মাােকর কথা
মাহাদ মাশ

ল হক

ইদানীং মাােকর কথা খুব মেন পেড়। অবসর সমেয়র িচ া!িল অেনকটাই মাাক ক িঘের থােক ।
ইে$ হয় মাাক ক িনেয় িকছু িলিখ। িক& িলখেত িগেয় মেন হে$ মাাক ক িনেয় িলখার মত যেথ* তথ+ আমার
কােছ নই । ওর অেনক িকছু ই আমার অজানা ।
আমােদর সাত ভাই দু বােনর মেধ+ মাাক িছল চতু থ1 ।
খুব য আদের আমােদর ছাট বলা কেটেছ এমনটা
বলা না গেলও, একদম অনাদর হয়িন 3থম িদেকর
কা রই । তৎকািলন পািরবািরক ব+ব5ােত বড়রাই
ছাটেদরেক দেখ6েন রাখতাম বেল একটা সময় পয1
ছাটরাও মাটামু7 যে8র মেধ+ই বড় হি$ল।
9ভােব চ:ল মাাক ছাটকােল তমনটা না হেলও
একটু বড় হেতই বশ দুর হেয় উঠিছল। উঠিত
বয়েসর ওই দুর পনােক =ক পেথ পিরচালনা করার
মত যেথ* িচ া বা দুি> া ঐ সমেয় আমােদর
কা রই িছলনা ।
মা@ ১৮ বছর বয়েস আিম তৎকািলন P I A র
চা রী িনেয় 3িশCন এর জন+ পািকােনর করাচী চেল
যাওয়ার পর িনেজর ◌্ভিবষ+ৎ গঠেনর ব+াপাের ব+
হেয় পিড় । মােঝ মােঝ ঢাকােত আসেলও সময়টা
পািরবািরক ও সামািজক িবেনাদেনই কাটাই ।
একসময় যখন জানেত পারলাম মাাক ঢাকােত =ক
মত লখাপড়া করেছনা তখন ওেক ময়মনিসংেহর
নািIনা পাইলট Jু েল বািড1ংএ রেখ পড়ােশানা
করােনার একটা উেদ+াগ নই ।িক& ঢাকা অ ঃ3াণ মাাক বািড1ং থেক িকছু িদন পেরই িফের এেস আবার ঢাকােতই
Jু েল ভিত1 হেয় লখাপড়া 6 কের ।
১৯৬৮-৬৯ সাল…
জাতীয় ভােব সময়টা িছল খুবই উSাল। ঢাকা িছল পূব1 পািকােনর আেIালেনর কU । নীেচর Vােসর ছা@ হেয়ও
মাাক বশ ভাল ভােবই জিড়েয় পেড়িছল বড়েদর আেIালেন।
সাহস এবং ঝু িক মাকােবলা করার দুদ1মনীয় ই$া িছল মাােকর চািরি@ক Wবিশ*+ ।
বশ কেয়কবার পুিলেশর !িলর মুেখামুিখ হেয়ও 3ােণ বঁেচ যাওয়া মাাক একািধক বার রY মাখা কাপেড় ঘের
িফেরেছ আহত সাথীেদর ক হাসপাতােল পৗঁেছ িদেয়।

১৯৭১ এ মাাক যখন শাজাহানপুর রলওেয় Jু েল দশম \ণীর ছা@, 6

হয় মহান মুিYযু] ।

স^ূণ1 অ3_ত অব5ােত পিরি5িতর মাকােবলায় আমরা অেনেকই যখন িদেশহারা, মাাক তখন ওর ঘিন` দুই বaু
মাদুদ ও সােদক ক িনেয় বলেত গেল খািল হােত ঢাকা থেক রওয়ানা িদেয় িমbার চািIনা হেয় আগরতলার
