
মমজজব ননমমর অরর 

দদলল ননসসর 

জনদতর জনক বঙবনল  শশখ মলদজবলর রহমনন 

আকনসশ অযলত তনরনসদর মনসঝ শয তনরকন দলদদতমনন

শস শয বনঙনদলর অদ�পলরষ মলদজবলর রহমনন।

সবরকনসলর শশষ বনঙনদল জনদতর জনক দতদন

বনঙনদলর পনস$ বনসজ পদতদদন তন%র বজধদন।

তন%র বরনভয় মসন আমরন কসরদছ সসদশ সনধধন

পনস$ পনস$ তনই শশখ মলদজবলর রসয়সছন অমদলন।

সলসখ -দল0সখ স1কস2 দতদন রসয়সছন শযন পনসশ

বন1লনর পনস$ সজধবতন আসন মলদজসবর সলবনসস।

মলদজব আমনসদর শচতননর আকনসশ অদবননশধ ধবতনরন

মলদজব আমনসদর রক দশরনয় বহতন শ6নসতনধনরন। 

বন1লনসদসশর ইদতহনস জলসড় মলদজব অতল লনধয়

তনইসতন মলদজব আমনসদর কনসছ সসদসশর মসতন দপয়। 

জনদতর জনক বঙবনল  শশখ মলদজবলর ননম

এই ননম মনসন রককয়ধ  সনধধনতন স1গনম।

এই ননম মনসন শত বছসরর লনঞননর অবসনন

অকসতনভসয় যলস=র মনস> মলদকর জয়গনন।

বঙবনল  ননসমর অরর পতকন সবলজ- লনল

 ননসমর সসঙ  জদড়সয় রসয়সছ উতনল মহনকনল।

এ ননম দদসয়সছ শদক সনহস বনঙনদলর পনস$ পনস$

মCতল দর সনসর পনঞন লসড়দছ এ ননসমর আহবনসন।

এ ননম দদসয়সছ হদসয় মন পদতবনসদ রসখ দনড়নবনর

এ ননসমর শজনসর শভসঙদছ আমরন কঠন র=দনর।



এই ননম দচসন পনহনড় সনগর মন>ঘন2 ময়দনন

নদধ কলতনন পনদখসদর গনন জনসন তন%র অবদনন। 

বজকণ মনট ও আকনশ কসরসছ পকদমত 

মলদজব ননমট শনসল শশনষক হসয় শযসতন খলব ভধত।

মলদজব মনসন বনঙনদলরন জনসন সলউচ তজর নধ

বন1লনর আকনসশ তনই আসজন ভনসস মলদজব ননসমর ধদন।

তন%র অদবননশধ বজধদন বলসকসত ধনর$ কসর

দবশনল  যল= জয় কসরসছ বনঙনদল একনতসর। 

মলদজবলর মনসন অনকনসর একট আসলনর শরখন

ইদতহনসস তনই এই ননম রসব স$রনকসর শলখন।

মলদজব মনসনই সসযর দকর$ আ%ধনসর চন%সদর হনদস

তনইসতন আমরন শশখ মলQদজবলর এসতন শবদশ ভনসলনবনদস।

আমনসদর পনস$ তনইসতন এ ননম ভনসর দচরদদনই

যল= জয়ধ বধর বনঙনদলর জনদতর দপতন শয দতদন। 

আপন দলদদতসত উজল দতদন অদবননশধ ধবতনরন

বন1লন ননসমর শদশট হসতননন শশখ মলদজবলর ছনড়ন। 

দতদন আমনসদর মহনন ননয়ক বঙবনল  তনই-

সলসখ ও দল0সখ আমরন সকসল তন%র জয়গনন গনই।

শশখ মলদজবলর বনঙনদল জনদতর শচতননর নকত

এ ননসমর শজদনদত শনদনত কসর মন -পন$ অদবরত। 

শশখ মলদজবলর আমনর দপয়  এব1 দপয় বনবনর 

শশখ মলদজসবর শদসশ মলদজব- আসসবন দTসর আবনর। 

শকনট মননলসষর শ=ন এব1  ভনসলনবনসনর এই  ননম

হনজনর নদধর কলতনসন বনসজ পদতদদন অদবরনম।

মমজজব ননমমর অরর 



বন1লন ও বনঙনলধর কনসছ
মলদজব ননসমর অরর আসছ
ননসমর সনসর  অসনক দকছল যলক
মলদজব ছনড়ন বন1লনননসমর

