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ভৄডিভেদ্ধ  ভৄডিযমোদ্ধো 

 

ভৄডিভেযদ্ধ কোইফোন্ধো 

ভূডভওোাঃ ব্যফোডিও অজুোযত ইষ্ট ইডিিো কওোম্পোনীয নোযভ এই উ-ভোযদয ইংযযচযদয আকভন খযঘ। ১৭৫৭ োযর 

রোীয প্রোন্তযয ফোংরোয কল স্বোধীন নফোফ ডযোচউযদৌরোয তন খটিযি তোযো ককোটো বোযতফযল েয োন ক্ষভতো দঔর 

ওযয। বোযতফল ে ডফযল ওযয ফোংরোযদযয ভোনুল স্বোধীনতো োডযযি এয গুরুত্ব উরডি ওযযত শুরু ওযয এফং ভরতাঃ তঔন 

কথযওই এ কদযয ভোনুযলয ভযন স্বোধীনতোয কঘতনোয সূত্রোত খযট। এযই পরশ্রুডতযত এযও এযও ংখটিত যত থযও 

ডোী ডফযরো, নীর ডফযরো, কতবোকো আযদোরন, টংও আযদোরন, নোনওোয আযদোরন, স্বযদী আযদোরন, অযমোক 

আযদোরন। 

প্রোি দু’ ফঙয োন এফং কোলণ ওযোয য বৃটিযো ১৯৪৭ োযর ঘযর মোিোয আযক ঘক্রোযন্তয ভোধ্যযভ বৃটি োডত 

ককোটো বোযতফল েযও ডতন অংয কবযে দুটি যোযে বোক ওযয ডদযি মোি। ধভ েডবডিও চোতীিতোফোযদয উয ডবডি ওযয দুটি 

যোে বোযত  োডওস্তোন সৃডষ্ট ি। ডন্দু ংখ্যোকডযষ্ঠ এরোওো ডনযি বোযত কযে উঠযর োংডফধোডনওবোফ বোযত ওঔযনো 

ডন্দু যোে িডন। ডওন্তু ভৄরভোন ংখ্যোকডযষ্ঠ এরোওো ডনযি কম োডওস্তোযনয সৃডষ্ট ি তো োংডফধোডনওবোযফই ভৄডরভ যোে 

ডোযফ ডযণত ি। ডিচোডতযেয উয ডবডি ওযয কযে উঠো োডওস্তোযন শুরু কথযওই ফোগোডরযো ফ েযেযত্র কোলণ, ফঞ্চনো  

উযক্ষোয ডওোয যত থোযও। 

োডওস্তোন সৃডষ্টয এও ফঙযযয ভযধ্যই উদু েযওই যোষ্টো লোবো ডযযফ কখোলণো ওয ফোগোডরয উয বোলোয কফোছো ঘোোযনোয 

কঘষ্টোয োযথ োযথ ডফযরোযয সূত্রোত খযট। পরশ্রুডতযত কযে যঠ ফোিোযনোয বোলো আযদোরন। সৃডষ্ট ি ফোগোডর চোডতয 

ংগ্রোভী ঐডতযেয কঘতনো একুয কপব্রুিোযী। ীদ ন- োরোভ, চফফোয, যডপও, ফযওত, োরোউডদন প্রভৄঔ। এই যিস্দোত 

আযদোরযনয পযর ৫৪-এয ডনফ েোঘযন ও-বোোনী-কোযোিোদীয ভেিফ্রন্ট ভৄডরভ রীযকয বযোডুডফ খটিযি ডফচিী ি। ডওন্তু 

ঘক্রোন্ত ওযয ডওছু ডদযনয ভযধ্য ক্ষভতোচ্যেত ওযো ি ভেিফ্রন্ট যওোযযও। যফতীযত ৫৮ োযর োভডযও আইন চোডযয এও 

ভোযয ভযধ্য আইয়ুফ ঔোন ক্ষভতোি আযন। ৬২ কত োভডযও আইন  যীপ ডক্ষো ওডভন ডযযোট ে ডফযযোধী আযদোরন 

৬৬-এয ৬ দপোয আযদোরন, ঙোত্র ভোযচয ১১ দপো আযদোরযনয ডযণডতযত ’৬৯ োযর োডওস্তোযনয কোলণ  

বফলম্যভরও োযনয ডফরুযদ্ধ কণ-অভ্যেত্থোন খযট। এই ওর আযদোরন ডযঘোরনোয ভোধ্যযভই ফেফন্ধু কঔ ভৄডচবুয যভোন 

ফোগোডরয অডফংফোডদত কনতোি ডযণত ন। আইয়ুযফয ডফদোি খণ্টো কফযচ যঠ এফং আযযও কচনোযযর ইিোডিো ঔোন 

ক্ষভতোি আযন। কণ-অভ্যেত্থোযনয ব্যোওতো এফং ফোস্তফতো ডফযফঘনো ওযয ইিোডিো কখোলণো ওযযন োধোযণ ডনফ েোঘযনয। 

১৯৭০ োযরয ডডযম্বযয অনুডষ্ঠত ডনফ েোঘযন তৎওোরীন নফ ে োডওস্তোযনয ১৬৯ আযনয ভযধ্য ১৬৭ আযন ডফচিী যি 

ফেফন্ধু কঔ ভৄডচবুয যভোযনয কনতৃত্বোধীন আিোভী রীক ৩১৩ আন-ডফডষ্ট োডওস্তোন চোতীি ডযলযদয ডনযঙ্কু 

ংখ্যোকডযষ্ঠতো রোব ওযয এফং যওোয কঠযনয কমোগ্যতো অচেন ওযয। ডওন্তু ক্ষভতো স্তোন্তযযয ব্যোোযয শুরু ি টোরফোোনো 

এফং ঘক্রোন্ত। ৭১ োযরয ১ ভোঘ ে নফ ে কখোডলত চোতীি ডযলযদয অডধযফন স্থডকত কখোলণো ওযযর োযো নফ ে ফোংরোম 

স্বতাঃস্ফুতে কণডফযক্ষোব খযট। এই কণঅভ্যেত্থোন অযমোক আযদোরযন ডযণত ি। নফ ে ফোগযোয ফ েত্র প্রোন মন্ত্র অঘর যি 

মোম। ৬ ভোঘ ে যতোর োডরত ম। ৭ই ভোঘ ে ঢোওোয কযযওো ে ভিদোযন এও ডফোর চনবোি ফেফন্ধু কঔ ভৄডচবুয যভোন 

কখোলণো ওযন-‘এফোযযয ংগ্রোভ আভোযদয ভৄডিয ংগ্রোভ, এফোযযয ংগ্রোভ স্বোধীনতোয ংগ্রোভ। ৯ই ভোঘ ে ল্টন ভিদোযন 

চনযনতো ভোরোনো আব্দুর োডভদ ঔোন বোোনী স্বোধীনতো কখোলণোয ভথ েযন ১৪ দপো ওভ েসূঘী কখোলণো ওযযন। যো নফ ে 

ফোংরোয চনকণ ঐওেফদ্ধ যি স্বোধীনতোয রেোইযিয চন্য প্রস্তুত যত থোযও।াোন্য ওযও োডওস্তোনীযো প্রস্ত্িডত ডনযত থোযও। 

ফোগোডরযদয উয স্ত্র আক্রভযণয। ২৫ ক ভোযঘ েয ওোরযডত্রযত তোযো ঢোওো ডফশ্বডফদ্যোরি, যোচোযফোক নৄডর রোইন, 

ডরঔোনো, ইডআয ফোডনীয দয দপতযয আক্রভযণয ভোধ্যযভ তেোমজ্ঞ শুরু ওযয। ফেফন্ধু কঔ ভৄডচবুয যভোনযও ফদী 

ওযো যর স্বতাঃস্ফুতে যযযোধ কযে উযঠ। োডওস্তোনী আক্রভযণয োযথ োযথ অডধওোং ভোনুযলয ওোযঙ ফেফন্ধু কঔ 

ভৄডচবুযযয ৭ই ভোযঘ েয স্বোধীনতোয কখোলণো যি যঠ এও অভ্রোন্ত দ ডনযদ ে। ডফযরোী ফোগোডর স্মরণওোযরয ইডতোযয 

ফীযত্বনণ ে ংগ্রোযভ ছাঁডযি যে।  

নৄডর  ইডআয স্ত্র ফোডনীয ফোগোডর দস্যযো ডফযরো কখোলণো ওযয। ঘট্টগ্রোযভ ঘোলু ি স্বোধীন ফোংরো কফতোয কওন্দ্র। 

কঔোন কথযও ২৬ ক ভোঘ ে স্বোধীনতোয কখোলণো প্রঘোয ওযো ি। ২৭ ক ভোঘ ে ফেফন্ধু কঔ ভৄডচবুয যভোযনয নোযভ ডচিোয 

ওযে প্রঘোডযত স্বোধীনতোয কখোলণো চনকণযও উদীপ্ত ওযয। ১৯৭১ োযরয ১৭ই এডপ্রর কুডষ্টিোয কভযযনৄযয ফেফন্ধু কঔ 



ভৄডচফযও যোেডত  বিদ নচরুর ইরোভযও অস্থোিী যোেডত কখোলণো ওযয প্রধোনভন্ত্রী তোচউডদন আযভযদয কনতৃত্বোধীন 

কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোযদ যওোয আনুষ্ঠোডনওবোযফ থ গ্রণ ওযয। ভৄডিভেযদ্ধয ফ েোডধনোিও কচনোযযর এভ এ ডচ ভোনীয 

তেোফধোযন োযোযদযও একোডযট কক্টযয ডফবি ওযয শুরু ি আভোযদয স্ত্র ভৄডি ংগ্রোভ। 

স্বোধxাীনতো ভেযদ্ধ কোইফোন্ধো ঐডতোডও এফং ককৌযফভি ভূডভওো োরন ওযয। স্বোধীনতো ংগ্রোযভ কোইফোন্ধোফোীয প্রস্তুডত, 

প্রডতযযোধ, ভেযদ্ধ অংগ্রণ ডফডবন ককৌযফভি অফদোন এই ডনফযন্ধ উস্থোন ওযো যরোাঃ 

প্রোথডভও প্রস্তুডতাঃ এওোিযযয ৩ ভোঘ ে ঢোওোি স্বোধীন ফোংরোয তোওো উযিোরযনয য কথযও কদব্যোী োডওস্তোনী তোওো 

নৄডেযি ফোংরোযদযয তোওো উেোযনো আযম্ভ ি, মো স্বোধডনতো আযদোরযনয অংয ডযণত ি। ঢোওোয কযযওো ে ভিদোযন 

৭ই ভোঘ ে ফেফন্ধু কঔ ভৄডচবুয যভোযনয ঐডতোডও বোলযণয য স্বোধীনতোওোভী ভোনুযলয ভৄডিয আওোংঔো তীব্রতয যত 

থোযও। ২৩ ভোঘ ে োডওস্তোযনয প্রচোতন্ত্র ডদফয ফ েত্র োডওস্তোনী তোওো উেোযনোয ডনযদ ে কদিো ি। আয ঙোত্র ংগ্রোভ 

ডযলদ কখোলণো ওযয কদ জুযে প্রডতযযোধ ডদফ। ঐডদন কোইফোন্ধোি োডওস্তোনী তোওোয ডযফযতে স্বোধীন ফোংরোয তোওো 

উেোযনোয ডদ্ধোন্ত কনিো ি। ২৩ ভোঘ ে ওোর কথযও োফডযও রোইযব্রযী ভোযঠ ঙোত্র চনতোয ভোযফযয প্রস্তুডত ঘরযত থোযও। 

দুনৄযয ঙোত্ররীযকয তৎওোরীন ভকুভো বোডত এভ এন নফী রোলুয বোডতযত্ব অনুডষ্ঠত ভোযফয ফিৃতো ওযযন আিোভী 

রীক কনতো ডনভ েযরন্দু ফভ েন, কভোোম্মদ ঔোযরদ, ঙোত্ররীযকয ভকুভো োধোযণ ম্পোদও নোচভৄর আযযডপন তোযযও, বিদ 

োভ-উর আরভ ডরু, দরুর ওফীয আঙ্গুয, আডভনুর ইরোভ ডডউও প্রভৄঔ। ফিৃতো কযল ভোযফযই োডওস্তোনী তোওো 

নৄডেযি স্বোধীন ফোংযোয তোওো উেোযনো ি। এ ভি এভ এন নফী রোলু তোওো ধযয থোযওন এফং নোচভৄর আযযডপন 

তোযযও তোওোি অডিংযমোক ওযযন। যয এভ এন নফী রোলু, নোচভৄর আযযডপন তোযযও, ডযিোজুর ও ডফরু, আব্দুর োডদ 

ভৄনো, ো ডযফুর ইরোভ ফোফলু, আব্দু োরোভ, ডনভ েযরন্দু ফভ েন বোইিো  আযযো অযনযও স্বোধীন ফোংরোযদযয তোওো 

উযিোরন ওযযন।  

ডওছুক্ষযণয ভযধ্যই যযয ফ েত্র োডওস্তোনী তোওোয ডযফযতে স্বোধীন ফোংরোযদযয তোওো উযিোরন ওযো ি। কোইফোন্ধো 

ওযরযচয অধ্যোও আব্দুর িোদুদ কঘৌদৄযী এফং অধ্যঅও ভোচোরুর ভোনোনযও ভেগ্ম আফোিও ওযয কঠিত ডক্ষও ংগ্রোভ 

ওডভটিয উযদ্যোযক ২৪ ভোঘ ে যয ডভডঙর  ভোযফ ি। ওযিওডদযনয ভযধ্যই কঠিত ি ভকুভো ংগ্রোভ ওডভটি। এয 

কনতহৃযত্ব ডঙযরন আিোভ রীকে কনতো লুৎপয যভোন, ফোংরোযদযয প্রথভ স্পীওোয ো আব্দুর োডভদ, কোরোিভোন ভির, 

ডোাঃ ভডপজুয যভোন, আবু তোযরফ ডভিো, এেোডযবোযওট োভসুর কোযন যওোয, চোভোলুয যভোন, িোডরউয যভোন 

কযচো, আডচচোয যভোন, ডনভ েযরন্দু ফভ েন, ভডতউয যভোন, োোন ইভোভো টুলু, কভোোম্মদ ঔোযরদ, নোট্যওভী ককোরোভ 

ডওফডযিো, তোযো ডভিো প্রভৄঔ। ঙোত্ররীক  ঙোত্র ইউডনিযনয কনতৃবৃদ উযদ্যোকী  োী ভূডভওো োরন ওযযন। তৎওোরীন 

অফোেোরী ভকুভো প্রোও, ব্যোংও ওভ েওতেো কযচো োচোোন প্রোডনওবোযফ ংগ্রোভ ওডভটিযও যমোডকতো ওযযন। এয 

োোোড স্ত্র ংগ্রোযভয প্রস্তুডত ঘরযত থোযও। কনৌফোডনী কথযও ছুটিযত আো ওোডচউর ইরোভ, ডফভোন ফোডনীয 

আরতোপ, আডচভ উডদন, আরী ভোবুফ প্রধোন প্রভৄঔ কোইফোন্ধো ওযরচ  ইরোডভিো োইস্কুর ভোযঠ ভেফওযদয ডনযি প্রডক্ষণ 

শুরু ওযযন। এ প্রডক্ষযণয ব্যোোযয োডফ েও যমোডকতো ওযযন কোইফোন্ধো ওযরযচয তৎওোরীন অধ্যক্ষ অডদ উডদন 

আযভদ। 

এ ভি োোন ইভোভ টুলুয োী ভূডভওোি কোইফোন্ধো কেচোযী কতযও প্রোি দুইত যোইযপর কফয ওযয ডনযি ঙোত্র চনতোয 

ভযধ্য ডফতযণ ওযো ি। আনোয ওেোম্প কথযও ডওছু যোইযপর কনিো ি। সুযফদোয আরতোপ কোযন তোয অধীনস্থ কফের 

কযডচযভযন্টয কনোযদয ডনযি কদ ভৄি ওযোয ংগ্রোভ ংকঠিত ওযযত কোইফোন্ধো ঘযর আযন। আরতোপ সুযফদোয নোযভ এই 

োী কমোদ্ধো কোইফোন্ধো ওোযোকোয কথযও ওর ফদীযও ভৄি ওযয কদন এফং স্বোধডনতো ভেযদ্ধ অগগ্রযণয আফোন চোনোন। 

যযয ডফডবন স্থোযন ঘরযত থোযও স্ত্র প্রডক্ষণ। অন্যোন্য থোনোগুযরোযত ঘরযত থোযও ভৄডি ংগ্রোযভয প্রস্তুডত। োখোটো 

থোনো দযযয কফোনোযোেো োইস্কুর ভোযঠ তৎওোরীন কোইফোন্ধো ভকুভো আিোভী রীযকয ম্পোদও  কফোনোযোেো ওযরযচয 

অধ্যক্ষ আতোউয যভোযনয উযদ্যোযক ঙোত্র-ভেফওযদয প্রডক্ষণ ডডফয স্থোডত ি। উি প্রডক্ষণ ডডফযযয স্রোডধও 

প্রডক্ষণোথীযও অস্ত্র ঘোরনো  োভডযও প্রডক্ষণ প্রদোযনয ওোযচ নৄডর  আনোয ফোডনীয প্রডক্ষওযো ডনযিোডচত ডঙর। 

প্রডক্ষণ ডডফয ডযঘোরনোি যমোডকতো ওযযডঙযরন ভনসুয যভোন যওোয, ভডচফয ডআইডড, কযোস্তভ আরী ঔদওোয, 

আপঙোয, ককৌতভ. ফচলু, তন, যোজ্জোও  আয অযনযও।  

কফোনোযোেো ডচআযড থোনো  োখোটো থোনো যত যোইযপর-গুডর ংগ্র ওযয প্রডক্ষণ ডডফয ডযঘোরনো  কফোনোযোেোি 