মলাঘর ক+াে^ িগেয় হািজর হয়। সটা িছল মুিYযুে]র 3থম িদেকর িদন!েলা , এি3ল-েম ১৯৭১ ।
3চc ক* এবং Cু ধার যdনা সহ+ করেত না পের মাাকরা ম ’৭১ এ ঢাকা িফের আেস এবং িকছু টাকা জাগাড়
কের ম মােসরই শষ িদেক আবার মলাঘর এ িফের যায় । যাওয়ার সময় আমােক িদেয় যায় মলাঘর যাবার পেথর
িনেদ1 শনা।
মাােকর দয়া িনেদ1 শনা অনুযায়ী আিম পরবতfেত মলাঘর পৗছােত পেরিছলাম। যিদও অজানা – অেচনা পেথ বশ
ভয়hর এক িবপেদর মুখামুিখ হেয় । এ িবষেয় পরবরিতেত কখনও লখা যােব ।
িiতীয়বার মলাঘর যাবার সময় মাােকর সাথী হয় আমােদর খালাত ভাই শামীম ।
ওরা দু’জন মলাঘের িগেয় ক+ােjন এ 7 এম হায়দার এর তkাবধােন 3িশCণ িনেত 6 কের। 3িশCণ শেষ
মাাক কমাcার জািকর হােসন এর Group এ যাগ িদেয় বাংলােদশ সনাবািহনীর সহেযাগী বািহনী িহেসেব পািকািন
সনােদর সেl সরাসির সুখ যুে] অংশ নয় । শামীমেক খুব সmব অন+ কানও দেল যাগ িদেত হয়।
ইিতমেধ+ আিম মলাঘের পৗেছ ক+ােjন হায়দার এর সেl যাগােযাগ করেত সমথ1 হই এবং িকছু িদেনর মেধ+ই উদয়পুের
পালােটানা nইিনং ক+াে^ 3িশCণ 6 কির। 3িশCণ শেষ আমােক দুধ1ষ1 গিরলা দল মাফাoল হােসন চৗধুরী
মায়ার নতৃ qাধীন CRACK PLATOON এর সদস+ িহেসেব ঢাকা শহের গিরলা কায1rম চালােনার জেন+ বাংলােদেশর
অভ+ ের পাঠােনা হয়।
এই সময় আমার িপঠািপ= ছাট ভাই শাহা কও িবহার এর ওি^ থেক 3িশCণ িনেয় মলাঘর এ পৗঁেছ যায় এবং
আমরা একই সংেগ CRACK PLATOON এর সদস+ হেয় বাংলােদেশ 3েবশ কির ।
যুে]র ঐ সমেয় মলাঘের িকছু িদন একে@ থাকেলও মাােকর সেl আমার Wদিনক যাগােযাগ িছলনা এবং সংগত
কারেনই খাঁজ নয়ার সুেযাগ িছেলা না িবধায় ওেদর কায1rম সsেa কখনও জানেত পািরিন ।
খুব সmব ২৭/২৮ আগv তািরেখ ক+ােjন হায়দার আমােক খবর পাঠান ওনার সেl দখা করেত । দখা হেল
3থেমই জানেত চান আিম মাােকর িবষেয় িকছু জািন িকনা। আমার না বাধক জবাব পেয় উিন 6ধু বলেলন আিম
যন ক+াে^র বাইের কাথাও যাওয়ার আেগ অবশ+ই ওনােক জানাই । ওই সমেয় িবিভw কােজ আমােদর 3ায়ই দল
বঁেধ ক+াে^র বাইের যেত হেতা।
২৯ আগv ১৯৭১ ...