শদশ নন হসতন মলক।

Tদরদপলসরর শনন্ত শদনমল
2লদঙপনড়ন গনসম
একট শছসলর জন্ম হসলন

শশখ মলদজবলর ননসম।

উদনশ'শ দবশদখ্রিষনসব
১৭ই মনচর রনসত
শশখ মলদজবলর জন্ম দনসলন

পদধপ দনসয় হনসত।

শসই পদধপ রনদঙসয় দদসলন
বন1লন মনসয়র মলখ
তন%র সলবনসদ ঘলচসলন শদসশর

শত বছসরর দলখ।

জন্ম শরসক মCতলদবদদ
শসই মননলসষর শচষনয়
সনধধনতনর Tলল Tলস2সছ

বন1লন ননসমর শদশ2নয়। 

বন1লনসদসশর পনখপনখনদল
নদধর করকতন
সবনই জনসন জনদতর জনক

শশখ মলদজসবর করন। 

শছসলসবলনর মলদজব শযমন
দলরন্ত চঞল
শতমদন দছসলন শদক সনহস



দচতভরন বল।

তনই জধবসনর শরসতই
স$রনলধ শশশসব
বলঝসলন সসব এই শছসল2ন

বদনদতকমধ হসব।

তখন শরসক তনর মসনসত
মননবতনর 2নন
দনযরনদতত মননলষ শদসখ

কন%দসতন শকনমল  পন$।

বয়স যখন আ2নসরন তন%র
দছপদছসপ এক শছসল
পদতবনসদর অপরনসধ

ঢলকসত হসলন শজসল।

এ2নই দছসলন তনর জধবসন
পরম কনরনবনস
তখন শরসক শদসশর লনদগ

উরলন দন0শনস।

দদসন দদসন বয়স তন%হনর
বনড়সত রনসক যসতন
মলদজব দনসলন আসরন শবশধ

শদশসপসমসত বত।

তখন শদসশ দবটশ শনসন
পদতবনসদর ঝড়
এসব শদসখ শকনসধ শক%সপ 

উস>ন  মলদজবর।

ভধনসদশধসদর কবল শরসক
করসত সসদশ মলক



ধধসর ধধসর হসলন দতদন

রনজনধদতসত যলক।

বড় বড় রনজনধদতদবদ
দছসলন যনরন বসঙ
শশখ মলদজসবর ঘদনষতন

বনড়সলন তনসদর সসঙ।

সলভনষবসল- শশসরবন1লন
শসনহরনওয়নদদরর সনসর
শশখ মলদজসবর শলননসদনন

বনড়সলন দদসন রনসত।

তনসদর শরসক রনজনধদতর
দশকন দনসয় শশসষ
মলদজসব শদন জনলনমদয়

ভনষ$ সমনসবসশ।

রনজনধদত আর পড়নসলখনর
সসঙ মলদজবসর
তখন শরসক সনরন2ন শদশ

শবড়নন ঘলসর ঘলসর।

দদসন দদসন ছদড়সয় পসড়
তন%র সলননম ও খদনদত
জনগস$র সসঙ বনসড়

হদদতন ও পধদত।

সনতচদল্লিশ সনসল দবটশ
আসসলন ভনরত শছসড়
দকন্ত তন%হনর কতরবদ
অসনক শগল শবসড়

দবটশ শগসলন সদতদ ঠকই
ভনরত হসলন ধ1স



বন1লন ননসমর শদশ2ন হসলন

পনদকসনসনর অ1শ।

পনদকসনসনর শনতনরন সব
হনজনসরন শককৌশসল
করসত এসলন বনঙনদলসদর

দপষ যনতনকসল।

এসব শদসখ শশখ মলদজবলর
আসকনশ দনসয় বলসক
বনঙনলধর হসয় পদশ্চিমনসদর

সনমসন দন%ড়নন রসখ।

লক হনজনর বনঙনদল জনদতর
মননদবক অদধকনর
আদনয় করসত শশখ মলদজবলর

শজসল যনন বনরবনর।
বনহনন্নসত ভনষনর লড়নইসয়
দবরন2 ভলদমকন তন%র
আসননলন শক শবগবনন কসর

মলদজসবর হ1কনর। 

শজসলর শভতসর অন কটসর
মলদজবলর রহমনন
জধবসনর দনসম জনদতসক শশনননন

দশকল ভনঙনর গনন।