প্রডতযযোযধয ব্যফস্থো কনিো যিডঙর। যোইযপর ংগ্রয অধ্যক্ষ আতোউয যভোন, এফোযত আরী ভির, কযোস্তভ, আপঙোয 

ফচলু ঙোেো অযনযও ডঙযরন। আনোয ওভোিোয আপতোফ কোযন দুদুয কনতৃযত্ব প্রডক্ষণ প্রোপ্ত আনোয ফোডনীয দস্যযদয 

ডনযি এও স্ত্র ভৄডিযমোদ্ধো দর কঠন ওযো ি। এই দযর ভফফত, ফচলু, দুদু  আয অযনযও ডঙর। এই দর 



কফোনোযোেো প্রডতযযোযধয দোডিযত্ব ডনযিোডচত ডঙর। ভৄডিযমোদ্ধোযদয ওেোম্প ডঙর যওোডয ঔোদ্য গুদোযভয ৩নং ফোোটি। 

কফোনোোেোয প্রযফ ভৄযঔ োনোদোয ফোডনীযও প্রডতযযোযধয চন্য ডযঔো ঔনন ওযো ি। কোইফোন্ধো-কফোনোযোেো েযওয 

ডফডবন যিযন্ট কোঙ কওযট প্রডতফন্ধওতো সৃডষ্ট ওযো ি। কফোনোযোেোি ভৄডিফোডনীয এই ওর দযক্ষযয ঔফযয োনোদোয 

ফোডনী ব্যোও প্রস্ত্িডত ডনযি ট্যোংও ওোভোযন ডজ্জত যি ১৭ এডপ্রর কোইফোন্ধো তযনয ৭ডদন য ২৩ এডপ্রর কফোনোোেোি 

আয। ট্যোংও ওোভোন ডজ্জত ডফোর ফোডনীযও োভোন্য ৩০৩
০
 যোইযপর ডদযি প্রডতত ওযো ম্ভফ নি। এযত চোনভোযরয 

ব্যোও ক্ষডত যফ ডফযফঘনোি এযন োনোদোয ফোডনীয অগ্রোডবমোযন ফাঁধো কদিো যত ভৄডিফোডনীযও ডফযত যোঔো ি। ২৩ 

এডপ্রর কফোনোযোেোয তন খযট। 

ঙোত্র-ভেফওযো ীভোন্ত োডে ডদযি বোযযত ককডযরো ভেযদ্ধয প্রডক্ষণ ডনযত ঘযর মোি। প্রডক্ষণ কযল োখোটো থোনোয কঙযরযো 

১১টি কক্টযয কচড কপো ে, কও কপো ে  ভৄডচফ ফোডনীয অধীযন ডক্রি ভৄডিভেযদ্ধ অংগ্রণ ওযযডঙর।  

প্রডতযযোধ ফ োঃ বৃটি ডফযযোধী আযদোরযন স্বোধীনতো কখোলণোয ঐডতোডও রোফোডেযত ৮ভোঘ ে ডিোযী উচ্চ ডফদ্যোরযি 

অধ্যোও োোন আডচজুয যভোযনয বোডতযত্ব এও ফ েদরীি বো অনুডষ্ঠত ি। বোি কতোপোজ্জর কোযনযও আফোিও 

 ভয পোরুও কঘৌদৄযীযও দস্য ডঘফ এফং এভ কও যডভ উডদন (বৃটিডফযযোধী আযদোরযনয স্বোধডনতো কখোলণোওোযীযদয 

অন্যতভ), আইয়ুফ আরী ভোস্টোয, আব্দুর ফোযযও, োযওোিোত চোভোন ফোবু, কভোপোজ্জর কোযন, যোঔোর ঘন্দ্র, আব্দুয যভোন, 

কভোস্তোডপজুয যভোন, ডোাঃ ডনচোভ ভির, অযডচৎ কুভোয, আব্দুর িোযযঙ, ককোরচোয ব্যোোযী, নচরুর ইরোভ, আব্দুর 

ভোনোন প্রভৄঔযও ডনযিো ‘োনোদোয ফোডনী প্রডতযযোধ’ ওডভটি কঠিত ি। ওডভটিয উযদষ্টো ডঙযরন আডচচোয যভোন এভডএ। 

এই ওডভটি ১০ ভোঘ ে এপইউ ক্লোযফ এওটি ডডফয কঔোযর এফং োডওস্তোনী তোওোয স্থযর স্বোধীন ফোংরোয তোওো উযিোরন 

ওযয। ১২ ভোঘ ে ঢোওো কথযও যংনৄযকোভী োডওস্তোনী ফোডনীয কোডে ঘরোঘযর ফাঁধো সৃডষ্ট ওযোয চন্য যোস্তোি ব্যোডযযওড কদিো 

ি। োডওস্তোনীযো ব্যোডযযওড ডযযি যংনৄয ককযর ওডভটিয উযদ্যোযক োডওস্তোনী বন্যযদয মোতোিোযতয ডফঘ্ন খটোযনোয 

প্রযঘষ্টো অব্যোত থোযও। ২৭ ভোঘ ে যংনৄয কথযও ফগুেোকোভী োডওস্তোনী কনোফোডনী রোফোডে এরোওোয ভোেযওয 

কফডযযওড বোগযত নো কযয কোডে কথযও রোফোডেয ওোডরফোডে োযটয ডনযী চনকযণয উয গুডরফল েণ ওযয। োনোদোযযদয 

গুডরযত ডকডযধোযী গ্রোযভয তরুণ আাঃ ভোনোন এফং দুচন ফোগোডর নৄডর ডনত ন। 

২৮ ভোঘ ে ীভোন্ত এরোওো কথযও ৪০/৫০ দযস্যয ইডআয ফোডনী রোভফোডেযত আয। তোযদয োযথ োনোদোয ফোডনীয 

ংখযল ে ২১ চন ীদ ন। োডওন্তোনী োনোদোয ফোডনীয কদোয কভচয ডনচোভ অফডষ্ট ফোগোডর বডনওযদয ডনযস্ত্র ওযয 

এফং চোনযত োি ২৫ ভোঘ ে বিদনৄয কনোডনফোয ফোগোডর বডনওযদয উয োভরো িোি তোযো স্ত্র অফস্থোি কফডযযি 

ককযঙ এফং ওেোযেন আযনোিোয কোযন ফুরফোডেযত অফস্থোন ডনযিযঙন। কভচয ডনচোভ ফুরফোডে ডকযি োডওস্তোনী প্রীডত 

লুডওযি কযযঔ ওেোযেন আযনোিোযযও দুফ ের ওযোয চন্য কখোেোখোযট অফস্থোনযত ডড কওোম্পোনীয বন্য ংখ্যো বৃডদ্ধোয 

প্রযিোচনীিতো ব্যি ওযয ডওছু ংখ্যও বন্য কপ্রযযণয যোভ ে কদি। যোভ ে অনুমোিী ২৯ ভোঘ ে তোডযযঔ সুযফদোয আপতোফ 

আরী যযপ আরতোপযও ৬০চন বন্য কপ্রযণ ওযো ি। দূযদী ওেোযেন আযনোিোয সুযফদোয আরতোপযও 

রোফোডেযত অফস্থোযনয ডনযদ ে কদন। কনোদরযও ডনযি রোফোডেয ফীয ঙোত্র-ভেফও-চনতো আযযো কফী োী যি যঠ। 

সুযফদোয আরতোপ তোয ফোডনীযও ডফডবনবোযক বোক ওযয ভোদোযকঞ্জ  আংযোয ব্রীযচ ডনযিোডচত যোযঔন। তাঁযো 

রোফোডেযত ঙোত্র-ভেফওযদয প্রডক্ষণ তদোযও ওযযন। ংগ্রোভ ওডভটি কনোফোডনী  ইডআয কচোিোনযদয আডথ েও 

যমোডকতো ওযযত থোযওন। ৩০ ভোঘ ে কভচয ডনচোযভয োডওস্তোনী প্রীডত উযমোডঘত ি। ক ওরযও কক্লোচ যত  অস্ত্র 

চভো ডদযি ডফশ্রোযভ কমযত ফযর। ডওন্তু কনোফোডনীয দোভোর ন্তোনযো ঘক্রোন্ত বুছযত োযযন। বডনওযদয গুডরযত কভচয 

ডনচোভ ডনত যর করাঃ যডপও কনতৃত্ব রোব ওযযন। 

৩১ ভোঘ ে রোফোডেযত োও োনোদোযো আফোযযো প্রডতযযোযধয মু্মঔীন ি। ফোগোডর ইডিোয  কনোফোডযন কচোিোনযদয 

োযথ গুডর ডফডনভি ি। এও ভি োনোদোয ফোডনী রোফোডে কঘৌযোস্তোি উডস্থত ম। কঔোযন ডঙযরন করাঃ যডপও। 

োনোদোযযো তোযও ধযয কোডেযত উঠোযত কঘষ্টো ওযযর সুযফদোয অযতোযপয েী োডফরদোয ভনছুয কগ্রপতোযওোরদযদয উয 

এরএভডচ ডদযি গুডর ঘোরোি। এওচন োডওস্তোনী বন্য করাঃ যডপওযও ডস্তর ডদযি গুডর ওযয। োফনোয নোডযদো ডফদ্যোরযিয 

প্রধোন ডক্ষও আব্দুর আডচচ  পোযতভো কফকযভয দোভোর ন্তোন করাঃ যডপও ীদ ন। কনতৃত্ব োন সুযফদোয আরতোপ। 

সুযফদোয আরতোপ রোফোডে এরোওোয ভৄচোডদ আনোযযদয আফোন চোনোন স্বোধীনতো ংগ্রোযভ তোযদয োযথ কমোক ডদযত। 

ওযিওডদযনয ভযধ্য ওেোযেন ২৫০ চন ভৄচোডদ, আনোয তোযদয োযথ কমোদ কদন। সুযফদোয আযতোযপয কনতৃত্বোধীন 

ফোডনী ীযকযঞ্জয আংযোয ব্রীচ, োদুল্যোনৄযযয ভোদোযকঞ্জ  ককোডফদকযঞ্জয ওোটোঔোযী ব্রীচ রোফো[[েে থোনো দযয 

অফস্থোন গ্রণ ওযযন। ১৪ এডপ্রর কবোযয স্ত্র োনোদোয ফোডনী ৩০/৩৫টি ওনবি ডনযি ঢোওো কথযও রোফোডেয উয ডদযি 

যংনৄয মোি। ১৫ এডপ্রর যোত আটটোি োনোদোয ফোডনী আংযোয ব্রীযচ োোযোযত ফোগোডর বডনওযদয উয োভরো ঘোরোি। 



দীখ ে ভযিয তুভৄর রেোইযিয ঔফয আয কোইফোন্ধোি। কোইফোন্ধো কথযও প্রডক্ষও ওোডচউর ইরোভ অন্যোন্য প্রডক্ষও 

কমোদ্ধোযো প্রডক্ষণযত ভৄডিযমোদ্ধোযদয ডনযি রোফোডে ছুযট মোন  ভেযদ্ধ অং কনন। আংযোয ব্রীযচয ভেযদ্ধ োঞ্জোফী 

োনোদোযযো ডছু যট মোি। তঔন োডফরদোয ভনছুযযয কনতৃযত্ব এওটি প্লোটুন ডঙর ভোদোযকযঞ্জ। সুযফদোয আরতোপ কবোয যোযত 

আংযোয ব্রীচ কবযে ডদযি ওযিওচন ফীয কমোদ্ধো ডনযি যিোনো কদন ভোদোযকযঞ্জ। ভোদোযকযঞ্জ কৌৌঁযঙ সুযফদোয আরতোপ প্রোি 

৫০ কচ দূয কথযও রক্ষে ওযযন ৫/৬টি কভডনকোন ংযমোডচত কোডে কথযও োঞ্জোফীযো কনযভ অফস্থোন ডনযে। কোডেগুযরো এওটু 

যয ডকযিই কভডনকোযনয গুডর ছুেযত থোযও। সুযফদোয আরতোপ তডেৎ ডপযয এয োল্টো গুডরফল েণ শুরু ওযযন এফং 

কনোদস্য ভৄডিোকর প্রডক্ষণোথীযো ত্রু ডনধযন এওযমোযক গুডর ছুেযত থোযওন। ত্রুযো দুডদও কথযও োভরো ওয এগুযত 

থোযর সুযফদোয আরতোপ  োডফযদোয ভনছুয ফীয কচোিোনযয ডনযি দুডদও কথযও োনোদোযযদয উয োল্টো োভরো ঘোরোি। 

এভি প্রোি দুোচোয ফীয চনতো দো, ফল্লভ  রোঠি োযত ভৄডিযমোদ্ধোযদয োিতোি এডকযি আযন। ভৄডিযমোদ্ধোযো আয 

কফড োী যি উযঠন। ভেযদ্ধ ২১ চন োঞ্জোফী ডনত ি। োনোদোয ফোডনী ক্রভাঃ ডছু টযত থোযও। ডনত  আতযদয 

কপযর যোঔো ১৭টি যোইযপর  এওটি এরএভডচ ভৄডিযমোদ্ধোযদয স্তকত ম। ভেযদ্ধ ফীয ফোগোডর নূরুর আডভন আত ন। 

তাঁযও ভোদোযকঞ্জ কথযও কোইফোন্ধো দয োোতোযর কপ্রযণ ওযো ি। এ ভি ঔফয আয োনোদোয োঞ্জোফী বন্যযো ঠিফোডে 

যি কোইফোন্ধো অডবভৄযঔ এগুযে। যথ প্রডতফন্ধওতো সৃডষ্টয ভোধ্যযভ োনোদোযযদয অস্ত্র  োভডযও ডিয কভোওোযফরো ম্ভফ 

নি ফযর ওর ডি এওডত্রত ওযয ভৄডিযমোদ্ধোযো কোইফোন্ধোি অফস্থোন ডনযত ছুযট আযন। কোইফোন্ধোি অফস্থোন কনি ফীয 

ভৄডিযমোদ্ধোযো। োও োনোদোয ফোডনী বোযী  আদৄডনও অস্ত্রস্ত্র কোইফোন্ধো যযয ডদযও আযত থোযও। এ অফস্থোি 

ভৄডিযমোদ্ধোযো কোইফোন্ধো য তেোক ওযয। ভৄডচফনকযয কম ডদন স্বোধীন ফোংরোযদ যওোয কঠিত ি কই ডদন (১৭ এডপ্রর) 

ডফযওর ৩টোি োও োনোদোয ফোডনী কোইফোন্ধো যয প্রযফ ওযয। ভৄডি কনোনীযো য কঙযে ডনযোদ স্থোযন ঘযর মোি এফগ 

স্ত্র ভেযদ্ধয ভোধ্যযভ কদযয ভৄডিয চন্য নৄনযোি প্রস্ত্িডত ডনযত থোযও।  

ভৄডিযমোদ্ধোযদয প্রস্তুডত  প্রডক্ষণাঃ কোইফোন্ধোয ফীয ন্তোযনযো ঙডেযি যে কুডেগ্রোযভয কযৌভোযী, যোডচফনৄয  ডঘরভোযীয 

ভৄি এরোওোি এফং ব্রহ্মনৄযত্রয নফ ে োযেয ডনযোদ স্থোযন। কোইফোন্ধোয ডনফ েোডঘত প্রডতডনডধয অযনযওই ডফএএপ (ীভোন্ত 

ডনযোিোযক্ষী) এয োযথ কমোকোযমোক ওযয কদভোতৃওোয ভৄডিয চন্য ছুযট মোিো দোভোর ন্তোনযদয ংকঠিত ওযয তোযদয 

আশ্রি  ভৄডিভেযদ্ধয প্রডক্ষযণয চন্য তৎয ন। এডপ্রযরয কল প্তোয ীভোন্ত এরোওোি ভেফওযদয ংকঠিত এফং 

প্রডক্ষযণয চন্য তৎয ন। এডপ্রযরয কল প্তোয ীভোন্ত এরোওোি ভেফওযদয ংকঠিত এফং প্রডক্ষযণয চন্য ১১০টি ভেফ 

অবেথ েনো ডডফয কঔোরো ি। এযভযধ্য ভোনওোযঘযযয স্মযণতরী এফং কুঘডফোযযয কঔোঘোফোডে ডডফযযয ওোম্প-ইনঘোযচেয 

দোডিত্ব োন কোইফোন্ধোয দুই এভডএ মথোক্রযভ ডোাঃ ভডপজুয যভোন এফং িোডরউয যভোন কযচো। ডডফযগুযরোযত 

নফোকযতয ংখ্যো ফোেযত থোযও। কোইফোন্ধোয ডফডবন অঞ্চযর স্বল্প প্রডক্ষণপ্রোপ্ত ভেফওযদয আয প্রডক্ষণ প্রদোযনয উয গুরুত্ব 

কদিো ি। কোইফোন্ধোয প্রডক্ষণ ংকঠওযদয অন্যতভ আরী ভোবুফ প্রদোন  আনোয ওভোিোয আডচভ উডদযনয তেোফধোযন 

ফেোইফোডেযত প্রডক্ষণ ওেোম্প ঘোলু ওযোয ডদ্ধোন্ত কনিো ি। 

ডদযও ফেোইফোডে ওেোযম্প ভৄডিযমোদ্ধোযদয ংখ্যো দ্রুত বৃডদ্ধ োি। ভোনওোয ঘযয অফস্থোনযত এভএনএ এফং এভডএ  

কনতৃবৃযদয োডফ েও যমোডকতোি ডযঘোডরত ফেোইফোডে ওেোম্প কথযও ব্যোও প্রডক্ষযণয চন্য ভৄডিযমোদ্ধোযদয 

ওোওেীোেোয প্রডক্ষণ ওেোযম্প স্থোনোন্তয ওযো ি। বোযযতয ডফএএপ ত্ম যমোডকতোি উচ্চ প্রডক্ষযণয চন্য ওোওেীোেো 

