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ঢাকা : একাত্তেরর মুক্িতযুদ্েধ সারা েদেশ পািকস্তািন বািহনীর
সংঘিটত গণহত্যার নতুন িহসাব এেসেছ চলমান এক জিরেপ। েসখােন মাত্র
১০ েজলােতই িমেলেছ এক হাজার ৭৫২িট গণহত্যার ঘটনার তথ্য।
শুক্রবার বাংলা একােডিমেত এক েসিমনাের ১৯৭১ গণহত্যা-িনর্যাতন
আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্েটর করা জিরেপর এ তথ্য তুেল ধেরন
ট্রাস্িট েবার্েডর সভাপিত অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন।
িতিন বেলন, িবিভন্ন বইেয় সারােদেশ গণহত্যার সর্েবাচ্চ সংখ্যা
পাওয়া যায় ৯০৫িট। িকন্তু জিরেপ ১০ েজলােতই এক হাজার ৭৫২িট
গণহত্যার ঘটনার তথ্য পাওয়া েগেছ। আর গণহত্যার স্থােনর সঙ্েগ
বধ্যভূিম ও গণকবর িমিলেয় ১০ েজলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ হাজার
১০৭িটেত।
“দশ েজলায় সংখ্যা যিদ হয় ২ হাজার ১০৭িট, তাহেল ৬৪ েজলায় েস
সংখ্যা কত দাঁড়ােত পাের? তাহেল শহীেদর সংখ্যা িক ৩০ লােখ
সীমাবদ্ধ থােক?”
১৯৭১ গণহত্যা-িনর্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্েটর এই জিরপ
চালােনা হেয়েছ নীলফামাির, বগুড়া, নােটার, কুিড়গ্রাম, পাবনা,
রাজশাহী, সাতক্ষীরা, নারায়ণগঞ্জ, েভালা ও খুলনা েজলায়।
মুনতাসীর মামুন বেলন, জিরেপ গণহত্যার সঙ্েগ বধ্যভূিম, গণকবর ও
িনর্যাতন েকন্দ্র িচহ্িনত করার কাজও তারা কেরেছন।
বাঙািলর মুক্িতর আন্েদালেনর শ্বাসেরাধ করেত ১৯৭১ সােলর ২৫ মার্চ
রােত এ েদেশর িনরস্ত্র মানুেষর ওপর ঝাঁিপেয় পেড় পািকস্তািন
েসনাবািহনী। ‘অপােরশন সার্চলাইট’ নােমর েসই অিভযােন কালরােতর
প্রথম প্রহের ঢাকায় চালােনা হয় গণহত্যা। েসটাই শুরু।
২৬ মার্চ প্রথম প্রহের পািকস্তািন বািহনীর হােত গ্েরপ্তার হওয়ার
আেগ বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান স্বাধীনতার েঘাষণা িদেয় যান। নয়

মােসর যুদ্েধর পর ১৬ িডেসম্বর অর্িজত হয় চূড়ান্ত িবজয়। িবশ্েবর
মানিচত্ের বাংলােদশ নােমর একিট স্বাধীন সার্বেভৗম রাষ্ট্েরর
অভ্যুদয় ঘেট।
যুদ্েধর ওই নয়িট মাস এই ভূখণ্েডর নানা প্রান্েত হত্যাযজ্ঞ চালায়
পািকস্তানী েসনাবািহনী এবং তােদর এ েদশীয় েদাসররা।
পরাজয় িনশ্িচত েজেন আত্মসমর্পেণর দুিদন আেগ তারা পিরকল্িপতভােব
িবশ্বিবদ্যালয় িশক্ষক, িচিকৎসক, িশল্পী, েলখক, সাংবািদকসহ বহু
খ্যািতমান বাঙািলেক বাসা েথেক তুেল িনেয় হত্যা কের। উদ্েদশ্য িছল
স্বাধীনতার পর েযন বাংলােদশ যােত মাথা উঁচু কের দাঁড়ােত না পােরতা িনশ্িচত করা।
জিরেপ দশ েজলার মধ্েয গণহত্যার সবেচেয় েবিশ ঘটনা পাওয়া েগেছ
খুলনায়; েসখােন ১ হাজার ১৫৫িট গণহত্যা, ২৭িট বধ্যভূিম, ৭িট গণকবর
এবং ৩২িট িনর্যাতন েকন্দ্েরর তথ্য পাওয়া েগেছ।
িনর্যাতন েকন্দ্ের গণহত্যার িহসাব আেগ েযভােব করা হেয়েছ, তার
সঙ্েগ দ্িবমত েপাষণ কেরন মুনতাসীর মামুন।
িতিন বেলন, আেগর বইপত্রগুেলােত খুলনার গণহত্যােক ক্িরেসন্ট জুট
িমল হত্যাকাণ্ড িহেসেব বর্ণনা করা হেয়েছ।
“িকন্তু আমােদর যুক্িত হচ্েছ, েসখােন েতা একিদন গণহত্যা চালােনা
হয়িন। প্রায় প্রিতিদন হেয়েছ। সুতরাং প্রিতবার হত্যােকই আলাদা
িহসােব ধেরিছ আমরা।”
এই িহেসেব েসখােন যুদ্েধর ২৬০ িদেন গণহত্যার সংখ্যা একিট না ধের
১০০িট ধরা হেয়েছ বেল জানান িতিন।
আেগর গেবষণাগুেলােত নীলফামািরেত ৫/৬িট জায়গায় গণহত্যার কথা বলা
হেলও এবােরর জিরেপ উত্তেরর এ েজলায় গণহত্যা, বধ্যভূিম, গণকবর ও
িনর্যাতন েকন্দ্েরর সংখ্যা দাঁিড়েয়েছ ৮৫িটেত।
এছাড়া বগুড়ায় ১৪িটর জায়গায় ১৩৯িট, নােটাের নয়িটর জায়গায় ১২৬িট,
কুিড়গ্রােম সাতিটর জায়গায় ৮৪িট, পাবনায় ২১িটর জায়গায় ১২৬িট,
রাজশাহীেত ১৮িটর জায়গায় ২৬২িট এবং সাতক্ষীরায় সাতিটর জায়গায় ৪১িট
গণহত্যা, বধ্যভূিম, গণকবর ও িনর্যাতন েকন্দ্েরর তথ্য এেসেছ এই
জিরেপ।