পঞনশ শরসক ষনস2র দশক
দধঘর সময় ধসর
দনবধর দমদছসল মলদজব ঘলসরন

পসর আর পনন্তসর।

শহর নগর গঞগনসম
মলদজসবর গজরসন
কন%পন ধরনয় পদশ্চিমনসদর



কমতনর আসসন।

ভধত হসয় তনরন পরঘনস2 শত
মননলসষর পন$ কনসড়
সবলজ শদমল পদরসবশ কন%সপ

অসlর ঝ1কনসর।

তবল বনঙনদল পনয় ননসতন ভয়
হয়ননসতন শকউ ভধত
বর1 শদশ2ন দদসন দদসন হয়

পদতবনসদ মলখদরত।

পনদকসনদনরন শদখল যখন
হয়নন বলসলস2 দকছল
তখন তনরন শককৌশসল দনসলন

মলদজসবর দপছল দপছল।

মনমলনর পর মনমলন সনদজসয়
মলদজসবর ননসম তনরন
পনলনসত চনয় গ$দনবধ আর

আসননলসনর ধনরন।

দকন্ত এসব তলচ্ছ কদরয়ন
মলদজবলর রহমনন
বজ কসন্ঠে গনইসত রনসকন

মলদকর জয়গনন।

শছষদট্টিসত শশখ মলদজসবর
ছয়ট দTনর ডনসক
শদশ2ন জলসড় জনগসলন মননলষ

লক লনসখ লনসখ।

ছয় দTনর মনসন হসলন
সনধধনতনর ডনক
দদসক দদসক উ>ল দনবধ



আইয়লব দনপনত যনক।

এসব শদসখ আইয়লবশনহধর
বক দলরদলর
করসলন আবনর নতলন কসর

চকনন্ত শর।

অবসশসষ তনরন আ2ষদট্টিসত
কসর নয়ন এক Tদন
আগরতলন ষড়যসন

মলদজবসক কসর বদন।

মলদজসবর ননসম পদশ্চিমনসদর
Tরমনন হয় জনদর
শদশ- দবসদসশ র2নয় দতদন

ষড়যনকনদর।

এসব শসন শদসশর মননলষ
সবনই হসলন কল =
কC ষন$ মজলর রনজপসর এসলন

হনতল দর শনবল শ=।

শমজধদব আর ছনত-জনতন
করসলন সকসল যলদক
দরকনর হসল পনস$র বদসল

চনই মলদজসবর মলদক।

"সজসলর তনলন ভনঙসবন
শশখ মলদজবসক আনসবন"
বজ কঠন শশনগনন এব1
লনখ মননলসষর শজনয়নসর
অবসশসষ আসন চরম আঘনত

পদশ্চিমনসদর দলয়নসর। 

জনতনর শরনসষ শশখ মলদজবলর



শজল শরসক শপসয় ছনড়ন
শকনট মননলসষর ভনসলনবনসন শদসখ

হসলন আতহনরন।।

অসনক শলনসকর জধবন এব1
অসনক রক দনসম
মলদজব তখন ভসদষত হসলন

বঙবনল  ননসম।

এই ভনসলনবনসন করসলন তনসক
আসরন শবশধ দনভরয়
মলদজব বলঝসত পনরসলন জয়

আর শবশধ দসর নয়।

উনসতসর শর হয় শদসশ
দবশনল আসননলন
এসত শযনগ শদয় সনরন বনঙলনর

আপনমর জনগ$।

তখন পদতট মননলসষর কনসছ
মলদজব শচনসখর মদন
আকনসশ বনতনসস কদমত হয়

মলদজব ননসমর ধদন।

মলদজসবর ননম জনগসলন সনরন2ন শদশ

সকসলই  চনয় এ পদর$দতর শশষ।

মননলসষর চনসপ পসড় শনসসকরন শশসষ

আবনর দনবনচর ন দদসলন শয শদসশ ।

সতর সনসলর এই দনবরনচসন

মলদজব হসলন জয়ধ পদত আসসন।

তবল শনসসকরন ছনড়সত চনয় নন কমতন

বঙবনল  মনসনননন শকনন সমতন।



তখন তনহনর একট শধলই দনবধ।
এই শদশ শছসড় বল শতনরন কসব যনদব?

