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Abstract 

In 1947 the Indian Sub-continent divided into two portion Pkistan and India. The partition 

of British India along religious lines into two states destroyed the political unity of Bengal. 

The Pakistan had two wings of its own East Pakistan (present Bangladesh) and West 

Pakistan. The peculiar geography of Pakistan made it inevitable and nothing else, would 

sooner or later be centrifugally driven apart. And finally as obvious it happened in 1971. 

Because there were no similarity between the two wings of Pakistan. From the beginning 

East Pakistan was deprived from all the basic things they needed. It’s happened language 

to everywhere. From 1952 to 1971 East Pakistan people had been struggled and gave their 

blood for freedom. In 1952 Language Movement occurred, in 1954 the United Front 

Election held but the elected body could not stay so long to power because of Muslim 

League conspiracy, in 1958 Pakistan military stepped into power and declared Martial 

Law, in 1962 Students Movement was held, in 1966 Sheikh Mujibur Rahman launched Six-

Point and based on it Ayub Khan filed a suit against him which called Agartala Conspiracy 

case, in 1969 Mass-Upsurge occurred, in 1970 the general election of Pakistan held and 

East Pakistan won but West Pakistan did not want that elected body took the ultimate power 

of Pakistan and the final conspiracy started against the people of East Bengal. On 25th 

March 1971 military force of West Pakistan suddenly attacked the people of Bangladesh 

and started to killed them mercilessly. The main objective of the paper is to bring up the 

Genocide and the Slaughterhouse which took place in 1971.The study is a qualitative study 

mainly based on Eye-Witness’s description including books, articles, newspaper and 

different reports. The paper attempts to show how the military force of Pakistan killed the 

people of Bangladesh and made Bangladesh a place of public execution. They show their 

cruelty all over the Bangladesh during Liberation War. The main focus of the paper is Bera 

Upazila’s Slaughter-house and Genocide of 1971. 
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বূমভকা: স্বাধীনতা ভানুষলয জন্মগত ামধকায। ১৯৭১ াষরয ১৬াআ মডষম্বয ফাাংরাষদ নাভক একমট দদ দষমছর 

স্বাধীনতায দাআ াঅস্বাদ। াঅয এাআ স্বাধীনতা াজজষন এষদষয ভানুলষদয কযষত ষমছর মনদারুন াঅত্নতযাগ, মদষত 
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ষমছর ফুষকয তাজা যক্ত। ১৯৪৭ াষরয ১৪াআ াঅগস্ট ামকস্তান যাষেয জন্ম ষমছর। জন্মরগ্ন দথষকাআ 

াভামজক, াথজননমতক, যাজননমতক, ধভজননমতক  কর দেষে মাযা ষমছর শুধু ফমিত। দম ফিনা ূফজ 

ামকস্তাষনয ভানুলষদয কষয তুষরমছর াংগ্রাভী  ভুমক্তকাভী। ফমিত একর ভানুলষদয স্বাধীনতায দচতনা 

াঈজ্জীমফত কযষত এফাং াংগ্রাভ কষয ভুমক্ত মছমনষ াঅনষত ামযষভ া মুমগষমছষরন একজন ভান দনতা মায 

নাভ শ্রদ্ধা াঅয বারফাা াঈচ্চামযত  দকামট ভানুষলয ভুষে, মতমন ষরন াজায ফছষযয দশ্রষ্ঠ ফাঙ্গামর জামতয জনক 

ফঙ্গফনু্ধ দে ভুমজফুয যভান। মায ফমরষ্ঠ দষে, দতজদীপ্ত কণ্ঠস্বয দকামট দকামট ফাঙামরয হৃদষ মুমগষমছর 

স্বাধীনতা াজজষনয দৃঢ়প্রতয। ১৯৭১ াষরয ২৫দ ভাচজ কারযাষত মেন বীরু-কাুরুষলয ভত ামকস্তামন ানাদায 

ফামনী মনযস্ত্র, ঘুভন্ত ফাঙামরষদয য াতমকজত াভরা কষযমছর মঠক দাআ যাষত াঅভাষদয জামতয মতা ফঙ্গফনু্ধ দে 

ভুমজফুয যভান তাাঁয ধানভমিয মনজ ফাবফন দথষক াযষর দমাষগ স্বাধীনতায দঘালণা মদষমছষরন এফাং 

ফষরমছষরন চূড়ান্ত মফজ াজজন না কযা মজন্ত ফাঙামরযা দমন মুদ্ধ চামরষ মা। ১৯৭১ াষরয ২৫দ ভাচজ শুরু 

া াক ানাদাযষদয দাআ গণতযা চষরমছর প্রা ন ভা। এাআ ন ভাষ ভগ্র ফাাংরাষদষয ানাদায ফামনীযা 

চামরষমছর নৃাং তযাকাি। ফাাংরাষদষক তাযা মযণত কষযমছর ফধযবূমভষত। ফাাংরাষদষয মফমবন্ন ািষর 

একর ফধযবূমভ এেন দাআ মনষ্ঠুযতভ তযাকাষিয স্বােয ফন কষয চষরষছ। মনষ্ঠুযতভ এাআ তযাকাি দথষক ফাদ 

মামন দদষয প্রতযন্ত এরাকাগুষরা। াফনা দজরায দফড়া াঈষজরাষত ানাদায ফামনী চামরষষছর গণতযা। 

এাআ াঈষজরাষত যষষছ াষনকগুষরা ফধযবূমভ। মা াঅজ ানাযদায ফামনীষদয কৃত ফফজযতায প্রভাণ ফষ 

দফড়াষে।  
 

গষফলণা দ্ধমত: াফনা দজরায ান্তগজত দফড়া াঈষজরা াংঘমটত গণতযায মঠক তথয মনরূষনয রষেয 

মযচামরত গষফলণায দেষে ভূরত প্রতযেদজীয মফফযনাআ ভূর দ্ধমত মষষফ মযগমণত ষষছ। াাাম মকছু 

াংফাদষেয দদা প্রমতষফদন াতযন্ত তকতজ তায াষথ মাচাাআ-ফাছাাআ ূফজক গৃীত ষষছ। এছাড়া মফমবন্ন ভ 

াআতস্ততবাষফ মরমেত প্রফন্ধ  স্থানী ভুমক্তষমাদ্ধাষদয দ্বাযা াংগৃীত তথয এষেষে মন্নষফমত ষষছ। াথজাৎ 

প্রাথমভক বাষফ গৃীত তথযাআ এাআ গষফলণায ভূর াঈজীফয মফল মষষফ মফষফমচত। তষফ এষেষে মকছু তকজতা 

াফযাআ াফরম্বন কযষত ষষছ। কাযন ভান ভুমক্তমুষদ্ধয এত ফছয য তথয াংগ্রষয দেষে দফমকছ ুজমটরতায 

ম্মুেীন ষত ষষছ। তন্মষধয প্রধান কাযন র াষনক ভুমক্তষমাদ্ধায ভৃতুয ফযণ এফাং দমকর ভুমক্তষমাদ্ধা ফা 

প্রতযেদজী জীমফত াঅষছন তাষদয াষনষকাআ াআষতাভষধয াষনক মফলাআ মফস্মৃত ষষছন। মা একমট মনবুজর 