ওেোম্প কথযও ১ভ ব্যোঘ ডযযফ ১১৩চনযও বোযযতয তুযো োোযে কপ্রযণ ওযো ি। ওোওেীোেোি প্রোডও প্রডক্ষণ অব্যোত 

থোযও। তুযোি ঘযর ১১৩ চযনয ককডযরো প্রডক্ষণ। োদুল্যোনৄয উযচরোধীন ওোভোযোেো স্কুর ভোযঠ এফং খোযকোিো 

ইউডনিযনয রূোযফোচোয, ডকদোযী ইউডনিযনয ওোউডিযরয ফোচোয প্রভৃডত স্থোযন ভোঘ ে ভো কথযওই মোযো স্থোনীি উযদ্যোযক 

প্রডক্ষণ ডনডেযরন তোযো োনোদোয ফোডনীয তৎযতোি ঙত্রবে ওোওেীোেো প্রডক্ষণ ওেোম্প  ীভোন্ত এরোওোয অন্যোন্য 

প্রডক্ষণ ওেোযম্প ঘযর মোন। এভি ভৄডিভেদ্ধ কফকফোন যত থোযও এফং ভৄডিযমোদ্ধোযো পরতো অচেন ওযযত থোযও। 

ক্রোভন্বযি প্রডক্ষণ প্রোপ্ত ভৄডিযমোদ্ধোয ংখ্যো বৃডদ্ধ কযত থোযও।  

 

প্রডক্ষণ ওেোযম্পয ডফফযণাঃ 

স্থোন উযদ্যোক/যনতৃত্ব প্রডক্ষও প্রডক্ষণোথী 

ওোউডনিো স্কুর লুৎপয যভোন 

এভ এন এ এফং আবু তোযযফ 

ডভিো 

 ১০০ 



এভড 

কভোল্লোযঘয ভডতউয যভোন 

ভডয ভোস্টোয এফং ফোওী 

ডভিো 

আনোয ওভোিোয 

ভভতোজুর ইরোভ 

 

ওোভোযোেো  আনোয ওভোিোয ঔযকয 

আরী 

ইাঃ কফাঃ নইভ ডএনডচ 

নোডচয উডদন ডএনডচ 

এফং আনোয ওভোিোয নূয 

আরভ 

৫০০ 

দডক্ষণ োট ফোভৄনী কবভরুর ক্লোফ আনোয ওভোিোয- 

আব্দুর কফুয, আনোয আরী 

 কচোফফোয 

কভোচোযম্মর, ফডদিো, নুরুর 

আরভ 

আাঃ কচোফফোয, নূরুর 

ইরোভ  ডফনৄর ংখ্যও 

ভৄডিযমোদ্ধো 

ফযিচ উডদন (োযরোিোন) 

ভযনোওঞ্চন, যোজ্জোও, 

ভডচদ, ফক্কয   আয 

অযনযও 

রূোযফোচোয ইনোভৄর ও ভির আনোয আডপর উডদন 

যউপ ভদৄ এফং আাঃ োকয 

ভোডরফোেী 

ককোডোউন ফোচোয 

নূরুর ইরোভ আওদ 

োভছুর হুদো   

োভোদ আওদ 

ডচআযড’য ওোযী 

দোযযোকো ফদয উডদন 

আপ্তোফ উডদন  যযফ 

আরী 

 

কফোনোযোেো ডওউ এ এ 

োইস্কুর (টি এ এভ) ভোঠ 

অধ্যক্ষ আতোউয যভোন আপতোফ কোযন দুদু 

(ভথযোেো) 

 

এঙোেো উচ্চতয প্রডক্ষযণয চন্য অযনও ভৄডিযমোদ্ধো বোযযত ডকযি প্রডক্ষণ কযল নৄনযোি ভৄডিভেযদ্ধ অংগ্রণ ওযযন। 

ফুরঙডে থোনো দযয অফস্থোনযত োনোদোয ফোডনীয দস্য অফোগোডরযো করনোয ঘযযও ‘চিফোংরো’ ফযর আখ্যোডিত 

ওযযডঙর। কওননো ভৄডিভেযদ্ধয ফযঘযি গুরুত্বনণ ে োইড আউট ডঙয করনোয ঘযয। ডফযল ওযয কযোস্তভ কওোম্পোনীয অস্থোিী 

কওোম্পোনী কড কওোিোট েোয ডঙর করনোয ঘযয। করনোয ঘয কথযওই কোইফোন্ধোয অবেন্তযযয অযনও অোযযন ডযঘোডরত 

যিডঙর। এই কওোম্পোনীয অস্থোিী প্রডক্ষণ কওন্দ্র ডঙর এঔোযন। ডফডবন স্থোন কথযও ঙোত্র-ভেফওযদয উিুদ্ধ ওযয এঔোযন এযন 

ংডক্ষপ্ত প্রডক্ষণ ডদযি ডফডবন ভেযদ্ধ োঠোযনো যতো। ডফডবন অোযযন কযল ভৄডিযমোদ্ধোযো এঔোযন ভযফত যতো। বোযত 

কথযও কদয আোয যথ  কদ কথযও বোযযত মোিোয যথ ডফডবন ভৄডিযমোদ্ধো দর এঔোযন মোত্রোডফযডত ওযযতো। করনোয 

ঘযয ফযই কযোস্তভ কওোম্পোনীয অযনও অোযযযনয ডযওল্পনো গ্রণ ওযো যতো। করনোয ঘযযয প্রডতটি ভোনুল 

কস্বেোপ্রযণোডদত যি ভৄডিযমোদ্ধোযদয যমোডকতো ওযযতো। 

এযয ভেি ওযো মোি কভোল্লোয ঘযযয নোভ। কভোল্লোযঘয ডঙর ভৄিোঞ্চযরয ফযঘযি ডনযোদ োইড আউট। ফোংরোযদ কথযও 

বোযযত মোিো এফং বোযত কথযও ফোংরোযদয আোয েোনডচট কপ্ল এই কভোল্লোয ঘয। ডফডবন ভৄডিযমোো্দ্ধো দর মোিো আোয 



যথ এঔোনওোয োইস্কুযর মোত্রোডফযডত ওযযতো। এঔোনওোয কঘিোযম্যোন আব্দুর োইযিয ফোডেযত অযনও কনতো ওভী আপ্যোডিত 

যিযঙন। তোযয ভৄডচফনকয যওোযযয এওটি কঙোট ওোস্টভ অডপ ডঙর। বোযযত মোিো োট কফোছোই কনৌওো যত ডডউটী 

আদোি ওযো যতো। ংগৃীত টোওো যওোযযয তডফযর চভো যতো। অডপযয দোডিযত্ব ডঙযরন কোইফোন্ধোয ড (যোচস্ব) 

যফতীযত এড চনোফ কতোফ উডদন ডফশ্বো, এেোডযবোযওট োোন ইভোভ টুলু, এফোযত আরী ভির  এেোডযবোযওট পচযর 

যোফফী। এয অদূযয ভৄডিযমোদ্ধো ওভোিোয োডভদ োযরোিোযনয ওেোম্প ডঙর। 

োডওস্তোন োনোদোয ফোডনীয তেোমজ্ঞ  অওভ োঃ ১৭ এডপ্রর োনোদোয ফোডনী কোইফোন্ধোি প্রযফ ওযয তেো ওযয ভোদোযকঞ্জ 

প্রডতযযোধ ভেযদ্ধ আত ভৄডিযমোদ্ধো নুরুর আডভনযও। 

োডওস্তোনী ফোডনী কোইফোন্ধো কস্টডডিোযভ তোযদয খাঁটি স্থোন ওযয। এঔোন কথযওই ভেদ্ধওোরীন ভযি ককোটো কোইফোন্ধোয 

ভৄডিওোভী, ডনযোযোধ  ডনযস্ত্র ভোনুলযদয তেো, নোযী ধল েণ  অডিংযমোযকয ডযওল্পনো বতযী এফং আক্রভণ ডযঘোরনো 

ওযো যতো। এইফ ফফ েযযোডঘত ওোযচ োিতোওোযী এযদীি দোরোরযো ঙোত্র-ভেফ-চনতোযও োনোদোয ফোডনীয োযত তুযর 

ডদযর নযশুযো ডনভ েভবোযফ তোযদয তেো ওযযতো এফং ভো-কফোনযদয ধল েযণয য তেো ওযযতো। কোইফোন্ধো প্রযফযয যযই 

োনোদোয ফোডনী তোযদয দোরোরযদয ভোযপত ঔফয কযি ছুযট মোি ওোভোযোেোি। কঔোযন ভৄডিযমোদ্ধোযদয প্রডক্ষণ ঘরডঙর। 

ওোভোযোেো মোফোয যথ োনোদোযযো রক্ষ্মীনৄযয ভৄডিওোভী ৫চন ফোগোডর ন্তোনযও তেো ওযয। োনোদোয ফোডনী 

ভৄডিযমোদ্ধোযদয োযথ ভেদ্ধ ওযোয োোোড ককোটো কোইফোন্ধোি কফযযোিো তেোমজ্ঞ ঘোরোযত শুরু ওযয। োোোড 

অডিংযমোক, লুটতযোচ  নোযী ধল েণ ওযয নযশুযো ডফডবলীওোয যোচত্ব ওোযিভ ওযযডঙর। োডওস্তোনী ফোডন রোফোডেযত 

ডএিডফ ডোও ফোংযরোি খাঁটি কোযে। কঔোযন ডফডবন স্থোন কথযও ভৄডিওোভী ভোনুল ধযয এয কফিযনট ডদযি খুডঘযি তেো 

ওযযত থোযও। অন্যোন্য থোনোযত তোযো খাঁটি ফোডনযি অওভ ে ঘোরোি। 

যণোেযণয সুাঃোডও ভেদ্ধাঃ ১৯৭১ োযরয ১১ জুরোই স্বোধীন ফোংরোযদ যওোযযয প্রধোনভন্ত্রী তোচউডদন আম্মযদয 

বোডতযত্ব োভডযও অডপোযযদয এও যম্মরন অনুডষ্ঠত ি। এযত ভগ্র ফোংরোযদযও ১১টি কক্টযয ডফবি ওযো ি। 

কভচয ডচিোয কনতৃযত্ব কচড কপো ে কঠন ওযো ি। কোইফোন্ধো অঞ্চর ডঙর এই কচড কপোয েয অধীন। কযেম্বযয ভৄডিভেযদ্ধয 

ফ েোডধনোিও কচনোযযর ভোনীয ডনযদ েয কচড কপো ে ডযরট অঞ্চযর ঘযর ককযর এ অঞ্চযর কযে যঠ ১১নং কক্টয। এযত 

কনতৃত্ব কদন কভচয তোযয। উচ্চ প্রডক্ষণপ্রোপ্ত ১১৩চন ভৄডিযমোদ্ধোযও ডনযি ভোনওোয ঘযযয ওোভোক্ষো ভডদযযয টিরোি ১১নং 

োফ কক্টযযয ককোেো িন খযট। এই োফ কক্টযযয ওভোিোযযয দডিত্ব োন ডফভোন ফোডনীয িোযযন্ট অডপোয কভোাঃ ডপও 

উল্লেো এফং যফতীযত ফ্লোইট করাঃ োডভদুল্লো ঔোন। ওোভোরনৄযয মু্মঔ ভেযদ্ধ মু্মঔ ভেযদ্ধ কক্টয ওভোিোয কভচয তোযয 

গুরুতয আত যর ভোডদুল্লো ঔোন কক্টয ওভোিোযযয দোডিত্ব োরন ওযযন। এই োফ কক্টযযয উচ্চ প্রডক্ষণপ্রোপ্ত 

ভৄডিযমোদ্ধোযদয ভযধ্য ডঙযরন ঔোিরুর ইরোভ যযপ নচরুর ইরোভ, এভ.এ নফী রোলু, কযোস্তভ আরী, ভোবুফ এরোী যঞ্জু, 

আডভনুর ইরোভ সুচো, কঙোট নূরু, ভডফনুর ইরোভ জুযফর, কভোচোযম্মর ও ভির, যডপকুর ইরোভ ডরু, ফচরোয যভোন, 

ভীন, ককৌতভ, োভচ্যর আরভ, ফচলু, ফযদ আরী, ভোনোন, নোডচভ, ফক্কয, কতোপো, আোন, ওোযভ, োিদোয, ভডচফয, 

ডচন্নু, ভফফত প্রভৄঔ। এযদয ভযধ্য এভ এন নফী রোলু, ঔোিরুর আরভ, ভোবুফ এরোী যঞ্জু, কযোস্তভ আরী কওোম্পোনী 

ওভোিোযযয দোডিত্ব কযি ভৄডিযমোদ্ধোযদয ডনযি অোযযন শুরু ওযযত কদযয অবেন্তযয প্রযফ ওযযন। তৎওোরীন কোইফোন্ধো 

ভকুভোয অডধকৃত এরোওো এফং ব্রহ্মনৄযত্রয নফ েোযেয ভৄি অঞ্চযর অফডস্থত ওোরোযোনো কোইফোন্ধো কথযও ভোত্র ৬/৭ ভোইর 

দুযয ভোন নদী িোযো ডফডেন ডঙর। এই িীটি উিয যণোেযণ ভেদ্ধ কওৌযরয অন্যতভ এওটি অস্থোিী খাঁটি। এই ওেোম্প কথযও 

কোইফোন্ধোয ডফডবন এরোওোয ত্রুয উয অডবমোন ডযঘোডরত যতো। ঐ িীোঞ্চরটিয ডফডবন স্থোনো ডভযর ১১নং কক্টযযয 

এওটি ককডযরো কওোম্পোনী দক্ষতোয োযথ অফস্থোন ডনযিডঙযরো এফং প্রোি প্রডতডদন ডনডিত ভতুেয ঝৌঁডও ডনযি োডওস্তোনী ফফ েয 

ফোডনীয উয আক্রভণ যঘনো ফো আক্রভণ প্রডতত ওয ডনযচযদয অফস্থোন আয ংত ওযযযঙ। এঔোযন ডওছু দুাঃোডও 

ভেযদ্ধয ফণ েনো উস্থোন ওযো যরোাঃ  

 

১। ফোডদিোঔোরী েও কতু এরোওোয ভেদ্ধাঃ ভোবুফ এরোী যঞ্জু  কযোস্তভ আরীয কনতৃত্বোধীন দুটি কওন এর এভ, ডচ, 

কস্টনকোন, এ এর আয, যোইযপর  কগ্রযনড ডনযি কমৌথবোযফ কোইফোন্ধো উযচরোধীন ফোডদিোঔোরী কযোড-ব্রীচ এরোওোয 

অডবমোন ডযঘোরনো ওযযন। কনৌওোযমোযক তোযো ব্রীযচয ওোযঙ কৌযঙন। ব্রীচ ডখযয ডঙর ক্র কনোযদয ফোংওোয। এফ 

ফোংওোযয োনোদোয বন্য  যোচোওোযযো বোযী অস্ত্র ডনযি োোযোযত ডঙর। ফীয ভৄডিযমোদ্ধোযো আধখন্টো ভিওোর এওটোনো 

গুডর ফল েণ ওযয ক্র কনোযদয উয। উবিযক্ষ গুডর ডফডনভি যর ব্রীচটি ভৄডিযমোদ্ধোযদয দঔযর কনিো ম্ভফ িডন। এ 

ডযডস্থডতযত ভৄডিযমোদ্ধোযদয অফস্থোন কথযও ক্রডরং ওযয রুস্তভ কওযনয োভছুর আরভ  যঞ্জু কওযনয জুযফর কগ্রযনড 

ডনযি ক্র কনোযদয ফোংওোযযয ওোযঙ ডকযি যয ১০ টি কগ্রযনড ডনযক্ষ ওযয ফোংওোযযয উয।  



 

োনোদোযযো ঐ ভি কওোন যওযভ োডরযি কমযত ক্ষভ ি। ভৄডিযমোদ্ধোযো ডডনোভোইট ডদযি ব্রীচটিয এও অংযও ধ্বং 

ওযয কদি। ঐ আক্রভণ অন্যোন্যযদয ভযধ্য ডঙযরন িোডওোয কভোাঃ ইওফোর ভোজু, কঙোট নুরু, ভোভৄদুর ও োচোদো, ওোভৄ, 

ফযদ আরী, োডভদ, নোডচভ, আডরভ, ভীন, ফচলুয, ডদুর, ঠোন্ডু, পচলু প্রভৄঔ। ভৄডিযমোদ্ধোযো ডপযয মোন করনোয ঘয  

ওোরোযোনোয ঘযয। যডদন ফুরঙডেযত ভৄডিযমোদ্ধোযদয আশ্রিদোতো কচোডযিো ইউডনিযনয আব্দুর কভম্বোযযও োনোদোয 

ফোডনীয কদোযযো তেো ওযয।  

 

২। ডযনৄয অোযযনাঃ ২৯ কভ ওোডচউর ইরোভ কনৌওো মোত্রীযদয ওোযঙ চোনযত োযযন কম, সুদযকঞ্জ ওোরীফোচোযয 

োনোদোয ফোডনী ওযিওচন যোচোওোয ডনযি অফস্থোন ওযযঙ। কওোম্পোনীয ওভোিোয ডফ এ এপ এয োযথ কমোকোযমোক ওযযর 

৬ জুন ডফ এ এপ চোনোি যোযত ওোডরযফোচোয অোযযন ওযযত যফ। ওোযণ তোযো চোনযত োযয কম কঔোযন কথযও 

গুদোভচোত োট যডদন োনোদোয ফোডনী োডন্ত ওডভটিয ভোধ্যযভ স্থোনোন্তয ওযযফ। কই অনুমোিী  নৄফ েপ্রস্ত্িডতয ডবডিযত 