দদসক দদসক দনবধ উ>সলন সনধধনতনর

গসড় শতনলন হসলন পদতসরনধ দলবরনর।

একনতসরর সনতই মনচর শরসসকনসর ময়দনসন

বঙবনল  মন দদসলন লক শকনট পনস$।

সনতই মনরর

 ঐদতহনদসক  সনতই মনচর

শযদদন বন1লনসদসশ

শকনট শকনট শলনক শজসগ উস>দছসলন

জনসকর দনসদর সশ।

শক% সপ উস>দছল বন-বনননধ

পনহনড় নদধও সনগর

একট কসণ শবসজ উস>দছল

জনদতর কণসর।  

জনদতর জনক বঙবনল  মলদজবলর রহমন

এইদদসন শদন বজকসণ যলস=র আহবনন। 

শরসসকনসর মনস> জনদতর দপতনর

শসদদসনর শসই ভনষন

শভসঙ চলরমনর কসর দদসয়দছসলন

দধঘর দল0শনসন। 

শচসতর দদসন ঢনকনর বলসক

এমন বজপনত

পনদকসননধ শনসসকর মলসখ

কসর শয খড়গনঘনত।



শত বছসরর দনযরনতন আর

বঞননর ইদতহনস

ভনরনকনন্ত হদসয় শনতন

কসরন শসখনসন পকনশ।

মসঞ দনদড়সয় জনদতর জনক

শরসসকনসর ময়দনসন

শজসগ উ>বনর মন দদসলন

বনঙনলধর পনস$ পনস$। 

দল0সমসয় দপয় শনতনর

কন্ঠে শননর জনদ

দলপলসরর শরনসদ শরসসকনসর মন>

দছসলন শলনসক শলনকনর$দ। 

শনতনর বন$ধ শনসত যখন

বদকল লক পন$

তখন বনতনসস ভনসস মলদজসবর

উদনত  আহবনন

"এবনসর স1গনম আমনসদর

 মলদকর স1গনম

এবনসরর স1গনম আমনসদর

সনধধনতনর স1গনম। 

রক যখন দদসয়দছ আমরন

পসয়নজন হসল আসরন শদসবন

ইনশনআল্লিনহ  এসদশসক আদম

মলক কসরই ছনড়সবন। 

যনর যন আসছ তনই দনসয় শরসকন

শতনমরন সকসল শতরধ

ঝনদপসয় পড়সব যদদ কখসনন

এসস যনয় হনওয়ন শবরধ ।



আর যদদ শদসশ এক2ন গদল চসল

আর যদদ শকনন মননলষ হতদন হয়

শতনমনসদর কনসছ অনলসরনধ আজ

মলসছ শTসলন দদধন ভয়।

আজ শরসক শদসশ পসতক ঘসর ঘসর

শত দনধন করনর জনদ 

“দলগর শতনল গসড় ... 

 তন%র ডনসক শলনক

দদসকদদসক দদসলন সনড়ন

একট নতল ন পতনকনর লনদগ

হসলন শয আতহনরন।

সনত শকনট শলনক
ভলসল শগসলন দদধন ভয়
কসণ কসণ ধদনত হসলন 

জয় বন1লনর বন1লনর জয়

জয় মলদজবলর জয় ।

সনরন2ন দবশ এমন দCশদ

শদসখ হসলন হতবনক

বজ কসণ শনসলন সকসল

যলস= যনবনর ডনক ।

বকতন নয়,দছসলন শযন তন

কদবর কনবদগন%রন

তনর ঝ1কনসর Tল% সস উস>দছসলন

সবলজ বCক পনতন

শরসসকনসর মনস> হসয়সছ শসদদন

শয কনবদ রদচত

এর পরসশ আ%ধনর রনতধ

হসয়দছসলন আসলনদকত



শসই কনসবদর পদতট শব

ধনরন কদরয়ন মসন

মCতলর র সনসর পনঞন লসড়সছ

বনঙনলধ র$নঙসন

সনতই মনচর  তনই বনঙনলধর কনসছ

ঐদতহনদসক দদন

ইদতহনস জলসড় এইদদন রসব

ভনসর অমদলন।

এই দদন এসল এখসনন আমনর

শসনননর বন1লনসদসশ

জনদতর দপতনর বজকন্ঠে

আকনসশ বনতনসস ভনসস।

জনসকর ডনসক শদশ হসয় যনয় উতনল

মননলসষর খলসন দপচঢনলন পর পদতদদন হয় লনল।

পদচ% সশ মনচর রনদত গভধর ঘলসম সব অসচতন
এমন সময় চনদরদদসক উস> বলসল2র গজরন
পনদকসনসনর দননসবরন শহসস শহসস