গষফলণায ান্তযা। একর জমটরতায মফল মফষফচনা দযষোআ গষফলণামট মযচামরত ষষছ। ফতজভান গষফলণামট 

গণতযা  ফধযবূমভয মঠক াআমতা মনরূষনয দেষে াষনক দফম াক ষফ ফষর াঅাফাদী। 
 

দফড়া াঈষজরা: দফড়া াঈষজরা াফনা দজরায ান্তগজত ানযতভ প্রমদ্ধ একমট াঈষজরা। এাআ াঈষজরায াঅতন 

২৪৮.৬০ ফগজ মক.মভ.। দফড়া াঈষজরায নাভ মনষ দফমকছু জনশ্রুমত যষষছ। তন্মষধয একমট জনশ্রুমত র দফড়ায 

ূফজ নাভ মছর ‘মু্ভুয’। াষনষকয ধাযণা ‘দফড়ুা’ ব্দ দথষক দফড়া নাভমট এষষছ। এাআ দফড়ুা ব্দমট দকান বালা 

দথষক এষষছ তা মনষ ভতষবদ যষষছ। কায ভষত ব্দমট এষষছ পাযী বালা দথষক াঅফায দকাঈফা ভষন 

কষযন ব্দমট াঅযমফ বালা দথষক এষষছ। মাাআ দাক এাআ দফড়া ষব্দয াভ্রাং ষে ‘ফড়া’। এাআ ‘ফড়া’ ব্দমট 

কারক্রষভ দফড়া নাষভ প্রচমরত ষষছ। ফহুকার ূষফজ াযয দদষয ফমণষকযা এষদষ ফযফায জনয এষমছর। 

তাযা তাষদয বালা ‘দফড়া’ ব্দমট াঈচ্চাযন কযত মায াথজ ‘মনযাদ ফন্দয’। যফতজীষত তাষদয াঈচ্চাযন াভ্রাং 

ষ ‘দফড়া মষষফ মযমচমত রাব কষয। 
 

     াআছাভমত, হুযাাগয াঅয মভুনায ঙ্গভস্থর তীযফতজী দফড়া নাভক ফন্দযমট ুরতানী াঅভষর প্রমতমষ্ঠত ষমছর 

ফষর জনশ্রুমত যষষছ। খ্রীষস্টয জষন্ময ফহু াঅষগ দথষকাআ াঈত্তযফষঙ্গয নদ-নদীয মভরনস্থর মষষফ দফড়া (তেন 

দফড়া মু্ভুয নাষভ মযমচত মছর) দফ মযমচত মছর। যফতজীষত এোষন জনফমত গষড় াঈষঠমছর। দভ 
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াঈত্তযফষঙ্গয নদীষথ জরদুযষদয াঅক্রভণ মছর মনত্তননমভমত্তক ফযাায। নদীয প্রফর দরাত এফাং জরদ্যযষদয াঅক্রভণ 

দথষক যো দষ দফড়ায মনকটফতজী  ষরাআ কষর মনষজষদয মনযাদ ভষন কযত। দম কাযষন দভ মনযাদ 

ফন্দয মষষফ দফড়া মযমচমত রাব কষয। েুফ ম্ভফত ৮০০ মখ্রস্টাষব্দয দগাাঁড়ায মদষক াঅযফ ফমণষকযা দফড়া তাষদয 

প্রধান ফামণজযষকন্দ্র গষড় তুষরমছর। জানা মা ুরতানী ানাভষর াঅযফ দদষ একফায বঙ্কয দূমবেজ ষমছর। 

দাআ দূমবজে দভাকাষফরা এাআ দদষয মফমবন্ন াির দথষক োদয াংগ্র কষয ুরতান মগাাঈমিন াঅজভ া দফড়া 

ফন্দষযয ভাধযষভ াঅযফ দদষ ামঠষমছষরন। াঅফায াআস্ট াআমিা দকাম্পামনয ানাভষর জরদুয মনন্ত্রষণ মভুনায 

ূফজ াঈকূষর ‘ভথুযা’ নাভক একমট প্রামনক থানা স্থান কযা । থানামট মভুনা নদীয গষবজ  মফরীন ষ মাফায 

য ুনযা থানামট দফড়া নাভক স্থাষন মভুনায মিভ াঈকূষর ১৮২৮ াষর ুন:স্থামত । ১৯৪৭ াষর বাযতী 

াঈভাষদ মফবক্ত ায য ১৯৬০ াষরয মদষক াঈন্নন াষকরজ মষষফ দফড়ায কামজমযমধ াষনক দফষড় মা। 

যফতজীষত দফড়া থানাষক ১৯৮৩ াষরয ১৫ এমপ্রর াঈষজরা াঈন্নীত কযা । 
 

      দফড়া াঈষজরায াঈত্তষয মযাজগঞ্জ দজরায াজাদুয  দচৌামর াঈষজরা, দমেষণ যাজফামড় দজরায 

দগাারন্দ ঘাট এফাং যাজফামড় দয াঈষজরা, ূষফজ মযাজগষঞ্জয দচৌামর এফাং ভামনকগঞ্জ দজরায দদৌরতুয  

মফার াঈষজরা, মিষভ াফনা দজরায ুজানগয  াাঁমথা াঈষজরা। দফড়া াঈষজরা দভাট বূবাষগয ৭০% 

নদীয তীষয াফমস্থত । এাআ াঈষজরায ভানুষলয ভূর দা মছর দনৌমযফন  ভৎ াঅযণ। মমদ এেন ভানুল 

ানযানয াষনক দায াষথাআ জমড়ষ ষড়ষছ। দ্মা, মভুনা, হুযাাগয, াআছাভমত, াঅোাআ নদী াঅয ধরাাআ, 

নমন্দাযা, ভাুভমদা মফষরয াষথ এাআ এরাকায ভানুষলয াথজননমতক কভজকাি তষপ্রাতবাষফ জমড়ষ যষষছ। 

মনযাদ দনৌঘাট ায কাযষন দফড়া ষ াঈষঠমছর দানারী াঅাঁ েযাত াষটয প্রমদ্ধ ফযফাষকন্দ্র। এোন দথষক 

াট দকনায জনয ূদূয মিষটন দথষক যাময মফভান এষ নাভত নাকামরা াংরগ্ন মভুনা নদীয তীষয, মফলমট 

জনশ্রুমত দথষক জানা মা। দফড়া াঈষজরায ানযতভ কুমটয মল্প র তাাঁতমল্প। দফড়া াঈষজরায দমাগাষমাষগয 

দেষে প্রধান থ ষরা মভুনা নদীয থ। দমাগাষমাষগয মদ্বতী ভাধযভ ষরা ড়কথ। নগযফামড় দথষক মভুনা 

ামবভুষে চষর মাা াাআষ ড়ক দফড়া াঈষজরায ীভান্ত মদষ চষর দগষছ। এছাড়া এাআ াাআষ ড়ক দথষক 

দফড়া দষযয ষথ ভুমক্তমুষদ্ধয ভকাষর একমট কাাঁচা ড়কথ মছর, মা থানায ানযানয স্থাষনয ভষধয াো মফস্তায 

কষয চষর দগষছ। এোনকায প্রা ২৫% জনগন তাাঁত মষল্পয াষথ প্রতযে ফা ষযােবাষফ জমড়ত। দফড়া 