সুযফদোয আরতোযপয কনতৃযত্ব ওোডরফোচোয  ডযনৄয অোযযন ডযঘোডরত ি। ২৮ চন ভৄডিযমোদ্ধো িোযো ডযঘোডরত 

অোযযযন োডন্ত ওডভটিয বোযপ্রোপ্ত কঘিোযম্যোন  তোয দুচন স্ত্র যোচোওোয কগ্রপতোয ি এফং দোরোর যোচোওোযযদয 

লুডিত ভোরোভোর উদ্ধোয ওযো ি। অোযযন কযল কপযোয যথ কনৌওোগুযরো বৃহ্মনৄত্র-এয ডিভ তীয কথযও প্রোি ৩ কচ 

দুযয কমযত নো কমযতই োনোদোয ফোডনী নদীয তীয কথযও ভৄডিযমোদ্ধোযদয উয কভডনকোযনয গুডর কঙোযে। ভৄডিযমোদ্ধোযো 

কনৌওো কথযও গুডর ঘোরোি। এযত অফশ্য কওোন যক্ষযই কতভন কওোন ক্ষি-ক্ষডত িডন।  

 

৩। কওোদোরওোটিয ভেদ্ধাঃ ১৮ আকষ্ট কবোয নো যতই ফোংরোযদযয ভৄডিভেযদ্ধয ইডতোয উযল্লঔযমোগ্য অন্যতভ ভেদ্ধ 

কওোদোরওোটিয ভেদ্ধ শুরু ি। োনোদোয ফোডনী কনৌ, স্থর  আওো যথ এওযমোযক আক্রভণ ওযয। অতেোদৄডনও অস্ত্র যস্ত্র 

ডজ্জত োনোদোয ফোডনীয ডত্রভৄঔী ফযফ েোযডঘত োভরো প্রডতযযোধ যত থোযও কচড কপো ে অডধনোিও কভচয ডচিোয োডফ েও 

কনতৃযত্ব। সুযফদোয আরতোযপয কনতৃত্বোধীন ফোডনীয ৩’’ ভটোযটি এও ম েোযি ডফওর যি মোি। সুযফদোয আরতোপ উম্মোযদয 

ভত ছুটোছুটি ওযযত থোযওন। ভৄযঔোভৄঔী ভেযদ্ধ অংগ্রণওোযী ভেদ্ধযত যোইযপর, কষ্টন  এর এভডচধোযী ফীয কমোদ্ধোযদয ভেযদ্ধ 

ওবোডযং পোিোয ম্ভফ ডের নো। এডদযও োনোদোয ফোডনীয কোনযফোট কথযও কডরং, এিোয এেোটোও  বোযী অস্ত্র  

কভডনকোযনয গুডরয ককনডফদোযী যে ভোনওোয ঘযোঞ্চর কমভডন ওাঁযত থোযও কতভডন গুডরযত কোঙ-োরো, খযফোডে কবযে 

টুওযযো টুওযযো যত থোযও। কবোয যোত কথযও কফরো ৩টো ম েন্ত োনোদোয ফোডনীয ডত্রভৄঔী োভরোি গুডর ফল েণ এও ভৄহুযতেয 

চন্য ফন্ধ িডন। ২ এভ এপ কওোম্পোনী মু্মঔবোযকয (ডিভভৄঔী) ডডযপি উইথড্র ওযযত তঔন ফোধ্য যিযঙন এফং পোস্ট 

কফেযরয ডিভৄঔী এওটো অং উইথড্র ওযযযঙন। ভৄডিযমোদ্ধোযো আযকয ডদযনয প্রডতশ্রুত যফযো োিডন এফং ডফ এ এপ 

এয ওবোডযং পোিোয িডন। ইডতভযধ্য ভডচদ ভৄকুযরয কনতৃত্বোধীন অংযয ডিভ োযশ্বেয ফোংওোযগুযরো কখযো যিযঙ। 

এটি এভ ঔোযরদ দুলু  ওত আরী কখযো কথযও আঔযক্ষযত সুযমোক বুযছ আত্মযকোন ওযযন। ডওন্তু ফোডদিোঔোরীয 

ফীযযমোদ্ধো আরতোপ  আাঃ োভোদ যক্ষো োন নো। দুচনযওই ফোংওোযযয ভযধ্যই োনোদোযযো খুডঘযি খুডঘযি তেো ওযয। দুই 

ফীয যমোদ্ধো ীদ ন। তাঁযদয ডঘৎওোয শুযন োযয ফোংওোয কথযও কফডযযি কদিোনকযঞ্জয ফীযযমোদ্ধো নচরুর োযয 

ফোংওোযয অফস্থোনযত ভডচদ ভৄকুরযও অনুযযোধ ওযয ইউথড্র ওযযত। ডওন্তু ীদ োভোদ  আরতোযপয ওরুণ ডঘৎওোযয শুযন 

ডতডন তোয দরফর ডনযি যট কমযত োযযডন। নচরুর আঔ কঔযত ঢুওযতই দব্রযচ োডযফদ্ধবোযফ আকত োনোদোযযদয দুচযন 

ইিো আরী ফযর ভডচদ ভৄকুযরয ফোংওোয ঘোচে ওযয। ভডচদ ভৄকুর ফোংওোযযয এও োয অফস্থোন ডনযি কগ্রযনড ব্রোষ্ট ওযযন। 

ফ েফোযভয ডডযপি কথযও োডফরদোয ভওবুর কভডনকোযনয গুডর ফল েণ ওযযন ভডচদ ভৄকুযরয ফোংওোযয ঘোচেওোযী 

োনোদোযযদয উয। ফীয যমোদ্ধো ভওবুযরয কভডনকোযনয গুডরযত লুটিযি যে োনোদোয ক্রযনোযো। এভি ডঙযনয আঔ 

কঔত কথযও দুলু ফোয ফোয অনুযযোধ ওযডঙযরন ভডচদ ভৄকুরযও উইথড্র ওযযত। ডতডন তোযও ডঙন োডয ভডচদ ভৄকুযরয 

ফোংওোয অডতক্রভওোযর ২ এভ এপ কওোম্পোনীয উিয ডিভভৄঔী ডডযপযিয োী ফীয ফোেোরী বডনও ফডযোযরয ওোযভ 

তোয োযত থোওো এর এভ ডচ কথযও ব্রো পোিোয ওযযর কফ ও’চন ক্র কনো ডনত ি। এওই ভযি োনোদোযযদয দুয 

োল্লোয ওোভোযনয কডরং এ পোষ্ট কফেযরয ফীয যমোদ্ধো ভওবুর আত ন। ডতডন তোয কভডনকোন ডনযি নৄযযো কওন 

উইথড্র ওযযন। অফযযল ভডচদ ভৄকুর উইথড্র ওযয আঔ  ওোফন কডযযি নদীয োযে অফস্থোন কনন। কঔোযন যমোদ্ধো 

নচরুর  দুলু অযক্ষো ওযডঙর। অযডদযও উইথড্র ওযয মোিো যমোদ্ধোযো সুযফদোয আরতোযপয ওোযঙ চোনযত ঘোন কওন 

ওবোডযং পোিোয কদিো যরো নো? যমোদ্ধো ওভোিোয সুযফদোয আরতোপ কচড কপো ে অডধনোিওযও ক্ষি ক্ষডতয ফণ েনো ডদযত 

ওোনোি কবযে যেন। কক্ষোযব দুাঃযঔ তোয ডস্তর উডঘযি গুডর ওযযত উদ্যত ন। কভচয ডচিো ডস্তরটি ধযয োন্ত ফোয 



আফোন চোডনযি ফযরন, ‘‘যমোদ্ধো আরতোপ কচড কপো েযও ডযরট কক্টযয মডদ কপ্রযণ নো ওযো ত এফং ফোই নৄফ েোয 

অফস্থোযন থোওযতো তোযর আভযো আযযো পর যত োযতোভ।ডওন্তু কফীয বোক ফোডনী কক্লোচ ওযোি  বোযতীি ডফ,এ, 

এপ প্রডতশ্রুডত যক্ষো নো ওযোয পযর ঐ ডদযনয ভেযদ্ধ আোনুরূ োপল্য আযডন। ন্ধেো প্রোি খডনযি আযঙ। োনোদোয 

ফোডনীয ক্ষি-ক্ষডতয ডপডযডস্ত তঔন নৄযযো চোনো মোিডন। তযফ গুডর ফন্ধ যিযঙ। কোনযফোট কথযও ভোযছ ভোযছ কভডনকোযনয 

গুডর ছুেযঙ আয দু’এওটো ওযয কডরং ওযযঙ। এযই ভযধ্য ফীযযমোদ্ধো এডফ ডডদও সুপী ঔফয কৌৌঁঙোি কম আভোযদয ভট েোযটি 

ডফওর িোয আযকই তোযদয ভট েোয ডফওর যিযঙ। এঙোেো োযয কওন কথযও নোযিও ভডচদ যযওট রোঞ্চোয ডদযি 

কডরং ওযয ত্রুযনোযদয এওটো কোন কফোট  এওটো রযঞ্চয ভোযোত্মও ক্ষডতোধন ওযযযঙন। আয ডতডন  ফীয যমোদ্ধো 

আযনোিোরুর ওোডদয ফুরডভিো, যঞ্জু, আরভকীয, ডযফুর ইরোভ ফোফলু, ডোাঃ ভনছুয এফং োডফরদোয ভনছুয, নোযিও ভডপচ 

উল্লো  নযিও আবু তোযযযয ওবোডযং পোিোযয নোযিও কযচোউর তোয কওন ডনযি উইথড্র ওযযত কযযডঙযরন। এডদযও 

ফীয কনো ডফক্রভনৄযযয আবুর ওোযযভয কনতৃযত্ব ফীয ভৄডিযমোদ্ধো হুভোয়ুন, োনোন, ফোফলু, কযচো নীয নফ েোে কথযও ফোয 

অচোযন্ত শুদৄভোত্র সুযফদোয আরতোযপয যোভয ে কঙোট কনৌওো ডনযি ডিভ োযে ডকযি ভডচদ ভৄকুর, দুলু  নচরুরযও োয 

ওযয ডনযি আয। শুদৄ দুই যমোদ্ধো োোদত ফযণ ওযযন। কচড কপো ে তোযদয ডডযপি ইউথড্র ওযযর, োনোদোয ফোডনী 

তোযদয যমোদ্ধো োনোদোযযদয ভযযদ কদযঔ কওোদোরওোটি ঘযযয ফোডদো কম দু’ঘোযচন ভোনুল ডঙযরন তোযদয তেো ওযয। 

ভৄডিভেযদ্ধয ইডতোয বেোত কওোদোরওোটিয ভেযদ্ধ ৩৫০ চন োডওস্তোনী োনোদোয বন্য ডনত ি। কচড কপোয েয ২ এভ এপ 

কওোং োনোদোয ফোডনীয ৩টো এরএভডচ কস্টনকোন  ৬টো ঘোইডনচ যোইযপর এফং প্রচ্যয ককোরোফোরুদ  করযভট দঔর ওযযত 

ক্ষভ ি। ১৮ তোডযযঔয ডত্রভৄঔী আক্রভযণয নফ েফতী ৬ডদন োনোদোযযদয োযথ গুডর ডফডনভি যিডঙর। এও প্তোব্যোী ভেযদ্ধ 

কচড কপোয েয ২ এভ এপ কওোম্পোনীয ফীযত্বনণ ে ভূডভওো উযল্লঔযমোগ্য।  

কচড কপো ে অডধনোিও কভচয ডচিোউয যভোযনয কনতৃত্বোধীন ডযঘোডরত কওোদোরওোটিয ভেযদ্ধ সুযফদোয আরতোযপয 

কনতৃত্বোধীন ২ এভ এপ কওোং  করাঃ আোযদয কনতৃত্বোধীন পোষ্ট কফেযরয এওটো কওোম্পোনীয ফীয কমোদ্ধোযদয োযথ 

মু্মঔভেযদ্ধ যোডচত যি োও োনোদোয ফোডনী ডফনৄর অস্ত্রস্ত্র  করোওফর োডযযি রঞ্চযমোযক ডঘভোডযযত োডরযি কমযত 

ফোধ্য ি।  

৪। যসুরনৄয স্লই ককট আক্রভণাঃ তোযয যসুরনৄয স্লুই ককযট অফস্থোনওোযী োও কনোযদয উয আক্রভযনয োরো। 

ওোরোযোনোয ঘযয ইউড দস্য ভওসুদ আরী  যডভ উডদন যওোযযয োিতোি অফস্থোনযত ভৄডিযমোদ্ধোযদয কওোম্পোনী 

ওভোিোয এভ এন নফী রোলু ১৫ অযক্টোফয যোযত ঔফয োন স্লুইঘ ককযটয োনোদোয োও কনোযদয কফ ওচন কোইফোন্ধোি 

মোিোি ত্রুযদয ংখ্যো ওভ। ডতডন প্লোটুন ওভোিোযযদয োযথ যোভ েওযভ ত্বডেত স্লুইঘ ককযট আক্রভযণ ডদ্ধোন্ত কনন। তঔন 

ওোরোযোনোয ঘযয সুদযকঞ্জ  দোডযিোনৄয ব্রীচ অোযযযনয চন্য যঞ্জু কওোম্পোনী এফং কোইফোন্ধোযও এওটো যওযট ডযণত 

ওযোয ডযওল্পনোয আতোি োইফুর আরভ োচোয কওোম্পোনী  ঔোিরুর আরভ কওোম্পোনী অফস্থোন ডনযিডঙযরো। োযয 

ঘযযই ডঙর কযোস্তভ কওোম্পোনী। ডঙযন কভোল্লোয ঘযয োযরোিোন কওোম্পোনী  ভডত ডভিোযদয ডযঘোডরত প্রডক্ষণ ওেোযম্পয 

ফীয ভৄডিযমোদ্ধোযো। রোলু কওোম্পোনীয ডযওল্পনোয আতোি োইফুয আযভ োচোয োচো কওোম্পোনী  ঔোিরুর আযভ 

কওোম্পোনী অফস্থোন ডনযিডঙযরো। রোলু কওোম্পোনীয ডযওল্পনো ভযত এেযপ্লোডব রুপ  ডযযফ সুচো কওোম্পোনীয কটোিোইড 

আরভডনয কনতৃযত্ব এওটি প্লোটুনযও স্লুইঘ ককট ডফধ্বস্তওযণ, রোলু কওোম্পোনীয দুরোর ওোযদযী  আাঃ ওোইয়ুভ টিনৄয 

কনতৃত্বোধীন প্লোটুনযও চডভদোয ফোডেযত অফস্থোন ডনযি আক্রভণ ডযঘোরনো, কভোচোযম্মর ও ভিযরয কনতৃত্বোধীন প্লোটুনযও 

ওোভোযচোনী কথযও োনোদোয বন্যযো নো আযত োযয তোয চন্য প্রডতযযোধ ব্যফস্থো গ্রণ  আব্দুর ফোযত যওোযযয কনতৃযত্ব 

কগ্রযনড ডনযি ডজ্জত সুইোইড রুপ  কয, োযদকুয যভোযনয কনতৃত্বোধীন এেযপ্লোডব রুপ  ডনযি োী ফীয কমোদ্ধো এভ এন 

নফী রোলু ঐ যোযতই স্লুইঘ ককযট কৌৌঁযঙন। ফল্লভছোযেয োভছুর, দুদু, আাঃ োিোয, ফচরোয  কোফোন এফং আাঃ কুদ্দু  

ফুরঙডেয লুৎপযযও ডনযি ফোযযতয কনতৃত্বোধীন সুইোইড টিভ ছাঁডযি যে োও কনোযদয উয। োনোদোয ফোডনীযও 

যক্ষোি ওোভোযচোডন কথযও োও কনোযো এডকযি আয। তোযো কভোচোযম্মর যওয প্লোটুযনয কমোদ্ধোযদয গুডরয কযযঞ্জয আতোি 

এযরই ভৄডিযমোদ্ধোযো গুডরফল েণ শুরু ওযযন। কওোম্পোনী ওভোিোযযয ডনযদ েয লুৎপয যভোন এেযপ্লোডব রুপ যও স্লুইঘ ককট 

ডফধ্বস্ত ওযোয ডনযদ ে কদন। আযভডনয কনতৃযত্ব ফীয ভৄডিযমোদ্ধো োযদকুয, আাঃ ফোওী, চডরর, কভোচোফ্পয আযদর  লুৎপয 

ব্রীচটিয ভোযোত্মও ক্ষডতোধন ওযযন। রোলু কওোম্পোনীয ফীয কমোদ্ধোযো ২ খণ্টোওোর গুডর ডফডনভি ওযযন। সুইোইড টিভ 

ভৄডিযমোদ্ধোযো ৭চন োডওস্তোনী ভৄচোডদযও কগ্রপতোয ওযযত  ৩চন োও কনোযও ঔতভ ওযযত ক্ষভ ন। ভেযদ্ধ 

ভৄডিযমোদ্ধোযো ৪টি এরএভডচ দঔর ওযয এফং োনোদোয ফোডনী ডছু যট কমযত ফোধ্য ি। 

৫। নোডদনোয ভেদ্ধাঃ োচো কওোম্পোনী  ঔোিরুর আরভ কওোম্পোনীয োিতোি ১৭ অযক্টোফয আডভনুর ইরোভ সুচোয 

কনতৃত্বোধীন ফোডনী োদুল্যোনৄয থোনো আক্রভণ ওযয পর যি ল্যোডিং খোটিযত ডপযয মোন। োচো কওোম্পোনীয ওভোিোয 



োইফুর আরভ োচো  তোয কযওি ইন ওভোি পচলুয যভোন যোচো নোডদনো ওভোিোয পচলুয যভোন যোচো নোডদনো 

ডফযর অফডস্থত এওটি ফোডেযত কওোম্পোনী কড কওোিোট েোয ডযযফ অফস্থোন কনন। তোয কনতৃত্বোধীন প্লোটুনগুযরো দুটি গ্রোযভ 

