দন। এর পরই >r হয়
সামিরক হsেkেপর অnk পিরকlনা চূড়াnকরেণর উেdে° িকিসÂােরর
sিচিnত p³মালা: পূব/ পািকsােনর িবহািরেদর হতVা করা >r হেয়েছ িক না,
এই আসn রkপাত বেnর উপায় কী, যুdিবরিত ও bসn pতVাহােরর psাব
িনরাপtা পিরষদ :থেক সাধারণ পিরষেদ িনেয় যাবার বVবsা :স িদেনর মেধV
সmn হেব িক না, ভারেতর :নৗ অবেরাধ :বআইিন িক না এবং তার আnwািনক
pিতবােদর খসড়া শীä bতির করা যােব িক না, জড/ান ও :সৗিদ আরব :থেক
পািকsােন সমরাst পাঠােনার পেথ যুkরােTর আইেন :কােনা বাধা আেছ িক না,
যিদ থােকও :pিসেডªট িনkন :যেহতু পািকsােনর পরাজয় :রাধ করেত চান,
:সেহতু এই বাধাgেলা অপসারেণর উপায় কী ইতVািদ। সংেkেপ সামিরক
হsেkেপর পেk সmাবV যুিk ও উপায় অেnষণই িছল ৬ িডেসmেরর WSAG

311

bবঠেকর সব/ােপkা উেlখেযাগV িদক। পাশাপািশ >r হয় বাংলােদেশ
পািকsােনর আসn পরাজয় :রাধ করার জn :সািভেয়ত ইউিনয়েনর িবrেd
তীb kটৈনিতক চাপ। :pিসেডªট িনkন :সািভেয়ত :নতা :bজেনেভর কােছ
:pিরত এক জrির বাত/ায় জানান, :সািভেয়ত ইউিনয়ন যিদ পািকsােনর
অখNতা রkার জn ভারতেক সামিরকভােব িনিkয় না কের তেব পরবত/ী :ম
মােস psািবত rশ-মািক/ন শীষ/ bবঠক অnিwত হওয়া সmব নয়। এ ছাড়া
সরাসির ভারেতর ওপর জািতসংেঘর চাপ pেয়াগ করার জn মািক/ন pশাসন
‘Uniting for Peace’ ধারার অধীেন যুdিবরিত ও bসn pতVাহােরর psাব
িনরাপtা পিরষদ :থেক সাধারণ পিরষেদ িনেয় যাবার জn তৎপর হন।

৭ িডেসmর ১৯৭১
ভুটান sাধীন ও সাব/েভৗম :দশ িহেসেব বাংলােদশেক sীকৃিত :দয়। এ সময়
যুd পিরিsিতর িববরণ িদেয় :জনােরল িনয়ািজ :গাপন বাত/া পািঠেয়িছেলন
রাওয়ালিপিªড :হডেকায়াট/ােস/। িরেপােট/ িতিন উেlখ কেরন, ‘চারিট টVাংক
:রিজেমªট সমিথ/ত আট িডিভশন bসn িনেয় আkমণ >r কেরেছ ভারত।
তােদর সােথ আেরা আেছ pিশkণpাp ৬০ :থেক ৭০ হাজার িবেdাহী
(মুিkেযাdােদর পািকsািনরা তখন িবেdাহী বেল উেlখ করত)। িতিন আেরা
:লেখন, sানীয় জনগণও আমােদর িবrেd। িদনাজপুর, রংপুর, িসেলট,
:মৗলভীবাজার, bাhণবািড়য়া, লাকসাম, চাঁদপুর ও যেশার pবল চােপর মুেখ
রেয়েছ। পিরিsিত নাজুক হেয় উঠেত পাের। িতিন িলেখেছন, ‘গত নয় মাস
ধের আমােদর bসnরা কায/কর অপােরশন চািলেয়েছ এবং এখন তারা তীb
যুেd অবতীণ/। গত ১৭ িদেন :যসব খNযুd হেয়েছ, তােত জনবল ও সmেদর
িবচাের আমােদর kয়kিত :বেড় :গেছ। রাজাকারেদর অstসহ শটেক পড়ার
সংখVা বাড়েছ। আমােদর িনেজেদর টVাংক, ভারী কামান ও িবমান সমথ/ন না
থাকার ফেল পিরিsিতর drত অবনিত ঘেটেছ। :গাপন এ বাত/া :পেয়
:হডেকায়াট/ার :থেক ৭ িডেসmর সmুখসমেরর bসnেদর িপিছেয় এেন
pিতেরাধ ঘাঁিটেত সমেবত করার জn িনয়ািজর পিরকlনা অnেমাদন করা
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হয়। তেব অnেমাদেনর অেপkায় বেস থােকিন যেশার কVাªটনেমেªটর
পািকsািন bসnরা। ঘাঁিট :ছেড় তারা ৬ িডেসmর রােতর অnকােরই পািলেয়
যায়। একদল যায় ফিরদপুর-:গায়ালেnর িদেক। বড় দলিট যায় খুলনার
িদেক। িbেগিডয়ার হায়াত তখন ঢাকার িদেক না িগেয় বstত খুলনার িদেক
একরকম পািলেয়ই িগেয়িছেলন। ফেল িনয়ািজর সব/ােপkা শিkশালী ‘dগ/’
যেশােরর পতন ঘেট। ভারেতর ৯ম িডিভশেনর pথম কলামিট এক রkাk
যুেdর pstিত িনেয় যেশার :সনাnেলর িদেক অgসর হেয় :দখেত পায়, িবপুল
পিরমাণ অstশst, :গালাবাrদ ও রসদভিত/ sরিkত বাংকার সmূণ/ জনশূn।
এিদেক িমtবািহনী িসেলেটর িনকটবত/ী িবমানবnর শালুিটকের অবতরণ
করার পর মুিkবািহনীর সহায়তায় িসেলট শহর মুk কের। িঝনাইদহ ও
:মৗলভীবাজারও মুk হয় এিদেন। :যৗথ বািহনী চািnনা ও জাফরগÂ অিধকার
কের। অব° kিমlা ও লাকসােম তুমুল যুd চলেছ। িবকােলর িদেক বgড়ারংপুর সড়েকর করেতায়া :সতুর দখল িনেয় পািকsািন ও :যৗথ বািহনীর মেধV
রkkয়ী সংঘষ/ হয়। ভারতীয় :বতার :কnd :থেক পািকsািন জওয়ান ও
অিফসারেদর উেdেশ >r হয় ভারেতর :সনাবািহনীর pধান :জনােরল
মােনকশর মনsািttক অিভযান। এিদন রাত ১০টায় আকাশবাণী :থেক িহিn,
উd/ ও পশতু ভাষায় :জনােরল মােনকশ বাংলােদেশ দখলদার বািহনীেক
আtসমপ/েণর আhান জানান। আকাশবাণী কলকাতা :কnd :থেকও বাংলা
সংবাদ বুেলিটন pচার করা ছাড়াও কেয়ক দফায় মুিkযুেdর অgগিত িনেয়
সংবাদ pচার কের। sাধীন বাংলা :বতার :কnd :থেকও সকাল-সnVায়
অিতিরk সমেয় যুd সমীkা, :দশাtেবাধক গান ও চরমপt pচার কের।
এিদেক, যেশােরর পতন পািকsােনর সামিরক pিতwােনর মূল :কndেক নাড়া
:দয় pবলভােব। সাত তািরেখই গভন/র আবdল মােলক পূব/াnেলর bসnাধVk
:ল. :জ. িনয়ািজর অিভমত উdৃত কের এক dগ/ত বাত/ায় ইয়ািহয়ােক জানান,
যেশােরর িবপয/েয়র ফেল pেদেশর পিmমাnেলর পতন pায় সmn এবং
:মঘনার পূব/ িদেকর পতনও :কবল সমেয়র p³; এই অবsায় ‘আটচিlশ
ঘNার মেধV যিদ pিতrত bবেদিশক সামিরক সহায়তা না :পৗঁছায়’ তেব জীবন
রkার জn বরং kমতা হsাnেরর বVাপাের আেলাচনা >r করা বাõনীয়।
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গভন/র মােলেকর এই dগ/ত বাত/া ইসলামাবােদর কতৃ/পেkর জn আরও :বিশ
dভ/াগVজনক িছল এ কারেণ :য, পিmম পািকsােনর সীমাn :থেক ভারেতর জmু
ও কাâীেরর িদেক তােদর আকািkkত অgািভযান তখেনা :কােনা
উেlখেযাগV সাফলV অজ/ন করেত পােরিন, একমাt ছm এলাকায় িকছু অgগিত
ছাড়া। উtর-পিmম ভারেতর :কােনা বড় বা মাঝাির ভূখN দখল করার আেগই
পূব/ বাংলায় তােদর সামিরক :নতৃt যিদ আtসমপ/েণর জn বVাkল হেয় পেড়
তেব সমূহ িবপয/য়। কােজই মােলেকর dগ/ত বাত/া ঐ সnVােতই ‘:হায়াইট
হাউেস’ :পৗঁছােনা হয় সmবত অিবলেm মািক/ন সামিরক হsেkেপর জn
মােলেকর আেবদনেক আkলতর কেরই। পািকsান যােত পূব/াnেল পরািজত না
হয় তদমেম/ বVবsা gহেণর জn :পªটাগেনর sপািরশ িকিসÂােরর কােছ
:পৗঁছােনার কথা িছল ঐ িদনই। এিদন যুkরাT ভারতেক অথ/ৈনিতক
সাহাযVদান বািতেলর িসdাn :নয়। আর তৎকালীন :সািভেয়ত :নতা িলওিনদ
:bজেনভ :কােনা pকার বিহঃশিkর হsেkপ ছাড়া পািকsান-ভারত সংঘেষ/র
একিট শািnপূণ/ সমাধােনর আhান জানান। িনkন pশাসেনর জnও সমsা
তখন কম নয়। মািক/ন িসেনেট এবং হাউস অব িরেpেজনেটিটেভ :ডেমাkVাটদলীয় :কােনা :কােনা সদs পািকsািন জাnার গণহতVা, িনয/াতন ও
মানবতািবেরাধী নীিতর pিত মািক/ন pশাসেনর সমথ/ন এবং জািতসংেঘর
িবলিmত ও একেদশদশ/ী ভূিমকার তীb সমােলাচনা কেরন। মানবতাবাদী কারণ
ছাড়াও মািক/ন যুkরােTর িনেরট জাতীয় sােথ/র িহসাব-িনকাশ :থেক
উপমহােদেশর সংঘেষ/র জn ভারতেক এককভােব :দাষী করা, ভারেতর
উnয়ন বরাd বn করা pভৃিত িবষেয় মািক/ন সরকােরর গৃহীত বVবsার
:যৗিkকতা সmেক/ মািক/ন সংবাদমাধVমgেলা নানা p³ :তােল। জনমেতর এই
pচN িবrdতা দৃে• ৭ িডেসmর িকিসÂার িনেজই এক অjাতনামা ‘সরকারী
মুখপাt’ িহেসেব আsাভাজন িকছু সাংবািদেকর কােছ পিরেবিশত এক সমীkার
dারা মািক/ন জনমত পিরবত/েনর :চ•া কেরন। িকিসÂােরর এই :বনামী সমীkা
মািক/ন জনমতেক পরিদন কতটুk িবáাn করেত সkম হেতা তা অjাত
থাকেলও, জািতসংঘ সাধারণ পিরষদ উপমহােদেশর যুd বn করার পেk :স
িদন :য রায় :দন, তা-ই মািক/ন সরকােরর পরবত/ী কায/kেমর pধান মূলধেন
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পিরণত হয়। সাধারণ পিরষদ ৭ িডেসmর রােত (উপমহােদেশ তখন ৮
িডেসmর) অিবলেm যুdিবরিত, উভয় পেkর bসn pতVাহার এবং শরণাথ/ী
pতVাবত/েনর জn রাজৈনিতক সমাধােনর আhানসংবিলত এক psাব ১০৪-১১
:ভােট gহণ কের। pেতVক বkার জn সব/ািধক দশ িমিনট বরাd কের
উপমহােদেশর এই অতVn জিটল িবষয়েক অসmব তাড়াhড়ার মধV িদেয়
সাধারণ পিরষেদ আেলাচনা করার ফেল অিধকাংশ সদs :দেশর জnই
বাhত যুিkসংগত এই psােবর pকৃত মম/ উপলিb করা সmব হয়িন। তা ছাড়া
তৃতীয় িবেƒর অিধকাংশ :দেশর জnই অভVnরীণ আnিলক অসেnাষ এবং
িববদমান pিতেবশীর উপিsিত এক সাধারণ সমsা। ফেল িবপুল :ভাটািধেকV
psাবিট গৃহীত হয়। :সািভেয়ত ইউিনয়ন, সমাজতntী কেয়কিট :দশ, ভারত
এবং বাংলােদশেক sীকৃিত দানকারী িdতীয় :দশ ভুটান বাংলােদেশর অভুVদয়
:রাধ করার জn এই আnজ/ািতক kটবুিdর িবজেয়র মুেখও অটল থােক।

