############# পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১) ###############
ভাষা আন্দালন্নর কিছু গুরুত্বপূ র্ণ তথ্যঃ
ড. মু হাম্মদ শহীদুল্লাহ ২৪ শশ জু লাই, ১৯৪৭ সান্ল দদকনি আজাদ পকিিায় ভাষা সমসযা সংক্রান্ত এিটি কনবন্ধন প্রিাশ িন্রকছন্লন। এখান্ন
কতকন বন্লকছন্লন কবন্দশী ভাষা কহন্সন্ব যকদ ইংন্রজী ভাষা পকরতযাজয হয় তাহন্ল বাংলা আমান্দর পাকিস্তাকন রাস্ট্র ভাষা এবং কিতীয় ভাষা
কহন্সন্ব উদুণ কবন্বচনা িরা শযন্ত পান্র।
কডন্সম্বর ১৯৪৭
পাকিস্তান্নর কশক্ষামন্ত্রী ফজলু র রহমান্নর শনতৃন্ত্ব কশক্ষা সন্ম্মলন অনু কিত হয়। এইখান্ন প্রথ্ম সরিারী ভান্ব কসিান্ত হয় শয, উদুণই হন্ব
পাকিস্তান্নর এিমাি রাস্ট্র ভাষা।
২৩ শশ শফব্রুয়ারী, ১৯৪৮
পাকিস্তান্নর গর্পকরষন্দ প্রথ্ম অকিন্বশন্নর প্রথ্ম কদনই কুকমল্লার িংন্েস সদসয িীন্রন্দ্রনাথ্ দত্ত উদুণর পাশাপাকশ বাংলান্িও রাস্ট্রাভাষা
িরার প্রস্তাব িন্রন। যকদও প্রস্তাবটি গৃ হীত হয় কন।
ঢািায় কম. কজন্নাহঃ
১৯ শশ মাচণ, ১৯৪৮ সান্ল পাকিস্তান্নর প্রথ্ম গভর্ণর কম. কজন্নাহ ঢািায় আন্সন। ২১ শশ মাচণ, ১৯৪৮ সান্ল শরসন্িাসণ ময়দান্ন এবং ২৪ শশ
মাচণ, ১৯৪৮ সান্ল িাযণন হন্ল ভাষর্ শদন। উভয় ভাষন্র্ কতকন উন্ল্লখ িন্রন শয উদুণই হন্ব পাকিস্তান্নর এিমাি রাস্ট্রভাষা।
রাজননকতি সংগঠন গন্ে উঠাঃ
তমু কি মজকলশঃ
২ রা শসন্েম্বর, ১৯৪৭ সান্ল ঢািা কবশ্বকবদযালন্য়র প্রগকতশীল ছাি ও কশক্ষন্িরা ভাষা আন্দালন্নর জনয এিটী ফ্রন্ট গন্ে শতান্লন। এর
আহবায়ি ঢািা কবশ্বকবদযালন্য়র পদাথ্ণ কবজ্ঞান কবভান্গর তরুর্ অিযাপি আবু ল িান্শম।
শডন্মান্ক্রটিি লীগ (Democratic League):
শসন্েম্বর, ১৯৪৭ সান্ল জনাব ওলী আহাদ মু সলীম লীগ শথ্ন্ি শবকরন্য় এন্স ভাষা আন্দালন্নর জনয এই সংগঠনটি গন্ে শতান্লন।
যু বলীগঃ
শসন্েম্বর ১৯৪৭ সান্ল ঢািা বু কেগঙ্গা নদীন্ত শনৌিায় বন্স যবলীগ গঠিত হয়।
ছািলীগঃ
৪ঠা জানু য়ারী, ১৯৪৮ সান্ল ছািলীগ গঠিত হয়।
আওয়ামী মু সলীম লীগঃ
২৩ শশ জু ন, ১৯৪৯ সান্ল ঢািার শরাজ গান্ডণন্ন মাওলানা আব্দু ল হাকমদ খান ভাষার্ীন্ি সভাপকত িন্র জনাম শামসু ল হিন্ি সািারর্
সম্পাদি, শশখ মু কজবু র রহমান শি যু গ্ম সািারর্ সম্পাদি িন্র আওয়ামী মু সলীম লীগ গঠিত হয়।