অফস্থোন কনি। োচো কওোম্পোনী যতননৄয যি নোডদনো যি নোডদনো য আোওোযর ডত্রযভোনী কযর কস্টযনয ওোযঙ কযর 

রোইযন ভোইন নৄ ৌঁযত যোযঔ। কওোম্পোনী ওভোিোয  কযওি ইন ওভোি এয কনতৃত্বোধীন কড কওোিোট েোয রুপ  কথযও ডফবি যি 

যে দুটি প্লোটুযন। প্লোটুন দুটি ত্রু কনোযদয আতোয ভযে অফস্থোন কনি। আত্মযক্ষোি ভৄডিযমোদ্ধোযো ঙত্রবে যি েযত 

থোযওন। োনোদোযযো ওোঙোওোডঙ কৌৌঁঙযত থোযও। কই ভি এরএভডচ ডজ্জত োী ভৄডিযমোদ্ধো যডপকুর ইরোভ ডরু  

কফোিোরীয আব্দুয যভোন (যযপ ওোনো যভোন) ত্রু কনোযদয প্রডত এরএভডচয গুডর ফল েণ শুরু ওযযন। 

দডচে ভোস্টোয ফীয বডনও আব্দুর আউিোর ভৄডিযমোদ্ধোযদয োনোদোয ফোডনী কখযো কথযও যক্ষোয থ দৃডষ্টযত এরএভডচ’য 

গুডর ফল েণ ওযযন। ডওছু ংখ্যও ভৄডিযমোদ্ধো তাঁয পোিোডযং এয সুvাোযক এওডত্রত যি রক্ষ্মীনৄযয এও োট গুদোযভ অফস্থোন 

কনন। ডরু  যভোন এয গুডরফল েযণয সুযমোযক ও’চন কখযো কথযও কফডযযি ডপযযত োযযর ডফভোনফোডনীয অকুতবি 

বডনও কবোরো কচরোয ভয পোরুও  কভোস্তপোয বোই কফোিোরীয নফীয কোযন, পডরিোয োডভদুয যভোন. রক্ষ্মীনৄযযয 

আযফদ আরী  কোইফোন্ধো ডিভোেোয আোদুজ্জোভোন নফোফ ীদ ন্ এই ফীয ীদযদয তেো ওযয োনোদোয বন্যযো 

অন্যোন্য ভৄডিযমোদ্ধোযদয ধযোয কঘষ্টো ওযযত থোযও। পযর ফীয ীদযদয রোগুযরো স্থোনীি চনকণ তডেখডে ওযয কোইফোন্ধো-

রোফোডে েও োয দোপন ওযযন এফং ীদ ভয পোরুও অয ডতন ীযদয রো দোপন ওযযন কোইফোন্ধো 

োদুল্যোনৄয েযওয োয।  

৬। উডেিোয ঘযযয পর অডবমোনাঃ অতেোঘোয, ডনম েোতন, লুটোট, তেো, ধল েণ, চোনোদোয োও ফোডনী  তোয কদোয 

যোচোওোয, আরফদয, আর-োভযদয ডনতে ডদযনয খটনো যি দাঁডেযিডঙর। দরযফযধ যোচোওোযযো মঔন ওোরোযোনোয 

ডিভোযযয গ্রোযভ এয লুটোট ওযডঙর তঔন ভৄডিযনোযো ভৄসৄযতে গ্রোভ ডখযয কপযর। ডযডস্থডত অাোাৌঁঘ ওযযত কযয 

যোচোওোযযো োরোফোয কঘষ্টো ওযয। ডওন্তু ক কঘষ্টো পর িডন। ভৄডিযমোদ্ধোযদয োযত অতেোঘোযী নযখোতও ফফ েযযদয কদোযযো 

ধযো যে মোি। ঐ ডদন ন্ধেোি ফোযচন যোচোওোয ধযো যে এফং যোইযপর উদ্ধোয ওযো ি কলোরটি। দু’চন যোচোওোয 

োডরযি মোি আয দুচনযও গ্রোযভয চনকণ কুডযি তেো ওযয। যোচোওোযযদয মঔন ভৄি এরোওোি আনো ি তঔন চনকযণয 

ভোযছ এও ভো-আনদ উৎফ। ডওন্তু কদঔো ককর দুনৄয কথযও যতননৄয উডেিো গ্রোযভ োও কনোযদয যণযচ অডত ন্ত েযণ 

কখোযোঘুডয আয গ্রোভফোী কনই ফরযরই ঘযর। যডদন ওোর কথযওই বোডঘও তোিযফ োনোদোয ফোডন কভযত উঠযরো। 

গ্রোভযও গ্রোভ জ্বোডরযি কদি। তোডযডদযও শুদৄ আগুন আয আগুন, ডফবৎ এও নোযওীি দৃশ্য। বিোর এও কনৌওো দুটি বোটি 

কথযও উচোযন মোযে। প্রথভ কনওোি যোচোওোয যোইযপর োযত দাঁডেযি আযঙ, ডঙযনয অংযয ঙইযিয ফোইযয আযযো ১০/১৫ 

চন োও কনো ফয। ভোবুফ এরোী যমোদ্ধোযদয ডনযি ওোর কথযওই প্রয গুণডঙর। ডফযল ভৄসৄতেটি এয ককযঙ। ংযওত 

োিো ভোত্রই ভৄডিযমোদ্ধোযো অস্ত্র ডনযি কনৌওোয উয ছাঁডযি েযরো। প্রথভ গুডরযতই ঙইযি ফো নযখোতওটি য োযতয 

োডতিঅয োডনযত যে ককর। োল্টো আক্রভযণয খুফ সুযমোক ডঙর নো। তবু োওযনোযো গুডর ডফডনভি ওযযরো কল যক্ষো 

োফোয আোি। যোচোওোযযো ভৄসৄযতেয ভযধ্য নদীফযক্ষ ছাঁডযি েযরো। এযই ভযধ্য নোযী ওযেয আতেনোদ ওরযও তঘডওত 

ওযয কদি। তে তেই দুই ভেফতী নোযী োনোদোয শুযদয করোলু আক্রভযণয ডওোযয ডফফস্ত্র যি আযঙ। চীফন ম্ভ্রভ 

ফাঁঘোফোয ডও ডনদোরুণ আডতে। এফোয যো নদীযত ছাঁ ডদর। মভৄনোয তীযয কফযে ঠো গ্রোযভয ভেফতী োনোদোয শুযদয 

করোলু আক্রভযণয ডওোযয ডফফস্ত্র যি আযঙ। চীফন ম্ভ্রভ ফাঁঘোফোয ডও ডনদোরুণ আডতে! এফোয যো নদীযত ছাঁ ডদর। 

মভৄনোয তীযয কফযে ঠো গ্রোযভয ভেফতীয ভযন ভোভৄডিয আস্বোদ রোযবয ব্যগ্রতো। মডদ নদীফযক্ষ ডনভি যি ভতুে ি- তো 

শুযদয ডনদ েি োডফও রোরোয ওোযঙ ডনযচযও ডফডরযি কদিোয কঘযি অযনও বোযরো। নযশুযদয ভযধ্য মোযো ভযযরো নো ফো 

োডরযি কমযত োযযডন তোযদয ফডদ ওযো ি। কনৌওোয অবেন্তযয ডঙর লুটোট ওযো নোনো ধযযণয ঔোফোয এফং অযনও অস্ত্র  

ককোরোফোরুদ এগুডর ভৄডিযমোদ্ধোযদয স্তকত ি। 

৭। ওোরোযোনো কথযও পচলুনৄযাঃ নযবম্বয ভোযয রুযতই ীযতয আকভন ধ্বডনত ি। তঔন স্বোধীনতো ডঙডনযি আনোয 

ংগ্রোযভ ডনযিোডত ফীয কনোনীযো ঔোদ্য, ফন্ত্র  লযধয অবোযফ ডনদোরুণ ংওযটয ভৄযঔোভৄঔী। নদীয োযয কই ওোরোযোনো 

ঘযযয অীভ োী ফীয কমোদ্ধোযো ীযতয প্রযওো ঠওঠও ওযয ওাঁত ওাঁযত ডদফোযোত্র ডফযল ওযয ওোওযবোযয 

ত্রুযনোযদয খাঁটিগুডরয উয আক্রভণ ওযযত এফং ফফ েযযদয প্রডতত ওযযত ব্যস্ত থোওত। এও কবোযয ঔফয এযরো োনোদোযো 

ফন্যো ডনিন্ত্রণ ফাঁধ কথযও ওোরোযোনোয ডদযও এডকযি আযঙ। এভন ধযযণয আক্রভণ কম যত োযয কটো ভৄডিযমোদ্ধোযদয 

অচোনো ডঙর নো। এওটোয য এওটো অডবমোযনয ভধ্য ডদযি ভৄডিযমোদ্ধোযো তঔন ভেযদ্ধ োযদী যি উঠযঙ। োভোন্য প্রডক্ষণ 

কযি ফোস্তফ অডবজ্তোয ভধ্য ডদযি ভৄডিযনোযদয দূযদীাৃ, ডনখু ৌঁত প্লোন বতযী  তো ওোম েওয ওযোয দ্ধডত কদযঔ অফোও 

যত যতো। ভোবুফ এরোী যঞ্জু তাঁয কওোম্পোনীয যমোদ্ধোযদয ডনযি ডিভ োযযয নদী োয যি ধোযনয কক্ষযত অফস্থোন 



ডনয। কবোয কফরোযতই তুভৄর ংখল ে কেঁযধ ককর। সূম ে উপযরো, ওোর কফরো যণোেণ আয কতযত উঠযরো। ভৄডিযমোদ্ধোযদয 

ফজ্রথ, অফস্থোন ঙোেযফো নো। আধোোওো ধোযনয কক্ষযতয আকোযর তোযো অফস্থোন ডনযিযঙ, স্ববোফতই ফফ েযযদয অফস্থোন ঐ 

ভৄসৄযতে বোর ডঙর। ফীয কনোনী পলুয খোযে ঠোৎ এওটি গুডর রোকযরো।  ওোতযোযে, ঙটপট ওযযঙ। এভন ভি ছযেয 

কফযক ভডভ েতোয োত ফোডেযি ভোনোন য ওোযঙ ঘযর এযরো। এযত য মন্ত্রণো ডওছুটো রোখফ যিডঙর। বৃডষ্টয ভত গুডর তঔন 

যদয ডদযও আযঙ। ডনডিত ভতুে কবযফ োযই এওটু ডনযোদ স্থোযন অফস্থোন কনফোয আোি ভোনোন যও ডযঠ ওযয ডনযি 

রোপ ডদর। ডনিডত এতই ডফরূ কম নৄনযোি পচলুয ডযঠ, কওোভযয গুডর রোকযরো। ভোনডও দৃঢ়তোয ফযর ফরীিোন যরই 

চীফনীডি ধযয যোঔো মোি নো। ীদ যরো পচলু। যণোেযণ রো যি যে থোওযরো। ঘোযডদও ডনস্তি, ডনথয। ক্ষুধোতে, 

ক্লোন্ত, ডযশ্রোন্ত ভৄডিযনোযো কোযও ভৄেভোন। পচলুয রো ডনযি ওোরোযোনোয ঘযয ডপযযরো যো। ীদযদয ভম েোদোি 

পচলুয দোপন-ওোপন ম্পন যরো। উডস্থত চনতো প্রস্তোফ ডদর ওোরোযোনো ইউডনিযনয নোভ আচ কথযও পচলুনৄয 

ইউডনিন যফ। কই কথযও এই এরোওোটি ডদযও বুযও ধোযণ ওযয পচলুনৄয নোযভ ডযডঘত যি আযঙ। 

োখোটো আক্রভণাঃ োও কনোযদয ডনধন ওযোয আযযওটি উযল্লঔযমোগ্য অডবমোযনয স্থোন ফুরঙডে কযরযি স্টীভোয খোট  

কফোনোযোেো চংযনয ভোযছ বযতঔোরী কযরযি কস্টন। বযতঔোরীয ওোযঙ এই দুাঃোডও অডবমোনটি ডযঘোডরত ি 

কওোম্পোনী ওভোিোয কযোস্তভ আরীয কনতৃযত্ব। এই ভেদ্ধটি এত সুঘোরুরূয ম্পন যিডঙর কম, এয প্রডডদ্ধ ঐ অঞ্চযর 

ডওংফদডন্তযত ডযণত ি। স্বোধীনতো ভেযদ্ধয এই ভযি ককোটো এরোওোয চনচীফযনয উয কনযভ এযযঙ ডফবীডলওো। 

অতেোঘোয, উৎীেন আয ফফ েযতো তঔন ফযওযভয ীভো অডতক্রভ ওযয ডকযিডঙর। চনকণ কই শৃঙ্খর কথযও ভৄি িোয 

অদম্য ফোনো ডনযি ভৄডিভেযদ্ধয োডফ েও ভথ েন এফং োোয স যমোডকতো ওযয মোযে। কযোস্তভ কযিডঙযরন অডবমোযনয 

দোডিত্ব। ডনব েযযমোগ্য সূযত্রয ংফোদ অনুোযয কযরযথ পাঁদ োতো ি। ফরোফোহুল্য োনোদোয ফোডনী ভৄডিযনোযদয 

আক্রভযণয বযি কযপযথয দুই ডদযওয আধো ভোইর, কওোথো এও ভোইর ম েন্ত এরোওোি কোঙোরো, চনফডত, ফোডেখয ম্পূণ ে 

ডনভ ের ওযয কপরত, মোযত ওযয ভৄডিফোডনী ৎ কযত আক্রভণ ওযযত নো োযয। ইডতোযয ডক্ষো, স্বোধীনতোয চন্য 

প্রডতজ্ঞোফদ্ধ চনযকোষ্ঠীয ডনওট কওোন ফাঁধোই ফাঁধো নি। ইযরওডেও ডডযটোযনটয ভোইন ফডযি কঙযরযো প্রয গুণযত রোকযরো। 

অফযযল কই ভৄসৄতেটি এয ককর। ভোইন ডফযফোযযণয য উবি যক্ষয োযোডদনব্যোী তুভৄর ভেদ্ধ ম। ভেযদ্ধ করাঃ ওযণ ের 

যভত উল্লো ঔোন, কভচয কঔ ঔোন প্রোি ১৫/২০ চন োও কনো ডনত ি। 

৯। ন্যোদ কযর ব্রীযচয ভেদ্ধাঃ কোইফোন্ধো-কফোনোযোেো কযরযথ আরোই নদীয উয নোদ কযরব্রীচ (দুভয 

ইউডনিন) এওটি গুরুত্বনণ ে স্থোনো। এই ব্রীযচয ডনযোিোয দোডিযত্ব ১০চন যোচোওোয ডনযমোডচত ডঙর। তোযো ব্রীযচয আয 

োয চনকণযও নোনোবোযফ অতেোঘোয ডনম েোতন ওযযতো। এডপ্রর ভোযয ভোছোভোডছ ভযি ভডচফয যভোন দুদু  তোঙডরভ 

োিোরদোযযয কনতৃত্বোধীন এওটি ভৄডিযমোদ্ধোয কঙোট রুপ  এই ব্রীচ আক্রভণ ওযয। কঔোযন দোডিত্বোরনযত যোচোওোয ফোডনী 

অত্র কপযর োডরযি চীফন যক্ষো ওযয। ৬/ টি যোইযপর ভৄডিযমোদ্ধোযদয স্তকত ম। এরোওোয আোডন্বত ি  ভৄডিভেযদ্ধয 

যক্ষ চনভত কযে যঠ।  

১০। বোেোযভোযেয এেোভবুাঃ কোইফোন্ধো-ফুরঙডে েযওয বোেোযভোে নোভও স্থোযন এই এেোভবু োতো যিডঙর। এই যোস্তো 

ডদযি প্রডতডদন োনোদোয ফোডনীয ওনবি মোতোিোত ওযযতো। ফ-ই-কভযোযচয ৩ডদন আযক কযোস্তভ আরী ঔদওোযযয 

কওোম্পোনীযত ঔফয আয কম, ফ-ই-কভযোযচয ডদন ওোর ১০টোয ডদযও ো ফোডনীয এওচন কভচয এওটি ওনবি 

(কোডেয ফয) কোইফোন্ধো কথযও ফুরঙডে মোযফ। এই ফযয ককোরোফোরুদ  অন্যোন্য যদত্র আযফ। কই কভোতোযফও আযকয 

যোডত্রযত ফডদ যওোযযয ফোডেযত োইড আউট ওযো ি। দযরয ফোই কযোচো যোঔোয উযদযশ্য কযী কঔযি এভবুস্কযর 

আয। নযফ েই কযডও ওযয চোিকো ডনধ েোযণ ওযো ডঙর। এভবু দর ৪ বোযক ডফবি যি ডনডদ েষ্ট স্থোযন ডচন কনি এফং ত্রুয 

চন্য অযক্ষোয প্রয গুণযত থোযও। কফরো ১০টোয ওযিও ডভডনট আযক কোডেয আিোযচ ফোই এওডত্রত যি প্রস্ত্িডত ডনযত 

থোযও। যয ৩টি কোডে কদঔো মোি। কোডে এভবু স্থযরয ডদযও আযত থোওযর ভৄডিযমোদ্ধোযদয উৎওেো ফোেযত থোযও। 

কোডেয ফয এভবু এরোওোি আোয োযথ োযথ দরডত কযোস্তভ আরী ভৄডিযমোদ্ধোযদয পোিোয যন ওযোয ডনযদ ে কদন। 

োযথ োযথ যোস্তোয দুই ধোয কথযও ৩টি দযরয তুভৄর ককোরোগুডর শুরু ি। োনোদোযো ডদযোযো যি ছুটোছুটি ওযযত থোযও। 

এও ম েোযি তোযো ভৄডিযমোদ্ধোযদয উয গুডর ছুেযত শুরু ওযয। ডওছুক্ষণ ককোরোগুডরয য ভৄডিযমোদ্ধোযদয ডম্মডরত আক্রভযণ 