৮ িডেসmর ১৯৭১
পািকsািন বািহনী বাংলােদেশর িবিভn sােন সmূণ/ভােব অবrd হেয় পেড়।
এই sেযােগ িমtবািহনীর কম/কত/ারা িতনিট বVবsা gহণ কের পুেরা পািকsািন
বািহনীেক আtসমপ/েণর িনেদ/শ :দন। :জনােরল জগিজৎ িসং অেরারােক
িতনিট কলাম িনেয় ঢাকার িদেক drত অgসর হওয়ার জn বলা হয় এবং
একিট িbেগডেক drত হালুয়াঘােটর িদক :থেক ময়মনিসংেহর িদেক অgসর
হওয়ার িনেদ/শ :দওয়া হয়। ভারতীয় :সনাবািহনীর pধান দখলদার পািকsািন
বািহনীেক আtসমপ/ণ করেত বেলন এবং সেŋ সেŋ এই আƒাস :দন :য,
‘আtসমপ/ণ করেল পািকsািন বািহনীর pিত :জেনভা কনেভনশেনর রীিত
অnযায়ী সmানজনক বVবহার করা হেব।’ :জনােরল মােনকশর এই আhান
আকাশবাণী :বতার :থেক নানা ভাষায় বারবার pচার করা হয়। বাংলােদেশর
িবিভn sােন যুেdর তীbতা বাড়েত থােক। pিত :kেt পািকsািন বািহনীেক
এেকর পর এক পরািজত করেত থােক মুিkবািহনী। পূব/ সীমাn :থেক
:জনােরল জগিজৎ িসংেয়র pায় সব কটা বািহনী drতগিতেত ঢাকার িদেক
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এিগেয় আসিছল। kিমlা, চাঁদপুর, bাhণবািড়য়া হানাদার মুk হয় এিদেক ৮
িডেসmর :ভাের কমাªডার আফতাব উিdন খান ১৭০ জন মুিkেযাdা িনেয়
kি•য়ার িমরপুর থানায় sাধীন সাব/েভৗম বাংলােদেশর জাতীয় পতাকা গান
sালুেটর মাধVেম উেtালন কেরন। এরপর ৬৫ জন পািকsািন হানাদার
বািহনীর :দাসর ও রাজাকার পাহাড়পুর মুিkবািহনীর কVােm আtসমপ/ণ
কের। এিদেন kি•য়ার :দৗলতপুরেক শtrমুk কের থানা চtের িবজয় পতাকা
উড়ােনার মধV িদেয় মুিkকামী বীর সূয/সnােনরা :দৗলতপুরেক হানাদারমুk
কেরন। :দৗলতপুরেক হানাদারমুk করেত ৩৫ জন বীর মুিkেযাdাসহ কেয়কশ
নারী-পুrষ শহীদ হন। সবেচেয় বড় যুd সংগিঠত হয় উপেজলার ধম/দহ
বVাংগাড়ী মােঠ। এ যুেd pায় সােড় ৩০০ পািকsািন :সনা িনহত হয়। শহীদ হন
৩ জন বীর মুিkেযাdা ও ৩ জন ভারতীয় িমt বািহনীর সদs। ৮ িডেসmর
সকােল আlার দগ/ায় পািকsািন :সনারা :দৗলতপুর তVাগ করার সময় তােদর
gিলেত মুিkেযাdা রিফক শহীদ হন। এিদেন চTgােমর িমরসরাই উপেজলা
পািকsািন হানাদারমুk হয়। এিদেক পিmম পািকsােন তােদর মূল ভরসার sল
ছেm উপযু/পির :চ•া সেttও পািকsােনর অgগিত pায় :থেম যায়। অntও
অবsা :বশ খারাপ। রাজsান-িসnু সীমােn বরং ভারেতর pাধাnই পিরলিkত
হয়, করািচর ওপর ভারতীয় :নৗ ও িবমান আkমণ অবVাহত থােক। সংেkেপ,
পিmম পািকsােন তােদর :কােনা অgগিত :নই; আর পূেব/ :কবল পmাúগিত।
পািকsােনর ইsান/ কমােªডর সমVক িবপয/য় দৃে• রাওয়ালিপিªডর সামিরক
কত/ারা িনয়ািজর মেনাবল িফিরেয় আনার জn ‘চীেনর তৎপরতা >r হেয়েছ’
বেল তােক জানায়। এেহন :শাচনীয় সামিরক পিরিsিতর মােঝ ইয়ািহয়া খান
nrল আিমন ও জুলিফকার আলী ভুেTােক যথাkেম pধানমntী ও উপpধানমntী
িনেয়াগ কেরন। অnt ভারেত একই িদন অথ/াৎ ৮ িডেসmেরর সnVায় সব/েশষ
সামিরক ও আnজ/ািতক পিরিsিতর আেলােক ভারেতর সরকারী মুখপাt :ঘাষণা
কেরন, ‘পািকsান যিদ পূব/ বাংলায় তােদর পরাজয় sীকার কের :নয়, তেব
অnাn সকল অnেলই ভারত যুd বn করেব; বাংলােদশ ও পিmম
পািকsােনর :কােনা অnেলই :কােনা ভূখN দখল করার অিভpায় ভারেতর
:নই।’ এই :ঘাষণা িবেƒর িবিভn সংবাদমাধVেম pচািরত হওয়ার কেয়ক ঘNা
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বােদ ওয়ািশংটন সময় সকাল এগােরাটায় যখন WSAG -এর bবঠক >r হয়,
তখন JCS -এর :জনােরল রায়ান উপমহােদেশর সব/েশষ সামিরক পিরিsিত
সmেক/ অিভমত বVk করেত িগেয় বেলন :য, ‘পিmমাnেল ভারতীয় বািহনীর
:জার এেগাবার :কােনা লkণ :নই, বরং পািকsােনর অgািভযান :ঠিকেয়
:রেখই তারা সn• রেয়েছ বেল মেন হয়।’ িকnt WSAG -এর সভাপিত :হনির
িকিসÂার রায়ােনর কােছ জানেত চান পূব/ রণাŋন :থেক ভারতীয় bসnেদর
পিmম রণাŋেন িনেয় :যেত কত সময় লাগেত পাের।
:জনােরল রায়ান জানান, ‘:বশ িকছুিদন; তেব িবমানবািহত িbেগড
তাড়াতািড়ই িনেয় যাওয়া সmব, পাঁচ বা ছয় িদেনর মেধVই।’ তৎসেttও এক
সmূণ/ নতুন আশŋার অবতারণা কের িকিসÂার বেলন, ‘মূল p³ হেলা ভারত
যিদ আজাদ কাâীর দখেলর :চ•া চালায় এবং পািকsােনর িবমান ও সাঁেজায়া
বািহনীর Ñংস সাধেন pবৃt হয়, তেব তা হেব পািকsানেক Ñংস করার জn
ভারেতর ইTাকৃত উেদVাগ।’ িকিসÂার অতঃপর আেবগময় ভাষায় সমেবতেদর
িজjাসা কেরন, ‘এই অবsায় যুkরােTর এক িমtেক সmূণ/ পরাভূত হেত
িদেত’ এবং পািকsানেক ‘pেয়াজনীয় সাহাযV pদান :থেক যুkরাTেক িনবৃt
রাখার জn ভারত যিদ ভয় :দখায় তা িক আমরা :মেন িনেত পাির?’ :sট
িডপাট/েমেªটর pিতিনিধ িসেsা বেলই বেসন, ‘ভারেতর এমনতর অিভpায়
রেয়েছ িক না তা সেnহজনক।’ তথািপ িকিসÂার পািকsােনর জn ‘সামিরক
সরবরাহ’ িনিmত করার পেk দৃঢ় অিভমত pকাশ কেরন। সেŋ সেŋ আেkপ
কের বেলন, ‘বত/মান পিরিsিতেত সবিকছুই আমরা কেরিছ, িকnt সবই d’সpাহ
িবলেm।’