১৯৫৪ সান্ল প্রান্দকশি পকরষন্দর কনবণাচন্ন যু ক্তফ্রন্ট কবপু ল শভান্ে জয়লাভ িরন্ল এবং রাজনীকত শথ্ন্ি সাম্প্রদাকয়িতা কবষবাষ্প মুক্ত িরার
জনয প্রকতিার ৬ বছর পন্র মু সলীম শব্দটি বাদ কদন্য় আওয়ামীলীগ রাখা হয়।
রাস্ট্রভাষা সংোম পকরষদঃ
২রা শসন্েম্বর, ১৯৪৮ সান্ল ঢািা কবশ্বকবদযালন্য়র প্রগকতশীল ছাি কশক্ষন্িরা ভাষা আন্দালন্নর জনয এই সংগঠনটি গন্ে শতান্লন। ১১ ই
মাচণ শি (১৯৪৯-১৯৫১) ৩ বছর ভাষা কদবস কহন্সন্ব পাকলত হয়।

কবশ্বকবদযালয় রাস্ট্রভাষা িমণ পকরষদঃ
১৯৫১ সান্লর ১১ ই মাচণ রাস্ট্রভাষা কহন্সন্ব ভাষানসকনি আব্দু ল মকতন শি আহবায়ি িন্র এই পকরষদ গঠিত হয়।
সবণদলীয় রাস্ট্রভাষা সংোম পকরষদঃ
৩১ শশ জানু য়ারী, ১৯৫২ সান্ল ঢািার বার িাউকিন্ল লাইন্েরী ঘন্র মাওলানা আব্দু ল হাকমদ খান ভাষানীন্ি সভাপকত িন্র এই পকরষদ
গঠিত হয়। অতঃপর এই পকরষদ আগামী ২১ শশ জানু য়ারী সারা পূ বণ বাংলায় হরতাল আহবান িন্র।
দুকনয়ািাপান্না ৩০ কমকনেঃ
২১ শশ শফব্রুয়ারী, ১৯৫২ সান্ল ঐকদন কবিাল ৩ো ২০ কমকনে শথ্ন্ি ৩ো ৫০ কমকনে পযণন্ত ভাষা দসকনি জনাব গাজীউল হন্ির সভাপকতন্ত্ব
সমান্বশ শুরু হয়। জনাব আব্দু স সামাদ আজাদ ১০ জন িন্র অসংখয কমকছল শবর িরার মািযন্ম ১৪৪ িারা ভাঙ্গার িমণসূচী শদন।
প্রথ্ম শহীদ কমনারঃ
রাজশাহী সরিারী িন্লন্জ প্রথ্ম শহীদ কমনার কনমণার্ িরা হয়। ২১ শশ শফব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল রান্ত।
ঢািায় প্রথ্ম শহীদ কমনারঃ
২২ শশ শফব্রুয়ারী, ১৯৫২ সান্ল ঢািায় প্রথ্ম শহীদ কমনান্রর কডজাইন িন্রন, “ডাঃ বদরুল আলম” ও “সাঈদ হায়দার”। ২৩ শশ
শফব্রুয়ারী, ১৯৫২ সান্ল ১০ ফু ে উচ্চতা ও ৬ ফু ে প্রন্ের শহীদ কমনারটী উন্ভাদন িন্র ভাষা দসকনি শহীদ সকফউর রহমান্নর কপতা
শমৌলভী মাহমু দুর রহমান।
পাকিস্তাকন পু কলশ বাকহনী ২৪ শশ শফব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল রান্ত শহীদ কমনারটি শভন্ঙ্গ শফন্লন। আলাউকিন আল আযাদ স্মৃকতকমনার িকবতাটি
রচনা িন্রন।
প্রথ্ম প্রিাকশত িকবতাঃ
“িাাঁদন্ত আকসকন আকম
ফাাঁকসর দাকব কনন্য় এন্সকছ” – কলন্খন্ছন মাহবু বুল আলম শচৌিু রী
একুন্শর প্রথ্ম সংিলনঃ
১৯৫৩ সান্ল ২১ শশ শফব্রুয়ারীর নান্ম প্রথ্ম সংিলন প্রিাকশত হয়। এর প্রিাশি কছন্লন পু কথ্ঘর কলঃ পন্ক্ষ মু হাম্মদ সু লতান। সম্পাদি
