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না। িকন্তু তারা িশক্ষাদীক্ষায় িহন্দুেদর েচেয়ও অগ্রসর িছল।
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প্রিতষ্িঠত মুসিলম আইনজ্ঞ িছেলন। েসরূপ অবস্থা কলকাতায় িছল না।
মুষ্িটেময় েয ক’জন বাঙালী মুসিলম েলখাপড়া িশেখিছল তােদর পক্েষ
প্রিতেবশী অগ্রসর িহন্দুেদর সােথ প্রিতেযাগীতা কের চাকিরেত
প্রেবশ করা এেতাটা সহজ িছল না। সহজ িছল না িশল্প বা ব্যবসাবািণজ্েয সামেন এগুেনা। পূর্ব েথেক প্রিতষ্িঠত িহন্দুরা তােদর
জন্য সামান্যতম স্থানও েছেড় িদেত রাজী িছল না। িচত্তরঞ্জন দাশ
একবার চাকিরেত মুসলমানেদর জন্য সংখ্যানুপােত বরাদ্েদর কথা
বেলিছেলন, িকন্তু বর্ণিহন্দুগণ েস প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ নােকাচ কের
েদয়। আজেকর ভারেত আজও তারা িদচ্েছ না। ভারেত মুসলমানেদর সংখ্যা
শতকরা ১৫ ভাগ হেল িক হেব, সরকাির চাকিরেত শতকরা ৩ ভাগও তারা নয়।
ফেল ভারেতর মুসলমানগণ আজ েস েদেশর নমশুদ্র বা হিরজনেদর েথেকও
পশ্চাদপদ। েস েঘাষণািট এেসেছ সােবক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন
িসং কর্তৃক স্থািপত সাচার কিমশেনর িরেপার্েট।
বাঙলার মুসিলমেদর িপিছেয় পড়ার িকছু ঐিতহািসক কারণও রেয়েছ।
উপমহােদেশ ব্িরিটশ শাসেনর শুরু বাংলা েথেকই। েসিট ১৭৫৭ সােল। অপর
িদেক িদল্িল ও তার আেশ পােশর উত্তর ভারত পরাধীন হয় ১৮৫৭ সােল
অর্থাৎ বাংলার পরাধীন হওয়ার ১০০ বছর পর। পরাধীনতার এই একশ’ বছের
বাংলার মুসলমানগণ শুধু িপিছেয়েছ, এগুেনার সুেযাগ পায়িন। কারণ,
তােদরেক এগুেনার সুেযাগ না েদয়াই েস সমেয়র ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ
শাসকেদর পিলিস িছল। তারা বরং সুেযাগ কের িদেয়িছল িহন্দুেদর।
ভারেতর উপর ব্িরিটশ অিধকৃিতেক বাঁিচেয় রাখার স্বার্েথ েলাকবেলর