ক+ােjন হায়দার আমােক জানান য মাাক পািকানীেদর সেl সুখ যুে] আহত হেয় আগরতলা GB HOSPITAL এ
আেছ এবং িকছু পেরই ক+া^ থেক আগরতলা হাসপাতােল য গাড়ী যােব সটােত আিম ইে$ করেল যেত পাির।
আমার িচ া করার কান অবকাশ িছলনা । মুহূেত1 ই সিত জািনেয় আিম Wতির হেয় নই এবং খুবই শিhত মেন
রওয়ানা দই ।
কেয়ক ঘyার যা@া শেষ যখন হাসপাতােল পৗছাই তখন 3ায় সa+া । হাসপাতােল দশ1নাথfেদর ঢাকার সময় শষ
হেয় গেছ অেনক আেগই ।
গাড়ী থেক নেম একজন িগেয় হাসপাতাল এর Receiption এ কথা বলেতই পিরিিত স^ূণ1 পালেট গল।

মাােকর ভাই এেসেছ
কামরােত িনেয় সবার
শা রাখার চ*া কের
িহেসেব এক অভূ তপূব1

6েন 6ধু য ঢাকার অনুমিত িদল তাই নয়, আমােক খুবই সzােনর সেl ডাYার দর িনিদ1 *
সেl পিরচয় কিরেয় মাােকর আহত হবার পর থেক হাসপাতােল আসার িববরন িদেয় আমােক
। মেন হি$ল G B Hospital এর সম_ vাফ যন আমােক দেখ যাি$ল । মাােকর ভাই
অিভ{তা আিম অনুভব কির ।

বয়স, দুঃসাহিসক অিভযােনর কািহনী এবং আঘােতর ধরন িবেবচনা কের মাাকেক এক িকংবদি উদাহরণ িহেসেব
|হন কের হাসপাতাল কিত1 পC এবং ওর জীবন বাঁচােনার জন+ সেব1া} ব+বা িনেয় 3ায় দু’িদন যেম মানুেষ লড়াই
কের মৃতু+র হাত থেক মাাকেক িফিরেয় আেন।
ক+ােjন হায়দার আমােক মাাক সsেa 3থম আলােপ িকছু না বলার কারন িছল য ডাYাররা ওর জীবেনর কানও
িন>য়তা িদেত পারিছেলন না । হয়ত এক সমেয় মাােকর মরেদহ মলাঘের পা=েয় িদেত হেতা । আbা~র অেশষ
রহমেত মাাক জীবন িফের পায় এবং হাসপাতােলর ডাYার, নাস1 ও অন+ান+ কম1চারীেদর ভােলাবাসায় ি5িতশীল
অব5ায় আসার পরই আমােক জানােনা হয় আর সইসােথ দখা করার সুেযাগ দয়া হয় ।
3থম দখায় মাাকেক চনার কানও উপায় িছলনা । 3ায় অেচতন মাাকেক 3চু র ব+ােcজ এর মধ+ দখেতই
পারিছলাম না । কথা বলার তা 3ই উেঠনা ।
আমােক বলা হল রাতটা কাথাও কা7েয় পরিদন সকােল আবার আসেত ।
আগরতলা শহর আমার স^ূণ1 অপিরিচত িবধায় 3েয়াজেন আিম হাসপাতােলই থাকেত পাির জািনেয় একটা জায়গা ও
দখান হল। আিম হাসপাতােলই থেক যাই এবং পরিদন সকােল আবার মাাকেক দখেত যাই ।
ওর তখন ভাল {ান আেছ এবং আমােক িচনেত পের অেনক িকছু বলেত চাইিছল ।
ডাYার দর িনেষেধ দখাটা অেনক সংিC করেত হয় এবং আবার আসেবা বেল িবদায় িনেয় চেল আিস।
মাা ক দখেত দু’এক িদেনর মেধ+ আবার আগরতলা যাই এবং ওই সমেয় মাাক আমােক ওর আহত হওয়ার
ঘটনা সsেa অ িকছু বণ1না কের ।
যেতাটু জানেত পাির মাােকর Commander জািকর হােসন এর নতৃ qাধীন ২নং সর এর ১২নং পটােক িমbা
জলার সালদা নদীর তীর এলাকায় রঘুরামপুর |ােমর কােছ সালদা নদী এবং রল লাইন rস পেয় এ সুখ যুে]র
জন+ পাঠােনা হয় যখােন পািকানী সনারা বাhার কের অব5ান িনেয়িছেলা।