কছন্লন হাসান হাকফজু র রহমান।
পাকিস্তান্নর সংকবিানঃ
জানু য়ারী ১৯৫৬ সান্ল পাকিস্তান্নর খসো সংকবিান গৃ হীত হয় যা ২৩ শশ মাচণ, ১৯৫৬ সান্ল সংকবিান িাযণির হয়। এই সংকবিান্ন গভর্ণর
শজনান্রল পদ পকরবতণ ন িন্র রাস্ট্রপকত পদ্ধকত প্রবতণ ন িরা হয়। এই সু বান্দ পাকিস্তান্নর প্রথ্ম শপ্রকসন্ডন্ট ইস্কাদার কমজণা। আইয়ূব খান শি
প্রিান সামকরি শাসি িরা হয়।
** বাংলান্ি রাস্ট্রভাষা কহন্সন্ব মযণাদা শদওয়া হয় সংকবিান্নর ২১৪ নম্বর আটিণন্িন্ল।
আইয়ূব খানঃ
৭ ই অন্টাবর, ১৯৫৮ সান্ল পাকিস্তান্নর শপ্রকসন্ডন্ট ইস্কাদার কমজণা সামকরি শাসন জাকর িন্রন এবং আইয়ূব খানন্ি প্রিান সামকরি শাসি
কহন্সন্ব কনযুক্ত িন্রন। ২৭ শশ অন্টাবর, ১৯৫৮ সান্ল আইয়ূব খান ইস্কাদার কমজণান্ি ক্ষমতাচূযত িন্র রাস্ট্রপকতর ক্ষমতা দখল িন্রন।

শশখ মু কজবু র রহমান্নর ৬ দফাঃ
৫ ও ৬ ই শফব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সান্ল শনজাম-ই-ইসলামী শনতা শচৌিু রী মু হাম্মদ আলী বাসভবন্ন কনকখল পাকিস্তান জাতীয় সন্ম্মলন্ন শশখ
মু কজব ৬ দফা দাবী উত্থাপন িন্রন। ১১ ই শফব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সান্ল লান্হার কবমানবদন্র সাংবাকদিন্দর প্রন্ের জবান্ব শশখ মু কজব বন্লন,
“৬ দফা বাঙ্গালী জাকতর মু কক্তর সনদ”। ৬ দফার িারন্র্ বঙ্গবন্ধু শি আগেতলা ষেযন্ত্র মামলার আসামী িরা হয়।
স্বািীনতা পকরিল্পনা ও ষেযন্ত্র মূ লি মামলাঃ
১৯৬৭-৬৮ সান্ল স্বািীনতা পকরিল্পনা িরা হয়। আকমর শহান্সন নান্ম কবমান বাকহনীর অবসর প্রাপ্ত অকফসার স্বািীনতা পকরিল্পনার িথ্া
পাকিস্তানী শগান্য়দার কনিে ফাস িন্র শদন।
১৮ ই জানু য়ারী, ১৯৬৮ সান্ল শশখমুকজবু র রহমান শি শিন্দ্রীয় িারাগার শথ্ন্ি মু কক্ত কদন্য় পু নরায় শজলন্গন্ে শেফতার িরা হয় এবং ঢািা
িযান্টনন্মন্ন্ট কনন্য় যাওয়া হয়।
১১ ই একপ্রল, ১৯৬৮ সান্ল শেশাল ট্রাইবু যনাল গঠন িরা হয়। এই ট্রাইবু যনান্ল শচয়ারমযান কছন্লন পাঞ্জাবী কবচারপকত S. A. Rahman
এবং দুজন বাঙ্গালী কবচারি M. Rahim (Sylhet) & M. Hakim (Khulna)
১৯ শশ জু ন, ১৯৬৮ সান্ল রাস্ট্র বনাম শশখমু কজব ও অনযানয নান্ম আগেতলা ষেযন্ত্র মামলা িরা হয়। এই মামলায় শশখ মু কজবন্ি আসামী