নারায়ণগঞ্জ ও েভালায় এই সংখ্যা পাওয়া েগেছ যথাক্রেম ২৮৮ ও ৭৪িট
কের।
এ জিরেপর উপর িভত্িত কের ১০ েজলার নােম আলাদা কের ‘গণহত্যাবধ্যভূিম ও গণকবর জিরপ’ নােম ১০িট বই প্রকাশ কেরেছ ‘গণহত্যািনর্যাতন ও মুক্িতযুদ্িধ িবষয়ক গেবষণা েকন্দ্র’।
সংস্কৃিতমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর েসিমনাের বেলন, মুক্িতযুদ্েধ
এেদেশ জানা-অজানা অেনক হত্যাকাণ্েডর ঘটনা ঘেটেছ। এটা তরুণ
প্রজন্মেক জানােত হেব, িবশ্বেক জানােত হেব।
“আজ িময়ানমােরর গণহত্যােক আন্তর্জািতকভােব অেনক েদশ ও প্রিতষ্ঠান
স্বীকৃিত িদচ্েছ। িকন্তু বাংলােদেশর গণহত্যার েকােনা স্বীকৃিত
েনই। আমােদর মুক্িতযুদ্েধর সময় গণহত্যা িছল আরও ভয়াবহ। িকন্তু
েকান রাজনীিতর কারেণ এই গণহত্যা স্বীকৃিত পাচ্িছ না- তা আমার
জানা েনই।“
বাংলােদেশ রাজনীিত করেত হেল অবশ্েযই মুক্িতযুদ্েধর পক্েষর হেত
হেব মন্তব্য কের মন্ত্রী বেলন, “পৃিথবীর েকান েদশ আেছ, েযখােন
েকােনা দল তার েদেশর স্বাধীনতা-সার্বেভৗমত্েব িবশ্বাস না কেরও
রাজনীিত করেত পাের? যােদর সঙ্েগ যুদ্ধ কের আমরা স্বাধীন হলাম,
েসই পািকস্তােনও পারেব না। তাহেল আমােদর েদেশ অদ্ভুত পিরস্িথিতর
মধ্েয আমরা েকন পড়ব?”
বাংলােদেশ শহীেদর সংখ্যা িনেয় িবএনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়াসহ
অেনেকর িবতর্িকত বক্তব্েযর প্রসঙ্গ েটেন একাত্তেরর ঘাতক দালাল
িনর্মূল কিমিটর সভাপিত শাহিরয়ার কিবর দ্রুত ‘গণহত্যা অস্বীকার
আইন’ প্রণয়েনর দািব জানান।
িতিন বেলন, “ইিতহাস িবকৃিত েরােধ এখনও আইন হয়িন। দীর্ঘিদন ধের
আমরা তা দািব কের আসিছ, িকন্তু তার প্রিতফলন ঘটেছ না। আইন কিমশন
একিট খসড়া ৈতির কের িদেয়েছ অেনক আেগ। েসটা এখেনা পাস করা হয়িন।”
১৯৭১ গণহত্যা-িনর্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্েটর করা জিরেপর মত
গেবষণার ফল পুস্তক আকাের েবর কের েদেশর প্রিতিট িশক্ষা
প্রিতষ্ঠােন সরকাির উদ্েযােগ েপৗঁেছ েদওয়ার ওপর েজার েদন
শাহিরয়ার কিবর।
‘গণহত্যা-বধ্যভূিম ও গণকবর জিরপ’ শীর্ষক িদনব্যাপী এ েসিমনােরর

প্রথম অিধেবশেন অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমােনর রহমােনর সভাপিতত্েব
বক্তব্য েদন বাংলা একােডিমর মহাপিরচালক শামসুজ্জামান খান ও
িশল্পী হােশম খান।
পের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুেনর সভাপিতত্েব অনুষ্িঠত অিধেবশেন
অবসরপ্রাপপ্ত েলফেটন্যান্ট কর্েনল কাজী সাজ্জাদ আলী জিহর বীর
প্রতীক ও খুলনায় ১৯৭১ গণহত্যা-িনর্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘেরর
প্রধান িনর্বাহী কাজল আব্দুল্লাহ আেলাচনায় অংশ েনন। সূত্র:
িবিডিনউজ২৪
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