াঈষজরা যষষছ একমট দৌযবা  নমট াআাঈমনন। দফড়া দৌযবামট প্রথভ দশ্রণীয দৌযবা। এাআ াঈষজরায 

দভাট দভৌজা াংেযা ১৬১মট। 
 

গণতযা: গণতযা ব্দমট াআাংষযমজ Genocide ব্দ দথষক এষষছ। ভূরত গ্রীক ব্দ Genos (মায াথজ জামত,ভানুল) 

এফাং রযামটন ব্দ cide (মায াথজ তযাকাি) দথষক াআাংষযমজ Genocide ব্দমট এষষছ। গণতযা ফরষত মনমদজষ্ট 

একমট দবৌষগামরক াাংষ একষমাষগ ফা াষোকৃত াল্প ভষ াঈষেেষমাগয াংেযক ভানুল তযা কযাষক দফাঝা। 

গণতযা জামতগত, ফণজগত, ধভজী ফা নৃতত্ত্বী দগাষ্ঠী মাষফ মফষফমচত ভানুলজনষক মূ্পণজ ফা াঅাংমকবাষফ ধ্বাং 

কযায াআোকৃত কামজ। ‘গণ’াথজ দগাষ্ঠী এফাং ‘তযা’য াথজ াংায। াথজাৎ গণতযা র জাতী, নৃষগাষ্ঠী, ফণজগত ফা 

ধভজী দগাষ্ঠীষক মূ্পণজরূষ ফা াঅাংমকবাষফ ধ্বাং কযায াঈষিষয কামজাধন কযা। 
 

     এপমফাঅাআ এয ভষত, ‚গণতযা র দাআ তযাকাি মেন দকান একটা ঘটনা চায ফা তায ামধক াংেযক ভানুল 

ভাযা মা এফাং তযাকাষিয ভাষঝ দকান মফযমত থাষক না। গণতযা াধাযনত একমট মনমদজষ্ট স্থাষন ঘষট, দমোষন এক 

ফা একামধক ভানুল ানযষদয দভষয দপষর। াষনক গণতযায দষল তযাকাযী াঅতযতযা কষয াথফা ুমরষয াষত 

মনত ‛। 
 

     ১৯৪৮ াষরয ৯ মডষম্বয জামতাংষঘয াধাযন মযলষদ গৃীত দযজুযষরন ২৬০ (৩) এয াধীষন গনতযাষক 
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এভন একমট ামস্তষমাগয াযাধ মষষফ গণয কযা  মা মফশ্বভ প্রমতষযাষধ কর যাে াঙ্গীকাযফদ্ধ। গণতযা 

ফরষত এভন কভজকািষক দফাঝা মায ভাধযষভ একমট জামত, ধভজী ম্প্রদা ফা নৃতামত্তক দগাষ্ঠীষক মূ্পণজ ফা 

াঅাংমকবাষফ মনমিহ্ন কযায প্রা দনা ষষছ ফা ষে। এাআ াংজ্ঞা ানুমাী গণতযা দকফর তযাকাষিয ভষধয 

ীভাফদ্ধ ন। ২৬০ (৩)-এয ানুষেদ-২ এয াধীষন দমকর কভজকািষক াঅাআনগত বাষফ গণতযা মষষফ 

মফষফচনা কযা  তা র- 
 

(ক)  মযকমল্পত বাষফ একমট জামত ফা দগাষ্ঠীষক মনভূজর কযায জনয তাষদয দযষদযষক তযা ফা মনমিহ্ন 

কযণ। 

(ে)  তাষদযষক মনমিহ্ন কযফায জনয াযীমযক ফা ভানমকবাষফ েমতাধন। 

(গ)  মযকমল্পতবাষফ একমট জামতষক ধ্বাং াধনকষল্প এভন জীফননাী াফস্থা ৃমষ্ট কযা মাষত তাযা মূ্পণজ ফা 

াঅাংমক মনমিহ্ন ষ মা। 

(ঘ)  এভন মকছ ুফযফস্থা দনা মাষত একমট জামত ফা দগাষ্ঠীয জীফন ধাযষন শুধু প্রমতফন্ধকতা ৃমষ্ট ন, দাআ াষথ 

তাষদয জন্ম প্রমতষযাধ কষয জীফষনয চাকাষক থামভষ দদা । 

(ঙ)  একমট জামত ফা দগাষ্ঠীয মশু দযষদযষক ানযে মযষ মনষ তাষদয জন্ম মযচ ফা জামতগত মযচষক 

ভুষছ দপরাষক গনতযা ফরা । 
 

     গণতযা প্রমতষযাষধ াঅন্তজজামতক ম্প্রদা দম দাফদ্ধ, তায প্রভাণ াা মা এটা প্রমতষযাধকষল্প প্রণীত 

াঅাআনগুষরা মফষেলষণয ভাধযষভ। 
 

     দযজুযষরন ২৬০ (৩)- ানুষেদ-৩ ানুমাী গণতযা াধন শুধু ামস্তষমাগয াযাধ ন; গণতযায 

মযকল্পনায াষথ াংমেষ্ট ফযমক্তফগজ একাষজ মাযা াঈদ্বুদ্ধ কযষফ তাযা এাআ াযাষধয কাযষন মফচাযাধীন ষফ। 

এাআ াঈদ্বুদ্ধকযষনয ফযাাষয যাময দাক ফা মনবৃষত দাক মকাংফা জনম্মুষে াঈষত্তজক ফক্তষফযয ভাধযষভাআ দাক তা 

ভবাষফ গুরুতয াযাধ। গণতযা াধষন ফযথজ প্রা ফা এ জাতী প্রষচষ্টায াষথ াংমেষ্ট ফযমক্ত ানুষেদ-৩ 

ানুমাী মফচাযাধীন ষফ। 
 

     জামতাংষঘয াধাযন বা ১৯৪৮ াষরয ৯ মডষম্বয তামযষে “Convention on the prevention of the 

Crime of Genocide‟‟ চুমক্তয প্রস্তাফ গ্রণ কষয। ২০মট যাে তা দযমটপাাআ কযায য ১৯৫১ াষরয ১২ জানুাময 

এমট াঅন্তজজামতক াঅাআষন মযণত । 
 

ফধযবূমভ: ১৯৭১ াষর ফাাংরাষদষয স্বাধীনতা মুষদ্ধয ভ াক ানাদায ফামনী  তাষদয দদায যাজাকায 

াঅরফদয, াঅরাভস্ াধাযণ নাগমযক, ভুমক্তষমাদ্ধা, ফুমদ্ধজীফী, যকাময-দফযকাময চাকুযীজীফী  স্ত্র ফামনীয 

দযষদয ধষয মনষ তযায জনয মকছু মনমদজষ্ট স্থানষক ফযাফায কযত দমগুষরা যফতজীষত ফধযবূমভ মষষফ মযমচমত 

রাব কষয। ামকস্তামন ানাদায ফামনী এাআষদ দথষক ফাঙামরষদয মচযতষয মনমিহ্ন কযায জনয এক জঘনয কভজকাি 

চারা। দকান ধযষনয মফচায মফষেলণ না কষযাআ তাযা দম নৃাং তযামজ্ঞ চামরষমছর তাযাআ দরুন ভগ্র ফাাংরাষদ 