িন্র িন্র শমাে ৩৫ জনন্ি আসামী িরা হয়। স্বাক্ষী কহন্সন্ব ২৫১ জন এবং রাজ স্বাক্ষী কহন্সন্ব ১১ জন এবং তদন্ত পু কলশ অকফসার কছন্লন
শমাস্তাকফজু র রহমান।
১৫ ই শফব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সান্ল আগেতলা ষেযন্ত্র মামলার আসামী সান্জণন্ট জহুরুল হিন্ি ঢািার িযান্টনন্মন্ন্ট হতযা িরা হয়।
১৮ ই শফব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সান্ল রাজশাহী কবশ্বকবদযালন্য়র প্রন্টার ড. শামসু ন্জাহান্ি হতযা িরা হয়।
২০ শশ শফব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সান্ল মামলা প্রতযাহার িরা হয়।
২২ শশ শফব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সান্ল শশখ মু কজব সহ অনযানযরা মু কক্ত পান
২৩ শশ শফব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সান্ল জনাব শতাফান্য়ল আহন্মদ এর প্রস্তান্ব জনতার সমথ্ণন্ন শশখমু কজব বঙ্গবন্ধু উপািী শদওয়া হয়
২৪ শশ মাচণ, ১৯৬৯ সান্ল গর্অন্ভযাত্থান হয়।
৭০ ওন্য় কনবণাচন / জাতীয় পকরষন্দর কনবণাচনঃ
কনবণাচন্নর তাকরখঃ ৭ কডন্সম্বর, ১৯৭০
শমাে আসনঃ ৩১৩ টি [কনবণাকচত আসন ৩০০ টি + সংরকক্ষত মকহলা আসন ১৩ টি]
পূ বণ পাকিস্তান পায় = ১৬৯ টি আসন [১৬২ টি আসন + ৭ টি সংরকক্ষত আসন]
আওয়ামীলীগ জয় লাভ িন্র = ১৬৭ টি আসন [১৬০ টি আসন + ৭ টি সংরকক্ষত আসন]
প্রান্দকশি কনবণাচনঃ
তাকরখঃ ১৭ কডন্সম্বর, ১৯৭০
শমাে আসনঃ ৩১০ টি
আওয়ামীলীগ ২৯৮ টি

#################### মহান মু কক্তযু দ্ধ #####################
ইয়াকহয়া খানঃ
২৪শশ মাচণ, ১৯৬৯ সান্ল আইয়ূব খান্নর গর্অভুযথ্ান্নর পদতযাগ িরন্ল ২৫ শশ মাচণ, ১৯৬৯ সান্ল ইয়াকহয়া খান ক্ষমতা লাভ িন্রন।
League framework Order:
২৮ শশ মাচণ, ১৯৭০ সান্ল শপ্রকসন্ডন্ট ইয়াকহয়া খান আইনগত িাঠান্মার মািযন্ম কনবণাচন শদওয়ার শঘাষর্া শদন এর ফন্ল ৭ কডন্সম্বর, ১৯৭০
সান্ল জাতীয় পকরষদ কনবণাচন এবং ১৭ ই কডন্সম্বর, ১৯৭০ সান্ল প্রান্দকশি পকরষন্দর কনবণাচন হয়।
জাতীয় পকরষন্দর কনবণাচন্নর ফলাফলঃ
জনসংখযার কভকত্তন্ত ৩০০ টি আসন বন্টন িরা হয় যার মন্িয পূ বণ পাকিস্তান্নর কছল ১৬২ টি আসন এবং পকিম পাকিস্তান্ন কছল ১৩৮ টি