৯ িডেসmর ১৯৭১
চতুিদ/ক :থেক অবrd হেয় পেড় পািকsািন বািহনী। িমt ও মুিkবািহনী drত
ঢাকা :পৗঁছার লkV িনেয় চারিদক :থেক অgসর হেT। আেগ একিট বািহনী
যােT আ>গÂ, দাউদকািn ও চাঁদপুর। পিmেম আেরকিট বািহনী :পৗঁেছেছ
মধুমিত নদীর তীের। আেরকিট বািহনী kি•য়া মুk কের চলেছ :গায়ালn
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ঘােটর িদেক। হালুয়াঘাট :থেক এিগেয় আসা বািহনীও :পৗঁেছ :গেছ
ময়মনিসংেহর কাছাকািছ। kি•য়ার kমারখালী উপেজলা পািকsািন
হানাদারমুk হয়। এিদেন আেরা মুk হয় :নtেকানা, পাবনার সাঁিথয়া, খুলনার
ঐিতhবাহী কিপলমুিন, পাইকগাছা, গাইবাnা, অভয়নগর, িtশাল, পূব/ধলাসহ
িবিভn এলাকা। িবেকেল িমtবািহনীর pধান :জনােরল অেরারা কলকাতায় এক
সংবাদ সেmলেন বেলন, ‘আমরা এখন ঢাকা লড়াইেয়র জn pstত।’
জািতসংেঘর অিধেবশেন pিতিনিধtকারী পািকsািন দেলর :নতা মাহমুদ আলী
:দেশ িফের :pিসেডªট ইয়ািহয়া খােনর সেŋ :দখা কেরন। সাংবািদকেদর
কােছ মাহমুদ আলী :সািভেয়ত ভূিমকার সমােলাচনা কের বেলন, ‘:সািভেয়েতর
উিচত িবƒশািnর pিত grt িদেয় ভারেতর পািকsািন :থেক সের দাঁড়ােনা।’
চীন ও আেমিরকার সমথ/েনর পিরেpিkেত িতিন বেলন, ‘পািকsান তােদর
িনভ/ীক ও ঐিতহািসক সমথ/েনর জn অতVn কৃতj।’ বাংলােদশ সরকােরর
মিntসভা ও আওয়ামী লীগ, nাপ, কিমউিনs পািট/ জাতীয় কংেgেসর সমnেয়
গিঠত উপেদ•া পিরষেদর :যৗথ bবঠক অnিwত হয়। ভারত ও ভুটান
বাংলােদশেক sীকৃিতদােনর পর উপেদ•া পিরষেদর এিটই িছল pথম bবঠক।
bবঠেক মুk এলাকায় অসামিরক pশাসেনর কায/kম >r এবং খাদV, িচিকৎসা
ও পুনব/াসেনর ওপর grtােরাপ করা হয়। িমtবািহনীর িবমানবািহনী
টাŋাইেলর িনকটবত/ী :কােনা এক এলাকায় ৭০০ ছtীেসনা এবং ৮০ টন
সামিরক সরÂাম সরবরাহ কের। ভারতীয় :সনাবািহনীর pধান :জনােরল
মােনকশ বাংলােদেশ পািকsািন :সনােদর উেdশ কের বেলন, ‘ভারতীয় বািহনী
বাংলােদেশ pেবশ কেরেছ। :তামরা যিদ বাঁচেত চাও, ভারতীয় বািহনীর কােছ
অst জমা িদেয় আtসমপ/ণ কেরা, নতুবা :তামােদর িনম/মভােব হতVা করা
হেব।’ নবিনযুk pধানমntী nrল আিমন :রিডও পািকsান :থেক ভাষণ :দন।
জািতর উেdেশ ঐকVবdভােব ‘ভারতীয় হামলা’ :মাকািবলা ও ‘dরিভসিn’
নsাৎ করার আhান জানান িতিন। িমtবািহনীর সমােলাচনা কের িতিন বেলন,
‘তােদর নg হামলায় অসংখV :বসামিরক :লাক িনহত হেয়েছ।’ এিদেক,
িসআইএর সূেtর বরাত িদেয় পািকsােনর িবমান ও সাঁেজায়া বািহনীর Ñংস
সাধন পািকsািন কাâীর দখেলর জn ভারতীয় অিভসিnর অিভেযাগ আনার

318

পর ৯ িডেসmের :pিসেডªট িনkন অেপkমাণ মািক/ন সpম :নৗবহরেক
বেŋাপসাগেরর উেdেশ রওনা হওয়ার িনেদ/শ :দন।

মুkpায় বাংলােদেশ পািকsািন বািহনীর সব/াtক পতন :রােধর জn ‘:নৗ,
িবমান ও sল তৎপরতা চালােনাই’ :য সpম :নৗবহেরর pকৃত উেd° িছল তা
অnাn িনভ/রেযাগV সূেt সমিথ/ত। s•তই এই শিkশালী :নৗবহেরর গঠন
িছল বেŋাপসাগের ভারেতর :নৗ অবেরাধ বVথ/ করা, পািকsািন sল বািহনীর
তৎপরতায় সাহাযV করা, ভারতীয় িবমান তৎপরতা pিতহত করা এবং মািক/ন
:নৗেসনা অবতরেণ সাহাযV করার উপেযাগী। িকnt মািক/ন :নৗবহেরর জn
বেŋাপসাগর িছল ৪-৫ িদেনর যাtাপথ। সpম :নৗবহর যখন যাtা >r কের
তখন অথ/াৎ ৯-১০ িডেসmের ভারত ও বাংলােদেশর িমিলত বািহনীর
অgািভযােনর মুেখ পািকsািন বািহনী drত পmাদপসরেণ বVs।

১০ িডেসmর ১৯৭১
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িমtবািহনীর জিŋ িবমানgেলা ঢাকা :বতার :কnd sb কের :দয়, :বামা-রেকট
ছুেড় িবÑs কের :দয় ঢাকার kিম/েটালা িবমানবnর। িমtবািহনীর িবমান
আkমেণ চTgাম ও চালনা বnর অচল হেয় পেড়। কেয়কটা জাহাজভিত/
পািকsািন বািহনী বেŋাপসাগর িদেয় পালােনার সময় ধরা পেড়। সিmিলত
বািহনী উtরাnেলর যুেd সব/াtক সাফলV অজ/ন কেরেছ। িমtবািহনী ও
মুিkবািহনী :যৗথ অিভযান চািলেয় িদনাজপুর, রংপুর ও bসয়দপুেরর শtr
বািহনীেক পরsর :থেক িবিTn কের :দয়। :যৗথ বািহনী এই িতন শহর ছাড়া
রংপুর ও িদনাজপুর :জলা সmূণ/ শtrমুk কের। রােত পািকsািন বািহনী
জামালপুর গVািরসন :ছেড় ঢাকার িদেক পালােনার সময় শহেরর অদূের :যৗথ
বািহনীর মুেখামুিখ হয়। এ যুেd pায় এক হাজার ৫০০ পািকsািন :সনা হতাহত
হয়। বািকরা আtসমপ/ণ কের। যুেd পরাজেয়র আশŋায় :ল. :জনােরল
িনয়ািজ পালােনার পাঁয়তারা কের। তার এই :গাপন অিভসিn িবিবিস ফাঁস কের
:দয়। িনয়ািজ sীয় dব/লতা ঢাকার জn আজ ইªটারকিªটেনªটাল :হােটেল
দmভের বেলন, ‘:কাথায় িবেদিশ সাংবািদকরা, আিম তােদর জানােত চাই,
আিম কখেনা আমার :সনাবািহনীেক :ছেড় যাব না। পরাজয় িনিmত :জেন
পািকsািন হানাদার ও তােদর :দাসর রাজাকার-আলবদররা বাংলােদেশ
বুিdজীবী হতVা >r কের। িদবাগত রােত আলবদর বািহনীর gpঘাতক দল
bদিনক ইেtফােকর কায/িনব/াহী সmাদক িসরাজউdীন :হােসন ও িপিপআইর
িচফ িরেপাট/ার bসয়দ নাজমুল হকেক তােদর বাসভবন :থেক অপহরণ কের।
গভন/র মািলেকর সামিরক উপেদ•া :মজর :জনােরল রাও ফরমান আলী ও মুখV
সিচব পিmম পািকsািন অিফসার মুজাফফর :হােসন কVাªটনেমেªট :জনােরল
িনয়ািজর সেŋ িবsািরত আেলাচনা কেরন এবং ঢাকায় জািতসংেঘর pিতিনিধর
কােছ ‘আtসমপ/েণর’ আেবদন হsাnর কেরন। এেত অব° :কৗশেল
আtসমপ/ণ শbিট বাদ িদেয় অstসংবরণ কথািট বVবহার করা হয়। এই
আেবদেন আেরা :লখা িছল, ‘:যেহতু সংকেটর উdব হেয়েছ রাজৈনিতক
কারেণ, তাই রাজৈনিতক সমাধান dারা এর িনরসন হেত হেব। আিম তাই
পািকsােনর :pিসেডªট dারা অিধকারpাp হেয় পূব/ পািকsােনর িনব/ািচত
জনpিতিনিধেদর ঢাকায় সরকার গঠেনর জn আhান জানাই। আিম