মযণত ষমছর ফধযবূমভষত। 
 

     ফাাংরাষদষয “War Crimes Facts Finding Committee” নাভপরক স্থান কষয ১৯৭১ াষরয ফধযবূমভ 

গুষরাষক াংযেষণয একমট ভতী াঈষদযাগ মনষষছ। এাআ াঈষদযাষগয াষথ একাত্মতা দঘালণা কষয দটক্সা মবমত্তক 

“Centre for Bangladesh Genocide Research” স্মৃমতপরক স্থাষনয জনয তমফর াংগ্র শুরু কষযষছ। 

“War Crimes Facts Finding Committee”য ানুন্ধাষন জানা মা, দদষ দছাট ফড় প্রা াাঁচ াজায 

ফধযবূমভ যষষছ। এয ভষধয ভাে নত ফধযবূমভ মচমহ্নত কযা ম্ভফ ষষছ। মফমবন্ন ভ দদষয ৩৫মট স্থানষক 

ফধযবূমভ মষষফ মচমহ্নত কষয দগুষরা াংযেষনয ফযফস্থা দনা ষষছ। 
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ফাাংরাষদ যকাষযয ভুমক্তমুদ্ধ মফলক ভন্ত্রনার ভান স্বাধীনতা মুদ্ধকাষর ামকস্তামন ানাদায ফামনী কতৃজক 

ফযফহৃত ‚ফধযবূমভ ভূ াংযেন  স্মৃমতস্তম্ভ মনভজাণ‛ নাষভয একমট াঈন্নন প্রকল্প প্রস্তাফ ততযী কষযষছ মাষত 

প্রথষভ দদষয ১৭৬মট ফধযবূমভ াংযেষনয াঈষদযাগ দনা ষর ষয প্রষাজনী তষথযয াবাষফ ১২৯মট ফধযবূমভ 

াংযেন এফাং দোষন স্মৃমতস্থম্ভ মনভজাষনয াঈষদযাগ দনা । 
 

     মফমবন্ন ভ মফমবন্ন াংগঠন ফা প্রমতষ্ঠান ফাাংরাষদষ দমকর ফধযবূমভ যষষছ তায তামরকা প্রস্তুত ফা দগুষরা 

াংযেষণয মফলষ দষে দনায কথা ফরষর দতভন পরপ্রূ দকাষনা াঈষদযাগ গৃীত মন। দম কাযষন াঅজ 

াষনক ফধযবূমভ াংযেষণয াবাষফ াফষমরত ষ ষয যষষছ। 
 

     ১৯৭১ াষর ফাাংরাষদষ ামকস্তামন াষনায দর মফমবন্ন ািষর মগষ দকর ািষরয স্থানী যাজাকায  

ামকস্তামন দদাযষদয াতা তািফ চামরষষছ। ঘয-ফামড়ষত ামগ্নাংষমাগ কষযষছ, মুফতী দভষষদয ধষয মনষ 

মগষষছ, াধাযন ভানুলষদয ধষয মনষ মগষ াত-া দফাঁষধ ামযফদ্ধবাষফ দাাঁড় কমযষ িা পাায কষযষছ। 

তযাকাি  তািফরীরা ম্পন্ন কষয মনতষদয ভামট েুাঁষড় দোষনাআ ভামট চাা মদষষছ। একর স্থানষকাআ 

যফতজীষত ফধযবূমভ মষষফ মচমহ্নত কযা ষষছ। ফাাংরাষদষয ফহু স্থাষন এভন মচমহ্নত-ামচমহ্নত াাংেয ফধযবূমভ 

যষষছ।  
 

দফড়া াঈষজরা াংঘমটত গণতযা: ১৯৭১ াষরয ২৫ ভাচজ যাষত শুরু া াক ানাদায ফামনীয নৃাং 

তযাকাি ফাাংরাষদষয প্রতযন্ত এরাকগুষরাষত াফযাত থাষক। াফনা দজরায দফড়া াঈষজরাষত ানাদায 

ফামনীয তািফ চষরমছর ভুমক্তমুষদ্ধয শুরু দথষকাআ। ভূরত প্রতেযদজীষদয দদা ফণজনা দথষক দফড়া াঈষজরা 

ামকস্তামন ানাদায ফামনীষদয দ্বাযা াংঘমটত ফফজযতায প্রভাণ দভষর। 
 

(ক) দভা: াঅব্দুর ভমজদ দভাো। 

     স্থানী ভুমক্তষমাদ্ধা। 

     গ্রাভ- নামজভ ফাজায, 

     দফড়া াঈষজরা। 
 

     ১৯৭১ াষরয ১৯ এমপ্রর দাভফায দ্যুয দফরা দফড়া াঈষজরায ভুমক্তষমাদ্ধাষদয াষনষকাআ দ্যুষয বাত 

োায াষো মছর। এষদয ভষধয দকাঈ দগার কষয কযাষম্প মপষয এষষছ াঅফায দকাঈ ফা দগাষর দনষভষছ। 

দ্যুষযয োফায তেন এষ দৌাঁছামন। এভন ভ দদো দগর কামনাথুয দথষক াাআকযামটয মদষক ামকস্তানী 

তাকাফাী রার যষঙয একমট মজ ছুষট াঅষছ এয দছষন ছুষট াঅষছ ফুজ যষঙয মজ, তায দছষন ৪/৫মট 

ফড় গামড় এফাং তায দছষন ৪/৫মট ফা ট্রাষকয কনব। ভুমক্তফামনীয াাযা যত মাী ফাাআষনাকুরাষয এফ 

দদষে মবাঈগর ফাজা। কযাষম্প কতজফযযত কযাষেন ভমতাঈয যভান াষফ ফাাঁম ফামজষ ফাাআষক তকজ  কষয দদন 

এফাং মনজ মনজ মজষন দমষত ফষরন। এভ ভুমক্তষমাদ্ধাষদয ামধকাাংাআ মছষরন াপ্রস্তুত। াষনষকাআ মঠক 

াফস্থাষন দমষত াষযমন। ুষফদায দভজয াঅমর াঅকফয  ামফরদায দভাজাারুর াআরাষভয াফস্থান যাস্তায ূফজ 

াষ দনফায কথা থাকষর তাযা মিভ াষ াফস্থান মনষত ফাধয ন। কযাষেন ভমতাঈয যভান াফস্থান দনন 

যাস্তায ূফজ মদষক। এবাষফ াষনষকাআ মনজ মনজ ূফজ মনধজামযত াফস্থাষন মাফায ুষমাগ  ভ না দষ ড়ষকয 

াষ মফমবন্ন বাষফ াঅড়াষর াঅফডাষর াফস্থান মনষত ফাধয । ানাদায ফামনীয গামড় ভুমক্তফামনীয কাছাকামছ 

াঅা ভাে দগ্রষনড মনষে কযা , এষত কষয ানাদায ফামনীয প্রথভ মজমট াঈষে যাস্তায মিভ াষ ষড় 

মা। এভ ২/৩ জন ামপায ভাযা মা। ানাদায ফামনীয াষনষক এভ তাড়াহুষড়া কষয গামড় দথষক নাভায 

দচষ্টা কযষর ভুমক্তফামনীয দভমষনয গুমরষত াষনষকাআ ভাযা মা। এভন ভ াক ফামনীয গুমরষত দগ্রষনড 