পিরকনা অনুযায়ী জািকর তার দল িনেয় নদী পার হেয় Crawling কের িগেয় পািকান সনােদর বাhাের এ |েনড
িনেCপ করেব এবং একই সেl বাংলােদশ সনাবািহনী নদীর ওপার থেক Covering Fire িদেয় ওেদর সুরCা িনি>ত
করেব । মাাক ছাড়াও ওই দেল সামসুল দা, জািহদ, ইয়াদ আিল, আবু তােহর, ইসা, সবুজ, নু ল আিমন, আিদল খান,
মাহাাদ ইািম, মাদুদ ও সােদক খান সহ আরও অেনক মুিYেযা]া িছেলন যােদর মেধ+ মাাক িছল সব1 কিন` ।
ওই ধরেনর 3চ িবপদসং ল একটা অিভযােনর উেশ+ িছল পািকান সনােদরেক তােদর শY অব5ান থেক হঠােনা,
যটােত অেনক িদেনর 3েচ*ােতও কানও ভােবই সফলতা আসিছলনা এবং ইিতমেধ+ বশ িকছু মুিYেযা]া শহীদ
হেয়েছন।
ওখান থেক পািকান সনােদর সরােত পারেল কসবা থেক সালদা রল vশন ও নদী পেথ সালদা নদী রলrস
পেয় থেক মIবাগ বাজার পয1 স^ূণ1 এলাকা মুিYবািহনী এবং বাংলােদশ সনাবািহনীর আয়Sাধীেন চেল আসেব
বেলই এই ধরেনর একটা ভয়hর িবপoনক আrমেনর পিরকনা করা হয় ।

পািকান বািহনী Bunker থেক অনবরত মিশন গান এর !িল বষ1ণ এবং মট1ার শল িনেCপ কের যাি$ল, যার কারেন
অনিভ{ এই ছাট দলটােক খুবই সাবধানতার সেl নদী পার হেয় Crawling কের Bunker এর িদেক যেত হি$ল ।
মাাক িছল সবার সামেন এবং ওর িপছেনই Commander জািকর হােসন।
হঠাৎ মট1ার শল এর একটা Splinter মাােকর গলায় আঘাত কের যার জন+ 9াভািবক ভােবই ডান হাতটা ওর গলার
উপর চেল যায় এবং সেl সেl মিশন গান এর !িলেত হাতটা 3ায় িবি$w হেয় যায়। 3চc ব+াথায় মাাক
িচৎকার কের উেঠ ‘জািকর ভাই আমােক বাঁচান, ।
মাােকর িচৎকাের িবহল জািকর হােসন Crawl Position থেক ঊেঠ ওেক ধরেত গেল মুহূেত1 র মেধ+ মিশন গাণ
এর Brush Fire এ তার দহটা ঝাঁজরা হেয় যায় । িনেজর কে*র সেl যাগ হয় Commander এর তাৎCিণক মৃতু+
দশ1ন । এক িবশাল দেয়র মুিYকামী ত েনর মম1াি ক পিরনিত।
9াধীনতার 3ায় প:াশ বছর পের আজেকর ভাগ+বান ত েনরা 9েও কােনািদন বাংলার সই সম বীর ত 
মুিYেযা]ােদর ত+াগ, সাহিসকতা, সহমিম1তা এবং ক=ন অিভ{তার কথা উপলি] করেত পারেব বেল আিম কানিদন
িবাস করেত পািরনা।
ভীষণ ক* হয় ভাবেত য, আমার জীবনশায় হয়ত এমন এক 3জz দেখ যেত পারবনা য 3জz মা, মা7, মােয়র
ভাষা ও মানুেষর জেন+ হািস মুেখ জীবন বাজী রেখ লড়েত পাের।
মুিYেযা]া জািকর হােসেনর মৃতেদহ পের উ]ার কের মুY এলাকায় এেন সামিরক সzােনর সেl দাফন করা হেলও
ওই সমেয় মাাকেক উ]ার করার মত পিরি5িত না থাকায় মাাক িনেজ ডান হাতটা বুেকর উপর রেখ বাঁ হাত
িদেয় িপঠ সাঁতার কেট নদীর অপর পােড় যখােন বাংলােদশ সনাবািহনী অেপCা করিছেলা সখােন িগেয় পৗঁছােত সমথ1
হয়।
