
জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকক তনকে #তবশ্ব_ননিাকের_উতি:- 

 

১। "আতি তিিালয ়নেতিতন, বঙ্গবন্ধুকক নেকিতি।“  

- তিকেল কযাকরা। 

২। আওোতিলীগ ননিা নেি মুতজবুর রিিাকনর িি নিজী এবং গতিেীল ননিা আগািী তবে বিকরর িকে এতেো 

িিাকেকে আর পাওো যাকব না। 

- নিনতর তকতিঞ্জার। 

৩। নেি মুতজবকক চতুে দে লুইকের িাকে তুলনা করা যাে। জনগন িার কাকি এিতিে তিল নয লুইইকের িি তিতন 

এ োবী করকি পাকরন আতি ই রাষ্ট্র। 

- পতিি জাি দানী পতিকা। 

৪। নেি মুতজব তনিি িকলন িার তনকজরই নিনাবাতিনীর িাকি অেচ িাকক িিযা করকি পাতকস্তানীরা 

িংককাচকবাধ ককরকি। 

_তবতবতি-১৫ আগস্ট ১৯৭৫। 

৫। ‘‘বঙ্গবন্ধু নেি মুতজবুর রিিান িকেন িিাজিন্ত্র িিীষ্ঠার িংগ্রাকির িেি েিীে। িাই তিতন অির।‘‘  

–িাদ্দাি নিাকিন। 

৬। ‘‘নেি মুতজকবর মৃতুযকি তবকশ্বর নোতিি িানুি িারাল িাকের একজন িিান ননিাকক, আতি িারালাি একজন 

অকৃতিি তবোল হৃেকের বন্ধুকক।‘‘ 

—তিকেল কাকরা। 

৭। ‘‘আকপািিীন িংগ্রািী ননতৃত্ব আর কুসুি নকািল হৃেে তিল মুতজব চতরকির ববতেষ্ঠয‘‘ 

—ইোতির আরািাি। 

৮। ‘‘মুতজব িিযার পর বাঙালীকের আর তবশ্বাি করা যাে না, যারা মুতজবকক িিযা ককরকি িারা নযককান জঘন্য 

কাজ করকি পাকর।‘‘ 

--- ননাকবল তবজেী উইতলবান্ট। 

৯। ‘‘নেি মুতজবুর রিিান তিকেিনািী জনগনকক অনুিাতিি ককরতিকলন।’’ 

— নককনো কাউণ্ডা। 

১০। ‘‘নেি মুতজব তনিি িবার িবকর আতি িি দািি। তিতন একজন িিান ননিা তিকলন। িার অনন্য িাধারন 

িািতিকিা এতেো ও আতিকার জনগকনর জন্য নিরিাোেক তিল।’’  

–ইতিরা গান্ধী। 

১১। ‘‘বঙ্গবন্ধুর িিযাকাকে বাঙলাকেেই শুধু এতিি িে তন তবশ্ববািী িাতরকেকি একজন িিান িন্তানকক।’’ 

– নজিিলািে,ইংতলে এি তপ। 

১২। িিাবোলী তিটিে বেতনক দ্য গাতড দয়াকনর িকি, 'নেি মুতজব তিকলন এক তবস্মযক়র ব্যতিত্ব।' 

১৩। তিনাতিযা়ল টাইিি বকলকি, ’’'মুতজব না োককল বাংলাকেে কিনই জন্ম তনিনা।'’’ 

১৪। িারিীয ়নবিার 'আকাে বানী' ১৯৭৫ িাকলর ১৬ আগস্ট িাকের িংবাে পয দাকলাচনা অনুষ্ঠাকন বকল, 'তযশু 

িারা নগকিন। এিন লক্ষ লক্ষ নলাক ক্রি ধারি ককর িাকক স্মরি করকি। মূলি মুতজবককই িারা তযশুর ভুতিকাে 

িানকিন... 

১৫। একই তেকন লেন নেকক িকাতেি নডইতল নটতলগ্রাি পতিকায় বলা িকযক়ি, ’’বাংলাকেকের লক্ষ লক্ষ নলাক 

নেি মুতজকবর জঘন্য িিযাকােকক অপূরিীয ়ক্ষতি তিকিকব তবকবচনা করকব।’’ 

১৬। তনউজ উইকক বঙ্গবন্ধুকক আখ্যা নেওয়া িয়, "’’পকয়ট অি পতলটিক্স বকল"’’। 

১৭। বৃটিে লড দ নিন্যার নিাকওকয় বকলতিকলন, "নেি মুতজব জজদ ওয়াতেংটন, গান্ধী এবং দ্যা িযাকলরার নেককও 

িিান ননিা"। 

১৮। জাপানী মুতি ফুতকউরা আজও বাঙাতল নেিকল বকল নবড়ান,"তুতি বাংলার নলাক? আতি তকন্তু নিািাকের জয ়

বাংলা নেকিতি। নেি মুতজব নেকিতি। জাকনা এতেযা়য ়নিািাকের নেি মুতজকবর িকিা তিংি হৃেয়বান ননিার জন্ম 

িকব না বহুকাল।" 

২০। িরহুি িজলুি জনকনিা িওলানা িািানীও বকলতিকলন, 'টুতঙ্গপাড়ার নেি মুতজকবর কবর একতেন 

িিাতধস্থকল রূপান্ততরি িকব এবং বাঙাতলর িীে দস্থাকনর িকিা রূপলাি করকব'। 

২২। বঙ্গবন্ধুর তনিি িবার িংবাে শুকন তিেকরর নিতিকডন্ট আকনাোর িাোি এিটাই দুঃি নপকেতিকলন নয, তিতন 

আকক্ষপ ককর বকলতিকলন “নিািরা আিারই নেো ট্াং তেকে আিার বন্ধু মুতজব নক িিযা ককরি! আতি তনকজই 

তনকজকক অতিোপ তেতে”।© 
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