মনষেকাযী ভুমক্তষমাদ্ধা ীদ ন। ভুমক্তষমাদ্ধাযা ড়ষকয দ্যাআ া দথষক তাষদয াভরা াফযাত যাো 
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াকানাদায ফামনীয দযযা দষয াঈঠমছর না। তাযা ফা-ট্রাক দথষকাআ গুমর ফলজণ কষয মামের। এভন ভ 

ানাদায ফামনীয মকছু তনয তাষদয ূফজ মযকল্পনা ানুমাী যাজাকাযষদয াতা ভুমক্তষমাদ্ধাষদয দছন দথষক 

াভরা কষয। এষত ভুমক্তষমাদ্ধাযা াা াফস্থা ষয মা। ানাদায ফামনীয দযযা ড়ষকয ূফজ  মিভ মদক 

মদষ ভাষঠয ভষধয মদষ ভুমক্তষমাদ্ধাষদয য াভরা কষয ফষ। এষত কষয দফ কষকজন ভুমক্তষমাদ্ধা ীদ ন 

এফাং াষনষক মছু ষট াঅষ।  
 

     এাআ মুষদ্ধ প্রা ৩০ জন ভুমক্তষমাদ্ধা ীদ ন। মুষদ্ধ াকফামনীয ২৩/২৪ জষনয ভত ভাযা মা এফাং াষনষকাআ 

াঅত । ীদ নগয গ্রাষভয ডা: াঅপাজ াঈমিন ভুমক্তষমাদ্ধাষদয াঅশ্র মদষমছষরন। মফলমট াষয গ্রাষভয 

জাভাত দনতা াঅব্দুর ফাষদ দগাষন ানাদায ফামনীষক েফয মদষ জামনষ দদ এফাং ডা: াঅপাজ াঈমিনষক 

ধমযষ দদ। ানাদায ফামনী ডা: াঅপাজ াঈমিনষক গাষছয ডাষর ঝুমরষ মনভজভবাষফ মনমজাতন কষয তযা কষয। 
 

(ে) জনাফ, দকাময াঈমিন াঅষভদ। 

    প্রতযেদজী। 

    গ্রাভ- োনুযা, ভধযাড়া, 

    দফড়া াঈষজরা। 
 

     দভ ভাষয প্রথভ মদষকয দকাষনা এক মফষকষর তবযফ ফাজায গ্রাভ মনফাী দফ কষকজনষক ানাদায ফামনীয 

দযযা তযা কষয। এষদয ভষধয মছষরন- 
 

(১) দকফ চন্দ্র দা (মতা- কানাাআ রার দা)। 

(২) দোকন চন্দ্র ারদায (মতা- ফন্ত কুভায ারদায)। 
 

     এয মঠক ৪/৫ মদন য ার ফামড় িীষজয দমেষণ রানযত াফস্থা দথষক ধষয এষন কষকজনষক তযা কযা 

। এযা ষরন- 
 

(১) নটু ঠাকুয (মতা- মতাম্বয ঠাকুয)। 

(২) মতীন্দ্র দভান ার (মতা- কৃষ্ঞদ ার)। 

(৩) কারা ীর  তায স্ত্রী  াঅয দফ কষকজন। 
 

     দভ ভাষয প্রথভ মদষক াক ফামনী রূগষঞ্জ প্রষফ কষয। াক ফামনীয দযষদয দদষোআ াধাযন ভানুলজন 

এমদক দমদক ছুটষত থাষক। ারাষনায ভ মভমরটামযয গুমরষত মনত - 
 

(১) যষভ াা (াফাঃ তমনক)। 

(২) যাধা মভমস্ত্র। 

(৩) পমটক াা (মতা- পমন াা)। 

 

(গ) ভুছা প্রাাং। 

    প্রতযেদজী। 

    মতা: ভৃত দগারামভ প্রাাং। 

    গ্রাভ- চড়াড়া, দফড়া। 
 

     ১৯৭১ াষরয দভ ভাষয ৮ তামযে (ফৃস্পমতফায) দল যাষত স্থানী যাজাকায াঅাষদয াতা ২২/২৩ 

জন াঅমভজ কযভজা গ্রাভ দঘযা কষয। তাযা ৩/৪ জন কষয দর গঠন কষয। দরগুষরা ফামড় ফামড় মগষ মন্দুষদয 
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দডষক মনষ াঅষ এফাং ামযফদ্ধ বাষফ দাাঁড় কমযষ মনমফজচাষয গুমর কষয তযা কষয। দমদন মাযা মনত ষমছষরন 

তাযা ষরন- 
 

(১) লমষ্ট ারদায (মতা- প্রাণনাথ ারদায)। 

(২) ামন্ত ারদায (মতা- ী ারদায)। 

(৩) াঅদ্য ারদায (মতা- যাাআচযণ ারদায)। 

(৪) কামতজক ারদায (মতা- যাাআচযণ ারদায)। 

(৫) ুষযন্দ্রনাথ বট্টাচামজ যষপ দভঘা ঠাকুয (মতা- মযমকষায বট্টাচামজ)। 

(৬) মদ্বষজন্দ্রনাথ বট্টাচামজ (মতা- দভঘা ঠাকুয)। 

(৭) করু বট্টাচামজ (মতা- দভঘা ঠাকুয)। 

(৮) ভুযারী ভামর (মতা- দমাষগশ্বয ভামর)। 

(৯) পমকয চাাঁদ। 

(১০) জগদী চন্দ্র ীর (দচাযভযান- কযভজা াআাঈমনন)। 
 

     মনত মন্দুষদয ভৃতষদ ৎকায কযায জনয দতভন াী দকান মন্দুষক াা মামন। স্থানী ভুরভাষনযা 

মন্দুষদয াতা গতজ কষয ভৃতষদ গুষরা ভামটষত ুাঁষত যাষে। 
 

(ঘ) জনাফ, মফফুয যভান। 

    প্রতযেদজী। 

    মতা: মভঠু প্রাাং, 

    গ্রাভ- চযাড়া, দফড়া। 
 

     ১৯৭১ াষরয দভ ভাষয দল মদষক একমদন কার দফরা ানাদায ফামনী নামটাফামড় কযাম্প দথষক দমেণ 

মদষক যনা কষয। ানাদায ফামনীয গামড় দদষে ন্নযাী ফাধা গ্রাষভয মফষযন াা দদৌাঁষড় ামরষ দমষত াঈদযত 

ষর দোষনাআ তাষক গুমর কষয তযা কযা । এভ চযাড়া গ্রাষভয াঅাঃ যমদ দদৌাঁষড় াঅশ্র দন স্থানী 

ছাষয দভাোয ফামড়। ানাদায ফামনীয দযযা দোষন মগষাআ াঈমস্থত । এভ ছাষয দভাোয দছষর াষন 

দভাো ফামড়ষতাআ াফস্থান কযমছর। দোষনাআ তাষদযষক গুমর কষয তযা কযা । এযয ানাদায ফামনীয দযযা 

মফমবন্ন ফামড়ষত ঢুষক ুরুল দরাকজনষদয দডষক একমেত কষয মভঠু প্রাভামণষকয ফামড়য াভষনয ভাষঠয ভষধয জষড়া 

কষয।এষদযষক ভুমক্তফামনীয েফযােফয মজষজ্ঞ কযষত থাষক। াঈত্তয না দষ ভাযধয কযষত থাষক। একমজাষ 

