
=='''' ১৯৫২ ভ�ষ� আন��লন স�নলর পর� প�ক�স�ননর (রর� ম�ন র��ল�ন�শ) এ�ক� স��স� কর� ও র�জননকর� 
আন��লন''''==

১৯৪৭ স�নল প�ক�স�ন গঠননর পর পক!ম প�ক�স�ননর র�জন"করকর�র�ই প�ক�স�ন সর��নর প�ধ�ন& প�য । প�ক�স�ন সর��র 
কঠ� �নর উ�)�  ভ�ষ�ন� সমগ প�ক�স�ননর জ�র"য ভ�ষ� �র� হনর, যক�ও পর� প�ক�স�নন উ�)�  ভ�ষ�র চল ক.নল� খ)রই �ম। 
পর� প�ক�স�ননর র��ল� ভ�ষ�ভ�ষ" ম�ন)ষ (য�র� স�খ&�র করচ�নর সমগ প�ক�স�নন স�খ&�গকরষ ক.নলন) এই কসদ�নন� মম�ন�ই 
মমনন কননর চ�যকন। পর� প�ক�স�নন র��ল�ভ�ষ�র সম-ময����র ��র"নর শর হয আন��লন।

১৯৫২ স�নলর ম6বয�র" ম�নস পর� প�ক�স�ননর গভন�র খ�জ� ন�কজম)ক8ন জ�ন�ন ময প�ক�স�ন সর��নরর কসদ�ন  
মমনন মনওয� হনর ১১১ ১১১১। । ১৪৪ এই ম9�ষণ�র 6নল আন��লন আনর� মজ�র��র হনয ওনঠ প)কলশ ধ�র�  
জ�কর �নর কমক��-কমক.ল ইর&�ক� মর-আইকন ম9�ষণ� �নর। ২১ ম6বয�কর , ১৯৫২(৮ ১৩৫৮6�লন ) স�নল এই আন�শ অম�ন& 
�নর ঢ��� করশকর�&�লয-এর অনন� .�ত ও আনর� ক�.)  র�জননকর� �ম�"র� কমনল এ�ক� কমক.ল শর �নরন। কমক.ল ঢ��� 
মমক@�&�ল �নলজ-এর ��ন. এনল প)কলস কমক.নলর উপর গকল চ�ল�য। গকলনর কনহর হন আব)স স�ল�ম,রক6�, রর�র, 
জব�র সহ আনর� অননন�। ।এই 9�ন�র পকরর�ন� স�র� পর� প�ক�স�নন আন��লন .কDনয পনD ও র"ব আ��র ধ�রন �নর 
অরনশনষ প�ক�স�ন সর��র র�ধ& হয র��ল� ও উ�)� ভ�ষ�ন� সম-ময���� ক�নর।
এই আন��লন পররর� "��নল র��ল�ন�নশর ম)কFয)নদর র"জ রপন �নর ক�নযক.ল। এই আন��লননর স�করনর পররর� " ��নল 
গনD মর�ল� হয শহ"� কমন�র, কঠ� মসই জ�যগ�নর মযখ�নন প�ণ হ�করনযক.নলন রক6�, রর�র, জব�রর�। ২১ ম6বয�র"  

১১। ১৯৯৯ ২১ক�নক� র��ল�ন�নশ শহ"� ক�রস কহস�নর প�কলর হয স�ল মHন� জ�করস�9  
।ম6বয�র" র�করখক�ন� আনজ� �কর� ম�র� ভ�ষ� ক�রস কহস�নর ম9�ষণ� �নরন.

==''''র�ষভ�ষ� ��কর উত�ননর পক�প�''''==
১৯৪৭ র��ল�ন� প�ক�স�ননর র�ষভ�ষ�র ময���� ম�য�র পশক� উত�কপর হয স�নলর ভ�রর করভ�নগর আনগ মHন�ই। প�ক�স�ন 

পকরষ�র পনর�ই আকলগD করশকর�&�লনযর @. কজয�উক8ন উ�)� ন� প�ক�স�ননর র�ষভ�ষ� �র�র পস�র �নরন, রখন ঢ��� 
করশকর�&�লনযর @. ম)হম� শহ"�)ল�হ প�ল�� র��ল� ভ�ষ�র পস�র ম�ন। র��ল�ন� পর� প�ক�স�ননর প�ন�কশ� ভ�ষ�র পHম 
আন)ষ�কন� পস�র আনস "গণ আজ��" ল"গ" (পররর� "নর কসকভল কলর�ক��  ল"গ)- ১৯৪৭ এর পক মHন� স�নলর 
জ)ল�ই ম�নস ১। । র�র� র�ন�র ��করর পনক মজ�র পচ�রন� চ�ল�নর H�ন� র��ল"ন সমনয স�র��পতগনল�নর প�ক�স�নন  

১১১১ ১১১। ২২র��ল� ভ�ষ�র সম�রন� কননয র)কদজ"র" এর� জনমর প��শ �রনর H�ন� রননধ& মশ জ)ন  
। ২৯ দ�কন� ইকRহ�ন� প��কশর আর�)ল হন�র �ল�ম ক.ল পHম মশ জ)ল�ই ম)হম� শহ"�)ল�হর কনরনক� ক.ল কর�&ম�ন 

প । মপক�পন� অর&ন র�পয�পণ � রনর এই স�ল কনরনসমনহর অকধ���নশর করষযরস ক.ল র��ল�ন� পর� প�ক�স�ননর  
১ ১১১১১১১১১১ ১ ১। ১৯৪৭ ৬ ৭প�ন�কশ� ভ�ষ�র ময���� ম�য� পসনU স�নলর মসনVমর ও  