আসন। সংরকক্ষত মকহলা আসন কছল ১৩ টি যার ৭ টি পূ বণ পাকিস্তান্ন এবং ৬ টি পকিম পাকিস্তান্ন। আওয়ামীলীগ ৩০০ টি আসন্নর মন্িয
১৬২ টি আসন লাভ িন্র এবং সংরকক্ষত আসন ৭ টি লাভ িন্র। আওয়ামীলীগ শমাে ১৬৯ আসন্ন জয়লাভ িন্র।
১৩ ই শফব্রুয়ারী, ১৯৭১ সান্ল ইয়াকহয়া বলন্লন, আগামী ৩রা মাচণ অকিন্বশন বসন্ব।
১লা মাচণ, ১৯৭১ সান্ল ইয়াকহয়া বন্লন অকিন্বশন অকনকদণ ষ্ট িান্লর জনয বন্ধ।
২রা মাচণ ১৯৭১ সান্ল ঢািা কবশ্বকবদযালন্য়র িলাভবন্ন আ.স.ম. আব্দু র রন্বর শনতৃন্ত্ব প্রথ্ম পতািা উন্ত্তালন িরা হয়।
অপান্রশন সাচণ লাইেঃ
২৫ শশ মাচণ রান্ত ঢািা কবশ্বকবদযালন্য়র ১০ জন কশক্ষি ও ৩০০ জন ছাি িমণচারী কনহত হয়। পাকিস্তান বাকহনী িতৃণি বাঙ্গালী জাকতর উপর
পকরচাকলত সাংন্িকতি নাম কছল অপান্রশন সাচণ লাইে। এর উন্িযশয কছল বাঙ্গালী সংগঠিত অস্ত্রিারী এবং সংগঠিত শকক্ত ধ্বংস িরা।
২৫ শশ মাচণ, ১৯৭১ সান্ল শপ্রকসন্ডন্ট ইয়াকহয়া খান এই অপান্রশন সাচণ লাইন্ে স্বাক্ষর িন্রন। অতঃপর পাকিস্তান শসনাবাকহনী রাত ১১ োয় /
১১:৩০ কমকনন্ে অকভযান চালায়। এই অকভযান্ন ঢািা কবশ্বকবদযালন্য়র ১০ জন কশক্ষি ও ৩০০ জন ছাি িমণচারী কনহত হয়। এই রান্তই শুিু
ঢািা শহন্র ৬০০০ কনরীহ মানু ষ কনহত হয়। ২৫ শশ মাচণ কদবাগত রাত ১:৩০ োয় / ২৬ শশ মান্চণর প্রথ্ম প্রহন্র িানমকির ৩২ নং বােী
শথ্ন্ি শশখ মু কজবু র রহমান শেফতার হন।
স্বািীনতা শঘাষর্াঃ
২৫ শশ মাচণ, ১৯৭১ কদবাগত রাত সান্ে বান্রাো অরথ্াত ২৬ শশ মান্চণর প্রথ্ম প্রহন্র ততিালীন E.P.R (East Pakistan Rifles)
বতণ মান BGB (Border Guards Bangladesh) এর ওয়যারন্লন্সর মািযন্ম আওয়ামীলীগ শনতা জহুর আমন্হদ শচৌিু রীর (যার নান্ম
চট্রোম শেকডয়ান্মর নামিরর্ িরা হয়) কনিে এিটি বার্ী শপ্ররর্ িন্রন। বার্ীটি ইংন্রজীন্ত কছল যান্ত কবশ্ববাসী মযান্সজটি বু ঝন্ত পান্র।
মযান্সজটি কছলঃ
“This may be the Last message from today Bangladesh is Independent”

স্বািীন বাংলা শবতার শিন্দ্রঃ
২৬ শশ মাচণ, ১৯৭১ সান্ল শবলা ২ো ১০ কমকনন্ে সময় শচৌিু রীন্বলান্লর শনতৃন্ত্ব চট্রোম িালু রঘান্ে শবতার শিন্দ্র প্রকতিা িরা হয়। স্বািীন
বাংলা শবতার শিন্ন্দ্রর প্রকতিািালীন নাম কছল “স্বািীনবাংলা কবপ্লবী শবতার শিন্দ্র” পন্র তা নামিরর্ িরা হয় “স্বািীনবাংলা শবতার শিন্দ্র”