মশু  ফৃদ্ধষদয দছষড় দদ। ফাকীষদয একাষথ দাাঁড় কমযষ এষরাাথাময বাষফ গুমর কযষত থাষক। এষত মনত 

 ১৫ জন এফাং াঅত  ৫ জন। মনতযা ষরন- 
 

(১) াঅাঃ কাষদয ( মতা- যাঈছ প্রাাং)। 

(২) ভান গমণ (মতা- যাঈছ প্রাাং)। 

(৩) এষরভ (মতা- কমফয প্রাাং)। 

(৪) দাষন াঅরী (মতা- এষছভ দফাময)। 

(৫) াষন াঅরী (মতা- াইভান মফশ্বা)। 

(৬) দষকন্দায াঅরী (মতা- ফরাাআ ভির)। 

(৭) াঅভীয াঅরী (মতা- জনার মফশ্বা)। 

(৮) এাষছভ (মতা- যাজাাআ)। 

(৯) াঅজায াঅরী (মতা- পষজ প্রাাং)। 

(১০) দোকা (মতা- কাষজভ ডাাঃ)। 
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(১১) দয াঅরী (মতা- দাষযাগ াঅরী)। 

(১২) াঅাঃ ামকভ (মতা-াঅক্কা প্রাাং)। 

(১৩) জুষর। 

(১৪) াঅব্দুর কমযভ। 

(১৫) াঅাঃ ারাভ। 
 

     ামকস্তামন ানাদায ফামনীয এাআ ধযষনয ামফক াতযাচাষয বীত ষ দভ ভাষয দল মদষক ীতরুয গ্রাষভয 

১৪/১৫ জন মন্দ ুমুফক বাযত মাফায াঈষিযষ যনা । মকছু দূয মাফায য তাযা দূয দথষক াকফামনীষদয 

দদেষত া। এভ তাযা বষ াষয াআট বাটা রুমকষ ষড়। মকন্তু দল যো াঅয  না। াকফামনীয 

দযযা তাষদযষক াআষটয বাটা রুমকষ ড়ষত দদষে দপষর এফাং বাটা দঘযা কষয দপষর। বাটা দথষক ফাাআষক 

দফয কষয মনষ এষ ামযফদ্ধ বাষফ দাাঁড় কযা এফাং দচাষেয রষক করষক একাষথ িা পাায কষয তযা 

কষয রা দোষন দপষর দযষে চষর মা। ষয গ্রাষভয দরাকজন ভৃতষদ গুষরা দাআ স্থাষনাআ ভামট চাা মদষ 

দদ। মাযা মনত ষমছষরন দমদন তাযা ষরন- 
 

(১) শ্রীকান্ত ারদায। 

(২) গুরুদ ারদায। 

(৩) ুান্ত কুভায কুিু, শ্রীভন্ত কুিু  াঅয ১০/১১ জন। 
 

     এষদযষক তযা কযায য াকফামনীয দযযা দমদন ীতর ুষযয মন্দুষদয ফামড়ঘয ুমড়ষ দদ। ৃমষ্টচযণ 

ারদায নাষভ একজনষক াঅগুষন ুমড়ষ তযা কষয। াঅগস্ট ভাষয দল মদষক দনৌকা কষয নদী াড় ায 

ভ ীতরুয গ্রাষভয ামজত কুভায চক্রফতজী, কামতজক কুভায চক্রফতজী  নুরু দচৌধুযী ুজানগয থানায ুকুযমনা 

গ্রাষভয কাষছ এষ াক াঅমভজষদয াষত ধযা ষড়। ধৃত স্থাষনাআ তাষদযষক তযা কযা । 
 

(ঙ) জনাফ, জনার াঅষফমদন। 

    স্থানী: ভুমক্তষমাদ্ধা। 

    গ্রাভ- ানযারাড়া, দফড়া। 
 

     ১৯৭১ াষরয জুন ভাষয দল মদষক ভুমক্তষমাদ্ধাষদয াতা কযায ামবষমাষগ দফড়া াদা দযস্ট াাঈষজয 

দাষযাান যজফ াঅরীষক দফড়া াাতার াংরগ্ন িীষজয াঈয গুমর কষয তযা কযা । দফড়া াঈষজরা 

াকফামনীযা তাষদয ঘাাঁমট দগষড় ফষমছর নগযফামড়ষত। এোষন াফস্থান কষয তাযা স্থনী যাজাকাযষদয াতা 

ভুমক্তষমাদ্ধাষদয দোাঁজ েফয যােত এফাং মফমবন্ন ভ াতযাচায চারাত। কামনাথুয এফাং দফড়া কষরষজ 

াকফামনীয দযযা একমট কষয াঅশ্রস্থর ততযী কষযমছর। াঅগস্ট ভাষয ভাঝাভামঝ ভষ তাযা দফড়া 

াঈষজরায দমেণ াড়া গ্রাষভ প্রষফ কষয কষকজন যাজাকাযষক াষথ মনষ। এাআ গ্রাষভয ভষয দভম্বায 

াঅমভজষদয দদষে বষ না ামরষ ফযাং কথা ফরায জনয এমগষ মা। এভ যাজাকাযযা দভম্বাষযয মফরুষদ্ধ 

ভুমক্তষমাদ্ধাষদয াঅশ্র দদায মফলষ ামবষমাগ কযষর াঅমভজযা তাষক এফাং াঅয দ্যজন দ্যরার (মতা- জময 

াঈমিন) এফাং াঅাঃ াত্তায (মতা- দয াঅরী) দক ধষয থানা মনষ মা। এযয থানা দথষক তৎকারীন ম এফাং 

ম. জনাফ ভনজুযষক তায ফাা দথষক ধষয নগযফামড় ঘাষট তুষর মনষ মা। দোষনাআ তাষদয াাঁচজনষক 

একাষথ গুমর কষয তযা কষয াকফামনীয দযযা। 
 

দফড়া াঈষজরায ফধযবূমভ: দফড়া াঈষজরায কামনাথুয, ফৃামরো, োনুযা  নগযফামড় এরাকা ানাদায ফামনী 

মনযী দরাকজনষক তামচক মনমজাতন চামরষ তযা কষয। দোনকায স্থানী ভুমক্তষমাদ্ধাযা জানান, ানাদায ফামনী 

 তাষদয দদাযযা ভুমক্তষমাদ্ধা  মনযী দরাকজনষক তযায য কামনাথুয ফাস্টযাি াংরগ্ন দতুয মনষচ াঅোাআ 
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নদীষত দপষর মদত াথফা নদীয াষড় রা ুাঁষত যােত। ২০০১ াষরয এমপ্রর ভাষ শ্রমভকযা দতুয মনষচ ভামট 

কাটায ভ ভানুষলয ভাথায েুমর  াড় োঁষজ া। 
 

     ভুমক্তমুষদ্ধ াফনায দফড়া  াাঁমথা গণতযায প্রতযে  ষযাে মনষদজদাতা মছর ভারানা ভমতাঈয যভান 

মনজামভ। ভুমক্তষমাদ্ধা াঅফু ফকয মমিক  কাজী াঅজভ জানান, ১৯৭১ াষরয ১৯ এমপ্রর ামকস্তামন াঅমভজযা 