মসনVমর অন)কষর "পর� প�ক�স�ন গণর�কX� য)র ল"গ"-এর এ�ক� সভ�য এ�ই ��কর উত�কপর হয।

র��ল�ন� প�ক�স�ননর র�ষভ�ষ� �র�র লনক&, নর) ন স�গঠন রম)8ন মজকলশ এ�ক� রই প��শ �নর, য�র ন�ম "প�ক�স�ননর 
র�ষভ�ষ�-র��ল� ন� উ�)� "। রইক�নর করনজননর মলখ� ক.ল,র�র� হনলনY অধক আর)ল ��নশম, আর)ল মনস)র আহম�, এর� 
��জ" মম�র�হ�র মহ�নসন।। । র�র� এই রইনয র��ল� ও উ�)�  উভযন�ই র�ষভ�ষ�র ময���� ম�য�র স)প�করশ �নর র�র� 6জল)ল 

১ ১১ ১১১১ ১১১১১১১২ । হ� ম)সকলম হনল ই ননভমর এ�ক� সভ� �নরএই সভ�র পনর�  
৫পর� রU স�কহর& সম�জ ই ননভমর এই স�ক�ন এ�ক� সভ� 

।�নর

৫ক�ন কর�&ম�ন অরস�র ন���"য পকররর� ন 9ন� ক@নসমর ম�নস যখন ই ক@নসমর �র�চ"নরঅন)কষর কশক� সনমলনন এই 
স�ক�ন এ�ক� পস�র গ�হ"র হয। পস�নর উ�)� ন� র�ষভ�ষ� ও ম�ধ&ম কহনসনর করকভন পন�নশ র&রহ�র এর� প�Hকম� সনরর 

১১ ১১১১১১১১। ৬আরকশ&� করষয কহনসনর র&রহ�র �র�র কসদ�ন গ�হ"র হয র�তককন� পকরর�ন� ই ক@নসমর  
। ঢ��� করশকর�&�লয প�Uনন করকভন কশক� পকরষ�ননর .�তর� এনস জনD� হয মসখ�নন অন)কষর সভ�য র��ল� ভ�ষ�ন� 

প�ক�স�ননর অন&রম র�ষভ�ষ� এর� পর� প�ক�স�ননর কশক�র ম�ধ&ম ও ��পকর� ভ�ষ� কহস�নর কনধ��রন �র�র ��কর জ�ন�নন� 
। । হয ভ�ষ�র জন& করশকর�&�লয প�Uনন অন)কষর পHম সভ� ক.ল মসক� ক@নসমনরর মশনষর ক�ন� .�তর� র�ন�র ��কর আ��নযর 

।লনক& পHম র�ষভ�ষ� স�গ�ম পকরষ� গঠন �নর



==''''আন��লননর সচন�''''==
পক!ম প�ক�স�ননর ম�ন"য সর��র র��ল�ন� প�ক�স�ননর র�ষভ�ষ�র ময���� ক�নর ক.ল সমণ � উ��স"ন। কশক� সনমলনন 
গ�হ"র পস�র অন)য�য", প�ক�স�ন প�রকল� স�কভ� স �কমশন র��ল� ভ�ষ�ন� র�ন�র করষয র�কল�� হনর র�� ম�য। স�ম ও 

। ম)দ�য র��ল� ভ�ষ�র র&রহ�র রন �নর ম�য� হয মযখ�নন কবক�শ ঔপকননরকশ� আমনলও এর পচলন ক.ল উদ)র পকরকসকরনর 
রম)8ন মজকলস পর� রনUর গণ-পকরষন�র মX" হ�করর)ল�হ র�হ�র এর� ন)রল আকমনন� কননয দরঠ� �নর মযন র�র� স�ধ�রন 
পকরষন� এই র&প�নর অরকহর �নরন। এ.�D�ও র�র� এ�ই উন8নশ& পর� রনUর মখ& মX" খ�জ� ন�কজম)ক8ননর স�নH ম�খ� 

। �নরন ক�ন এই র&�প�নর মস�চ�র হন পর� রনUর স�স& ধ"নরনন�H 
।�R

==''''গণপকরষন� ধ"নরনন�H �নRর র�ষভ�ষ�র ��কর''''==
১৯৪৮ স�নলর ম6বয�কর ম�নস ধ"নরনন�H �R গণ -পকরষন� র��ল� ভ�ষ�য �H� রল�র জন& এ�ক� স�নশ�ধন" আননন। র�র 
রF� র�য র��ল�ন� অকধ���শ জ�কর মগ�ষ"র ভ�ষ� কহনসনর উনলখ �নর ধ"নরনন�H র��ল�ন� র�ষভ�ষ�র ময���� ম�য�র ��কর 

১। ।�নরন এ.�D�ও সর��র" ��গনজ র��ল� ভ�ষ� র&রহ�র ন� �র�র কসদ�ননর পকরর�� জ�ন�ন 
রকমজ)ক8ন খ�ননর মনর� নg পকরষন�র স�ল ম)সলম�ন স�স& (সর�ই ম)সল"মনগর) এই পস�নরর করনর�ধ"র� �নরন। খ�জ� 

।। ন�কজম)ক8ন এই পস�নরর করনর�ধ"র� �নর রF� র� ম�ন পধ�ন মX" কলয��র আল" খ�ন এন� প�ক�স�নন করনভ� স�কhর মচh� 
। রনল উনলখ �নরন উ�)� ন� লক ম��ক� ম)সলম�ননর ভ�ষ� উনলখ �নর করকন রনলন প�ক�স�ননর র�ষভ�ষ� ম�রল ম�ত উ�)� ই 

১ ১১১১১১১ ১১১১। । হনর প�নর অনন� কররন�� র পর স�নশ�ধন"ক� মভ�ন� র�করল গণ& হযস�স�"য �নলর  
।আপকRর ��রনন অনন� র�ঙ�কল ম)সলম�ন স�স& ধ"নরনন�H �R উত�কপর স�নশ�ধন"ক�ন� সমH�ন �রনর প�নরনকন