নান্ম।

২৬ শশ মাচণ, ১৯৭১ সান্ল শবলা ২ো ১০ কমকনন্ের সময় শমাহাম্মদ হান্নান (ততিালীন চট্রোম শজলার আওয়ামীলীন্গর সািারর্ সম্পাদি
কছন্লন) বঙ্গবন্ধুর পন্ক্ষ স্বািীনতা শঘাষর্া িন্রন। হান্নান সান্হবও ইংন্রজীন্ত স্বািীনতার শঘাষর্া শদন। ঐকদন সন্ধযা ৭ো ৪০ কমকনন্ের সময়
আবু ল িান্শম সন্দ্বীপ বঙ্গবন্ধুর পন্ক্ষ স্বািীনতার শঘাষর্া পাঠ িন্রন।

পন্রর কদন ২৭ শশ মাচণ, ১৯৭১ সান্ল শমজর কজয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পন্ক্ষ স্বািীনতার শঘাষর্া পাঠ িন্রন। শুিু ২৭ শশ মাচণ নয়, শমজর
কজয়াউর রহমান ২৭ শশ মাচণ সহ ২৮ শশ মাচণ ও ২৯ শশ মাচণ শমাে ৩ কদন বঙ্গবন্ধুর পন্ক্ষ স্বািীনতার শঘাষর্া পাঠ িন্রন।

মু কক্তন্ফৌজ গঠন / মু কক্তবাকহনী গঠনঃ
৩ একপ্রল, ১৯৭১ সান্ল ততিালীন কসন্লে শজলা (তাকলয়াপাো) চা বাগান্ন (বতণ মান্নর হকবগন্ঞ্জর মািবপুন্র) বঙ্গবীর M. A. G. Osmani
এর শনতৃন্ত্ব ৫০০০ সামকরি ও ৮০০০ শবসামকরি শমাে ১৩০০০ সদসয কনন্য় মু কক্তন্ফৌজ গঠিত হয়। বাংলান্দশ ১ম সরিার গঠন্নর পর ১১
ই একপ্রল, ১৯৭১ সান্ল মু কক্তন্ফৌজ নাম পকরবতণ ন িন্র মু কক্তবাকহনী নামিরর্ িরা হয়।
সরিার গঠনঃ
১০ই একপ্রল, ১৯৭১ সান্ল ভারন্তর কিপু রা রান্জযর আগরতলায় বাংলান্দন্শর প্রথ্ম সরিার গঠন িরা হয়। এইসরিারন্ি প্রবাসী সরিার বলা
হয়। প্রবাসী সরিান্রর সদর দফতর কছল িলিাতার ৮নং কথ্ন্য়োর শরান্ড। এই সরিার কছল রাস্ট্রপকত শাকসত সরিার। এই সরিান্রর শমাে
সদসয সংখযযা কছল ৬ জন।
৬ জন সদসয কবকশষ্ট বাংলান্দন্শর ১ম সরিারঃ
১) রাষ্ট্রপকত ও সবণাকিনায়িঃ শশখ মু কজবু র রহমান
২) অোয়ী রাষ্ট্রপকত ও উপরাষ্ট্রপকতঃ দসয়দ নজরুল ইসলাম
৩) প্রিানমন্ত্রীঃ তাজউকিন আহমদ
৪) পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীঃ খদিার শমাশতাি আহন্মদ
৫) অথ্ণ, বাকর্জয ও কশক্ষামন্ত্রীঃ মনসুর আলী
৬) স্বরাষ্ট্র, িৃকষ, িার্ ও পু নণবাসনমন্ত্রীঃ এ, এইচ, এম িামরুজামান
শপথ্ েহর্ঃ
১৯ একপ্রল, ১৯৭১ সান্ল তৎিালীন কুকষ্টয়ায় শজলার শমন্হরপু র মহকুমা দবদযনাথ্তলা ইউকনয়ন্ন ভন্বর পাোোন্ম (বতণ মান মু কজবনগর)
বাংলান্দন্শর ১ম সরিান্রর শপথ্ অনু কিত হয়। অিযাপি ইউসু ফ আলী, উপরাষ্ট্রপকত দসয়দ নজরুল ইসলামন্ি শপথ্ িরান অতঃপর দসয়দ