নগযফামড় ঘাট দথষক দফড়া াঈষজরায াবযন্তষয এষ প্রা ৩০০ ফামড়-ঘয ুমড়ষ দদ। এভ ম্মুে মুষদ্ধ ১৭ 

জন মনত । মাযা মনত ষমছর তাষদয রা দোষনাআ গণকফয দদা ।  
 

     ১৯৭১ াষরয ২৫দ ভাচজ শুরু া াক ানাদায ফামনীষদয াতযাচায  মনভজভ তযাকাি ভগ্র দদফযাী 

এক বাফ রূ ধাযণ কষযমছর। ফাাংরাষদষয প্রতযন্ত এরাকাগুষরা দাআ তািফ দথষক দযাাআ ামন। াঅয এাআ 

নৃাং কাষজ ানাদায ফামনীষদয থপ্রদজক মষষফ কাজ কষযষছ যাজাকায, াঅরফদয, াঅর-াভ। একর ীন 

ভষনয ভানুলরূী াভানুলষদয জনযাআ ভৃষতয াংেযা এত ামধক ষমছর। াঅজ ফাাংরাষদ ফষ দফড়াষে দাআ 

বার স্মৃমত। এষদষয মফমবন্ন স্থাষন যষষছ দকর স্মৃমতমচহ্ন। মায ামধকাাংাআ াঅজ মজন্ত মচমহ্নত মন। তন্মষধয 

মতগুষরা াঅফায মচমহ্নত ষষছ তায দফময বাগাআ ষড় াঅষছ ামত্ন াঅয াফষরা। 
 

     ভান ভুমক্তমুদ্ধ চরাকাষর াফনা দজরায ৯মট াঈষজরা ামকস্তামন ানাদায ফামনী  যাজাকাযযা মনমফজচাষয 

দমকর স্থাষন নৃাং তযাকাি চামরষমছর দফ ফধযবূমভ মথামথ াংযেষনয াবাষফ মনমিহ্ন প্রা। স্থানী ূষে 

জানা দগষছ, একাত্তষযয ফফজয গণতযায ােী ষ াঅষছ াফনা দজরায দফড়া াঈষজরায কাীনাথুয, ফৃামরো, 

োনুযা  নগযফামড়য ফধযবূমভ ভূ। স্থানী ভুমক্তষমাদ্ধাযা জানান, ামকস্তামন ফামনী  তাষদয দদাযযা 

ভুমক্তষমাদ্ধা  মনযী দরাকজনষদয তযায য কাীনাথুয ফাস্টযাি াংরগ্ন দতুয মনষচ াঅোাআ নদীষত দপষর 

মদত াথফা নদীাষড় রা ুাঁষত যােত। ফতজভাষন মমদ াঅোাআ নদীমট ভযা োষর মযণত ষষছ তষফ একভ 

নদীমট প্রফর দরাতমস্বনী মছর। াফনা দজরায মফমবন্ন াঈষজরা তযাকাি ঘমটষ রা মনষ এষ এাআ নদীষত দপষর 

দদা ত। 
 

     এাআ ঘটনায য স্থানী ভুমক্তষমাদ্ধাযা স্থানমটষক ফধযবূমভ মষষফ াংযেণ  দোষন একমট স্মৃমতস্তম্ভ মনভজাষনয 

দামফ জামনষ াঅষছন। মকন্তু দীঘজমদন ায ষর দতভন দকাষনা াঈষদযাগ দনা দতা দূষযয কথা ফযাং স্থানমট মদষন 

মদষন দফদের ষ মাষে। স্থানী ভুমক্তষমাদ্ধা নজরুর াআরাভ জানান, ভামট কাটায ভ শ্রমভকযা দম াড়ষগাড় 

দষমছর দগুষরা াংগ্র কষয তায কাষছ যাো ষমছর। দমগুষরা মতমন ভুমক্তমুদ্ধ জাদ্যঘষয প্রদাষনয দচষ্টা 

কষযমছষরন। মকন্তু মথামথ কতৃজষেয কাছ দথষক দকাষনা াড়া না দষ দগুষরা মতমন ভামট চাা মদষ দদন।। 

(“ামষত্ন ষড় াঅষছ ফধযবূমভ ”, প্রথভ াঅষরা, াফনা ামপ  দফড়া প্রমতমনমধ, ২১-০৩-২০১১)। 
 

     ১৯৭১ াষর ফৃামরো, োনুযা, নগযফামড়, ফাাঈগামড়, ভাধুয, াথামরাাট  তচোমটষত ামকস্তামন ফামনী 

 তাষদয দদাযযা নৃাং তযাকাি ঘটা। ফধযবূমভয এাআস্থানগুষরা াংযেষণয াবাষফ মনমিহ্ন ষত ফষষছ। 

দফড়া াঈষজরায ভুমক্তষমাদ্ধা াংষদয কভািায াঅরাজ াআাক াঅরী ফষরন, দফড়ায ফধবূমভগুষরা ামষত্ন ষড় 

াঅষছ।তষফ োনুযা াফমস্থত ফধযবূমভমট াংযেষণয াঈষদযাগ মনষ দোষন একমট স্মৃমতস্তম্ভ মনভজাষণয াঅশ্বা দদা 

ষষছ। 
 

     এছাড়া দফড়া াঈষজরায চড়াড়া  দফড়া যকাময মফ.মফ াাআরট াঈচ্চ মফদযারষয াষ ফধযবূমভয াফস্থান 

মচমহ্নত কযা ষষছ। (ূে: D:\Drive(D)\Ministry 2010\Brif.doc) 
 

ভরূ াঅষরাচনা: ১৯৭১ াষরয ৩১ ভাচজ ভুমক্তষমাদ্ধাযা নগযফামড় দপযীঘাষট াকষনাষদ প্রমতষযাধ কষয। ৯ এমপ্রর 

নগযফামড় দপযীঘাষট াকফামনীযা ভুমক্তষমাদ্ধাষদয প্রমতষযাধ বাঙায জনয মফভান দথষক দগারাফলজণ কযষর 

মকছুাংেযক মনযী দরাক মনত । ১৯ এমপ্রর দফড়া-াাঁমথায াংষমাগস্থর াাআকযামটয নগযফামড়-ফগুড়া 
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ভাড়ষকয াঈয ভুমক্তষমাদ্ধাষদয াষথ ামকস্তামনষদয রড়াাআষ ২৫ জন ভুমক্তষমাদ্ধা ীদ ন এফাং এভ প্রা 

১৫০ জন াকষনা মনত । জুরাাআ-াঅগস্ট ভাষ নকারযা ভুমক্তষমাদ্ধাষদয াঅক্রভণ কষয ৫৭মট যাাআষপর 

মছমনষ দন। এাআ াঈষজরায ীদ ভুমক্তষমাদ্ধাষদয ভষধয ীদ াঅব্দুর োষরক, জগুরু  নামজভ াঈমিষনয নাভ 

মফষলবাষফ াঈষেেষমাগয।  
 

     দফড়া াঈষজরা ভুমক্তষমাদ্ধায াংেযা াফনা দজরায ানযানয াঈষজরায তুরনা াষনক কভ মছর। তাছাড়া 

মুদ্ধকারীন ভষ ভগ্র এরাকা ফনযায ানথাআ ামনষত তমরষ মাায কাযষন মুষদ্ধয মযমস্থমত দকান ষেযাআ 