==''''পHম পকরককয�''''==
গণপকরষন�র 9�ন�র পHম পকরককয� শর হয ঢ���য। ২৬ ম6বয�কর ঢ��� করশকর�&�লয , ঢ��� মমক@ন�ল �নলজ ও 
জগন�H �নলনজর উন�&�নগ শহনরর অকধ���শ কশক�পকরষ�ননর .�তর� ক�স রজ� ন �নর । রম)8ন মজকলস এই সমনয 

। ২ করনশষ ভ কম�� প�লন �নর ম�চ�  ঢ��� করশকর�&�লনযর 6জল)ল হ� হনল .�ত-র)কদজ"করন�র এ� সম�নরশ 9ন�। মসখ�ন হনর 
১১.�তর� ই ম�চ�  ধম�9� আহর�ন �নর এর� ধ"নরনন�H �Rন� রl �র প�নকনপর জন& ধন&র�� 
।জ�ন�য

১১ ১০ ই ম�নচ� র �ম�সচ" কনধ��রননর জন& ম�চ�  6জল)ল হ� হনল এ� সভ� অন)কষর হয। ১১ই ম�চ�  মভ�নর পর� পকর�লন�  
। অন)য�য" ঢ��� করশকর�&�লনযর করকভন হল মHন� .�তর� মরর হনয আনস ঢ��� করশকর�&�লয সহ অন&�ন& কশক� পকরষ�নন পণ � 

১। ।ধম�9� প�কলর হয স��নল .�তন�র এ�ক� �ল রমন� মপ�স অক6নস মগনল র�ন�র মগ6র�র �র� হয 
.�তন�র আরও এ�ক� �ল র�জননকর� মনর�ন�র স�নH সকচর�লনযর স�মনন নর�র আর�)ল গকণ মর�ন@ কপন�ক��-এ অ�শ 
মনয। র�র� গণপকরষ� ভরন (মভনU পD� জগন�H হনলর কমলন�যরন),পধ�নমX"র র�সভরন রধ�ম�ন হ�উস (রর� ম�ন র��ল� 
এ��ন@কম) হ�ইন����  ও সকচর�লনযর স�মনন �l �কDনয অক6স রজ� ননর জনন& সর�ইন� চ�প ক�নর H�ন�, 6নল করকভন স�নন 
প)কলনশর ল�কঠচ�নজ� র সম)খ"ন হনর হয। এ� পয��নয করনক�ভ��করর� খ��&মX" দসয� মম�হ�ম� আ6জল ও কশক�মX" 

১। ।আর�)ল হ�কম�ন� প�র&�গ পনত স�কর �রনর র�ধ& �নর এই করনক�ভ �মননর জন& মসন�র�কহন" রলর �র� হয 
পর� প�ক�স�ননর কজওকস কবনগক@য�র আইয)র খ�ন (পনর প�ক�স�ননর র�ষপকর) মমজর প"রজ���র অধ"নন এ��ল প��কর� 
দসন& কননয�গ �নরন এর� সয� গণপকরষন� কগনয খ�জ� ন�কজম)ক8নন� র�র)কচ� খ�ন�র মনধ& ক�নয মরর �নর আননন। করন�নল এর 

। পকরর�ন� সভ� অন)কষর হনল প)কলশ সভ� মভনU ম�য এর� �নয�জনন� মগ6র�র �নর মগ6র�র �� রন�র ম�নo অন&রম 
ক.নলন শ�মস)ল হ�, মশখ ম)কজর)র রহম�ন, অকল আহ��, শও�র আকল, ��জ" মগ�ল�ম ম�হর)র পম)খ। ঐ সভ�য 

।সভ�পকরg �নরন নঈম)ক8ন আহম� 

==''''১৯৫২: ভ�ষ� আন��লননর প)নজ� �গরন''''==
১১১১ ১১১১১২৭ ১৯৫২ ভ�ষ� আন��লননর প)নর�য মজ�র�নল� হওয�র কপ.নন মশ জ�ন)য�কর স�নলর  

খ�জ� ন�কজম)ক8ননর ভ�ষণ পধ�ন কনয�ম� কহনসনর ��জ �নর ১। র��ল"ন পধ�নমX" পন� আস"ন খ�জ� ন�কজম)ক8ন  
১২৫ ২৭ ।মশ জ�ন)য�কর ঢ���য আনসন এর� মশ ম6বয�কর পলন ময��ননর এ� জনসভ�য �"9� ভ�ষন ম�ন 

 করকন মলরY কজন�হ-র �H�রই প)নরকF �নর রনলন, প�ক�স�ননর র�ষভ�ষ� হনর উ�)� । মরক@ওনর সর�সকর সমচ�করর র�র 



ভ�ষনন করকন আনর� উনলখ �নরন ম��ন জ�কর �)'ক� র�ষভ�ষ� কননয সম�কদর পনH একগনয মযনর প�নরকন।

১১১১২৯ ৩০ন�কজম)ক8ননর রF� র�র পকরর�ন� র�ষভ�ষ� স�গ�ম পকরষ� মশ জ�ন)য�কর পকরর�� সভ� এর� মশ  
জ�ন)য�কর ঢ���য .�ত ধম�9� প�লন �নর। ৪মসক�ন .�ত ও মনর� র�� ঢ��� করশকর�&�লনযর আমরল�য সনমর হনয ঠ� 

। ম6বয�কর ধম�9� ও পকরর�� সভ� �র�র কসদ�ন মনয পনর র�র� র�ন�র কমক.ল কননয রধ�ম�ন হ�উনসর (রর� ম�ন র��ল� 
এ��ন@ম") ক�ন� অগসর হয।

১৯৫২ ৩১স�নলর মশ জ�ন)য�কর ঢ��� করশকর�&�লনযর র�র ল�ইনবকর হনল অন)কষর সভ�য ম�ওল�ন� ভ�স�ন"র 
৪০ মনর� নg স�নস&র 'সর��ল"য ম�ন"য র�ষভ�ষ� �ম�পকরষদ' গকঠর হয। সভ�য আরকর কলকপনর র��ল� মলখ�র সর��কর 