টিওযত নো কযয তোযো কোডেযত উযঠ োরোযত থোযও। ভৄডিযমোদ্ধোযো কদৌযে যোস্তোি যঠ অয আক্রভণ ওযযত ওযযত। আবুর 

োোযনয ভট েোযটি অযওযচো যি মোি। ভৄডিযমোদ্ধোযো কদঔযত োিযম, োনোদোয ফোডনীয কভচয  ৩চন ডনত যিযঙ। 

মোিোয ভি োনোদোয ফোডনী রো ডনযি মোম। ২টি ঘোইডনচ অযটোযভটিও যোইযপর স্তকত ম। এটি এই এরোওোি প্রওোশ্য 

ডদফোযরোযও প্রথভ আক্রভণ। ভট েোযটি মডদ কডদন ডফওর নো যতো তযফ োনোদোয ফোডনীয আয কফী েডত যতো। 

ভৄডিযমোদ্ধোযদয োভোন্যতভ ক্ষডত কডদন িডন। 



 

১১। োখোটো থোনোি প্রথভ আক্রভণাঃ োখোটো থোনোয ওোভোযরযোেো প্রোথডভও ডফদ্যোরযিয ডডযপি কথযও এই কযইড 

ডযঘোরনো ওযো যিডঙর। ফীয ভৄডিযমোদ্ধো কযোস্তভ আডরয কনতৃযত্ব ২২ চযনয ভৄডিযমোদ্ধোয দর ৩টি উদযর ডফবি যি 

োখোটো থোনোয এই কযইড ডযঘোরনো ওযয। ১০টোয ডদযও োখোটো থোনোয উয ৩ডদও কথযও আক্রভণ ওযো ি। গুডরয 

চফোযফ থোনো নৄডর ভৄডিযমোদ্ধোযদয উয গুডর কঙোযে। ডওছুক্ষণ য ভৄডিযমোদ্ধোযদয আক্রভযণ তোযো টিওযত নো কযয থোনো 

নৄকুযয ডুফ ডদযি োডরযি মোি। ভৄডিযমোদ্ধোযো থোনোয ভোরঔোনো কবযে তোডধও যোইযপর, ফন্দুও  ডফনৄর ডযভোণ গুডর 

ডনযি োইড আউযট ডপযয মোি। এই পর অোযযযনয ঔফয শুযন বোযতীি কনোফোডনীয তুযো ডযডচিযনয ডযডচিন 

ওভোিোয ডফযগ্রডডিোয োনত ডং ফোফোচী ভৄডিযমোদ্ধোযদয এ পর অোযযযনয চন্য আনুষ্ঠোডনওবোযফ নৄযস্কৃত ওযযডঙযরন। 

কডদন ভৄডিযমোদ্ধোযদয আয নৄযস্কৃত ওযযডঙযরন তদোডনন্তন এভড অধ্যঅও আবু োইদ, কুডেগ্রোযভয তদোডনন্তন এভড, 

ভযহুভ অব্দুল্যো কোযোিোদী, কোইফোন্ধোয এভড ভযহুভ ডোাঃ ভডপচোয যভোন। 

 

১২। ওোকেোকোেী ব্রীযচয ভেদ্ধাঃ বযতঔোরী কস্টন ংরি এই ব্রীযচয এও োয কযর কোডে  অয োযশ্বে করোওচন ঘরোঘর 

ওযযতো। বযতঔোরী ফোচোযয জুট কফোযড েয গুদোভ ডঙর। োডওস্তোযনয বফযদডও ভৄরো অচেযনয প্রধোন ণ্য ডঙর নফ ে োডওস্তোযনয 

কোনোরী অাোাৌঁ োট। যওোযযয অথ েনীডত দুফ ের ওযোয ভোনয ঐ োট গুদোযভ অডিংযমোযকয ডদ্ধোন্ত কনিো ি। কযোস্তভ 

আরী ঔদওোযযয কনতৃযত্ব দরযও ৩টি উদযর ডফবি ওযয এওটি দরযও ব্রীযচ, ১টি দরযও বযতঔোরী োইস্কুযরয ডঙযন  

অয ১টি দরযও োটগুদোযভ অডিংযমোযকয চন্য ডনযিোডচত ওযো ি। োট গুদোযভোয অডিংযমোযকয য ব্রীযচ ডনযিোডচত 

কযঞ্জোয  যোচোওোযো োট গুদোযভয ডদযও অগ্রয যত থোওযর তোযদযযও ফাঁধো কদিো ি। কঔোযন উবি যক্ষয ভযধ্য প্রোি 

এও খণ্টো ভেদ্ধ ি। ফুরঙডে খোট দয যত অগ্রযভোন োনোদোয ফোডনী ভৄডিযমোদ্ধোযদয আক্রভযণ ফাঁধোগ্রস্ত ি। োটগুদোভ 

ধ্বংযয য ভৄডিযমোদ্ধোযো নোন্দুযো গ্রোযভযোইম আউযট কপযত মোি। এই অডবমোযন গুদোযভ যপতোনীয চন্য যডক্ষত ৬/৭ ত 

কফর োট বডস্মভূত ি। 

 

১৩। ডত্রযভোডনী খোযটয ভেদ্ধাঃ কোইফোন্ধো কচরোি োনোদোয ফোডনীয োযথ ফযঘযি ফে ভেদ্ধ ংখটিত ি ২৪ অযক্টোফয োখোটো 

থোনো ডত্রযভোডনী খোযট। ফোংরোযদযয অন্যতভ অফোগোডর অদৄেডলত োখোটো থোনো দয কফোনোযোেোয উয ফ েোত্মও 

আক্রভযণয ডযওল্পনো কনিো ি ২৬ ক অযক্টোফযয। ডযওল্পনোয প্রস্ত্িডত ডোযফ প্রথযভ অফস্থোন কনিো ি ককোডফদকঞ্জ 

থোনোয ডযযোভনৄয ইউডনিযনয তোলুও কোনোউল্লো গ্রোযভ। কঔোযন অফস্থোন ওযয ভৄডিযমোদ্ধোযো যফতীযত োনোদোয কড 

কওোিোট েোয ডিভ যোখফনৄযযয ভভতো কভম্বোযযয ফোডেযত োইড আউট ওযয। ডযওল্পনো ডঙর কম ডতন স্থোযন ডতনডদও কথযও 

ভৄডিযমোদ্ধোযদয কফোনোযোেোয নযফ েয কতডনিোয গ্রোযভ ডনযি আো যফ এফং ২৬ ভোঘ ে যোডত্রযত ডতন চোিকো কথযও অগ্রয যি 

কফোনোোেোয উয ফ েোত্মও আক্রভণ ডযঘোরনো ওযো যফ। ক ডযওল্পনো ফোস্তফোিযনয নযফ েই ২৪ অযক্টোফয োনোদোয ফোডনী 

ডতনডদও কথযও ভৄডিযমোদ্ধোযদয তোলুও কোনোডোেোয োইড আউযটয উয আক্রভণ ওযয ফয। কঔোযন কফরো ১১টো ম েন্ত 

তুভৄর ভেদ্ধ ঘযর। ১১টো ম েন্ত োনোদোয ফোডনী ভৄডিযমোদ্ধোযদয কওোন ক্ষডত ওযযত োযযডন। ভৄডিযমোদ্ধোযদয দযরয অীভ 

োী আরভ  ফচলু চীডফত োঞ্জোফী বন্য ধযোয ভোনযন অফস্থোন ডযফতেন ওযয নদী োয যি ডত্রযভোডনী খোযট আয। 

কঔোযন োনোদোয ফোডনীযও নো কদযঔ এওটু ডফশ্রোভ ডনযত থোযও। ভৄডিযমোদ্ধোযদয এই অফস্থোনযত দযরয উয োনোদোয 

ফোডনী আক্রভণ ওযয। এও ম েোযি ভৄডিযমোদ্ধোযদয গুডর কল যি মোম। কঔোযন োতোোডত ভেদ্ধ ি। ঐ ভেযদ্ধ োডভদুয 

যভোন ভদৄ  ডদুল্লো োনোদোয ফোডনীয োযত আতেভ েযণয কঘযি আত্মতেো ওযো কশ্রি ডফযফঘনো ওযয ডনযচযদয অযস্ত্রয 

কল ডঞ্চত গুডর ডদযি আত্মতেো ওযয। এই ভেযদ্ধ োনোদোয ফোডনীয ২৭চন ডনত  ডফনৄর ংখ্যও আত ম। ১২ চন 

ভৄডিযমোদ্ধো ীদ ন।  

 

ডতস্তোভৄঔখোযট চোোচ আক্রভণাঃ োনোদোয ফোডনীয ২৭ ডব্রযকড যংনৄযযও অতেোদৄডনও অযস্ত্র ডজ্জত ওযয কযৌভোযী ভৄিোঞ্চর 

দঔযর কনিো তথো ীভোন্ত এরোওো ীর ওযোয উযদযশ্য ৩টি চোোচ অস্ত্র ককোরোফোরুদ কফোছোই যি আয। ডতস্তোভৄঔ খোট 

কথযও চোোচ ঔোরো ওযয কযরকোডেযত যংনৄয কনোডনফোয ডনযি মোিোয ডযওল্পনোয ওথো ভৄডিযমোদ্ধোযো চোনযত োযয।  

ভৄডিযমোদ্ধোযো োযথ োযথ কক্টয ওভোিোয োডভদুল্লো ঔোনযও খটনোটি অফডত যয। ডতডন তোৎক্ষডণওবোযফ ককোোটীয 

আঞ্চডরও কনৌফোডনী দতএযয োযথ কমোকোযমোক ওযযন। ককৌোটীয কনৌখোট কথযও ডতন চন কনৌওভোযিো ভৄডিযমোদ্ধোযও উি 



অোযযযনয চন্য োঠোযনো ি। তোযো ডতস্তোভৄঔখোযট ওভ েযত করোযওয ভোধ্যযভ ভগ্র ডতস্তোভৄঔখোট  ভেদ্ধোস্ত্রফোী চোোচ 

ডতনটি কযড ওযয। অোযযযনয যোযত করনোয ঘযযয োযফদ কভচযযয ফোডেয োইড আউট কথযও ৩টি কনৌওো কমোযক 

কনৌওভোযিো ডতন চনযও ডরভযট ভোইন  অন্যোন্য অস্ত্র  ডতস্তোভৄঔ খোযটয ওোযঙ নোডভযি ডদযি ডচন ডনযি তোযদয 

ডনযোিোয ব্যফস্থো ওযো ি। তোযো ৩চন মথোযীডত চোোযচ াঁতডযযি ঘযর মোি। ডতন চোোযচয তরযদয ডকযি চোোযচয 

তরযদ ডযস্কোয ওযয ডরভযট ভোইন স্থোন ওযয। আভোফশ্যোয অন্ধওোয যোত  প্রফর বৃডষ্টয ওোযযণ ব্রহ্মনৄত্র খুফ উিোর 

ডঙর। মোয দরুণ তোযো ঠিওবোযফ ভোইন স্থোযন ক্ষভ িডন। পচযযয আমোযনয নযফ ে ডতন কনৌ-ওভোযিোয এওচন পচলুর 

ও ডনযোিো কফষ্টনীযত ডপযয আয। ক আোযযন কস্রোযতয চন্য পর নো িোয ঔফয শুনোি এফং োথীযো খুফ ম্ভফ 

কেঁযঘ কনই ফযর চোনোি। ক আয চোনোি কম, চোোযচয তরযদ ডঙর থোওোি ভোইন রোকোযনোয ভি োডনযত যে মোম। 

কই ভোইন কফয ওযয রোকোযনোয উযদ্যোক কনিোয ভি দুই কনৌওভোযিো চোোযচয পেোযন আটযও যেযঙ ফযর আংওো ব্যি 

ওয। তোযয ক ওোযরই োইড আউযট ডপযয আয। এযয ককোযন কনৌওভোযিো দু’চযনয রো ন্ধোন ওযো ি। ডতডনডদন 

য দুচন কনৌওভোযিোয রো তীযয এয ঘোয। তোযদয রো কদঔযত কযি োনোদোয ফোডনী ওোযম্প ডনযি মোি এফং ফুরঙডে 

ফধ্যভূডভযত নৄ ৌঁযত যোযঔ। কডদযনয এই অোযযন পর যর অস্ত্র কফোছোই ৩টি চোোচ  ডতস্তোভৄঔখোট ম্পূণ েরূয ধ্বং 

যতো। বফযী আফোিো  উচোনতযে কডদন পর যত কদিডন।  

 

১৫। নৄযোতন ফোডদিোঔোরী োটগুদোভ অডি ংযমোকাঃ োখোটো থোনোয রো ইউডনিযনয নৄযোতন বযতঔোরী এওটি প্রডদ্ধ 

োট। এই ফদযয যওোডয-কফযওোডয অযনও ওযিওটি োটগুদোভ ডঙর। গুদোভগুডরযত প্রোযঘেয ডোডি নোযোিণকযঞ্জয ভোধ্যযভ 

ডফযদয যপতোডনয চন্য ডফনৄর ংখ্যও কফর ফোধো োট ডঙর। োডওস্তোযনয বফযদডও ভৄরো অচেযনয প্রধোন ণ্য ডঙর এই 

োট। তোই োট গুদোভ ধ্বংযয ডযওল্পনো কনিো ি। ডযওল্পনো অনুমোিী ভগ্র োট এরোওোি ডচন কনিো ি। ভর দর 

কযোস্তভ আরী ঔদওোযযয কনতৃযত্ব ভযরোটব ওওযটর পোটিযি  কযেোর ডদযি োট গুদোভগুযরোযত অডিংযমোক ওযয। োট 

গুদোভ ম্পূণ েরূয বডস্মভূত িোয য তোযো োইড আউযট ডপযয মোি। 

 

১৬। োডওস্তোনী ইযন্টডরযচযিয অডপোয আটওাঃ কযোস্তভ আরী ঔদওোযযয দযরয দ্য প্রডক্ষণপ্রোপ্ত কমোদ্ধোযো োখোটো থোনোয 

ওচ্যিো ইউডনিযনয বুছডয কত ভৄডিফোডনীয তথ্য তোযও ব্যোও ডচজ্ঞোোফোযদয য ক তোয ডযঘি চোনোি। য তোযও োফ 

কক্টয কড কওোিোট েোয ভোনওোযঘযয োঠোযনো ি। কক্টয ওভোিোযযয ওোযঙ ক অযনও গুরুত্বনণ ে তথ্য ডদযিডঙর। ঘরভোন 

ভৄডিভেযদ্ধ তোয ওোঙ কথযও প্রোপ্ত তথ্য মযথষ্ঠ ওোযচ করযকডঙর। নতুন কমোদ্ধোযো ঙর যডপকুর, আপচোর  ঔোযরও।  

 

১৭। কদিোনতরো কযর ব্রীচ ধ্বংাঃ কফোনোোেো-ফগুেো কযরযথ ফোেোরী নদীয উযয কদিোনতযো কযরব্রডচ অফডস্থত। 

যণযওৌরকত ওোযযণ ডল্প য ফগুেোয োযথ কমোকোযমোযকয গুরুত্বনণ ে এই কযরযথয ব্রীচটি ধ্বং ওযযর ৭২ ডব্রযকড 

যংনৄযযয োযথ ফগুেোয কমোকোযমোক তথো ঢোওোয োযথ ফগুেোয কমোকোযমোক ডফডেন ওযযত োযযর যওোযযয ব্যোও ক্ষডত 

োডধত যফ। তোই ককোডফদকযঞ্জয ফীয ভৄডিযমোদ্ধো ওভোিোয কভোঔযরছুয যভোন দুলুয দর  কযোস্তভ আরী ঔদওোযয দর 

কমৌথবোযফ এই ব্রীচটি ধ্বং ওযয। মো স্বোধীনতোয য ঘোলু ওযো যিডঙর। এই ব্রীচ ধ্বংযয পযর এই অঞ্চযরয কমোকোযমোক 

ব্যফস্থো, ভোরোভোর, মোত্র ডযফন, কনো ডযফন ধ্বং ডঙর। 

 

১৮। ভডভোকঞ্জ ডঘডনওর ধ্বংাঃ ভডভোকঞ্জ ডঘডনওর এডিো ভোযদযয ডিতীি বৃিভ ডঘডনওর। এটি ডঙর এওটি রোবচনও 

ডল্প প্রডতষ্ঠোন। এই ডভরটি ধ্বং ওযযত োযযর োডওস্তোন যওোযযয অথ েনীডত দুফ ের যফ কই রযক্ষে কযোস্তভ আরী 

ঔদওোযযয দর অযক্টোফযযয কযল এই ডভরটিয উয আক্রভণ ঘোডরযি ডঘডনওরটি ক্ষডতগ্রস্ত ওযয ডদযিডঙর। োডওস্তোন 

যওোয এই ডভরটিয ক্ষডতয ওোযযণ আডথ েওবোযফ ক্ষডতগ্রস্ত যিডঙর। 

 

১৯। োখোটো থোনোি ডিতীি আক্রভণাঃ অযক্টোফযযয ভোছোভোডছ ভযি কযোস্তভ আযী ঔদওোযযয কনতৃযত্ব ডিতীিফোয োখোটো 

থোনো আক্রভণ ওযো ি। থোনোয অডধওোং নৄডর এই দযরয ওোযঙ আত্মভ েণ ওযয, ডওছু োডরযি মোি। ডফনৄর ংখ্যও 

যোইযপর  গুডর স্তকত ি। আত্মভ েণকৃত নৄডরযদযযও ভোনওোয ঘযয কক্টয দয দপ্তযয োঠোযনো ি।  



 

২০। ডংেো কযরব্রীচ অোযযনাঃ কফোনোোেো ডতস্তোভৄঔ কযরযথয ভধ্যফতী স্থোযন ডংেো ব্রীযচয অফস্থোন (দুভ য 