লনগনসলন আগন সনরন2ন বন1লনসদসশ। 

উতনল মনরর 

বনঙনদলর কনসছ দচর স্মর$ধয়
হসলন এই মনচর মনস 
সজসনর খলসন লনল হসয়দছসলন

এ মনসস দলবরন ঘনস।
একনতসরর এই মনচর মনসস 
শদশ দছসলন উতনল
শহর নগর দমদছসল সভনয়

দছসলন শয 2নলমন2নল। 



"বধর বনঙনলধ অl ধসরন
বন1লনসদশ সনধধন কসরন "
"সতনমনর আমনর ঠকননন
পদন শমঘনন যমলনন "

গগ$দবদনদর এমন শশনগনসন
সনরন শদশ দছসলন মলখর
হদসয় হদসয় মন যলগনয়

দপতনর কণসর। 

এ মনসস ঢনকনয় বঙবনল

মলদজবলর রহমনন

বজকসণ শদনসয় দছসলন

দশকল ভনঙনর গনন।

এই গনন শসন সনরন শদশ জলসড়

শর হসলন জনগর$

শত তনড়নসত Tল% সস উস>দছসলন

সবলজবCক বন ।

এই মনচর  মনসস তনসস সননসস

পনক সনমদরক সরকনর

শকনসধ আসকনসশ চনয় সনরনসদশ

কসর দদসত ছনরখনর।

মলসছ দদসত তনরন বন1লন বনঙনলধ

এসদসশর জনদত সতন

পদচসশ মনচর  রনসত চনলনয়

ননরকধয় গ$হতদন

হনজনর হনজনর বনঙনলধর খলসন

শসন%দন মনট হসয় লনল

এই দদন শরসক জসল উস> শদসশ

সনধধনতনর মশনল ।

শত দনধসন বধর বনঙনলধ



ভয় দদধন যনয় ভল সল

যল= করসত যনর যন দছসলন

হনসত শনয় সসব তল সল ।

বনঙনদল জনদতসক কসর দদসত দন0সশষ

মলদজবসক দনসয় যনয় শয দনরস|শ।
তবল মলদজসবর সলকঠন দনসদরসশ

যলস= ননমসলন বনঙনদলরন শহসস শহসস।

যলস=র মনস> মলদজসবর গজরসন

দদসয়সছ শপর$ন পদত শযন=নর মসন।

শদশ2ন যখন কন%পসছ দনরন তনসস

মলদজব তখন পদশ্চিমন কনরনবনসস।

পনদকসনসনর দননসবরন দমসল তনর

শরধসর করসলন অসনক অতদনচনর।

শদখনসলন তনহনসক পনস$ মনরবনর ভয়

তবলও মলদজব মনসননদন পরনজয়।

যলস= যলস= শকস2 শগল নয় মনস

শশনসক ভনরধ হসলন সসদসশর দন0শনস।

অবসশসষ এসলন নতলন সসযরদয়
আকনসশ বনতনসস ধদনত হইল
জয় বন1লনর জয়

জয় মলদজবলর জয়।

নধসড়র পনদখরন দTসর এসলন সব ঘসর

মলদজব তখসনন পদশ্চিমন করনগনসর।



বনহনতসরর দশই জননলয়নরধ শশসষ

অশ নয়সন জনক এসলন শদসশ। 

তনসক কনসছ শপসয় সনত শকনট সন্তনন

কন্ঠে দমদলসয় গনয় মলদকর গনন।

অবনক নয়সন দবসশর সনরন শদশ

শদখসলন মলদজব এব1 বন1লনসদশ।

বনঙনদল বল্লি এই মলদজসবর জনদ

দবসশর কনসছ আমরন হলনম ধনদ।

যলস=র পর শদশ দছল এসলনসমসলন

তবলও মননলষ সনধধনতন দTসর শপসলন।
জনদতর জনক হসয় দনজ উসদদনগধ

শদশ2ন গড়সত হসলন শয মসননসযনগধ।