১৩০ ।পস�নরর র"ব করনর�কধর� �র� হয এর� মশ জ�ন)য�করর সভ�য গ�হ"র ধম�9ন� সমH�ন ম�ওয� হয 
২১পকরষদ মশ ম6বয�কর হরর�ল, সম�নরশ ও কমক.নলর করস�করর �ম�পকর�লন� গহণ �নর।

৪পর� কসদ�ন অন)য�য" ঠ� ম6বয�কর ঢ��� করশকর�&�লয এর� অন&�ন& কশক� পকরষ�ননর .�তর� ঢ��� করশকর�&�লয প�Uনন 
এনস জনD� হয। সম�নরশ মHন� আরকর কলকপনর র��ল� মলখ�র পস�নরর পকরর�� এর� র��ল�ন� র�ষভ�ষ� কহনসনর গহনণর 

। ��কর জ�ন�নন� হয .�তর� র�ন�র সম�নরশ মশনষ এ� করশ�ল করনক�ভ কমক.ল মরর 
।�নর

২০মশ ম6বয�কর সর��র এ� ম�নসর জন& সভ� , ১৪৪ সম�নরশ ও কমক.ল কনকষদ �নর ধ�র� জ�কর �নর। ঐক�ন র�নর দরঠ� 
�নর 'সর��ল"য র�ষভ�ষ� স�গ�ম পকরষ�' ১৪৪ ধ�র� ভU �নর এর� পর�কনধ��করর �ম�সচ" প�লননর কসদ�ন মনয ।

=='''২১ ম6বয�করর 9�ন� '''==
৯স��ল �� মHন� করকভন কশক� পকরষ�ননর .�তর� ঢ��� করশকর�&�লয প�Uনন এনস জনD� হয। ১৪৪ র�র� ধ�র� জ�করর 

করপনক মv�গ�ন ক�নর H�ন� এর� পর� রU আইন পকরষন�র স�স&ন�র ভ�ষ� সমন��  স�ধ�রণ জনগনণর মরন� করনরচন� �র�র 
।আহ�ন জ�ন�নর H�ন�

প)কলস অস হ�নর সভ�সনলর চ�রক�ন� প�চ"র দরকর �নর। ।করকভন অন)ষন�র @"ন এর� উপচ�য� মস সময উপকসর ক.নলন 
মরল� মস�য� এগ�র��র ক�ন� .�তর� মগন� জনD� হনয পকররন�র� মভনঙ র�স�য ন�মনর চ�ইনল প)কলস �l ���নন গ&�স রষ�ণ 

।�নর .�তন�র সর��  �নর ম�য

ক�.)  .�ত এই সমনয ঢ��� মমক@�&�ল �নলনজর ক�ন� ম�xনD চনল মগনলও র�ক�র� ঢ��� করশকর�&�লয প�Uনণ প)কলস দ�র� 
অররদ হনয পনD এর� প)কলনসর আগ�সননর কররনদ করনক�ভ প�শ�ন �রনর H�ন�। উপ�চ�য� রখন প)কলসন� �l ���নন গ&�স 

। কননকপ রন �রনর এর� .�তন�র করশকর�&�লয এল��� র&�গ �রনর রনল ক�ন .�তর� �&�ম�স র&�গ �র�র সময প)কলস 
। র�ন�র মগ6র�র �র� শর �রনল কহ�স� .কDনয পনD অনন� .�তন�র মগ6র�র �নর মরজগl�ও কননয কগনয ম.নD ম�ওয� 

। । হয এই 9�ন�য .�তর� আরও ক) ব হনয র�ন�র �ম���ণ প)নর�য শর �নর এই সময পধ�নমX"র �6রর মHন� ক�.)  মকহল� 
।র�ন�র এই করনক�নভ অ�শগহণ �নর

২মরল� ��র ক�ন� আইন পকরষন�র স�স&র� আইনসভ�য ময�গ ক�নর এনল .�তর� র�ন�র র�ধ� ম�য এর� সভ�য র�ন�র ��কর 
উত�পননর ��কর জ�ন�য।

ক�ন পকরকসকর ন���"য পকররর� ন 9ন� যখন ক�.)  .�ত কসদ�ন মনয র�র� আইন সভ�য কগনয র�ন�র ��কর উত�পন �রনরন। 
১৩ ।.�তর� মসই উন8নশ& রওন� �রনল মরল� ��র ক�ন� প)কলস ম�xনD এনস .�ত�র�নস গকলরষ�ণ শর �নর 

। প)কলনসর গকলরষ�নণর ক�.)  .�তন� .�ত�র�নসর র�র���য পনD H��নর ম�খ� য�য আব)ল জব�র এর� রক6� উক8ন 
১১১১১। ৮আহনম� 9�ন�সনলই কনহর হন আর)ল রর�র মস সময আহর হন এর� র�র ��য  

। পয�র হন গকলরষ�নণর স�নH স�নH ঢ��� মমক@�&�ল �নলনজ �র� র&রর @�F�র এর� ন�স�র� পনর� আহর .�তন�র মরর �নর 
প ।গকলকরদ .�তন�র কচক�স� �রনর H�ন�ন



.�ত হর&�র স�র�� দর .কDনয পDনল জনগন 9�ন�সনল আস�র উন�&�গ মনয। ক�.)কনণর মনধ&ই সমস অক6স, 
ম����নপ�� ও পকররহণ রন হনয য�য। । .�তন�র শর �র� আন��লন স�নH স�নH জনম�ন)নষর আন��লনন রপ মনয মরক@ও 

পকশল"র� র�খকন� কসদ�নন কশল" ধম�9� আহর�ন �নর এর� মরক@ও মসশন পনর� ধ�রণ�� র অন)ষ�ন সমচ�র �রনর H�ন�  
।

'''প)কলশ �ম��র� �র ভ�ষ&'''
১৯৫২ ২১ স�নলর ম6বয�কর ঢ���র ল�লর�গ H�ন�র ওকস ক.নলন এম এ মগ�6র�ন। ঢ��� করশকর�&�লয এল���ক� মসক�ন 