ইউডনিন)। ২০ চন যোচোওোয এই ব্রীযচয ডনযোিোয দোডিযত্ব ডনযিোডচত ডঙর। যোচোওোযযো োশ্বেফতী এরোওোয চনকণযও 

ডফডবনবোযফ ডনীেন-ডনম েোতন ওযযতো। ভোনুযলয ফোডেযত োভরো ওযয াঁ-ভৄযকী, করু-ঙোকর, ঘোর-ডোর কফয ওযয ডনযিো 

অযতো। অন্যোিবোযফ ভোনুলযও ভোযধয ওযযতো। ব্রীচ ডদযি মোিো আোয যথ ভোনুযলয টোওো িো কওযে ডনযতো। তোযদয 

অতেোঘোযয অডতষ্ঠ ডঙর স্থোনীি চনকণ। তোঙোেো ভৄডিভেযদ্ধয যক্ষয করোওচনযও ধযয আনযতো। ভৄডিযমোদ্ধোযদয আো 

মোিোয ঔফয োনোদোয ফোডনীযও যফযো ওযযতো। অযক্টোফয ভোযয প্রথভ ডদযও এই ব্রীযচয উয কযোস্তভ আরী 

ঔদওোযযয দর আক্রভণ ওযয। কঔোযন আক্রভযণ টিওযত নো কযয ৩চন যোচোওোয অস্ত্র কপযর োডরযি মোি। ফোওী ১৭ চন 

ভৄডিযমোদ্ধোযদয োযত ডনত ি। োও ফোডনী যযয ডদন ১৭টি রো কফোনোোেো আযন এফং কস্টন িোযড েয উিয োয দুই 

রোইযনয ওোযঙ তোযদযযও ভোটিঘোো ডদযি যোযঔ।  

 

২১। বোেোযভোযে নৄডর আটওাঃ কযোস্তভ আরীয কওোম্পোনীয কমোদ্ধোযো বযতঔোরী ইউডনিযনয বোেোযভোে গ্রোভ যত ডদযনয 

কফরো ২চন স্ত্র নৄডরযও ধযয ভোনওোয ঘয কক্টয কড কওোিোট েোযয স্তোন্তয ওযয। তোযো এই এরোওোি োনোদোয ফোডনীয 

ডনযদ েয তথ্য ংগ্র এফং ভৄডিযমোদ্ধোযদয অডববোফওযদয ধযোয চন্য এযডঙর। 

 

২২। যোচোওোয আটও  তেোাঃ কযোস্তভ আরী ঔদওোযযয কনতৃত্বোধীন কওোম্পোনীয কমোদ্ধোযদয স্ত্র তৎযতোি োখোটো-

ফুরঙডে থোনো এরোওোয যোচোওোযযো দো তটস্থ থোওযতো। ডফনৄর ংখ্যও যোচোওোয এই দযরয ওোযঙ কস্বেোি অস্ত্র 

আত্মভ েণ ওযযডঙর। অযনও ওেোযম্পয যোচোওোযো োনোদোয ফোডনীয ডফডবন তথ্য োঠোযতো ভৄডিযমোদ্ধোযদয ওোযঙ। অযনও 

যোচোওোয ওভোিোয ককোযন ঔফয োঠোতো কম ভৄডিফোডনী আভোযদয ওেোযম্পয উয পোিোয ডদযর আভযো অস্ত্র 

ভৄডিফোডনী দর ঘযর আযফো। এই যওভ দু’চন যরন ভযহুভ ভযিচ উডদন এফং আপোয আরী (ফুরঙডে)। তোযো তোযদয 

দর ডনযি ভৄডিযমোদ্ধোযদয ওোযঙ আয এফং ডফডবন ভেযদ্ধ অংগ্রণ ওযয োডওতোয ডযঘি ডদযিডঙর। উযল্লখ্য কম, 

ভৄডিযমোদ্ধোযদয দযরয তৎযতোি এই এরোওোয খুফ ওভ করোওই যোচোওোয, আর ফদয  আরোভ ফোডনীযত বডতে 

যিডঙর। ডফডবন প্রওোয ঘো বিবীডতয ওোযযণ অডনেো যে অযনযও বডতে যত ফোধ্য যিডঙর। তোযো ভৄডিযমোদ্ধোযদয 

ওোযঙ আত্মভ েণ ওযযডঙর। এই দযরয ব্যোও স্ত্র তৎযতোয পর দোরোরযো  োডন্ত ওডভটি তোযদয তৎযতো ঘোরোযত 

োযযডন। মোযো ডঙর তোযো এই দযরয োযত ভযো যেযঙ। তোযদয ভযে গুনোয ভযিচ ভধো, ফুরঙডে ঔোওোয কভৌরডব 

অন্যতভ।  

 

২৩। ফুরঙডে থোনো কযইডাঃ উভে েডয ওযিওটি অোযন কযল করনোযঘযযয োইড আউযট ভৄডিযমোদ্ধোযো ভযফত ি। ৩ 

ডডযম্বয যোডত্রযফরো ককোন সূযত্র ঔফয আয কম, ঐডদন ফুরঙডে টিটিডডড ওভযপ্লযেয ওেোম্প কথযও কফ ডওছু োনোদোযযও 

কোইফোন্ধো ডনযি মোিো যিযঙ এফং তোযদয ফদযর কওউ আযডন। এই ঔফযযয তেতো মোঘোইযিয চন্য প্লোটুন ওভোিোয 

োভছুর আরভযও ৩০ দযস্যয পোইটিং কযেোর ডনযি ফুরঙডে থোনো দযয োঠোযনো ি। এফং এওই োযথ সুযমোক বুযছ 

ফুরঙডে থোনো কযইড ওযোয ডনযদ ে কদিো ি। োভছুর আরযভয দর ঔফযযয তেতো মোঘোই কযল োইড আউযট কপযৎ 

আোয যথ ওোর ১০টোি ফুরঙডে থোনোয উয আক্রভণ ঘোরোি এফং ফরযত ককযর ডফনো ফোধোি ফুরঙডে থোনো কথযও ৩২টি 

যোইযপর, ফন্দুও  ওযিও ফোে গুডর ডনযি ডনযোযদ োইড আউযট কপযৎ আয। এই কযইযডয পযর দযরয কমোদ্ধোযদয ো 

কফযে মোি।  

 

২৪। ৪ ডডযম্বয এয ফুরঙডেয ভেদ্ধাঃ এই ডদযনয ভেযদ্ধ োনোদোয ফোডনীয ২৭ চন দস্য ডনত  ডফনৄর ংখ্যও আত ি 

এফং ৫চন ভৄডিযমোদ্ধো ফোদর, আপচোর, কোফোন, আনঙোয আরী  ওোযযচ আরী ীদ ন। কডদন কওোম্পোনী ওভোিোয 

এয অনুডস্থডতযত ককৌতভ ঘন্দ্র কভোদযওয কনতৃযত্ব ডযঘোডরত ভেযদ্ধ ৬টি োল্টুযনয কনতৃযত্ব ডঙযরন োভছুর আরভ, ভডন, 

নোডচভ, তঙডরভ, এনোভৄর এফং ভযিচ। ভেযদ্ধ ডনযিোডচত ৬টি দযরয ভন্বযি ডঙযরন আব্দুর চডরর কতোতো, আবু ফওয 

ডডদও  োডভদুর ও ওোযদযী।  



ভৄডিযমোদ্ধোযদয দযরয যে োনোদোয ফোডনীয প্রথভ ংখল ে ি খোখট কযরব্রীযচ। কই ভেদ্ধ যো ফুরঙডে দযয ঙডেযি 

যে। রোিনয োনোদোয ফোডনীয োযথ চূেোন্ত ভেদ্ধ ি ককোডফদী (োখোটো)যত িোদো ফাঁযধয উয। ককোডফদীযতই ৫চন 

ভৄডিযমোদ্ধো ীদ ন। ৬ ডডযম্বয দযরয অীভ োী কমোদ্ধো ফচলুয যভোন ফচলু স্থোনীি চনকযণয োিতোি করুয 

কোডেযত ওযয ৫টি রো োখোটো থোনোয তৎওোরীন গুনো ইউডনিযনয ধনরুো যওোডয প্রোথডভও ডফদ্যোরি ভোযঠয দডক্ষণ 

ডিভ প্রোযন্ত ৫টি ওফযয ভোডত ওয। ভোডত ওযত ফচলুযও োোয স ওযযডঙযরন দুদু কঘিোযভোন, ডকিো যওোয  

আয অযনযও। কদ চনকযণয োডফ েও োিতোি োওো ওযযন  এওটি ীদ ডভনোয ডনভ েোণ ওযযন। প্রডত ফৎয স্থোনীি 

চনকণ  ভৄডিযমোদ্ধোযদয উযদ্যোযক ৪ ডডযম্বয এঔোযন মথোযমোগ্য ভম েোদোি ীদ স্মৃডত ডদফ োডরত ি। ধনোরুো প্রোথডভও 

ডফদ্যোরযিয ীদযদয ভোডধ ভৄডিভেযদ্ধয স্মৃডত ধোযণ  ফুরঙডে ভেযদ্ধয ইডতো যি নফ প্রচমযও ভৄডিভেযদ্ধয কঘতোনোি 

উিুদ্ধ িোয কপ্রযণো ভেডকযি মোযফ ভেক ভেক ধযয। গুনো ইউডনিযন ভৄডিযমোদ্ধোযদয ভোডধ থোওোয কপ্রডক্ষযত  স্থোনীি 

চনকযণয দোডফয স্বীকৃডত স্বরূ যওোয ১৯৮২ োযর ককযচট ডফজ্ঞডপ্তয ভোধ্যযভ গুনো ইউডনিযনয নোভওযণ ওযযন ভৄডি 

নকয ইউডনিন। ফোংরোযদযয স্মযযণ কওোন ইউডনিযনয নোভওযণ ওযো এও ডফযর দৃষ্টোন্ত।  

 

কোইফোন্ধোয ফধ্যভূডভাঃ ১৯৭১’য ১৭ এডপ্রর ওোযর োও োনোদোয ফোডনী ভোদোযকঞ্জ  োদুল্যোনৄয যি কোইফোন্ধোি প্রযফ 

ওযয। তযো কোইফোন্ধো কস্টডডিোভ ( ফতেভোন ো আব্দুর োডভদ কস্টডডিোভ)  িোযযর কওন্দ্রটি দঔর ওযয কঔোযন খাঁটি ওযয। 

এই খাঁটি কথযওই তযো য  কচরোয ডফডবন স্থোযন বোডঘও তেোমজ্ঞ, নোযী ডনম েোতন ঘোরোযত থোযও। তোঙোেো তোযো 

কচরোয ডফডবন স্থোযন অস্থোিী খাঁটি স্থোন ওযয। তোযো ওেোযম্প অংখ্য ভোনুল ধযয এযন তেো ওযোয য ভোটিযত নৄ ৌঁযত যযঔ। 

ডফডবন যোস্তো-খোযটয োয অংখ্য রো ক ভি নৄ ৌঁযত যোঔো ি। তোই এই স্থোনগুযরো যয ফধ্যভূডভ ডযযফ ডযডঘডত 

রোব ওযয।  

 

১৯৯৯ োযরয ১৫ ডডযম্বয কঠিত কোইফোন্ধো ৭১ এয ফধ্যভূডভ ডঘডিতদওযণ  ংযক্ষণ ওডভটি এও চডয ঘোডরযি কচরোয 

ডফডবন স্থোযন ২৮টি ফধ্যভূডভ ডঘডিত ওযয। এগুযরোয ভযধ্য কোইফোন্ধো কস্টডডিোযভয দডক্ষণ োয, ফুরঙডে দযযয দডক্ষযণ কর 

রোইযনয ধোযয, রোফোডে েও  চনদ ডফবোযকয ডোও ফোংযরোযত (যযস্ট োউচ)  ওোডিোফোডে, কখোেোখোট েযওয 

োয ডওযোযকোডে, বফযী ডযণোভোযী, ককোডফদকযঞ্জয ওোটোঔোডর, কওোঘোভয, নোওোইোট, ভডভোকঞ্জ, সুদযকঞ্জ উযচরোয 

ঙোেোটি, দয উযচরোয ফল্লভছোে, োোোেো, ওোভোযচোডন, োখোটোয দরদডরিো, গুনো (ধনোরুো) ডফযলবোযফ 

উযল্লঔযমোগ্য।  

এয ভযধ্য কোইফোন্ধো কস্টডডিোযভয দডক্ষণ অংয এফং কস্টডডিোযভয ফোইযয দডক্ষযণয কখযো কদিো ডনভ েোণোধীন ফোডেটিয 

কবতযয অংখ্য ভোনুল তেো ওযয ভোটি ঘোো কদিো যিযঙ। প্রডত যোযতই এই ফোডেযত দোরোরযদয োিতোি অোি 

ভোনুলযদয ধযয এয োওযনোযো তোযদয নৃংবোযফ তেো ওযত। ডফডবন ফিী কভযিযদয এঔোযন ধযয এযন ধল েযণয য 

তেো ওযো যতো। ৭১ এয ৯ ডডযম্বয োওযনোযো কোইফোন্ধো কথযও রোিযনয য এই ওেোযম্প কভযিযদয অংখ্য ডযযধি 

ফস্ত্রোডদ োিো ককযঙ। কস্টডডিোযভয দডক্ষণ োযশ্বে প্রডত যোযত ডফডবন চোিকো কথযও ফহু করোও ধযয এযন গুডর ওযয তেোয 

য ভোটি ঘোো কদিো যিযঙ। োশ্বেফতী কযর রোইযনয ধোযয কতে ওযয রো নৄ ৌঁযত যোঔো যতো। 

অযনও কক্ষযত্র মোযদয তেো ওযো যিযঙ তোযদয ডদযিই ওফয খু ৌঁযে কনিো যিযঙ। ক ভি োও কনযদয োযত কোইফোন্ধোয 

মোযো ীদ ন তোযো যরন- ডফচি কুভোয যোি, যয নোথ প্রোদ, কওদোয নোথ প্রোদ, যোভবুফ োো, চকৎ ওভ েওোয, ননী 

োো, ভদন কভোন দো, উযন্দ্র ঘন্দ্র যোি, কমোযক ঘন্দ্র যোি, আযনোিোয  নোভ নো চোনো আযযো অযনযও। কস্টডডিোযভয এই 

ফধ্যভূডভযত যফতীযত ভোটি বযোট ওয উঁচ্য ওযো ি এফং দডক্ষণ োযয ফোডেয ডবতয ফতেভোযন ঘোলোফোদ ওযো যে। অফশ্য 

কঔোযন এঔন কওউ ফফো ওযয নো। 

ফুরঙডে থোনো দযযয দডক্ষযণ কযর রোইযনয ধোযযয ফধ্যভূডভযত অংখ্য ভোনুল   ভৄডিযমোদ্ধোযদয তেো ওযয ভোটি ঘোো 

কদিো ি। ডওন্তু কই ফধ্যভূডভ ংযক্ষণ  ংস্কোযযয ব্যফস্থো নো কনিোি তো এঔন োধোযযণয ওফযস্থোযন ডযণত যিযঙ। 

পযর এই ওফযস্থোন কদযঔ এঔন কফোছোয উোি কনই কম এটি ফধ্যভূডভ।  

কখোেোখোট েযওয োয ডওযোযকোডে ফধ্যভূডভযত ১৯৭১ োযরয ৯ জুন্ওটি আফোদী চডভযত এও যে দাঁে ওডযযি োও 

কনোযো ১৬২চন ডনযী গ্রোভফোীযও গুডর ওযয তেো ওয। এঙোেো ককোডফদকযঞ্জয ভডভোকযঞ্জ এফোযত আওদ, কোফোন 

আওদ  আাঃ ওোযদয নোযভ ডতনচন ভোচযফীযও োও কনোযো ফোডে কথযও কডযও এযন তোযদয ডদযি কতে খু ৌঁযে ডনযি 



তোযদযযওই তেো ওযয কই কযতে নৄ ৌঁযত যোযঔ। কচরোয ফধ্যভূডভগুযরোয ভযধ্য রোফোডেয ওোডিোফোডেয ফধ্যভূডভয ইডতো 

ফযঘযি ওরুণ।  

ডওযোযকোডে ইউডনিযনয ওোডিোফোডে এরোওোয তেোমযজ্ঞয ওথো এঔন ফোয ভৄযঔ ভৄযঔ কপযয। ভোন ভৄডিভেদ্ধ 

ঘরোওোরীন ভযি ফোংরোয ২৭ বচষ্ঠ, শুক্রফোয দুনৄয ১২টোয য ধভ েপ্রোণ ভৄরভোনযো মঔন জুম্মোয নোভোচ আদোি ওযোয 

চযন্য প্রস্ত্িডত ডনডেযরন- ঠিও কই ভৄসৄযতে থোনোয ডওযোযকোডে ইউডনমযনয প্রতেন্ত ল্লী এরোওোয ওোডিোফোডেয আয 

োযয গ্রোভগুযরো  োশ্বফতী ওযযতোিো নদীয দডক্ষণ তীযয অফডস্থত ডদনোচনৄয কচরোয কখোেোখোট থোনো এরোওো কথযও আো 

োওো োনোদোয ফোডনী এফং তোযদয এযদীি কদোযো এরোওোটি ডখযয কপযর। ওোডিোফোডে োইস্কুযরয কযক্রটোযী  গুনো 

গ্রোযভয োযযঙ আরী ভির, ওডিোফোডেয আভোন উল্যো ভির যোভফল্লব, নডচয উডদন, ফোোয উডদন, আনঙোয আরী, 

যোযচন্দ্র নোথ, আওোলু কঔ, যোভঘন্দ্রনৄযযয ডফযনোদ ডফোযী, ডওযোযকোডেয ডক্ষও ককোরচোয যভোন, যোভঘন্দ্রনৄযযয অতুর 