সনাবািহনীর সদস+রা মাাকেক উ]ার কের আগারতলা G B Hospital এ যখন িনেয় যায় তখন আহত হওয়ার পর
থেক কেয়ক ঘyা পার হেয় গেলও এর মেধ+ মাাক কখনও {+ান হারায়িন বেল ডাYাররা আমােক জানান এবং
মেন কেরন একবার {+ান হারােল মাােকর জন+ িফের আাসাটা ক=ন হেতা ।
আbাহর রহমেত ক=ন আিবাস মাাকেক বঁেচ থাকেত সাহায+ কেরেছ ।
3িশCণ চলার সময় ও 3িশCেনর পের বাংলােদেশ 3েবেশর আেগ আিম কেয়কবার মাাকেক দখেত যাই। কখনও
ওেক পীিড়ত মেন হয়িন, বরং ভাবেতা সু5 হেয় কখন আবার যুে] যাগ িদেব।
মাােকর বয়িস আরও কেয়কজন আহত মুিYেযা]া G B Hospital এ িচিকৎসাধীন িছল যােদরেক হাসপাতােলর সম
িচিকৎসক, নাস1 এবং অন+ান+ কম1চারীরা খুবই ভালবাসত ।
ভারেতর সাধারন লােকরা যারা একটা গনতািdক সরকােরর অধীেন ২৪ বছর কা7েয়েছ তারা অবাক হেয় ভাবত
িকভােব এত কম বয়েসর ছেলরা পািকান সনােদর মত একটা 3িশিCত বািহনীর িব ে] যুে] যেত সাহস কের ।
ওরা কানিদন বুঝেতও পােরিন য পািকােনর অগণতািdক শাসন ব+ব5াই বাlালীেদর এতটা মরীয়া হেয় উঠেত
সাহায+ কেরেছ ।
অেনক 9$ােসবী 3িত`ান থেক আহত মুিYেযা]ােদর নানা উপহার ও পথ+ িদেয় যত য!েলা ওরা অন+ান+ গরীব
রাগীেদরেক িদেয় িদত বেল রাগীেদর মেধ+ও মাা রা খুবই ি3য় িছল ।
বাংলােদেশ 3েবেশর আেগ আিম শষ বােরর মেতা িগেয় হাসপাতােল মাােকর দখা পাইিন । ওেক তখন উwত
িচিকৎসার জন+ গৗহা7েত অন+ এক7 হাসপাতােল পাঠােনা হেয়িছল ।
মুিYযুে]র শষ পয1ােয় আমরা যখন বাংলােদেশর অভ+ ের তখন আর মাােকর খাঁজ রাখা সmব িছলনা ।

বাংলােদশ 9াধীন হওয়ার পর ১৯৭২ এর জানুয়ারী মােসর শষ িদেক মাাকেক ভারতীয় িবমান বািহনীর Helicopter
এ কের ঢাকােত পৗঁেছ দয়া হয় এবং পরবতfেত ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল আহত মুিYেযা]ােদর পুনব1াসন
3িrয়ার অংশ িহেসেব িবেদেশ পাঠােনার জন+ অেপCমান রাখা হয়।
স সমেয় িবিভw দশ যু]াহত মুিYেযা]ােদর িচিকৎসােসবায় হাত বািড়েয় দয়ায় মাােকর পlু ডান হােতর
সুিচিকৎসার সুেযাগ Wতির হেলও িবিভw জ7লতায় সটা আর হেয় উেঠিন ।
যু]পরবতf পুনগ1ঠেনর অংশ িহেসেব আিম িনেজেক নবগ=ত বাংলােদশ িবমােনর একিন` কমf েপ িনেবদন কির এবং
িবমােনর উwিতর সেl িনেজর পারদিশ1তা বৃি]র 3েচ*ায় িনিব* হই ।
মাাকেক খুব একটা সময় িদেত পারিছলাম না এবং ওর পুনব1াসেনর ব+াপারটা ভিবষ+েতর জন+ই রেখ দই ।
মুিYযুে]র 6 র িদেক আমার আােক পািকান সামিরক সরকার |ফতার কের দুই মােসর মত বIী রেখ
অমানুিষক িনয1াতন কের। যার পিরণিতেত 9াধীনতার পরও বিদন অসু5 িছেলন িবধায় মাােকর পুনব1াসেনর
ব+াপাের িতিনও কাথাও যাগােযাগ করেত পারিছেলন না ।
ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত1 থাকেলও যেহতু কান িচিকৎসা হি$েলা না, সেহতু মাাক 3ায়ই বাসায় চেল
আসেতা । এ জন+ হাসপাতাল কিত1 পC বা আমরা কউই উিi িছলাম না। বর: মাাক থাকেল ওর অেনক বaু
বাaবরা আসেতা বেল আমরা খুিশই িছলাম ।
সদ+ 9াধীন বাংলােদেশ তখন খুবই সামািজক অি5রতা িবরাজ করিছল যটা আমার মেতা িনি>ত সmাবনাময় ভিবষ+ৎ
এর হাতছািন পাওয়া যুবেকরা খুব একটা উপলি] না করেত পারেলও আপামর জনতা কােনাভােবই এিড়েয় যেত
পারিছলনা ।
যু] চলাকালীন সমেয় ভারেতর হাসপাতাল !েলােত য সzান, য সমাদর মাাকরা পেয়েছ এবং িবপরীেত 9াধীন
বাংলােদেশ ঢাকা মিডেকল কেলেজ য অবেহলা আর অিন>য়তার িশকার হয়, তার পিরণিতেত চািরি@ক ভােব 3িতবাদী
মাাক খুব শীই সািব1ক বাব5াপনার উপর আ5া হািরেয় ফেল । ভাল কান িকছু আশা করেত ভু েল যায়। িনম1ম
হেলও এটাই বাব সত+ ।
এই পিরি5েত মাাকেদর মত ত ন মুিYেযা]া যারা মতু +েক খুব কােছ থেক দেখেছ এবং 9াধীনতার পর বুক ভরা
আশা িনেয় জািতর িদেক তািকেয় িছল তােদর দয় ভাlা হতাশা ক জািত িহসােব বাংলােদশ অথবা সমাজ বা
পিরবার িহেসেব আমরা কউই মূল+ায়ন করার চ*া কিরিন অথবা 3েয়াজন বাধ কিরিন।
ভিবষ+েতর হােত ছেড় িদেয়ই দািয়q পালন কেরিছ । অু ত মানিসকতা !
একদল টগবেগ ত ন হািরেয় যেত থােক সমাজ থেক । এর দায়ভার আমােদর । পুরা জািতর ।
সনাবািহনীর য সম কম1কত1 া/কম1চারী 3ায় অসmব িকছু ভয়hর অিভযােন এই সব ত নেদর (বত1 মান সরকাির
িবেবচনায় িশ6) ব+বহার কের যু]জেয়র কৃ িতq িনেয় পরবতfেত নানাভােব পুরJৃ ত হেলন, যু] শেষ এই সকল
ত ণেদর ব+াপাের তােদর পC থেকও কান উেদ+াগ পিরলিCত হয়িন ।
মাাক আজ আমােদর মােঝ নই । মাাক বঁেচ নই । ওেক বাঁচেত দয়া হয়িন অথবা মাাকরা বাঁচার জন+
পৃিথবীেত আেসনা ।সংিC জীবেন মাাকরা যতটু সmব পৃিথবীেক 6ধু িদেয় যায় এবং িকছু লােকর ভাগ+ গড়েত
সাহায+ কের জািতেক এবং সমাজেক ঋণী রেখ িনেজরা িনঃ9 হেয় িবদায় িনেয় চেল যায়।
মুিYযুে]র শেষ নতু ন সরকার গঠেনর পরপরই Wবিক ও রাীয় অি5রতার মােঝ িবচার বিহভূ1 ত হত+াকােcর য
সংJৃ িত বাংলােদেশ 6 হয় যার অিত সািতক িশকার মজর (অবঃ) িসনহা মাঃ রােশদ খান, তারই বিল হেয়
অেনক ত ন মুিYেযা]ার মত মাাকেক ও পৃিথবী থেক িবদায় িনেত হয়। সেjsর ১৯৭৩।

১৯৭২ এ দেশ ফরার পর থেক ১৯৭৩ এ মৃতু+র আগ পয1 আমরা নানা ধরেনর সামািজক অনু`ান করেলও
কানিদন আনু`ািনক ভােব মাােকর যুে]র অিভ{তার কথা 6নার তািগদ অনুভব কিরিন । না পািরবািরক ভােব,
না সামািজক ভােব । কউ 6নেত চাইিন ওর ওই সমেয়র মেনর কথা । মৃতু+র মুখ থেক িফের আসার িবরল
অিভ{তার কথা । ভিবষ+ৎ এ সুেযাগ এেল ঘটা কের 6নব ভেব অেপCায় িছলাম । িকেসর ভিবষ+ৎ? কােদর
ভিবষ+ৎ??