১। ।র�র ��কযনg ক.ল ঐ ক�ন .�তন�র পধ�মমX" ন)রল আকমনন� র��ল� ভ�ষ�র ��করনর স�র�কলকপ ম�র�র �H� ক.ল 
২১ । ম6বয�কর এনসমকল চল���ল"ন .�তন�র �ম�সকচনর র�ধ� ম�র�র কনন�� শ আনস র�ওয�লকপক~ মHন� ঢ���র ম@প)ক� 
ম&�কজন�� (ক@এম) ক.নলন রখন ম��নরইশ" ন�নমর এ� পঞ�কর। ১৪৪ করকন ঢ��� করশকর�&�লয এল���য ধ�র� জ�কর 

১১১১১১ ১১ ১ ১১১১১১১১। ১০�নরন সর�ষ মXণ�লয মHন� র�র ��য এম এ মগ�6র�ননর  
। ২১ ��ন. ক@কস স�ককরর মসই কচকঠক� মপx.�য এর� রখনই র� স�ধ�রণ @�নযকরভ) F �র� হয ম6বয�কর স��নল 

। র�জ�রর�গ মHন� ম�শ�ল আম�স ম6�নস�র এ�ক� রD �ল �&�ম�নস আনস র�ন�র ইনচ�জ�  ক.নলন পঞ�কর �ম��র� � আর 
। আই নর"নশর খ�ন ঢ���র ক@এম ম��নরইশ", ক@আইকজকপ এ মজ@ ওর�য�)ল�হ, এসকপ ইকদস ও এক@শন�ল এসকপ ম�স)� 

ম�হম)� 9�ন�সনল উপকসর ক.নলন।

১১১ ১১১১ ১১১১ ১১১১১৫ ১৪৪ .�তর� জন এ�কতর হনলই ধ�র� ভU �নরন.  
রনল ধনর কননর পসর ক.ল প)কলশ ১১১১ ১১১১। ৩ ৩এ অরস�য মরল� �� স�নD ��র ক�ন�  

১ ১১১১১১ ১১১১১৪ । .�তর� জন �নর অ&�নসমকলর হনলর ক�ন� য�ওয�র কসদ�ন মনযক�ন র�নরও  
১ ১১১১১১। । র�ধ� ম�ওয� হয প)কলনশর ম�রম)খ" আচরনণর পকরর�ন� ই�প��ন�ল কননকপও শর হনয য�যহনসল  

মHন� রযর� �) �করনর �নর, ল)কUনর ভনর ইন�র �) �নর� .�তন�র ��ন. সররর�হ �রনর H�ন�। র�র� কননজর�ও ই�প��ন�ল 
১ ১১ ১১। । .) নD প)কলশন� পকরনর�নধর মচh� �নর ওই সময ক@আইকজকপ ওর�য�)ল�হর কপনঠ ই� পনDআর আই  

১। ।নর"নশর খ�ননর ম�H�য পনD ইন�র এ�ক� �) �নর� রখনই ক@এম ম��নরইশ" গকল �র�র কনন�� শ ম�ন 
অন&ক�ন� চটগ�নমর করভ�গ"য �কমশন�র কনয�জ মম�হ�ম� খ�ন .�তন�র কমক.ল সম�নরনশ র�ধ� ম�ওয�য করপনক অরস�ন 

।মনন

প)কলশ ল�শগনল� সকরনয ম6নল। । এ�ম�ত আর)ল রর�নরর ম� .�D� ��উন� ল�শ ম�খ�র স)নয�গ ম�ওয� হয কন কমল 
। র&�র�� প)কলশ ল�ইন মসকজন�র ইম�ম স�নহর ল�নশর মগ�সল ও জ�ন�জ� পD�ন ��6ননর জন& H�ন ��পD আন� হয 

প)নর�ন ঢ���র প��) য��) ল"র "আকময� কH মস�র" মHন�। ঐ ম����ননর ম�কল� ক.নলন রখন��র কসক� ক@এসকপ �) 8)স 
। ম�ওয�ন ল�শ ��6ননর সময উপকসর ক.নলন ক@আইকজ এনজ@ ওর�য�)ল�হ, এসকপ ইকদস। ��6ননর ��জ র�র চ�র��র ক�ন� 
।মশষ হয

২২ ম6বয�করর 9�ন�
মসক�ন আইন পকরষন� করনর�ধ" �নলর স�স&র� করষযক� উত�পন �নরন। র�র� পধ�নমX" ন)রল আকমনন� হ�সপ�র�নল আহর 

। .�তন�র ম�খনর এর� অকধনরশন ম)লরকর ম9�ষণ�র আহ�ন জ�ন�ন কমর�স"ন �নলর ক�.)  স�স&ও এই আহ�নন সমH�ন 
। জ�ন�ন ক�ন ন)রল আকমন র�ন�র আহ�ননর স�D� ন� ক�নয অকধনরশন অর&�হর র�নখন এর� হ�সপ�র�নল মযনর অস"�� র 

।হন

২২ ম6বয�করর র�করনখ স�র� ম�শ হনয উনঠ কমক.ল ও করনক�নভ উR�ল। ১৪৪ জনগণ ধ�র� অম�ন& �র�র প�শ�প�কশ  
১। ।মশ�� প�লন �রনর H�ন� করকভন অক6নসর �ম��র� � ও �ম�চ�র"র� �ম�সল র&�গ �নর .�তন�র কমক.নল ময�গ ম�য 

সকচর�লনযর �ম��র� �-�ম�চ�র" ও শহনরর ন�গকর� ঢ��� মমক@ন�ল �নলজ .�ত�র�স পকর�শ�ন �নরন। পনর র�ন�র 
১ ১১১১ ১১। । ১১অ�শগহনন জ�ন�জ� অন)কষর হয জ�ন�জ� মশনষ করশ�ল কমক.নল অ�শগহণ �নরমরল�  
১ ১১১১১১৩০ । ��র ক�ন� হ�জ�র মল�ন�র এ�ক� কমক.ল ��জ� ন হনলর ক�ন� অগসর হনর H�ন�পHনম  