320

শািnপূণ/ভােব kমতা হsাnেরর বVবsা :নওয়ার জn জািতসংঘেক আhান
জানাই।’ এই আেবদন ঢাকায় জািতসংেঘর pিতিনিধ পল মাক/ :হনিরর হােত
:দওয়া হয়। পািকsািন মহেল বাত/ািট মািলক-ফরমান আলী বাত/া িহেসেব
পিরিচিত পায়। পরিদন তা আবার pতVাহার কের :নওয়া হয়। বstত রাও
ফরমান আলীর psােবর সংবাদ ওয়ািশংটেন :পৗঁছােনার সেŋ সেŋ মািক/ন
সরকার এই psাব রদ করার পরামশ/সহ ইয়ািহয়ােক জানান :য, পািকsািন
বািহনীেক সাহাযV করার জn সpম :নৗবহর ইিতমেধVই বেŋাপসাগেরর িদেক
রওনা হেয়েছ। এর ফেল ইয়ািহয়ার মত পিরবিত/ত হয়। অnিদেক িনkেনর
পূব/বত/ী সতক/বাণীর জবােব ৯ িডেসmের :bজেনভ িনkনেক জানান :য,
উপমহােদেশর সমsা সমাধােনর জn pেয়াজন পূব/াnল :থেক পািকsািন
bসn pতVাহােরর জn ইয়ািহয়ােক সmত করােনা। রণাŋেনর বাsব চােপ ১০
িডেসmের পািকsান িনেজই যখন ‘সmানজনক’ভােব bসn pতVাহােরর জn
উেদVাগী হেয় ওেঠ, তখন :সই উেদVাগেক সমথ/ন না কের মািক/ন সরকার বরং
তা রদ করার বVবsা gহণ কেরন। অিধকnt ভারতেক যুdিবরিত psােব সmত
করােনার তািগদ িদেয় ৯ ও ১০ িডেসmের িনkন :bজেনভেক d’দফা বাত/া
পাঠান। ১০ িডেসmের ভারতীয় বািহনীর :মঘনা অিতkেমর সংবাদ লােভর পর
:যেকােনা মূেলV এই অgািভযান :রাধ কের সpম :নৗবহরেক বেŋাপসাগেরর
উপkলবত/ী করার মেতা সময় লােভর উেdে°, ভারতীয় bসn িফিরেয় িনেয়
যাওয়ার শত/ ছাড়াই, :য :যখােন আেছ :সই িভিtেত ‘িনmল যুdিবরিত’
(standstill cease-fire) কায/কর করার বVাপাের ভারতেক সmত করােনার জn
:bজেনেভর ওপর চােপর মাtা বাড়ােনা হয় এবং তােক জানােনা হয় :য, ভারত
যিদ এর পরও সmত না হয় তেব যুkরাT িনেজই এই যুেd জিড়েয় পড়েব।
িনkন pদিশ/ত এই ভীিত :জারদার করার উেdে° িকিসÂার িনেজও
ওয়ািশংটনs :সািভেয়ত pিতিনিধ :ভােরªটসভেক ‘ভারতীয় আkমেণর িবrেd
পািকsানেক সাহাযV করার বVাপাের যুkরােTর অŋীকার-সংkাn’ ১৯৬২
সােলর sারকিলিপ পেড় :শানান এবং এই অŋীকার রkার জn মািক/ন
সরকােরর সংকl বVk কেরন। ঐ িদন সnVায় িকিসÂার িনউ ইয়েক/ hয়াং
hয়ার সেŋ সমg পিরিsিত আেলাচনা কেরন এবং িবেশষ কের ‘পিmম
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পািকsােনর সশst বািহনী Ñংেসর জn ভারতীয় পিরকlনা’ সmেক/ িসআইএ
কতৃ/ক সংগৃহীত ‘িনভ/রেযাগV তেথVর’ উেlখ কেরন। সmবত এই আেলাচনার
ফেল িতbত ও িসংিকয়াংেয়র মেতা ভূখেNর জn ‘ভারত-:সািভেয়ত আঁতাত’
:কােনা তাৎপয/ বহন কের িক না :স সmেক/ hয়াং hয়ার সেnহ গভীরতর হয়
এবং hয়াং hয়া উপমহােদেশর সংঘেষ/ চীেনর সামিরক দািয়t সmেক/ :য
আেবগপূণ/ মnবV কেরন তা িকিসÂার ‘িবলm হেলও চীেনর সামিরক হsেkেপর
আভাস’ িহেসেব গণV কেরন। ফেল উৎসািহত িকিসÂার একই িদেন অথ/াৎ ১০
িডেসmের তৃতীয় বােরর মেতা hঁিশয়ািরসহ :সািভেয়ত ইউিনয়নেক জািনেয় :দন
:য, ভারতেক যুdিবরিতেত সmত করােনার বVাপাের শীিä :কােনা সেnাষজনক
উtর যিদ :সািভেয়ত ইউিনয়ন না িদেত পাের, তেব যুkরাT সpম :নৗবহর
:pরণসহ ‘শk বVবsা’ gহণ করেব। এিদেন dঃখজনক একিট ঘটনা ঘেট।
খুলনার rপসা উপেজলার বাগমারা gােম rপসা নদীেত :নৗবািহনীর জাহাজ
পলাশ িনেয় খুলনার উেdেশ রওনা হওয়ার পর ভারতীয় িবমানবািহনীর সােথ
এক ‘ভুল-:বাঝাবুিঝর যুেd’ :গালার আঘােত শহীদ হন বীরেŸw rhল আিমন।

১১ িডেসmর ১৯৭১
মুিkবািহনীর :গিরলাদল kVাক pাটুন ঢাকাs আেমিরকান ইনফরেমশন
:সªটাের িবেsারণ ঘটায়। :ল. :জনােরল িনয়ািজ ঢাকা িবমানবnর পিরদশ/ন
করেত িগেয় দmভের বেলন, ‘:কােনাkেমই শtrেক কােছ :ঘঁষেত :দওয়া
চলেব না। পািকsািন বািহনী তােদর ঐিতhেক আেরা উjjল করেব। পের
িবমানবnের িতিন িবেদিশ সাংবািদকেদর সেŋ সব/েশষ যুd পিরিsিত িনেয়
আলাপ কেরন। এিদেক রণাŋেন যুdেkেt :যৗথ বািহনী :দেশর িবsীণ/ এলাকা
মুk কের িনেজেদর কতৃ/t pিতwা অবVাহত রােখ। সnVায় সিmিলত বািহনী
বgড়া-রংপুর মহাসড়েকর মধVবত/ী :গািবnগেÂ শিkশালী পািকsািন বািহনীর
ঘাঁিটর ওপর সাঁড়ািশ আkমণ চালায়। সারা রাত যুেdর পর হানাদাররা :ভােরর
িদেক আtসমপ/ণ করেত বাধV হয়। জামালপুর, মুিnগÂ, লাকসাম, আ>গÂ,
টাŋাইল, িদনাজপুেরর িহিলসহ :দেশর িবিভn এলাকা শtrমুk হয়। এ সময়
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পািকsািন হানাদার বািহনী এবং তােদর এেদশীয় :দাসররা kেমই :কাণঠাসা
হেয় পেড়িছল। যিদও এসব এলাকা মুk করেত িগেয় মুিkবািহনী এবং
ভারতীয় িমtবািহনীেক বVাপক যুd করেত হয়। শহীেদর রেk রিÂত হয়
বাংলার মািট। মুিkেযাdা কােদর িসিdকী িনয়িntত টাŋাইেলর মধুপুর অnেল
এিদেন িমtবািহনীর ৭০০ bসn অবতরণ কের। এ সময় পািকsািন িbেগেডর
সেŋ তােদর তীb যুd হয়। অnিদেক পািকsািন bসnেদর অবrd করার
পূব/িনধ/ািরত লkV অজ/েনর জn এবং অংশত উপkলভােগ সpম :নৗবহেরর
সংেযাগ pিতwার কাজ অেপkাকৃত drহ করার জn ১১ িডেসmর :থেক
চTgাম িবমানবnর এবং উপkলভােগ অবকাঠােমা, জাহাজ, :নৗযান pভৃিতর
Ñংস সাধেন ভারতীয় :নৗবািহনীর িবমান ও যুdজাহাজ বVাপকভােব িনযুk
করা হয়। এিদেন ঢাকায় পািকsান :সনাবািহনীর একজন মুখপাt
সাংবািদকেদর জানায়, যিদও পূব/াnেলর যুdাবsা খুব ভােলা নয়, তার পরও
আমােদর আtসমপ/েণর p³ই ওেঠ না। এিদেক ঢাকায় :বলা ৩টা :থেক
অিনিদ/•কােলর জn সাnV আইন জাির করা হয়।
যেশােরর মুk এলাকায় অsায়ী রাTপিত bসয়দ নজrল ইসলাম ও
pধানমntী তাজউdীন আহমদ bবঠক কের কেয়কিট gরtপূণ/ িসdােnর কথা
:ঘাষণা কেরন। এই :ঘাষণার মেধV gরtপূণ/ হেলা:
(১) বাংলােদশ সরকার ওয়ার TাইবুVনাল গঠন কেরেছ। এ TাইবুVনাল
নরহতVা, লুNন, গৃহদাহ ও নারী িনয/াতেনর অিভেযােগ যুdবিnেদর িবচার
করেব।
(২) ২৫ মােচ/র আেগ িযিন জিম :দাকােনর মািলক িছেলন তােদর সব
িফিরেয় :দওয়া হেব।
(৩) সব নাগিরেকর ধম/ীয় sাধীনতা থাকেব।
(৪) জামায়ােত ইসলামী, মুসিলম লীগ, িপিডিপ, :নজামী ইসলামী িনিষd করা
হেব। gরtপূণ/ এসব িসdাn :ঘাষণা কের pধানমntী তাজউdীন আহমদ বেলন,
‘ইয়ািহয়া খান বাঙািল জািতেক Ñংস করেত :চেয়িছল। িকnt তারা তা পারল না।’
লােখা শহীেদর রেkর িবিনমেয় sাধীনতা লােভর জn কৃতjতা জািনেয় বেলন,
‘এ িশ>রাTেক গেড় :তালার দািয়t এই :দেশর pিতিট নাগিরেকর দািয়t।’
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অsায়ী রাTপিত বেলন, ‘ভারেতর সেŋ আমােদর সmক/ রেয়েছ পরsেরর
সাব/েভৗম ও sাধীনতা অkুণœ :রেখ। এিদেক :মজর :জনােরল রাও ফরমান
আলী খােনর মাধVেম ডা. মািলেকর psাব ঢাকায় িনেয়ািজত জািতসংেঘর
pিতিনিধর কােছ :পশ করা হয়। সাংবািদক :kয়ার :হািলংওয়াথ/ সানেড :টিলgাফ
পিtকায় এক িরেপােট/ উেlখ কেরন :য, :মজর :জনােরল রাও ফরমান আলী
গভন/েরর পেk পাঁচিট শেত/ আtসমপ/েণর কথা জানান। শত/gেলা হেT:
১. পািকsািন বািহনী ভারতীয় বািহনীর কােছ আtসমপ/ণ করেব।
২. বাংলােদেশর মুিkেযাdােদর সােথ তারা :কােনা িলিখত চুিk করেব
না।
৩. পিmম পািকsােনর এক লাখ নাগিরকেক পিmম পািকsােন :ফরত
:যেত িদেত হেব।
৪. এরপর পািকsািন bসnেদরও পিmম পািকsােন :যেত িদেত হেব।
৫. সtেরর িনব/াচেন আওয়ামী লীেগর িনব/ািচত জনpিতিনিধেদর হােত
kমতা তুেল িদেত হেব।
িকnt ইয়ািহয়া খান এ psাব নাকচ কেরন। বরং িতিন যুkরাTেক
পািকsানেক যুd সহায়তা :দবার দািব জানান। িকnt :pিসেডªট িনkন এ িবষেয়
িনmুপ থােকন। যুkরাT >ধু জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদ উtািপত যুdিবরিতর
psাব :মেন :নওয়ার জn :জার দািব জানায়। :হায়াইট হাউেসর মুখপাt
:রানাl িজগলার বেলন, ‘জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর psাব :মেন :নওয়া
ভারত-পািকsান উভেয়র জnই অতVাব°ক। িতিন জানান, :pিসেডªট িনkন
বVাপাের িনরাপtািবষয়ক উপেদ•া িকিসÂােরর সেŋ পরামশ/ কেরেছন।’