নজরুল ইসলাম প্রিানমন্ত্রী সহ অনয সিল সদসযন্দরন্ি শপথ্ পাঠ িরান। আনু িাকনিভান্ব সরিার গঠন হয় ১৯৭১ সান্লর ১৭ই একপ্রল।
মু কক্তযুন্ের িমািঃ
মু কক্তযুন্ের িমাি কছল পযণায়ক্রন্ম (উপর শথ্ন্ি কনন্চ)
১) সবণাকিনায়ি শশখ মু কজবু র রহমান
২) সহ সবণাকিনায়ি দসয়দ নজরুল ইসলাম
৩) প্রকতরক্ষামন্ত্রী তাজউকিন আহমদ
৪) প্রিান শসনাপকত আতাউল গকর্ ওসমানী
৫) (ি) কচফ অব োফ (িন্র্ণল আব্দু র রব) – শজড শফাসণ, এস শফাসণ এবং শি শফাসণ; ১-৬ নং শসটর
(খ) শডপু টি কচফ অব োফ (এয়ারভাইস মারশাল এন্ি খদিার)- শসটর বাকহনী ৭-১১ নম্বর শসটর
৭ জন বীর মু কক্তন্যাোর পদবীঃ
কসপাহী – হাকমদুর রহমান, শমাস্তফা িামাল ; লযাি নান্য়ি – মু কি আব্দু র রব, নূ র শমাহাম্মদ;
িযান্েন – জাহাঙ্গীর; শস্কায়াড্রন ইকঞ্জকনয়ার – রুহুল আকমন এবং ফ্লাইে শলফন্েনযান্ট- মকতউর রহমান

মু কক্তযুন্দ্ধ শসটর সমূন্হর বর্ণনাঃ
শসটর নং
শসটর / এলািা
দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িমািার
শসটর ১
চট্রোম, পাবণতয চট্রোম এবং শফনী নদী পযণন্ত
শমজর কজয়াউর রহমান (একপ্রল-জু ন)
শমজর রকফকুল ইসলাম (জু ন-কডন্সম্বর)
শসটর ২
শনায়াখালী, কুকমল্লা, আখাউো, দভরব এবং ঢািা ও ফকরদপু র শজলার অংশকবন্শষ
শমজর খান্লদ শমাশাররফ (একপ্রল-শসন্েম্বর)
শমজর হায়দার (শসন্েম্বর-কডন্সম্বর)
শসটর ৩
আখাউরা দভরব শরললাইন হন্ত পূ বণকদন্ি কুকমল্লা শজলা, কিন্শারগঞ্জ, হকবগঞ্জ ও ঢািা শজলার অংশকবন্শষ।
শমজর শকফউল্লাহ (একপ্রল-শসন্েম্বর)
শমজর িাজী নু রুজামান (শসন্েম্বর-কডন্সম্বর)
শসটর ৪
কসন্লে শজলার পূ বণাঞ্চল, শখায়াই, শান্য়স্তাগঞ্জ শরললাইন শথ্ন্ি পূ বণ ও উত্তরকদন্ি কসন্লে ডাইউকি সেি।
শমজর কস আর দত্ত
শসটর ৫
কসন্লে শজলার পকিম এলািা এবং কসন্লন্ের ডাইউকি সেি শথ্ন্ি সু নামগঞ্জ এবং বৃ হত্তর ময়মনকসংন্হর সীমান্ত অঞ্চল
শমজর মীর শওিত আলী
শসটর ৬
েহ্মপু ি নন্দর তীরবতী অঞ্চল বযতীত সমে রংপু র শজলা ও ঠাগুরগাাঁও
উইং িমািার বাশার
শসটর ৭
সমে রাজশাহী, ঠাকুরগাাঁও ছাো কদনাজপু ন্রর অবকশষ্ট অংশ এবং েহ্মপু ি নন্দর তীরবতী এলািা বযতীত সমে পাবনা ও বগুো শজলা
শমজর িাজী নু রুজামান
শসটর ৮
সমে কুকষ্টয়া ও যন্শার শজলা, ফকরদপু ন্রর অংশকবন্শষ এবং শদৌলতপু র সাতকক্ষরা সেি পযণন্ত খু লনা শজলার এলািা