১। ৪প)কলশ র�ন�র সকরনয ম�ওয�র মচh� �নর এর� এ� পয��নয র�ন�র উপর গকলরষ�ণ �নর এই 9�ন�য সর��কর কহনসনর  
।জননর ম�র) & হয



শহনরর করকভন অ�নশ এ�ইভ�নর জ�ন�জ� ও কমক.ল অন)কষর হয। করন�নল আর এ�ক� করশ�ল কমক.ল প)কলশ দ�র� আক�ন 
। । হয করক) দ জনর� জ)করল" মপনস অক�স�নয�গ �নর উনলখ& জ)করল" মপস মHন� স��নলর পকত�� মরর 

।হনযক.ল

এ�ই ক�নন প)কলশ দ�র� আকমন ও হর&�র করকভন 9�ন� 9ন�। নর�রপ)র মর�ন@র করশ�ল কমক.নল প)কলনশর গকলরষ�নন 9�ন�য 
। শক6উর রহম�ন গকলকরদ হনয পনর ম�র� য�ন এ�ই র�স�য অকহ�)ল�হ ন�নম নয র.নরর এ� র�লন�র ল�শ পনD H��নর 

১ ১১১১১১। । ম�খ� য�য জনশকর আন. প)কলশ ক�.)  ল�শ ম�xশনল সকরনয ম6নলআজ�ন�র  
৪ রH&মনর ম�নরর স�খ&� ক.ল এর� দসকনন�র রH&মনর ক.ল 

৮।

'''পররর� " 9�ন� (১৯৫২)'''
২৩ ম6বয�কর স�D� র�র ঢ��� ম&�ক@ন�ল �নলনজর .�তর�� শহ"� স�করসম দরকরনর ��জ �নরন । ২৪য� ম6বয�কর  

১। ।র�করনখর মনধ& সমণ � হনযক.ল র�নর এ�ক� হ�নর মলখ� ��গজ য)F �র� হনযক.ল য�নর মলখ� ক.ল শহ"� স�করসম 
১১। ২৬স�করসম@ক� উনদ�ধন �নরন আন��লনন কনহর শক6উর রহম�ননর কপর� স�করসমক� প)কলশ ম6বয�কর  

১১ ১১১১১১। ২৫ র�করনখ মভনঙ ক�নযক.ল ম6বয�কর র�করনখ , 
�ল��রখ�ন�র শকম�র� ন�র�যনগঞ শহনর ধম�9ন�র @�� ম�য। ২৯ ম6বয�কর র�করনখ পকরর�ন� অ�শগহ��র"র� র&�প� 

।প)কলশ" হ�মল�র কশ��র হন

২১ ২২ ও মশ ম6বয�করর 9�ন�র পর সর��র আন��লননর করপনক মজ�র মপ�প�গ�~� চ�ল�নর H�ন� । র�র� জনগণন� 
। মর�o�নন�র মচh� �রনর H�ন� ময �কমউকনস ও প�ক�স�নকরনর�ধ"ন�র পনর�চন�য .�তর� প)কলশন� আকমণ �নরক.ল র�র� 

১। ।করকভনভ�নর র�ন�র এই পচ�র অর&�হর র�নখ র�র� স�র� ম�নশ কল6নল� করকল �নর  
। স�র��পতগকলন� র�ন�র ইচ�ন)স�নর স�র�� পকরনরশনন চ�প স�কh �রনর H�ন� প�শ�প�কশ র&�প� হ�নর স�ধ�রন জনগন ও 

। ২৫.�ত মগ6র�র অর&�হর H�ন� মশ ম6বয�কর আর)ল রর�নরর ভ�ই এ�ক� হর&� ম�মল� ��নযর �র�র মচh� �রনল, উপয)F 
��গনজর অভ�র ম�কখনয সর��র ম�মল�ক� গহণ �নরকন। রক6�উক8ন আহমন�র পকরর�র এ�ই ধরননর এ�ক� পনচh� কননল, 
এ�ই ��রনন র�ও র�করল হয।৮ । ই একপল সর��র র�ন শর �নর ক�ন এর করনপ�ন��  মমক@�&�ল �নলনজ .�তন�র উপর 

১। ।গকল �র�র ম��ন উনলখনয�গ& ��রন ম�খ�নর প�নরকন সর��নরর পকরশর করনপ���  ম�ন"য �ম� পকরষ� পর&�খ�ন �নর 
১৪ । ই একপল গণপকরষন�র অকধনরশন শর হনল র�ষভ�ষ�র পশ স�মনন চনল আনস এই সমস&� কনরসননর পনক অনন� 

। স�স& মর প��শ �রনলও ম)সকলম ল"নগর স�স&র� এই র&প�নর ন"রর H�ন�ন এই করষনযর করপনক র�র� মভ�� ক�নল র� 
১১ ১ ১১১১। ২১ ২২অকনক�� h��নলর জন& সকগর হনয য�য এর ম�ধ&নম র�র� ও মশ  

। ২৭ম6বয�করর 9�ন�র পর গণপকরষন� র��ল� ভ�ষ�র পনক �H� রল�র পকরশকর ভU �নরন মশ একপল র�র মসকমন�র 
১২১ ।হনল ম�ন"য সর��ল"য �ম�পকরষ� এ�ক� মসকমন�র আহ�ন �নর এর� সর��নরর ��ন. �6� ��কর উত�পন �নর 

১৬ । ই একপল ঢ��� করশকর�&�লয খ)লনল মসক�ন .�তর� সম�নরশ �নর করশকর�&�লয ল"গ �কমক�র পধ�ন মনর� আর�)ল 
।মকরন মগ6র�র হনল �কমক� আর�র প)নগ�কঠর হয