১২ িডেসmর ১৯৭১
আেগর িদন তৎকালীন মািক/ন পররাTমntী :হনির িকিসÂার ওয়ািশংটেন
বাংলােদেশর বnুরাT রািশয়ার pিতিনিধ :ভােরªটসভেক hঁিশয়ার কের বেলন,
পরিদন (১২ িডেসmর) মধVােhর আেগ ভারতেক অব°ই যুdিবরিত :মেন
িনেত বাধV করেত হেব। অnথায় যুkরাT িনেজই pেয়াজনীয় সামিরক বVবsা
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gহণ করেব। িকnt িকিসÂার িনmয়ই জানেতন, রণাŋেন আসn িবজয় দৃে•
ভারত এই চরমপt অgাh করেবই। কােজই মািক/ন pশাসন ঐ িদনই :কােনা
এক সমেয় তােদর আসn হsেkেপর িসdাn পািকsানেক জািনেয় :দন,
উপমহােদেশ তখন অব° ১২ িডেসmর। এই সংবােদর সেŋ সেŋ ঈএঝ :ল.
:জনােরল gল হাসান :টিলেফানেযােগ পশতু ভাষায় িনয়ািজেক জািনেয় :দন,
পরিদন অথ/াৎ ১৩ িডেসmেরর মধVােh পািকsািন বািহনীেক সাহাযV করার জn
‘উtর ও দিkণ উভয় িদক :থেক বnুরা এেস পড়েব। দিkেণর বnু তথা সpম
:নৗবহর বেŋাপসাগর অবিধ আসার জn মািক/ন নাগিরক উdােরর :য অজুহাত
বVবহার কের :সই মািক/ন ও অnাn পাmাতV নাগিরকেদর উdারকম/ িতনিট
িbিটশ রেয়ল এয়ারেফােস/র িবমান কতৃ/ক ১২ তািরেখই সmn হয়। gল
হাসােনর সংবােদর পর ঢাকার সামিরক কতৃ/পk িনেজেদর pিতরkার
আেয়াজন িনরŋuশ করার জn চিbশ ঘNার জn কারিফউ জাির কের ঘের ঘের
তlািশ >r কের। এিদন রােত pােদিশক সরকােরর :বসামিরক উপেদ•া
:মজর :জনােরল রাও ফরমান আলী আলবদর ও আলশামেসর :কndীয়
অিধনায়কেদর :ডেক পাঠান সদর দpের। তার সভাপিতেt অnিwত হয় :গাপন
সলাপরামশ/। এই bবঠেক বুিdজীবী হতVার নীলনকশা pণয়ন করা হয়। ফরমান
আলী তােদর হােত তুেল :দন বুিdজীবীসহ িবেশষ িবেশষ :নতৃsানীয়
বVিkবেগ/র নােমর তািলকা। বুিdজীবী হতVার পিরকlনা িহেসেব :সই রােতই
আলবদর বািহনী সাংবািদক িনজামউিdন আহমদ, আ ন ম :গালাম :মাsফােক
তােদর বাসভবন :থেক অপহরণ কের। তারা আর কখেনা িফের আেসনিন।
পািকsািনেদর :শষ লড়াইেয়র pstিত সেttও রণাŋেন তােদর পmাদপসরেণর
ধারা তখেনা অপিরবিত/ত। ১২ িডেসmর সকাল আটটায় নরিসংদীর ওপর
পািকsািন দখেলর অবসান ঘেট। িবেকেল ভারেতর আেরকিট ইউিনট (৪
গাড/স) :ডমরা ঘাট :থেক মাt পাঁচ িকেলািমটােরর মেধV এেস হািজর হয়।
সূয/ােsর আেগ জামালপুর ও ময়মনিসংেহর িদক :থেক :জনােরল নাগরার
বািহনী টাŋাইেল পVারাsVট বVাটািলয়েনর সেŋ :যাগ িদেয় শিkশালী pিতেরাধ
গেড় :তােল। িমtবািহনী টাŋাইেলর িমজ/াপুর, কািলয়াৈকর ও পাƒ/বত/ী অnেল
ছtীেসনা নািমেয় রােত pচN আkমণ চালায়। তােদর সাহােযV এিগেয় আেস
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কােদিরয়া বািহনী। >r হয় তুমুল যুd। ফেল ঢাকা অিভযােনর সব/ােপkা
সmাবনাপূণ/ পেথর সdVবহার >r হয়। িদনাজপুর অnেলর মুিkবািহনী ও
িমtবািহনী খানসামা থানা আkমণ কের। যুেd িমtবািহনীর ১৫ জন ও সাত
মুিkেযাdা শহীদ হন। তােদর হােত এক :মজরসহ পািকsািন বািহনীর ১৯ জন
ধরা পেড়। তেব এিদনই িদনাজপুেরর িবরল থানায় বহলা gােম ঘেট গণহতVার
নৃশংস ঘটনা। ১২ িডেসmর পািকsািন হানাদার বািহনীর একিট দল pেবশ কের
ওই gােম। ঐ সময় মুিkেযাdােদর pবল আkমেণর মুেখ িপছু হটার
একপয/ােয় কাnন কVােmর খানেসনারা অnpেবশ কের ওই gােম। তারা
gামবাসীেক gাম :ছেড় যাবার িনেদ/শ :দয়। খানেসনােদর িনেদ/শ মেতা
তিlতlা িনেয় gামবাসীরা gাম ছাড়ার উেদVাগ :নয়। এই সময় খানেসনারা
মাইকেযােগ আবার তােদর এক হবার িনেদ/শ :দয়। তখন মাগিরেবর নামােজর
সময়। অেনেক নামােজর কাতাের দাঁিড়েয় :গেছ। সকেল নামােজর কাতাের
দাঁড়ােল bাশফায়ার করা হয় :পছন :থেক। এেত ঘটনাsেল শহীদ হন ৩৭ জন।
এিদন নীলফামারী, গাইবাnা, নরিসংদী, সিরষাবাড়ী, :ভড়ামারা, Ÿীপুর
হানাদারমুk হয়। দিkেণ ভারতীয় :নৗবািহনী সpম :নৗবহেরর আসn তৎপরতা
সব/ উপােয় িবিçত করার জn চালনা :থেক কkবাজার পয/n :ছাট-বড় অবিশ•
সকল জাহাজ ও :নৗযান, উপkলীয় অবকাঠােমা, কkবাজার িবমানবnর
pভৃিত Ñংস বা অেকেজা কের :ফেল।
িদিlেত kজেনটসভ এবং মেsােত িড িপ ধেরর যুগপৎ আেলাচনার ফেল
drতগিতেত উভয় সরকার মািক/ন ও চীনা হsেkেপর hমিক :মাকািবলায় যুg
ভূিমকা gহেণ সkম হন। সpম :নৗবহেরর আগমন-সংkাn খবর তখেনা (এবং
১৩ িডেসmেরর সnVা পয/n) ভারেত :কবল slসংখVক নীিতিনধ/ারকেদর মেধV
সীিমত। তবু মািক/ন pশাসেনর hমিকর pকা° জবাব দান এবং ভারেতর
জনসাধারণেক আসn িবপদ ও কেঠার সংgােমর জn pstত করার উেdে°
১২ িডেসmর িদিlেত িবেশষভােব আেয়ািজত এক জনসভায় ইিnরা গাnী
‘সmুেখর অnকার িদন’ ও ‘দীঘ/তর যুেdর সmাবনা’ সmেক/ সতক/ কেরন।
:সই সেŋ সাধারণ পিরষেদর সাmpিতক আhােনর জবােব এবং পেরাkভােব
মািক/ন চরমপt pতVাখVান কের জািতসংঘ মহাসিচক উথাªটেক এক বাত/ায়
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ইিnরা জানান, ভারত যুdিবরিত :ঘাষণা এবং ভারতীয় bসn sেদেশ িফিরেয়
আনার জn pstত আেছ, একমাt যিদ পািকsান বাংলােদশ :থেক bসn
pতVাহাের এবং বাংলােদশ সরকােরর সেŋ শািnপূণ/ মীমাংসায় :পৗঁছােত সmত
হয়।