ানুকূষর মছর না। তষফ, এাআ এরাকায ভুমক্তষমাদ্ধাষদয তৎযতায কাযষনাআ স্থানী যাজাকায-াঅরফদয ফামনীয 

কভজকাি দফমদূয গড়াষত াষযমন। দফড়া াঈষজরায ভুমক্তষমাদ্ধাযা চূড়ান্ত প্রমতষযাধ গষড় দতাষর ১৪ মডষম্বয। 

ঐমদনাআ ভূরত ভুমক্তষমাদ্ধাযা মতন দষর মফবক্ত ষ দফড়া থানা মঘষয দপষর এফাং মনষজষদয মনন্ত্রষণ মনষ দন। 

এযয তাযা দোষন াফস্থানযত ানাদায ফামনী  যাজকাযষদ াঅত্মভজন কযষত ফষর। দফড়া ১৬ মডষম্বয 

াকানাদায ভুক্ত ষর দফমযবাগ দেষে ফরা ষ থাষক ১৪ মডষম্বয ানাদায ভুক্ত । (ূে: দীক দত্ত, ‘১৪ 

মডষম্বয দফড়া য াকানাদায ফামনীয কফর দথষক ভুক্ত ষমছর’, তদমনক াংফাদ, ১৪ মডষম্বয ১৯৯৪। 

ভান গমণ, ১৪ মডষম্বয ১৯৭১ ত্রুভুক্ত ষরা দফড়া’, াঅজষকয কাগজ, ১৪ মডষম্বয ১৯৯১)। 
 

     ১৪ মডষম্বয দফড়া থানা দথষক ানাদায ফামনী ামরষ ফাঘাফামড় ঘাট  নগযফামড় ঘাষটয মদষক দমষত থাষক। 

এযষযয মদন াথজাৎ ১৫ মডষম্বয এাআ দ্যমট স্থাষনয য বাযতী মভেফামনী ফযাক দগারাফলজণ শুরু কষয। এষত 

কষয নগযফামড় ঘাট  তায াঅষাষয এরাকা মফধ্বস্ত ষ মা। দফাভায াঅঘাষত ত ত াকষনা ভাযা মা। 

মাযা দফাঁষচ মছর তাষদযষক ভুমক্তষমাদ্ধাযা গুমর কষয তযা কষয। াথজাৎ ১৬ মডষম্বয াফনা দজরা ভুক্ত ায 

াঅষগাআ দফড়া াঈষজরা াক-ানাদায ভুক্ত । 
 

১৯৭১ াষরয ভাচজ ভা দথষক শুরু কষয মডষম্বয ভা মজন্ত দফড়া াঈষজরা ামকস্তামন ানাদায ফামনী মফমবন্ন 

বাষফ তাষদয াতযাচায ভূরক কভজকাি াফযাত দযষেমছর। এষদয াতা কষযমছর স্থানী যাজাকায, াঅরফদয, 

াঅরাভ। দমকাযষন তাষতয াংেযা এত ামধক মছর। গণাষয তযা কযা ষমছর াধাযন ভানুলষদয। াঅয 

রা ুাঁষত যাো ষমছর ভামটষত। মকন্তু তায দথষক দফদনাদাক মফল ষরা একর ফধযবূমভ মঠক বাষফ 

তদাযমক না কযা। মা কেনাআ কাভয ন। ানাদায ফামনীষদয কৃত মনষ্ঠুযতা  ফফজযতায প্রভাণ ফন কযা গণতযায 

মঠক াআমতা মনরুণ কযা এফাং ফধযবূমভ ভূষয মঠক াংেযা মনধজাযন কযা এেন ভষয দামফ। 
 

াঈাংায: ফাাংরাষদ একমট স্বাধীন দদ। এাআ স্বাধীনতা একমদষন াঅষমন। ফাঙামর জামতষক এজনয য কযষত 

ষমছর াফণজনী মনমজাতন, রে ভা-দফানষক াযাষত ষমছর তাষদয ম্ভ্রভ। ১৯৭১ াষরয ১৬ মডষম্বয চূড়ান্ত 

মফজ ামজজত ষর এয থ মযক্রভা ততটা জ ফা ভৃণ মছর না। ১৯৭১ াষর দম স্বপ্ন মনষ ামকস্তান নাভক 

যাষেয জন্ম ষমছর দাআ স্বষপ্ন ফাধ াধা ষমছর শুরু দথষকাআ। এষদষয ভানুলযা মেন ামকস্তামনষদয াতযাচাষয 

ামতষ্ঠ মঠক দাআ ভ ফাঙামর জামতয মতা ফঙ্গফনু্ধ দে ভুমজফুয যভান তাাঁয দতজদীপ্ত কষে স্বাধীনতায ডাক 

মদষমছষরন। দম ডাষক াড়া মদষমছর ভগ্র ফাঙামর জামত। কর প্রকায মনমজাতন াঅয াতযাচষযয াফান 

ঘটাষনাাআ মছর একভাে রেয। ামকস্তামন াষনায দর মেন মনষজষদয করুণ মযণমতয কথা ফুঝষত দষযমছর মঠক 

দাআ ভ দথষকাআ তাযা লড়মষন্ত্রয নীর নকা ফুনষত থাষক। ১৯৭১ াষরয ২৫ দ ভাচজ াকষনাযা ঠাৎ কষয 

দকাষনা যকভ ূফজ াঅবা না মদষ ঘুভন্ত ফাঙামরয াঈয াঅঘাত াষন। ভুহুষতজয ভষধয তাষদয কভজকাি নৃাং রূ 

ধাযন কষয। ২৫ ভাচজ শুরু া তাষদয এাআ তযামজ্ঞ চরষত থাষক ূদীঘজ ন ভা। এাআ ন ভাষ ফাাংরাষদষ ফ 

জাগা াষনাযা মনমফজচাষয ভানুল তযা শুরু কষয। ভগ্র দদ ফযাী চারাষনা এাআ গণতযায দরুন ফাাংরাষদ 

মযণত  এক ফধযবূমভষত। ফতজভান গষফলণা াকফামনীষদয গণতযা দম প্রতযন্ত াির দফড়াষত াংঘমটত 

ষমছর এফাং দোষন দম ফধযবূমভ যষষছ দ মফলষ স্পষ্ট ধাযণা ততযী কযায প্রা কযা ষষছ।    



Genocide and Slaughter-house: Bera Upazilla        Irin Akter 
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তথয মনষদজমকা:  
 

 ফাাংরাষদ জাতী তথয ফাতান (জুন, ২০১৪)। ‚এক নজষয দফড়া‛। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাষদ যকায। ২৫ 

এমপ্রর ২০১৪ তামযষে ভূর দথষক াঅকজাাআব কযা। াংগ্রষয তামযে ১৬ মডষম্বয, ২০১৪। 

 “Population Census Wing, BBS”.২০০৫-৩-২৭ তামযষে ভূর দথষক াঅকজাাআব কযা। াংগ্রষয তামযে 

১০ নষবম্বয, ২০১৬। 
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 াধযাক াঅফুর কারাভ াঅজাদ, ভুমক্তমুষদ্ধয মকছ ুকথা-াফনা দজরা। 

 ুকুভায মফশ্বা,াফনা দজরায গণতযা  গণকফয। 