=='''শহ"� কমন�র'''==

২৩ ঢ��� মমক@ন�ল �নলনজর .�তর� ম6বয�করর র�র মশনষ শহ"� কমন�র দরকরর ��জ শর �নর। ২৪��জ মশষ হয  
১ ১১১১ ১১১১১। । ম6বয�করর মভ�নর শহ"� কমন�নরর খরর ��গনজ প�ঠ�নন� হয ঐ ক�নইশহ"� র"নরর  

স�করনর - এই কশনর�ন�নম দ�কন� আজ�� পকত��য .�প� হয শকহ� কমন�নরর খরর। ।

কমন�রক� দরকর হয মমক@ন�নলর .�ত মহ�নসনলর (র&�র��) র�র নমর মশন@র পর� প�নন। ম��ণ��) কণভ�নর মহ�নসনলর মধ&রকর�  
র�স�র গ�-ম9নশ। উন8শ& য�নর র�ইনরর র�স� মHন� সহনজই মচ�নখ পনD এর� ময ম��নন� মশ@ মH� মরকরনয এনস মভরনরর 

১১ ১১১ ১১১১ ১ ১। ১০ ৬লম� ��ন� র�স�নর �l �D�নলই মচ�নখ পনD শহ"� কমন�রক� ক.ল 6) � উচ ও  
।6) � চওD� কমন�র দরকরর র��রক�নর ক.লনন কজএস শর6) ক8ন (ইকঞকনয�র শর6) ক8ন ন�নম পকরকচর), ক@জ�ইন �নরক.নলন 

র�রল আলম ১ ১১১১১১১। । । স�নH ক.নলন স�ঈ� হ�য��র র�ন�র সহনয�কগর� �নরন �)ইজন র�জমস"মমক@ন�ল  
।�নলনজর সমস�রননর জন& জকমনয র�খ� ই� র�কল এর� প)র�ন ঢ���র কপয�র স�� �নরর গ��ম মHন� কসনমন আন� হয 



১ ১১। । ২৪মভ�র হর�র পর এ�ক� ��পD ক�নয মঢন� ম�ওয� হয কমন�রক� ঐ ক�নই অH��  
ম6বয�কর স��নল, ২২ ম6বয�করর শহ"� শক6উনরর কপর� অন�ন)ষ�কন�ভ�নর শহ"� কমন�নরর উনদ�ধন �নরন । ২৬ 
ম6বয�কর স��নল �শ��র ক�ন� শহ"� কমন�র উনদ�ধন �নরন আজ�� সম��� আর)ল ��ল�ম শ�মস)ক8ন উনদ�ধননর ক�ন 

প ২৬ অH�� ম6বয�কর প)কলশ ও মসন�র�কহন" মমক@ন�নলর .�ত মহ�নসল ক9নর ম6নল এর� পHম শহ"� কমন�র মভনU 
।  । ম6নল এরপর ঢ��� �নলনজও এ�ক� শহ"� কমন�র দরকর �র� হয, এক�ও এ�সময সর��নরর কনন�� নশ মভনU ম6ল� হয।

অরনশনষ, ১৯৫৭ র��ল�ন� প�ক�স�ননর র�ষভ�ষ�র স"�� কর ম�র�র পনর স�নলর ম�ন"য শহ"� কমন�নরর ��জ শর হয। এর 
১৯৬৩ কনম��ন ��জ মশষ হয স�নল ঢ��� করশকর�&�লনযর উপ�চ�য� অধ&�প� @. ম�হম)� মহ�নসননর মনর� নg গকঠর �কমক�র 

রত�রধ�নন।

'''এ�) নশর গ�ন'''
২১ ম6বয�কর গকলরষ�নণর 9�ন�র পর , এ�) শ কননয পHম গ�ন মলনখন আর�)ল গ�66�র মচxধ)র"। গ�নক� হল, আম�র ভ�ইনযর 
রনF র�ঙ�নন� এ�) নশ ম6বয�কর, আকম ক� ভ) কলনর প�কর। । পHনম আর�)ল লকর6 স)র ম�ন পনর �র�চ" মHন� ঢ��� ক6নর 

১১৯৫৪ । ।স�নল আলর�6 ম�হম)� আর�র নর) ন স)র ক�নলন মসই মHন� ও�� হনয মগল এ�) নশর পভ�র ম6র"র গ�ন 
১১৯৫৪ । স�নল হ�স�ন হ�ক6জ)র রহম�ন সম�ক�র এ�) নশ স��লনন প��কশর গ�নক� র��ল"ন সর��র  

। স��লনক� র�নজয�প �নর জকহর র�যহ�ন র�র জ"রন মHন� মনয� .করনর এই গ�নক� র&রহ�র �র�র পর এর জনকপযর� 
। ২১আনর� র�নD মশ ম6ব"য�কর আনজ� �কর� ম�র� ভ�ষ� ক�রস কহনসনর স"�� কর প�র�র পর এই গ�নক�ও আনজ� �কর�র� মপনর 

শর �নর। ।ইকরমনধ& স)ইক@শ ও জ�প�কন ভ�ষ�র অন)ক�র হনযন.