১৩ িডেসmর ১৯৭১
পূব/ ও উtর িদক :থেক িমtবািহনী ঢাকার pায় ১৫ মাইেলর মেধV :পৗঁেছ যায়।
৫৭ নmর িডিভশেনর dেটা িbেগড এিগেয় আেস পূব/ িদক :থেক। উtর িদক
:থেক আেস :জনােরল গnব/ নাগরার িbেগড এবং টাŋাইেল নােম ছtীেসনারা।
পিmেম ৪ নmর িডিভশনও মধুমিত পার হেয় :পৗঁেছ যায় পdার তীের। রাত
নয়টায় :মজর :জনােরল নাগরা টাŋাইল আেসন। িbেগিডয়ার :kর ও
িbেগিডয়ার সান িসং সnVা :থেক টাŋাইেল অবsান করিছেলন। রাত সােড়
নয়টায় টাŋাইল ওয়াপদা :রs হাউেস তারা পরবত/ী যুd পিরকlনা িনেয়
আেলাচনায় বেসন। আেলাচনার >rেত :মজর :জনােরল নাগরা মুিkবািহনীর
উËিসত pশংসা কের বেলন, মুিkেযাdারা যিদ আমােদর িবনা বাধায় এতটা
পথ পািড় িদেত সাহাযV না করেতন, তাহেল আমােদর বািহনী দীঘ/ রাsায় যুd
করেত করেত kাn হেয় পড়ত। রাsােতই আমােদর অেনক শিk kয় হেয়
:যত। এিদন :ল. কেন/ল সিফউlাহর ‘এস’ :ফাস/ ঢাকার উেdেশ রওনা হেয়
ঢাকার উপকেN :ডমরা :পৗঁছায়। সমুdপেথ শtrেদর পালােনার sেযাগ কেম
যাওয়ায় ঢাকায় পািকsািন হানাদারেদর সংখVা kমাগত বাড়েত থােক। ঢাকা
চূড়াn লড়াইেয়র sল বেল িচিhত হেত থাকায় সmাবV িনয়িতর আশŋাও drত
বাড়েত থােক। bসয়দপুের এিদেন আtসমপ/ণ কের ৪৮ পাÂাব :রিজেমেªটর
অিধনায়কসহ ১০৭ পািকsািন :সনা। চতুথ/ :বŋল চTgােমর িদেক এেগােনার
পেথ নািজরহােট হানাদাররা বাধা :দয়। এখােন ২৪তম ×িªটয়ার :ফাস/ তােদর
িতন :কাmািন এবং :বশিকছু ইিপিসএএফসহ অবsান িনেয়িছল। এখােন
বVাপক যুেdর পর পািলেয় যায় হানাদাররা। এিদেক বাংলােদেশর িনয়িমত
বািহনীর সব/pথম ইউিনট িহেসেব ২০-ইিব ঢাকার শীতলkVার পূব/পােড়
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মুরাপাড়ায় :পৗঁছায়। :যৗথবািহনীর অgবত/ী :সনাদল শীতলkVা ও বালু নদী
অিতkম কের ঢাকার ৫-৬ মাইেলর মেধV :পৗঁেছ যায়। বালু নদীর পূব/ িদেক
পািকsািন বািহনী শk pিতরkাবVবsা গেড় :তােল। বাসােবা ও িখলগাঁও
এলাকার চারিদেক আেগ :থেকই পািকsান বািহনী িফl িডেফn বা আkমণ
pিতহত করার জn সব/াtক বVবsাসহ অবsান িনেয়িছল। ঢাকার আকাশ
ভারতীয় িবমানবািহনীর একTt িনয়ntেণ থাকায় তারা পািকsািন সামিরক
অবsােনর ওপর তীb আkমণ চালায়। িনয়ািজেক জানােনা হয়, ঐ িদন
পািকsািন বািহনীর সহায়তার জn ‘িমtেদর’ :য এেস :পৗঁছােনার কথা িছল,
তা আটচিlশ ঘNার জn িপিছেয় :দওয়া হেয়েছ। পািকsােনর ঊÑ/তন :নতৃt
চীনেক সামিরক হsেkেপর বVাপাের রািজ করােনার কােজ ইসলামাবােদ সারা
িদন ধের :চ•া চািলেয় যায়। িপিকংেয় পািকsািন দূতাবাসেকও :দখা যায়
কম/তৎপর। মািক/ন যুkরাT ও পািকsােনর এই িমিলত pেচ•ার ফেল িসিকমভুটান সীমােn :মাতােয়ন চীনা bসnবািহনীেক িকছুটা তৎপর হেত :দখা যায়,
িকnt ভারেত :য তা িবেশষ উেdেগর সnার কেরিছল এমন নয়। এিদেক
বাংলােদশ সরকােরর pবাসী সদর দpের বাংলােদশেক ভারত :থেক িবিTn
করার এক অসফল pয়াস িঠক একই সমেয় পিরলিkত হয়। ১২-১৩ িডেসmের
িনউ ইয়েক/র মধVরািtর আেগ সামিরক হsেkেপর িবষেয় চীেনর সmিত আদায়
সােপেk সpম :নৗবহরেক িনmল করা এবং িনরাপtা পিরষেদর bবঠক মুলতিব
করার বVবsা চলিছল, িঠক :সই সময় কলকাতায় ১৩ িডেসmর সকােল পররাT
সিচেবর পদ :থেক pায় মাসািধককাল যাবৎ অবVাহিতpাp মাহবুবুল আলম
চাষী যুdিবরিতর এক িববৃিতেত sাkর সংgেহর উেdে° অsায়ী রাTপিতর
সেŋ :দখা কেরন। এই psািবত িববৃিতর pধান বkবV িছল: বাংলােদেশর
sাধীনতা সmেক/ রাজৈনিতক মীমাংসায় :পৗঁছার উেd° িনেয় যিদ :শখ
মুিজবেক মুিk :দওয়া হয়, তেব তৎkণাৎ বাংলােদশ সরকার যুdিবরিত
:ঘাষণা করেবন।
বাংলােদশ তখন ভারেতর সেŋ যুg কমাªড বVবsায় আবd, কােজই
বাংলােদেশ অsায়ী রাTপিত যিদ একতরফাভােব যুdিবরিত :ঘাষণা করেতন,
তেব ভারতীয় বািহনীর পেk এককভােব ঢাকার িদেক এিগেয় যাওয়া
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নীিতগতভােব অিসd হেতা। সmবত এই িবেবচনা :থেকই bসয়দ নজrল উk
িববৃিতেত sাkরদােন অসmত হন এবং সেŋ সেŋ িবষয়িট pধানমntী
তাজউdীেনর :গাচের আেনন। িনরাপtা পিরষেদর মুলতিব bবঠেক মািক/ন
যুkরােTর যুdিবরিত psাব তৃতীয় :সািভেয়ত :ভােটর মুেখ যথারীিত বািতল
হেয় যায়। সাংবািদক :সিলনা পারভীনেক তার িসেdƒরীর বাসা :থেক ধের
িনেয় যায় িকছু আলবদর কম/ী। ১৮ িডেসmর :সিলনা পারভীেনর gিলেত:বয়েনেট kতিবkত মৃতেদহ পাওয়া যায় রােয়র বাজার বধVভূিমেত।