ঘন্দ্র, কুযভোদ ঘন্দ্র, জ্ঞোযনন্দ্রনোথ, উযন্দ্রনোথ , চোইতযযয ক্ষুডদযোভ, ককৌযডয, নযযন্দ্রনোথ এফং ডতোযোভ ওোডিোফোডে 

এরোওোয ত ত ভোনুলযও কচোয ওয ধযয এযন ওোডিোফোডে োইস্কুর ভোযঠ ভযফত ওযয এফগ কঔোন কথযও প্রোি ১ 

ডওযরোডভটোয দডক্ষযণ ঘতযো কখোেোখোট েযওয ডিভ োযশ্বে যোভঘন্দ্রনৄয গ্রোযভ ডনযি ডকযি োডযফদ্ধবোযফ তোযদযযও 

নৃংবোযফ তেো ওযয। 

তেোওোি কযয তোযো আফোয ডপযয মোি ডদনোচনৄয কচরোয কখোেোখোট থোনো এরোওোি। আয এ তেোওোযিয স্থোযন রোযয 

স্ত্িযয ডবতয কথযও অযরৌডওওবযফ কেঁযঘ মোি ঘওফোরো গ্রোযভয ডদন ভজুয োকীয আরী, গুনো গ্রোযভয কঔোওো ভিযরয নৄত্র 

৮ভ কশ্রণীয ঙোত্র ফতেভোযন ওোডিোফোডে োইস্কুযরয ডক্ষও আনঙোয যভোন ফোদো ভির  ফতেভোযন ওোডিোফোডে কোস্ট 

অডযয ডিন তৎওোরীন স্কুর ঙোত্র আভীয আরী। ওোডিোফোডে এরোওোয এ ফধ্যভূডভ  কণওফযয এঔন ম েন্ত কওোন ধযযণয 

স্মৃডতযৌধ ডনভ েোণ ওযো িডন। তযফ ১৯৯৬ োযর ভোন ভৄডিভেযদ্ধয যচতচিন্তী উদমোন উরযক্ষে যোভঘন্দ্রনৄয গ্রোযভ এ 

ফধ্যভূডভ  কণওফযযয স্থোযন শ্রদ্ধোঞ্জডর ডনযফদন ওযযত কোইফোন্ধো কচরো ম েোযিয  রোফোডে থোনো ম েোযিয ডফডবন দপ্তযযয 

ওভ েওতেোযো এযডঙযরন।  

রোফোডেয ফ েস্তযযয ভোনুযলয এফং থোনো ম েোযিয ডফডবন দপ্তযযয ওভ েওতেো-ওভ েঘোযীযদয আডথ েও যমোডকতোি ফধ্যভূডভ  

কণওফযযয স্থোনটি চডভয ভোডরযওয ওোঙ কথযও ক্রি ওযয কঔোযন এওটি স্মৃডতস্তম্ভ ডনভ েোযণয চযন্য ডবডি প্রস্তয স্থোন ওযো 

ি। ফতেভোযন ওোডিোফোডে এরোওোয ডিভ যোভঘন্দ্রনৄয গ্রোযভয ৭১ এয ফধ্যভূডভ  কণওফয অমযে অফযরোি ডনডিি যি 

মোযে।  

 

ভৄডিযমোদ্ধোযদয তথ্যাঃ ওডতি কুরোেোয ঙোেো কদযয অডধওোং ভোনুলই এওোত্ম ডঙযরন ভৄডিভেযদ্ধয যথ। আয প্রডক্ষণ 

ডনযি যোডয ভেযদ্ধ অং ডনযিডঙযরন োী ন্তোযনযো। কোইফোন্ধোয ১ োচোয ২৯০ চন ফীয ন্তোন প্রডক্ষণ ডনযি ভমু্মঔ ভেযদ্ধ 

অং ডনযিডঙযরন। থোনো ডবডিও ংখ্যো যরোাঃ োখোটো- ৩২৩ চন, ফুরঙডে- ২০৫ চন, কোইফোন্ধো দয- ২৭৪ চন, 

ককোডফদকঞ্জ- ৯৪ চন, রোফোডে- ৬৫ চন, সুদযকঞ্জ- ২৭২ চন এফগ োদুল্যোনৄয-৫৭ চন। কওোম্পোনী ওভোিোয ডযযফ 

দোডিত্ব োরন ওযযন (১) কযোস্তভ আরী ঔদওোয, (২) ভোবুফ এরোী যঞ্জু, (৩) এভ.এন, নফী রোলু, (৪) আডভনুর ইরোভ 

সুচো, (৫) ঔোিরুর আরভ, (৬) সুযফদোয আরতোপ কোযন। এঙোেো কোইফোন্ধোয ভডপজুয যভোন কঔোওো এফং ভডপচ উডদন 

যওোয ৬নং কক্টযয কওোম্পোনী ওভোিোযযয দোডিত্ব োরন ওযযন। 

ভৄডিভেযদ্ধ উযল্লঔযমোগ্য অফদোযনয স্বীকৃডত স্বরূ ফীযত্বসূঘও ‘ফীয উিভ’ কঔতোযফ ভূডলত ন দুৎোী কনৌ ওভোযিো ফডদউর 

আরভ আয ‘ফীয প্রতীও’ কঔতোযফ ভূডলত ন কোইফোন্ধোয দুই োী ন্তোন ভোবুফ এরোী যঞ্জু এফং এ টি এভ ঔোযরদ দুলু।  

 

ভৄডিভেযদ্ধ ীদ মাঁযোাঃ ১। নচরুর ইরোভ, ডতো- ডনচোভ উডদন, ভৄিীোেো, ২। ীদুর ও কঘৌদৄযী, ডতো- আবু কভোাঃ 

পচলুর ওডযভ, কস্টন কযোড, ৩। ভোোবুফোয যভোন, ডতো- ভযহুভ আাঃ োরোভ, কুতরো, ৪। পচলুয যভোন, ডতো- 

যডদুয যভোন, নফ েযওোভযনই, ৫। নূরুনফী যওোয, ডতো- আাঃ যভোন যওোয, কডডবড কওোম্পোনী োেো, ৬। আবুর 

ওোযভ, ডতো- ইভোইর কোযন, োদুল্যোনৄয েও, ৭। আবুর কোযন, ডতো- ওোলু কঔ, ডযপোইতনৄয, ৮। নফীয কোযন, 

ডতো- যহুভ ওোভোর উডদন, থোনডংনৄয, ৯। আাঃ োভোদ, ঘওফরুর, ১০। আরতোপ কোযন, ডতো- কডযফউল্লো ভির, 

যোভনযথয ডবটো, ১১। আবুর কোযন, ডতো- ওোইয়ুভ কোযন, ডযপোইতনৄয, ১২। আোদুজ্জোভোন নফোফ, ডতো- আডচচোয 

যভোন, ডিভোেো, ১৩। এযওএভ োডভদুয যভোন, ডতো- কভোচোোয উডদন, পডরিো, ১৪। োযফদ আরী, ডতো- ভযয 



আরী, ককোডফদনৄয োটরক্ষ্মীনৄয, ১৫। আম্মদ আরী, ডতো- ভযয আরী, কুতরো, ১৬। আযনোিোয কোযন  ১৭। কঔোওো 

(৩ি কফের কযডচযভন্ট) ভোডনও ভহুডযোেো, কোইফোন্ধো।  

 

রোফোডে উযচরোাঃ ১৮। ককোরোভ যফফোনী, ডতো- পযোদ যফফোনী, আযোেো, ১৯। আঞ্জু ভির, ডতো- ইভোন আরী, 

ফনোনৄয, ২০। রডতপ, ডতো- করোর উডদন যওোয, ঙোতোযোেো, ২১। আবুর ওোযভ, ডতো- আব্দুর ওডযভ প্রধোন, 

ঙোতোযোেো,  

 

োদুল্যোনৄয উযচরোাঃ ২২। আবু ফক্কয ডডদও, ডতো- ফডঙয উডদন, গ্রোভ- পডযদনৄয। 

 

ফুরঙডে উযচরোাঃ ২৩। নোিফ উল্যো, ডতো- োযফ উল্লো, উডেিো, ২৪। ডদ উল্লো, কচোডযিো। 

 

সুদযকঞ্জ উযচরোাঃ ২৫। আডচচ, ডতো- ফোফয উডদন কফোযী, গ্রোভ-দৄভোইটোযী। 

 

ককোডফদকঞ্জ থোনোাঃ ২৬। চোনভোভৄন, ডতো- ডচতু ভির, ওোটোফোেী, ২৭। কদযরোিোয কোযন, ডতো- আযোফুর আরভ, 

ওোটোফোডে. ২৮। কবোরো কঔ, ডতো- চযফদ আরী, োডভদনৄয, ২৯। ককোরোভ োিদোয, ডতো- ডযোজুর ও, কচোকদ, ৩০। 

কতোফযও কোযন ভোজু, ডতো- ভোভতোচ আরী যওোয, গ্রোভ- কেনৄয, ৩১। পচলুর ওডযভ, ডতো- কদরোিোয কোযন, 

নৄনতোইয, ৩২। ভযন্দ্র ফবু, ডতো- কদযফন্দ্রনোথ, ককোরোফোক ফদয, ৩৩। ভোনোন আওদ, ডতো- ভোন আযী আওদ, 

ককোরোফোক ফদয, ৩৪। কপযযদৌ যওোয, ডতো- ঔোযরও উডদন যওোয, োঔোোয, ৩৫। আযনোিোয কোযন, ডতো- োযঙন 

আরী যওোয, োঔোোয, ৩৬। ডযোজুর ইরোভ, ডতো- োযঙন আযী, োঔোোয, ৩৭। আরতোপ কোযন, ডতো- ভডপচ 

উডদন, ককোোরনৄয, ৩৮। ভয রোর ঘোওী, অডভত রোর ঘোওী, মোযফযোইনৄয।  

 

োখোটো উযচরোাঃ ৩৯। নোডচভ উডদন, ডতো- ইিোকুফ আরী, োডরভ ফডদ, ৪০। ওোযফচ আযী, ডতো- ভয আরী, 

ওোরোোডন, ৪১। আনঙোয আরী, ডতো- ভডচদ, ফোডনিো োেো, ৪২। োডপজুয যভোন, ৪৩। তোয যোদয বোই ৪৪। ভডচবুয 

যভোন, ডতো- নোডয আরী, ফোভন কে, ৪৫। োই যদোয, ডতো- আব্দুর ফোডও যদোয, ৪৬। ীদত কভোফোযও আরী, ডতো 

কোযন আরী, ভোঘুেো, বযতঔোরী  ৪৭। কোফোন আরী, ডতো- ইিোডঙন আরী, গ্রোভ- আভডদয োেো।  

নযখোতও োওযনোযো প্রযওৌর ডফশ্বডফদ্যোরযিয আফোডও র কথযও কল ফযল েয ঙোত্র  ঙোত্র ইউডনিযনয প্রঘোয ম্পোদও 

কোইফোন্ধোয ফডদউর আরভ চ্যনীযও ধযয কোডেযত তুযর ডনযি মোি। ীদ চ্যডন োনোদোয ত্রুযনোযদয োযত ধযো েোয য 

তোয আয কওোন কঔাঁচ োিো মোিডন। 

 

১৬ই ডডযম্বয ম েন্ত ভিওোযরয ভৄডিভেযদ্ধ ভেদ্ধোত যি আচ মোযো মন্ত্রণো কবোক ওযযঙন তাঁযদয ভযধ্য অন্যতভ যযন ফীয 

ভৄডিযমোদ্ধো এভ.এ ভোনোন ডভিো, ডতো-ডনয উডদন, গ্রোভ- ডভৄরতোইে, ফোডদিোঔোরী কোইফোন্ধোয আাঃ যভোন, োখোটো থোনোয 

ঘোন ডভিো দ েোয, ডতো- ঘুনু যদোয, ফেোইওোডদ, ভডভোকঞ্জ এফং আাঃ কুদ্দু, ডতো- কভোডভন যওোয, গ্রোভ- কভোংরোয 

োেো, জুভোযফোডে, কোইফোন্ধো।  

এঙোেো কফডওছু ংখ্যও ভৄডিযমোদ্ধো স্বোধীনতো ভেযদ্ধ আত এফং ীদ যিযঙন মাঁযদয নোভ ংগ্র ওযো ম্ভফ িডন। 

 

ডফচি ফ োঃ 

কদযয অন্যোন্য স্থোযনয ভযতো কোইফোন্ধোযত ভৄডিযমোদ্ধো এফং োও কনোযদয রেোই অব্যোত থোযও। এও ম েোযি ২৭ 

নযবম্বয ভৄডিযমোদ্ধোযো ঔফয োি োওযনোযো কোইফোন্ধো কঙযে ঘযর ককযঙ। ঐডদন ভৄডিযমোদ্ধোযো এযকোযত থোযও এফং 



যসুরনৄযয স্লুই ককট উডেযি কদিোয চন্য ডডনোভোইট কট ওযয। ডওন্তু কটো অযওযচো যি মোি। ঔোন কথযও ভৄডিযমোদ্ধোযো 

ওডঞ্চোেো আয। যদ ফুডযযি ককযর তাঁযো আফোয যসুরনৄযয ডচন কনি। যডদন ডফওোর ৪টোি োও ডফভোন ঐ এরোওো 

এফং কভোল্লোয ঘযয কফোভো ফল েণ ওযয। আত ি কফ ওযিওচন ভৄডিযমোদ্ধো। ৮ ডডযম্বয ওোযর বোযতীি ডফভোন ফোডনীয 

দুটি ডফভোন কোইফোন্ধো কযরযস্টযনয োয কফোভো কপযর এফং ডফযওযর ট্যোংও ডনযি ডভত্রফোডনী প্রযফ ওযয যয। অয 

ডদযও ফীয ভৄডিযমোদ্ধো ভোবুফ এরোী যঞ্জুয কনতৃযত্ব কদে তোডধও ভৄডিযমোদ্ধো ৮ ডডযম্বয ওোরোযোনোয ঘয কথযও যযয 

োশ্বেফতী গ্রোযভ যউপ ডভিোয ফোডেযত যোত ওোটিযি যডদন ৯ডডযম্বয ওোযর ডফচিীয কফয োচোয োচোয ভোনুযলয আনদ 

উৎযফয ভযধ্য যয প্রযফ ওযয। ৯ ডডযম্বয তৎওোরীন এডড ভোযঠ এও কণ ংফধ েনো কদমো ি। ভৄডিযমোদ্ধোযদয। দ 

োচোযযয কফী ভোনুল ঐ ংফধ েনোি উডস্থত ি। কওোম্পোনী ওভোিোয ভোবুফ এরোী যঞ্জু (ফীয প্রতীও) তাঁয যমোদ্ধোযদয 

ডনযি আনোয ওেোযম্প অফস্থোন গ্রণ ওযযন। আযযও কওোম্পোনী ওভোিোয ভডপজুয যভোন কঔোওো সুদযকঞ্জ থোনো দয ভৄি 

ওযয ঔোযন অফস্থোন কনন। 

কোইফোন্ধো যণোেযণ োনোদোয ফোডনীয যোযতয ঘুভ োযোভ ওযো ডওংফদন্তীয ভৄডিযমোদ্ধো কওোম্পোনী ওভোিোয কযোস্তভ আরী 

ঔদওোয  কওোম্পোনী টুআইড ককৌতভ ঘন্দ্র কভোদযওয কনতৃযত্ব কফতরতরী গ্রোযভয ভডপচ ভিযরয ফোডেয োইড আউট কথযও 

৪৫০ চযনয ভৄডিযমোদ্ধো দর ডফচি উল্লোয ৮ডডযম্বয ডফওোযর কফোনোযোেোি আয। যথ োচোয োচোয নোযী নৄরুল যোস্তোয 

ধোযয দাঁডেযি আনদঅশ্রুয ভযধ্য আযফকখন ডযযফয ভৄডিযমোদ্ধোযদযযও কলোকোযন কলোকোযন ভৄঔডযত ওযয ফযণ ওযযডঙর 

কডদন। এবোযফই কোইফোন্ধো য আযোযয এরোওো ভৄি ি। ভৄি ি অন্যোন্য থোনো। 

তথ্যসূত্রাঃ 

১। ১১ নং কক্টযযয (যযোস্তভ কওোম্পোনী) োযফও ওোযী কওোম্পোনী ওভোিোয ককৌতভ ঘন্দ্র কভোদও, ২। ভরধোযো’৭১-ভঈদুর 

োোন। ৩। আভযো স্বোধীন রোভ- ওোচী োভসুজ্জোভোন। ৪। এওোিযযয ধ্বডন- ফোংরোযদ ভৄডিযমোদ্ধো এেোওন ওভোি 

ওোউডির, কোইফোন্ধোয প্রওোনো। ৫। ভৄডিভেযদ্ধয উতযত যণোেণ-উইং ওভোিোয (অফ.) োডভদুল্লো ঔোন, ফীয প্রতীও- কবোযযয 

ওোকচ, ১৫ই ডডযম্বয ১৯৯১। ৬। ফোংরযদ ভৄডিযমোদ্ধো ংদ, কোইফোন্ধো কচরো ইউডনট।  

 

* ডিতীি ংস্কযযণয চন্য ডনফযন্ধয ‘যণোেযণয দুাঃোডও ভেদ্ধ’ ডযযোনোযভয অন্তক েত ৯নং ভেদ্ধ কথযও ২৪ নং ভেযদ্ধয তথ্য 

প্রদোন ওযযযঙন ভৄডিভেযদ্ধয োযফও ওোযী কওোম্পোনী ওভোিোয ককৌতভ ঘন্দ্র কভোদও এফং ‘কোইফোন্ধোয ফধ্যভূডভ’ অংয তথ্য 

ংযমোচন ওযযযঙন অডভতোব দো ডভৄন  োোবুর োীন কতোতো। 

-ম্পোদও 

 

 


