
৭ মার্চ রেসককাসচ ময়দাকে বঙ্গবন্ধুে রদয়া ঐতিহাতসক ভাষকেে পে রদকেে পুকো দৃশ্যপটই বদকে যায়। 
পূবচ বাাংো হকয় ওকে মতুিবময়। একক একক সেকাতে, আধা সেকাতে, রব-সেকাতে ও স্বায়ত্তোতসি 
প্রতিষ্ঠােসহ তবতভন্ন োিনেতিক, সামাতিক, সাাংস্কৃতিক ও রপোিীবী সাংগেে বঙ্গবন্ধু রেখ মুতিবেু 
েহমাকেে প্রতি পূেচ সমর্চে বযক্ত ককে। 

সভা, সমাকবে ও তববৃতিকিে মাধযম সাংগেকেে রেিাো সাফ িাতেকয় রদে, বঙ্গবন্ধু রেখ মুতিবেু েহমাে 
গৃহীি সকে কমচসূতর্ ও তসদ্ধাকেে প্রতি িাকদে পেূচ সমর্চে েকয়কে।কসতদকেে ভাষকে বঙ্গবন্ধুে বো 
প্রতিতট কর্া তেে সাকে সাি রকাতট বাঙাতেে মকেে কর্া। পূবচ বাাংোকক বাাংোকদে কোে প্রিযয় সবাে 
মকে। বঙ্গবন্ধু আহূি অতহাংস ও অসহকযাগ আকদােকেে অষ্টম তদে ৯ মার্চ সবচত্র হেিাে পাতেি হয়। 

যােবাহে, িরুতে সাতভচস ও বযাাংক োো হাইককাটচ, িি রকাটচ, আধা সেকাতে ও তেক্ষা প্রতিষ্ঠাে বন্ধ 
র্াকক। ঘকে ঘকে কাকো পিাকা উেকি রদখা যায়। যােবাহে, বাতেতিযক প্রতিষ্ঠাে, স্কুে-ককেি-
তবশ্বতবদযােকয় োত্র, তেক্ষ, কমচর্ােী ও কমচকিচাো কাকো বযাি ধােে ককেে। রেট বযাাংক ও বাতেতিযক 
বযাাংক বাাংোকদকেে বাইকে টাকা পাোকো বন্ধ োকখ। রদকেে সবচত্র তমতেে-তমতটাং অবযাহি র্াকক। 

 

পল্টে ময়দাকে আকয়াতিি সমাকবকে ন্যােোে আওয়ামী পাতটচে প্রধাে মওোো আব্দেু হাতমদ খাে 
ভাসােী ২৫ মাকর্চে পূকবচ বাাংোকদেকক স্বাধীে রঘাষো কোে িন্য রপ্রতসকেন্ট ইয়াতহয়া খাকেে প্রতি 
আহ্বাে িাোে। তিতে বকেে, ‘অন্যর্ায় ১৯৫২ সাকেে মকিাই আতম ও রেখ মুতিব ঐকযবদ্ধভাকব 
স্বাধীেিা আকদােে শুরু কেব। ইয়াতহয়া খাে, রিামাে যতদ পতিম পাতকস্তাকেে পাাঁর্ রকাতট মানুকষে 
িন্য দেদ র্াকক িাহকে িুতম পূবচ বাাংোকক স্বাধীে রঘাষো কে। একি ককে দুই পাতকস্তাকে ভােবাসা 
র্াককব, বন্ধুত্ব র্াককব। তকন্তু এক পাতকস্তাে আে র্াককব ো, র্াককব ো, র্াককব ো!’ 

ভাসােী বকেে, ‘আতম অতহাংস েীতিকি তবশ্বাস কতে ো। অতহাংসাে কর্া বাদ দাও, এটা অবাস্তব। আমাে 
েবী (সা.) বেকিে, প্রর্কম আক্রমে ককো ো। তকন্তু রকউ যতদ আক্রমে ককে িাে রিেটা রকে রর্ৌদ্দটা 
বাতিকয় দাও।’ বঙ্গবন্ধুে ভাষকেে পে সাি রকাতট মানুষ স্বাধীেিাে িন্য সাংগ্রাকম অবিীেচ হওয়ায় 
িাকদেকক রমাবােকবাদ িাোে ভাসােী।’ 

পতিম পাতকস্তাতেকদে উকদ্দকে তিতে বকেে, ‘সাংখযাগতেষ্ঠিাে রিাকে রকাকো আইে পাস ককে 
আপোকদে ওপে র্াতপকয় রদয়াে রর্ষ্টা কেকে আপোো তবশ্ববাসীে কাকে আকবদে িাোকি পােকিে। 
পূবচ বাাংোে স্বাধােে মানুষ আপোকদে সমর্চে কেি ।’ 

 

 