১৪ িডেসmর ১৯৭১
সকােল পািকsািন বািহনীর sাইপার বুেলেটর আঘােত শহীদ হন (বীরেŸw)
কVােpন মিহউিdন জাহাŋীর। মুিkেযাdা ও িমtবািহনীর সব/াtক হামলার
মুেখ পািকsািন :সনারা িদনাজপুর হেত bসয়দপুের পািলেয় যায় এবং িদনাজপুর
হয় শtrমুk। ঢাকােক মুk করার জn সমেবত ভারত ও বাংলােদশ বািহনীর
সংখVাও drত ঊÑ/মুখী। একিট ভারতীয় িbেগড এবং একিট :গালnাজ
:রিজেমªট :ঘাড়াশাল :থেক টŋী আসার পেথ পুবাইেল পািকsািন বািহনীর
িবrেd সংঘেষ/ িলp হয়। অn আেরকিট ভারতীয় িbেগেডর অধ/াংশ
দাউদকািn :থেক :হিলকpারেযােগ নারায়ণগেÂর দিkেণ এেস :পৗঁছায়।
িমtবািহনীর কামােনর :গালা িগেয় পড়ল ঢাকা কVাªটনেমেªটও। :স :গালার
আওয়ােজ :গাটা শহর কাঁপল। ঢাকার সবাই বুঝল, আর রkা :নই। গভন/র
মািলক :সিদন সকােলই ‘সমg পিরিsিত’ িবেবচনার জn গভন/র হাউেস
মিntসভার এক জrির bবঠক ডাকেলন। ওই bবঠক বসােনার বVাপােরও রাও
ফরমান আলী এবং িচফ :সেkটাির মুজাফফর :হােসেনর হাত িছল। মিntসভার
bবঠক বসল :বলা ১১টা নাগাদ। একিট পািকsািন িসগnাল :থেক িদিlর
িবমান সদর দpর জানেত পাের, মাt ঘNা খােনক বােদ ঢাকার গভন/র ভবেন
গভন/েরর মিntসভার bবঠক অnিwত হেত চেলেছ। তৎkণাৎ ঐ bবঠক
চলাকােলই গভন/র ভবন আkমেণর িসdাn gহণ করা হয় এবং :মঘালেয়র
িশলং িবমানঘাঁিট :থেক :pিরত অধ/ডজন িমগ-২১ সিঠক সমেয় গভন/র ভবেনর
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ওপর িনভু/ল রেকট আkমণ চালায়। মিntপিরষদসহ গভন/েরর তাৎkিণক
পদতVােগর ফেল ‘পূব/ পািকsােনর’ :শষ pিতরkার দািয়t সmূণ/ভােব
িনয়ািজর ওপর ns হয়। গভন/র ভবেনর পরও ঢাকার সামিরক লkVবstসমূেহর
ওপর ভারতীয় িবমান আkমণ অবVাহত থােক। সপািরষদ গভন/র মােলেকর
পদতVােগর সংবাদ এবং ঢাকার ইsান/ কমাªড :থেক ঘন ঘন :pিরত dগ/ত
বাত/ায় ‘পূব/ পািকsােনর’ pকৃত অবsা সmেক/ অবেশেষ ইয়ািহয়া খােনর
bচতেnাদয় হয়। :বলা আড়ইটার িদেক গভন/র মােলক এবং ইsান/ কমােªডর
:সনাপিত :ল. :জনােরল িনয়ািজর কােছ ইয়ািহয়ার :য বাত/া এেস :পৗঁছায়
তােত পািকsািন bসn ও তােদর সহেযাগীেদর জীবনরkার জn ‘যুd বn
করার pেয়াজনীয় সকল বVবsা gহেণর’ অnমিত :দওয়া হয়। ইয়ািহয়ার
অnমিত লােভর পর :জনােরল িনয়ািজ কেয়কিট শত/সংবিলত যুdিবরিতর এক
psাব ভারত সরকােরর কােছ পাঠােনার জn মািক/ন কnাল :জনােরল
িsভাকেক অnেরাধ জানায়। িsভাক বাত/ািট িদিl না পািঠেয় ওয়ািশংটেন
পাঠান। যিদও :যেকােনা বাত/া তৎkণাৎ পৃিথবীর :যেকােনা pােn পাঠাবার
মেতা বVবsা মািক/ন যুkরােTর িছল, তবু শািn pিতwার জn অসাধারণ
grtপূণ/ এই বাত/া, যা অিবলেm :পৗঁছােল ঢাকায় বিn িকছু বুিdজীবীসহ
অেনেকর pাণ হয়েতা রkা :পত, সংিÇ• pাপেকর কােছ :পৗঁছােত pায় এkশ
ঘNা অিতবািহত হয়! িমtবািহনী তখন pচNভােব ঢাকার সামিরক
লkVবstgেলার ওপর আkমণ চািলেয় যােT। িকnt তখেনা তারা িঠক জােন না
:য, ঢাকার :ভতেরর অবsাটা কী। পািকsািন বািহনী কীভােব ঢাকার লড়াইেয়
লড়েত চায় এবং ঢাকায় তােদর শিkই বা কতটা, :স খবর িমtবািহনী জােন
না। নানাভােব আসল খবরটা িকছুেতই পাওয়া :গল না। যা পাওয়া :গল সব
ভুল। িমtবািহনী মেন করল, ঢাকার :ভতের লড়াই করার জn যিদ bসnেদর
এিগেয় :দওয়া যায় এবং সেŋ সেŋ যিদ িবমান আkমণ চালােনা হয়, তেব
লড়াইেয় সাধারণ মাnষও মরেব। িমtবািহনী এটা িকছুেতই করেত চাইিছল না।
তাই ওই িদনই তারা একিদেক :যমন :ফর পািকsািন বািহনীর কােছ
আtসমপ/েণর আেবদন জানাল এবং :তমিন অnিদেক ঢাকার সাধারণ
নাগিরকেদর অnেরাধ করল, আপনারা শহর :ছেড় চেল যান। উtর এবং পূব/

330

রাজধানীর dিদেকই তখন আেরা বh িমtেসনা এেস উপিsত। চাঁদপুেরও আর
একটা বািহনী bতির হেT নদীপেথ অgসর হওয়ার জn। এিদেন ৯ মােসর
রkগŋা :পিরেয় :গাটা জািত যখন উদেয়র পেথ দাঁিড়েয়, পূব/ িদগেn িবজেয়র
লাল সূয/ উিদত হেT, িঠক :সই সময়ই রােতর আঁধাের পািকsািন হানাদার
বািহনীর :দাসর জািতর :Ÿw সnানেদর :বেছ :বেছ হতVা কের। ঘর :থেক তুেল
িনেয় রােয়র বাজার বধVভূিমেত নৃশংসভােব হতVা করা হয় বাঙািল জািতর :সরা
িশkক, সাংবািদক, িচিকৎসক, pেকৗশলী, সািহিতVকসহ :দেশর বেরণV কৃিত
সnানেদর। পািকsািন বািহনী ও জামায়াত ইসলামীর :নতৃtাধীন কVাডার grপ
আলবদর বািহনী বুিdজীবী িনধনযেjর :হাতা। বুিdজীবী হতVার pধান ঘাতক
িছেলন বদর বািহনীর :চৗধুরী মঈndীন (অপােরশন ইনচাজ/) ও
আশরাফুjামান খান (pধান জlাদ)। তািলকা pণয়েন িবƒিবদVালেয়র িশkক
ও মািক/ন :গােয়nা সংsা িসআইএর ভূিমকা রেয়েছ বেল জানা যায়। বুিdজীবী
হতVায় যারা ঘৃণV ভূিমকা রােখ তােদর মেধV রেয়েছ যুdাপরাধী পািকsািন
অিফসার িbেগিডয়ার রাজা, িbেগিডয়ার আসলাম, িbেগিডয়ার বিশর,
িbেগিডয়ার শরীফ, কVােpন তােরক, কেন/ল তাজ, কেন/ল তােহর, িভিস
pেফসর ড. সাjাদ :হাসােয়ন, ড. :মাহর আলী, আলবদেরর এ িব এম
খােলক মজুমদার, আশরাফুjামান ও :চৗধুরী মাঈnিdন। এেদর :নতৃt :দয়
:মজর :জনােরল রাও ফরমান আলী।

১৫ িডেসmর ১৯৭১
অপরােh িনয়ািজর যুdিবরিতর বাত/া িদিlেত :পৗঁছােনার পর :দখা যায়,
পািকsািন বািহনীর আtসমপ/ণ এই psােবর অnগ/ত নয়। তার psােবর মূল
িবষয় িছল, যুdিবরিতর পর অstশstসেমত পািকsািন বািহনীর :কােনা
পূব/িনধ/ািরত sােন, s•তই দিkেণ উপkলভােগ, জমােয়ত হওয়ার পূণ/
িনরাপtা িবধান করা। এ ছাড়া, ১৯৪৭ সাল :থেক :যসব বিহরাগত পূব/
বাংলায় বসবাস কের এেসেছ এবং sানীয় অিধবাসীেদর মেধV যারা ১৯৭১-এর
মাচ/ :থেক পািকsািন শাসেনর সেŋ সহেযািগতা কেরেছ তােদর যােত :কােনা
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kিত না করা হয়, তdেম/ িনmয়তা লােভর অnেরাধ িনয়ািজর বাত/ায় জানােনা
হয়। তা ছাড়া পিmম পািকsান সীমােn যুdিবরিত সmেক/ িনয়ািজর psােব
:কােনা উেlখ না থাকায়, এই bসnবািহনী পিmম পািকsােন :পৗঁছার পর
যুেdর পরবত/ী গিতpকৃিত কী দাঁড়ােব তা িছল আর একিট িবচায/ িবষয়। এই
সব অিনmয়তা দূর করার জn :জনােরল মােনকশ পািকsািন psাব pতVাখVান
কের িনয়ািজর কােছ দািব কেরন, ভারতীয় বািহনীর কােছ পািকsািন বািহনীর
শত/হীন আtসমপ/ণই যুdিবরিত :ঘাষণার একমাt িভিt হেত পাের। সnVায়
দিkণ, পূব/, পূব/-উtর ও উtর িদক :থেক ভারত ও বাংলােদেশর িমিলত
বািহনী ঢাকা নগরীর উপকেN সমেবত।
সpম :নৗবহেরর sল সংেযাগ pিতwার সmাবV sান চTgাম উপkলভাগও
তখন িমtবািহনীdেয়র করায়t হওয়ার পেথ। সারা িদন ধের ভারতীয় জিŋ
িবমান ঢাকায় পািকsািন বািহনীর িবিভn অবsানsল, বাংকার, কমাªড :কnd,
সামিরক উপদpর pভৃিতর ওপর আkমেণর তীbতা বািড়েয় চেল। আkমেণর
মুেখ দখলদার bসnরা নানা :কৗশল অবলmন কের। :কােনা :কােনা পািকsািন
বাংকােরর ওপর আkমণ চালােত িগেয় ভারতীয় িবমান বVথ/ হেয় িফের যায়;
:কননা, আtরkােথ/ পািকsািনরা :সই সব বাংকােরর তাপদg ছােদ হাত-পা
বাধা অবsায় sানীয় জনসাধারণেক শািয়ত :রেখিছল। ৩২৪ :সনািনবাস :থেক
অিফসাররা তােদর দpর সিরেয় িনেয়িছল অসামিরক এলাকার িবিভn অংেশ।
িকnt :দেশর সাধারণ মাnষই :যখােন িবপেk, :সখােন সের িগেয়ও তােদর
পিরtাণ :মেলিন। তােদর নতুন আŸেয়র খবর সােথ সােথ আশপােশর মাnষ
জািনেয়েছ মুিkেযাdােদর; মুিkেযাdারা খবর পািঠেয়েছ নগেরর উপকেN
ভারতীয় িসগnালসেক এবং তার িকছু পেরই ভারেতর জিŋ ও :বামাr িবমান
এই সব নতুন লkVবstর িবrেd তৎপর হেয়েছ। ভারতীয় িবমানবািহনীর
লkVেভদী, উপযু/পির আkমণ :থেক আtরkার কােজ বVিতবVs, সnts ও
সmূণ/ পিরŸাn পািকsািন ইsান/ কমাªড এমিনভােব শত/হীন আtসমপ/েণর
িদেক তািড়ত হয়। ৩২৫ অবেশেষ িনয়ািজর অnেরােধ ১৫ িডেসmর িবেকল
সােড় পাঁচটা :থেক পরিদন সকাল সােড় নয়টা পয/n ভারতীয় িবমান আkমণ
sিগত রাখা হয়।
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পাশাপািশ ভারতীয় ও বাংলােদশ বািহনীর তরফ :থেক :জনােরল
িনয়ািজেক জািনেয় :দওয়া হয়, পািকsািন বািহনী আtসমপ/ণ না করা পয/n
:কােনা যুdিবরিত হেত পাের না। ১৬ িডেসmর সকাল ৯টার মেধV শত/হীন
আtসমপ/ণ না করা হেল আবার িবমান হামলা >r করা হেব। রােত :যৗথ
বািহনী সাভার :থেক ঢাকার উেdেশ যাtা >r কের। পেথ কােদর িসিdকীর
:নতৃেt কােদিরয়া বািহনী ভারতীয় ও বাংলােদশ বািহনীর সেŋ :যাগ :দয়।
রাত dেটায় িমরপুর িbেজর কােছ :যৗথ বািহনী পািকsািন bসেnর মুেখামুিখ
হয়। :যৗথ বািহনী িbজ দখেলর জn pথেম কমােªডা পdিতেত আkমণ >r
কের। িbেজর ওপাশ :থেক পািকsািন বািহনী মুhমু/h :গালাবষ/ণ করেত থােক।
এ সময় :যৗথ বািহনীর আেরকিট দল এেস পিmম পাড় িদেয় আkমণ চালায়।
সারা রাত তুমুল যুd চেল।