'''চ D�ন পয��য(১৯৫৩-৫৬'''
২১ম�ন"য সর��ল"য �ম�পকরষ� মশ ম6বয�কর সরনণ শহ"� ক�রস প�লননর কসদ�ন গহণ �নর। আওয�ম" ল"নগর ভ�রপ�প 

। ১৮স�ধ�রণ সম��� মশখ মকজর)র রহম�নও ক�রসক� প�লনন সমর হন ই ম6বয�কর .�তর� শ�কনপণ �ভ�নর 
২১ । মশ ম6বয�কর প�লননর উন8নশ& পশ�সননর স�নH এ�ক� চ) কF স�কর �নর ভ�ষ� আন��লননর পHম র�কষ��" স�র� 

। ম�শর&�প" যH�নয�গ& ময����য প�কলর হয অকধ���শ অক6স, র&��� ও কশক� পকরষ�ন রন ক.ল। করকভন অঞল মHন� আস� 
ম�ন)ষ পভ�র ম6র"-মর ময�গ ম�ন। হ�জ�র হ�জ�র ম�ন)ষ ��নল� র&জ ধ�রণ �নর করশকর�&�লয প�Uনন আনস এর� কমক.ল 

১ ১১১১১১ ১১১১। । �নর প�Uন র&�গ �নর সকহ�সর� মর�নধর জন& মসচ�নসর� কননয�গ �র� হযপ�য লক  
। মল�ন�র উপকসকরনর আর�ম�ন"ন��ল�য করশ�ল সম�নরশ অন)কষর হয সম�নরনশ এ� �6� ��কর জ�ন�নন� হয, ভ�ষ�র ��করর 

স�নH স�নH ম�ওল�ন� ভ�স�ন"সহ স�ল র�জর�"ন�র ম)কFর ��কর �র� হয। মরলওনযর �ম�চ�র"র� .�তন�র ��করর স�নH 
১। ।এ�মর হনয ধম�9� প�লন �নর করশকর�&�লনযর করকভন .�ত�র�নসর .�তর� শহ"�ন�র পকর র�ন�র শদ� কননর�ন �নরন 

। অন&ক�ন� প�ক�স�ননর অH�মX" 6জল)র রহম�ন রনলন ময র��ল�ন� য�র� র�ষভ�ষ� �রর� চ�য র�র� ম�শনদ�হ" র�র এই 
। রFনর& জনগন হর�শ হনয রl �ন� ��নল�র&�জ ম�খ�য স�ধ�রন ম�ন)নষর ম�নo র�ষভ�ষ� র��ল� চ�ই মলখ� সমকলর স�র� 

১। ।র&�জ করকল �র� হয ভ�ষ� স�গ�ম �কমক� ক�রসক� প�লন উপলনক সম�নরশ আহর�ন �নর 
। আন��লনন� আনর� মরগর�ন �র�র জন& করকভন স��স� কর� অন)ষ�ননর আনয�জন �র� হয ক�রসক� উপলনক করনশষ পকত�� 

। প��কশর হয ভ�ষ� আ�লননর মল অন)নপরন���য" সU"র আম�র ভ�ইনযর রনF র�ঙ�নন�... মসই র.র �করর� আ��নর 
কল6নলন� প��কশর হয।

১৯৫৪ স�লন� পর� রনUর র�জননকর� ও ভ�ষ� আন��লননর র&�প� প� পকররর� ননর র.র কহস�নর কচক�র �র� হয । 
।কনর��চনন� স�মনন মরনখ য)Fফন মযন আন��লননর ম��ন স)নয�গ ন� প�য মস জন& ম)সকলম ল"গ র�ন�র মচh� অর&�হর র�নখ 

। মসজন& র�র� ভ�ষ� আন��লন ক�রনসর আনগ র�র� অনন�ন� মগ6র�র �নর অন&ক�ন� ভ�ষ� স�ক�ন করষনযর অচল�রস� 
। কনরসননর উন8নশ& ম)সল"ম ল"নগর স�স�"য �কমক�র এ�ক� সভ� অন)কষর হয �র�চ"নর সভ�র সভ�পকরg �নরন 

। পধ�নমX" ম)হ�ম� আল" রগD� এর� সভ�য কসদ�ন মনয� হয র��ল� ভ�ষ�ন� উ�)�  ভ�ষ�র সমময���� ক�নয র�ষভ�ষ� �নর 
। হনর এই কসদ�ননর 6নল পক!ম প�ক�স�ননর করকভন পন�নশর .যক� ভ�ষ�ন� এ�ই ময���� ম�য�র ��কর মর�নল মসখ�ন��র 

। পকরকনকধg��র"র� আর�)ল হ� (র�র� উ�)�  ন�নম পকরকচর) এই কসদ�ননর পকরর�� জ�ন�ন এর� রl �র অরস�নন অনD H�ন�ন। 
১ ১১১১১১২২ । রl �র মনর� নg মশ একপল �র�চ"নর এ� করশ�ল পকরর�� কমক.নলর আনয�জন �র� হযমসখ�নন  



১১১১। ২৭সকহ�স 9�ন�য কসকন ভ�ষ�র দ�কন� আল ওয�কহ� পকত��র অক6স প)কDনয ম�য� হয অন&ক�ন� মশ  
। একপল র��ল� ও অন&�ন& ভ�ষ�ন� সমময���� ম�য�র ��করনর সম�নরশ অন)কষর হয রl �র� স�খ&�ল9) উ�)� ভ�ষ" য�র� এই 

। কসদ�ননর করনর�কধর� �রক.ল র�ন�র ম�নকস�র�র র"ব সম�নল�চন� �নরন এমন উনদগজন� পকরকসকরনর, কসদ�ননর 
র�সর�যননর উন�&�গ রন হনয য�য।

[http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D
%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE
%E0%A6%B7%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D
%E0%A6%A6%E0%A7%8B
%E0%A6%B2%E0%A6%A8#.E0.A6.B0.E0.A6.BE.E0.A6.B7.E0.A7.8D.E0.A6.9F.E0.A7.8D.E0.A6.
B0.E0.A6.AD.E0.A6.BE.E0.A6.B7.E0.A6.BE_.E0.A6.A6.E0.A6.BE.E0.A6.AC.E0.A6.BF_.E0.A6.89.
E0.A6.A4.E0.A7.8D.E0.A6.A5.E0.A6.BE.E0.A6.A8.E0.A7.87.E0.A6.B0_.E0.A6.AA.E0.A7.8D.E0.A
6.B0.E0.A6.95.E0.A7.8D.E0.A6.B7.E0.A6.BE.E0.A6.AA.E0.A6.9F Click here for more details about 
Mother Language Movement]