আজ 9াধীনতার 3ায় প:াশ বছর পের এেস মাােকর মত ব মুিYেযা]া নােমর আেগ বীর মুিYেযা]া কথাটা
িলখারও অিধকার রােখনা । কারন বীর মুিYেযা]া হওয়ার 3মান সপ সরকাির গেজেট তােদর নাম অ ভু1 Y হয়
নাই । ভয় থেক যায় গেজেট নাম না থাকায় মুিYেযা]া দাবী করাটা আইন সত হয় িকনা !!
বাংলােদেশর 9াধীনতায় মা@ নয় মােসর মুিYযুে] কত শত মুিYয]া দেশর িভতের ও বািহের 3ান িবসজ1 ন িদেয়েছন
তার 3কৃ ত িহসাব কানিদন পাওয়া যােব িকনা জািননা । কত মুিYেযা]া এখেনা মানেবতর জীবন কাটাে$ন তারও
িহশাব নাই ।
য দেশ িবিভw পদািধকারী সরকাির/েবসরকাির কম1চারী/কম1কত1 ারা হীন 9ােথ1 িনেজেদর অথবা ি3য়জনেদর নাম
মুিYেযা]া তািলকায় উ=েয় গেজেট অ ভু1 Y কের ভাতা ও অন+ান+ সুিবধা ভাগ করার মত মানিসকতা রােখন এবং
মুিYযুে] সমথ1ন দান কাির িবিভw দেশর মহৎ দেয়র িবিশ* বািYেদর বাংলােদেশ ডেক সzান দখােনার নােম ভু য়া
rv িদেয় অসzান করার মত লoাকর ঘটনা ঘেট , সেদেশ মাাকেদর মেতা 3ত+C যুে] অংশ |হন কািরেদর নাম
সরকাির গেজেট না থাকাটা আ>য1 হওয়ার মত কান ঘটনা নয় ।
মাাক সহ আমরা িতন ভাই মুিYযুে] 3ত+C অংশ |হন করেলও আজও সরকাির গেজেট িনেজেদর নাম অ ভু1 Y
করােত পািরিন নানা জ7লতায় ।
9াধীনতার পর বlবaু র সাCিরত Certificate এবং এক কালীন ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা অনুদান ছাড়া মাাক
জীবশায় সরকােরর কাছ থেক কান সহায়তা পেয়িছল বেল আমােদর জানা নই । অনুেযাগ ও িছেলানা ।
আbাহর রহমেত আমরা মুিYযুে]র মত একটা মহান কায1rেম অংশ িনেত পেরিছলাম এটাই আমােদর গব1 । সরকাির
9ীকৃ িত আমােদর যতটু বাড়িত গিব1ত করেব আমােদর স ানেদর তার চেয়ও বশী গিব1ত করেব বেল এখেনা চvা
চািলেয় যাি$ সই 9ীকৃ িতর জন+ । আগামী 3জz অবশ+ই আমােদর কােছ এটা 3ত+াশা করার দাবী রােখ । আমরা
আশাবাদী । ইনশাআbাহ সকল মুিYেযা]ার 9ীকৃ িত আসেবই ।