বনহনতর আর শতহনতসরর এরপর
দলসযরনগ দনসয় এসলন শয চলয়নতর
শদসশ শদখন দদল দলদভরক ও খরন

বঙবনল  হসলন দদসশহনরন।

শসই সলসযনগ শক লনগনসলন তখন কনসজ
এসদসশর দকছল শলনক দছলন যনরন বনসজ
যনরন দছসলন পদশ্চিমনসদর ইদস

বনঙলনয় আবনর পড়সলন তনসদর দCদষ।

প%চনতর ঘন কনসলন এক রনসত

শক% সপ উস> শদশ বলসল2 বCদষপনসত।

শস বলসল2 কনসড় জনসকর তনজন পন$

দচরতসর শরসম শগসলন শনদন্তর গনন।

মলশতনক ননসম এক2ন মধরজনTর



সব করসলন জনদতর কন্ঠেসর।

করসত কলষ মলদজসবর এই শদশ2ন

কসরসছ তনহনরন অসনক রকম শচষন।

দকন্তু পনসরদন পনরসব নন শকননদদন

মননলসষর মসন মলদজব শয অমদলন।

মলদজব মনসনই বন1লন বনঙনদল জনদত

আ%ধনসরর মনসঝ মলদজব আসলনকবনদত।

শশনকনতর আগস্ট 

কদনসলননসরর পনতনর মনসঝ 

একট তনদরখ আসছ 

শসই তনদরসখ বন1লনসদসশ 

Tল ল শTনস2নন গনসছ। 

শয তনদরসখ বসনর পনদখ 

গনয়নন শকনন গনন 

বন রনসক পদন দততনস 

নদধর কলতনন। 
এই তনদরসখ জনদতর জনক
শশখ মলদজসবর ননসম
শষনসলনসকনট শলনসকর শচনসখ

শনব$ধনরন ননসম। 

আগস মনসসর পসনসরন তনদরখ 

শসই শস কনসলন দদন 

শযদদন শদসশর আকনশ শরসক 

সসযরদ হসলন লধন।

২
আগসস শদশজলসড় বসহ খরতনপ
সলনধল আকনসশ লনসগ দবষনসদর ছনপ



সবলসজর সজধবতন হয় দম্রিয়মনন

বসনর পনদখরন গনয় দবরসহর গনন।
সজন হনরনসনন শশনসক কন%সদ শকনট পন$ 

শবদননয় সসসযরর আসলন হয় মনন।
বনগনসনর Tলল আর বCকলতন

শশনকনতল র হসয় সসব নলয়নয় মনরন। 
আকনসশর সনদন শমঘ রমসক রনসম

জনদতর জনক শশখ.. মলদজসবর ননসম।

শশনকগনগাঁরন

আমনর সকল ভনসলনবনসন ভসর সসTদ রসঙর খনসম

পনঠসয় দদলনম  2ল দঙপনড়নয় জনদতর দপতনর ননসম। 
বন1লন -বনঙনদল যনর লনদগ হসলন দবশ ভলবসন ধনদ

 দবনম্রি পনস$  শ=ন আমনর শসই মলদজসবর জনদ।

জনদতর জনক বঙবনল  শশখ মলদজবলর রহমনন

শকনট বনঙনদলর হদসয়র মনসঝ রসয়সছন  বহমনন। 
বন1লনসদসশর  Tলল- পনদখ- নদধ সবলজ বCক পনতন

আগস মনসস মলদজসবর ননসম দলসখ যনয় শশনকগনরন। 
যনর আসলনসত বঙ ভলদমসত এসলন আসলনদকত শভনর

তন%র শশনসক হয় শদসশও দবসদসশ বনঙনদলরন শশনকনতল র।

কনমনল, জনমনল, রনসসল শসননন এব1 বঙমনতন

তনসদর জনদ দসক আমনর দলই নয়সনর পনতন। 
 6ষনর কনসছ কনতর মসন কদর আদম শমনননজনত

ওসগন দয়নময় কসরন আসলনময় তনহনসদর আসখরনত। 