১৬ িডেসmর ১৯৭১
সকােল িবমানাkমণ িবরিতর সময়সীমা :শষ হওয়ার িকছু আেগ :মজর
:জনােরল রাও ফরমান আলী জািতসংেঘর pিতিনিধ জন :কিলর মাধVেম
ভারতীয় সামিরক কতৃ/পkেক অsায়ী যুdিবরিতর সময়সীমা আরও ছয় ঘNার
জn বািড়েয় িদেয় ভারেতর একজন sাফ অিফসার পাঠােনার অnেরাধ জানান
যােত অst সমপ/েণর বVবsািদ িsর করা সmব হয়। এই বাত/া পাঠােনার িকছু
আেগ :মজর :জনােরল নাগরার বািহনী কােদর িসিdকী বািহনীেক সেŋ কের
িমরপুর িbেজ হািজর হন এবং :সখান :থেক নাগরা িনয়ািজেক আtসমপ/েণর
আhান জানান। িনয়ািজর আtসমপ/েণর ইTা বVk হওয়ার পর সকাল ১০টা
৪০ িমিনেট মুিkেযাdােদর সেŋ িনেয় নাগরার বািহনী ঢাকা শহের pেবশ
কের। ২ নং :সkর কমাªডার :মজর হায়দােরর :নতৃেt মুিkেযাdারা :ডমরা
অিতkম কের কমলাপুর :রলেsশন ও মুগদাপাড়া িদেয় ঢাকায় pেবশ কের
:বতার :কnd দখল কের।
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পািকsািনেদর আtসমপ/েণর দিলল এবং সংিÇ• অnwােনর বVবsািদ
চূড়াn করার জn ভারতীয় ইsান/ কমােªডর িচফ অব sাফ :মজর :জনােরল
জVাকব মধVােh ঢাকা এেস :পৗঁছান। িবেকল চারটার আেগই বাংলােদশ
িনয়িমত বািহনীর dিট ইউিনটসহ :মাট চার বVাটািলয়ন bসn ঢাকা pেবশ
কের। সেŋ কেয়ক সহs মুিkেযাdা। ঢাকার জনিবরল পথঘাট kেম জনাকীণ/
হেয় উঠেত >r কের ‘জয় বাংলা’ মুখিরত মাnেষর িভেড়। িবেকল চারটায়
ভারেতর ইsান/ কমােªডর pধান ও ভারত-বাংলােদশ যুg কমােªডর অিধনায়ক
:ল. :জনােরল জগিজৎ িসং অেরারা, বাংলােদেশর :ডপুিট িচফ অব sাফ grপ
কVােpন আবdল কিরম খnকার এবং ভারেতর অপরাপর সশst বািহনীর
pিতিনিধগণ ঢাকা অবতরণ কেরন। এর আধঘNা বােদ ঐিতহািসক :রসেকাস/
ময়দােন এক িবশাল হেষ/াৎফুl জনতার উপিsিতেত ভারত-বাংলােদশ িমিলত
বািহনীর কােছ পািকsািন সমরািধনায়ক :ল. :জনােরল িনয়ািজ ‘বাংলােদেশ
অবিsত’ সকল পািকsািন বািহনীর পেk আtসমপ/েণর দিলেল sাkর কেরন।
বাংলােদশ হেলা পািকsােনর দখল :থেক মুk।
১৬ িডেসmর ১৯৭১ বাঙািলর হাজার বছেরর ইিতহােস সবেচেয়
:গৗরেবাjjল িদন। শত সমােলাচনা, শত dব/লতা, শত :নিতবাচক িদক সেttও
এটা সূেয/র মেতা :দদীপVমান :য, লk pােণর িবিনমেয়, এ িদনই বাঙািল
সব/pথম যথাথ/ভােবই বাংলােদেশর শাসনভার পিরচালনার পয/ােয় উপনীত
হেয় িছল। িবখVাত ইিতহাসেবtা ড. নীহার রায় রিচত ‘বাŋালীর ইিতহাস’
:থেক জানা যায় :য, একমাt রাজা শশাŋ এবং জালালুিdন যd ছাড়া আর
:কােনা বাঙািলই বŋ বা বাংলােদশ শাসন কেরনিন। পাল ও :সন বংশও িছল
বিহরাগত। মুসিলম আমেলর ইসলাম খাঁ, শােয়sা খাঁ, মীর জুমলাসহ সকল
শাসকই িছেলন অবাঙািল। নবাব আলীবদ/ী খাঁও এেসিছেলন দািkণাতV :থেক।
নবাব িসরাজউেdৗলারও বাংলা ভাষা ও সংsৃিতর সেŋ :কােনা সংেযাগ িছল
না।
এরপর :তা চলল ১৯০ বছেরর উপিনেবশবাদী িbিটশ শাসন। ১৯৪৭
সােল মুিkর :খায়ােব ‘লড়েক :লেŋ পািকsান’ Ñিন তুেল এই বাংলােদেশর
:নতৃবৃn ও আমজনতা ‘পািকsান’ নামক এক িবিচt ও িবষম রাT গঠেন
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কােয়েদ আজেমর সহেযাগী হেলা, িকnt pকৃত psােব sাধীন হেলা না। তাই
তারা আবার Ñিন তুলল ‘ইেয় আজািদ ঝুটা’। উপিনেবশবাদী িbিটশ শাসকগণ
:যভােব ভারতবষ/েক শাসন-:শাষণ কেরিছল, pায় একই কায়দায় (নািক একটু
:বিশ?) পিmম পািকsািন শাসক-:শাষকেগাwী বাংলােদশেক তােদর িনম/ম
উপিনেবশ :শাষেণর লীলােkেt পিরণত কেরিছল। এই :শাষণৈবষেমVর
ভয়াবহতা সব/pথম িবধৃত হয় লªডন :থেক pকািশত ও পািকsােন িনিষdকৃত
‘Unhappy East Pakistan’ শীষক/ পুিsকার মাধVেম (pকাশকাল ১৯৫৯)।
অথ/ৈনিতক :শাষণৈবষেমVর পাশাপািশ চলিছল বাঙািলর ভাষা ও সংsৃিতর
ওপর নg হsেkপ ও তথাকিথত মুসলমািনকরণ pকl। dভ/াগVজনক হেলও
সতV :য, তােদর এই কােজ সহেযাগী িছল এ :দেশরই িকছু কিব-:লখকবুিdজীবী। বstত, পিmম পািকsািন শাসক-:শাষকেগাwীর এই kমবধ/মান
:শাষণৈবষমV ও বাঙািলর ভাষা ও সংsৃিতর ওপর নg হsেkেপর একমাt ও
অিনবায/ পিরণিতই িছল sাধীন বাংলােদেশর উdব।
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:দাহাই
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

হাসান হািফজুর রহমান সmািদত ও সরকার কতৃ/ক pকািশত sাধীনতা
যুেdর দিললপt
িসিdক সািলক, িনয়ািজর আtসমপ/েণর দিলল
নািজমুdীন মািনক, একাtেরর অসহেযাগ আেnালেনর িদনgেলা
রিফক উল ইসলাম, লk pােণর িবিনমেয়, ১৯৮১
মঈdল হাসান, মূলধারা ’৭১ ওেয়ব সংsরণ
মুিkযুেdর অpকািশত কথা, আিতkর রহমান, ১৯৯৭ আগামী pকাশনী,
ঢাকা।
আমােদর সংgাম চলেবই, ১ম খN, ২য় পব/, অপরােজয় সংঘ, ঢাকা
১৯৮৯
আমােদর সংgাম চলেবই, ১ম খN, ১ম পব/, অপরােজয় সংঘ, ঢাকা
১৯৮৮.
এ এস এম সামছুল আেরফইন, মুিkযুেdর :pkাপেট বVিkর অবsান,
২য় সংsরণ, ১৯৯৫, ইউিনভািস/িট :pস িলিমেটড।
এম আর আখতার মুkল, আিম িবজয় :দেখিছ, অনnা, ঢাকা।
এম আর আখতার মুkল, ওরা চারজন, ১৯৮৭, সাগর পাবিলশাস/,
ঢাকা।
আমার জীবন কথা ও বাংলােদেশর মুিk সংgাম, এ আর মিlক, আগামী
pকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।
কেন/ল শাফায়াত জািমল, একাtেরর মুিkযুd রkাk মধV আগs ও
ষড়যntময় নেভmর, ২০০০, সািহতVpকাশ, ঢাকা।

১৪. K.M.Safiullah, Bangladesh At war, Page 16;
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