শমজর আবু ওসমান (অন্টাবর পযণন্ত)
শমজর এম এ মনসু র (আগে – কডন্সম্বর)
শসটর ৯
সাতকক্ষরা শদৌলতপু র সেি সহ খু লনা শজলার সমে দকক্ষর্াঞ্চল এবং বৃ হত্তর বকরশাল ও পেুয়াখালী শজলা
শমজর আব্দু ল জকলল (একপ্রল-কডন্সম্বর)
এম. এ. মঞ্জুর (অকতকরক্ত দাকয়ত্ব)
শসটর ১০

অভযন্তরীর্ শনৌপথ্ ও সমু দ্র উপকূলীয় অঞ্চল, চট্রোম ও চালনা
মু কক্তবাকহনীর শট্রকনং প্রাপ্ত শনৌ-িমািার
শসটর ১১
কিন্শারগঞ্জ বযতীত সমে ময়মনকসংহ অঞ্চল
শমজর আবু তান্হর (একপ্রল-নন্ভম্বর)
ফ্লাইে শলঃ এম হাকমদুল্লাহ (নন্ভম্বর-কডন্সম্বর)

** সংন্ক্ষন্প মন্ন রাখার জনয
১) একজর – এি নম্বর শসটর, কজয়াউর রহমান, রকফকুল ইসলাম
২) মেুখাহা – দুইনম্বর, খান্লদ শমাশাররফ, হায়দার
৩) সকতনু – সকফউল্লাহ, কতন নম্বর শসটর, নু রুজামান
৪) কসচা – কস আর দত্ত, চার নম্বর শসটর
৫) পাাঁচশত – পাাঁচ নম্বর শসটর, শমজর শওিত
৬) বাছ – উইং িমািার বাশার, ছয় নম্বর শসটর
৭) সাতানু – সাত নম্বর শসটর, িাজী নু রুজামান
৮) ও-আেমন – ওসমান, আেনম্বর শসটর, মনসু র
৯) জনম – জকলল, নয় নম্বর শসটর, মঞ্জুর
১০) H2O – শনৌবাকহনী িারা চাকলত, ১০ নম্বর শসটর
১১) এগারহাতা – এগার নম্বর শসটর, হাকমদুল্লাহ, িন্র্ণল তান্হর
Operation Jackpot মু কক্তযু ন্দ্ধর সময় গুতুত্বপূ র্ণ অপান্রশন। বাংলান্দন্শর মু কক্তযু দ্ধন্ি বলায় হয় জনযু ে িারর্ জনগর্ এই যু দ্ধন্ি
সমথ্ণন িন্রন্ছ,
১৪ই আগষ্ট, ১৯৭১ সান্ল মংলা শপােণ এ ৫০ টি এবং কচোগাং শপান্েণ ১০ টি শগালাবারুদ সহ জাহাজ আন্স।
৬ ই কডন্সম্বর ভারত বাংলান্দশন্ি সবণপ্রথ্ম স্বীিৃকত শদয়।
স্বািীনতা যুন্দ্ধ অবদান রাখার জনয শখতাবপ্রাপ্ত শমাে ৬৭৭ জন মু কক্তন্যাো
এন্দর মন্িয ৭ জন বীরন্েি; বীরউত্তম ৬৯ জন; বীরকবক্রম ১৭৫ জন এবং বীর প্রতীি ৪২৬ জন।
সবণন্শষ কবরকবক্রম – কেন্গকডয়ার শজনান্রল জাকমল (মরন্র্াত্তর)
বীরপ্রতীি শখতাবপ্রাপ্ত দুজন মকহলা ১) তারামন কবকব (কুকেোম), ২) শসতারা খানম (কিন্শারগঞ্জ)
শখতাব প্রাপ্ত কবন্দশী মু কক্তন্যাদ্ধা – ডকিউ. এইচ. ওডারলযাি (অন্স্ট্রকলয়া)
Concert for Bangladesh আন্য়াজন িন্র- জজণ হযাকরসন (যু ক্তরাষ্ট্র) ও পকিত রকব সংির (ভারত)
প্রথ্ম শত্রুমু ক্ত শজলা – যন্শার (৭ ই কডন্সম্বর, ১৯৭১)