প্রেয়াজন িছল। তারা েস েলাকবল সংগ্রহ কেরেছ িহন্দুেদর েথেক।
মুসিলম শাসকেদর েথেক সাম্রাজ্য েকেড় েনয়ার কারেণ মুসিলমগণ
ব্িরিটশেদর শত্রু মেন করেতা,তােদর ন্যায় আগ্রাসী কােফর শক্িতেক
সহায়তা েদয়ােক তারা শিরয়েতর দৃষ্িটেত হারাম মেন কেরেছ।েতমিন
ব্িরিটেশরাও শত্রু ভাবেতা মুসিলমেদর। মুসিলমগণ ব্িরিটশ স্বার্েথর
েহফাজেত কাজ করেব -েসিট েবাধগম্য কারেণই তারা িবশ্বাস কেরিন। ফেল
উভেয়র মােঝ সহেযািগতার মানিসক প্েরক্ষাপট িছল না। িকন্তু
িহন্দুেদর ক্েষত্ের েসিট িছল অর্থ ও প্রিতপত্িত লােভর সুেযাগ।
িহন্দুেদর খুিশ কের দেল রাখার জন্য ব্িরিটশ শাসেকরা মুসিলমেদর
েথেক জিম িছিনেয় িহন্দুেদর জিমদার বানােনা শুরু কের। মুসিলমেদর
সর্বক্েষত্ের দািবেয় রাখার জন্য িহন্দু জিমদারগণ ব্যবহৃত হয়
ব্িরিটেশর লািঠয়াল রূেপ। িশক্ষাক্েষত্ের মুসিলমেদর অনগ্রসর রাখার
জন্য মকতব-মাদ্রাসার নােম পূর্ব েথেক বরাদ্দকৃত খাজনামুক্ত জিমও
িছিনেয় েনয়া হয়। ব্িরিটশ ঐিতহািসক ম্যাক্সমুলােরর মেত ইংেরজেদর
হােত বাংলা অিধকৃত হওয়ার আেগ বাংলার বুেক ৪০ হাজােরর েবশী িশক্ষা
প্রিতষ্ঠান িছল। িকন্তু েসগুিলর হাত েথেক বরাদ্দকৃত জিম েকেড়
েনওয়ায় সবগুিলই িবলুপ্ত হেয় যায়। ব্িরিটেশর আগমেনর আেগ রাষ্ট্র
ভাষা ও মুসিলমেদর বুদ্িধবৃত্িতর ভাষা িছল ফার্িস। ফার্িস ভাষার
বদেল ইংেরজী ভাষা চালু হওয়ায় শুরু হয় মারাত্মক বুদ্িধবৃত্িতক
অপুষ্িট। এভােব মুসিলম সমােজ দ্রুত বৃদ্িধ পায় িনরক্ষরতার সােথ
অিশক্ষা।
বাংলার মুসিলমেদর ঘােড় িছল েগালামী ও েশাষেণর দুেটা েজায়াল। একিট
ব্িরিটশ ঔপিনেবিশকেদর। অপরিট অত্যাচাির িহন্দু জিমদারেদর। বাংলার
মুসিলমগণ েগালামীর প্রথম ১০০ বছর যাবত স্েরফ দ্রুত নীেচ েনেমেছ।
িদল্িল ও উত্তর ভারেতর মুসিলমেদর েসৗভাগ্য েয েস সময় ব্িরিটেশর
েগালামী মুক্ত থাকার কারেণ অন্তত েস ১০০ বছর যাবত নীেচ নামার
িবপর্যয় েথেক তারা রক্ষা পায়। অিত ধীের হেলও িশক্ষা-দীক্ষায়
সামেন এগুেনার ধারা তখনও তারা জাির রােখ। িদল্িল, লক্েষৗ, আগ্রা,
লােহার ও অন্যান্য উত্তর ভারতীয় জনপদ যখন স্বাধীনতা হারায় তখন
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ ব্িরিটশেদর নীিতেত িকছুটা পিরবর্তন আেস।
ব্িরিটশগণ তখন বুঝেত পাের একমাত্র িহন্দুেদর উপর িনর্ভরশীল
হওয়ািট তােদর জন্য িবপেদর কারণ হেত পাের। প্রশাসিনক ক্েষত্ের
িহন্দুেদর হােত পুরাপুির িজম্িম হওয়া েথেক বাঁচার গরেজই
মুসিলমেদর েথেকও তারা েলাক িনেয়াগ শুরু কের। এজন্য মুসিলমেদর
িশক্িষত করার প্রেয়াজন েদখা েদয়। বাংলা পরাধীন হওয়ার ১০০ বছর পর
তারা কলকাতা িবশ্বিবদ্যালয় িনর্মাণ কের ১৮৫৭ সােল। অথচ িদল্িল

কবজা করার মাত্র ২১ বছর পরই মুসলমানেদর জন্য আলীগড় িবশ্বিবদ্যালয়
িনর্মােণর অনুমিত েদয়। গুণগত মান িদেয় আলীগড় িবশ্বিবদ্যালয় িছল
উপমহােদেশর
অন্যতম
শ্েরষ্ঠ
িবশ্বিবদ্যালয়।
ক্যাম্ব্িরজ
ও
অক্সেফার্ড িবশ্বিবদ্যালয় েথেক িশক্ষকেদর েডপুেটশেন এখােন িনেয়াগ
েদয়া হত। ফেল উত্তর ভারেতর মুসিলমগণ দ্রুত সামেন এগুেনার সুেযাগ
পায়। সুেযাগ পায় ব্িরিটশ প্রশাসেনর বড় বড় পেদ প্রেবেশর। ১৮৬০
সােল লােহাের প্রিতষ্িঠত হয় িকং এডওয়ার্ড িমিডক্যাল কেলজ এবং
১৮৮২ সােল প্রিতষ্িঠত হয় পাঞ্জাব িবশ্বিবদ্যালয়। অথচ ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্িঠত হয় ১৯২১ সােল এবং ঢাকা েমিডক্যাল কেলজ
প্রিতষ্িঠত হয় ১৯৪৬ সােল। তাছাড়া বাংলার েয অংশ িনেয় পািকস্তান
গড়া হয় েসিট িছল বাংলার সবেচেয় অনুন্নত এলাকা। এ এলাকািট ব্যবহৃত
হেতা কলকাতা েকন্দ্রীক পশ্িচম বাংলার কাঁচামােলর েজাগানদার রূেপ।
ফেল ১৯৪৭ সােল যখন পািকস্তান প্রিতষ্িঠত হয়, তখন েদশিটর যাত্রাই
শুরু হয় একশত বছেরর ব্িরিটশ েশাষেনর ফেল সৃষ্ট পশ্িচম ও পূর্ব
পািকস্তােনর মােঝ িবশাল ৈবষম্য িনেয়। েসিট েযমন িশক্ষাখােত,েতমিন
অর্থনীিতেত। কারণ িশক্ষাগত উন্নয়ন এবং অর্থৈনিতক ও সামািজক
উন্নয়ন েতা একত্ের চেল। অথচ এ ৈবষম্েযর জন্য বাঙালী বুদ্িধজীবী ও
রাজৈনিতক েনতাগণ ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ ও িহন্দু জিমদারেদর েশাষণেক
দায়ী না কের পািকস্তানেক েদাষােরাপ করেত শুরু কের।

মাউন্টব্যােটেনর গ্রামীন বস্িত
উত্তর ভারত ও
ঔপিনেবিশক শাসন

পশ্িচম পািকস্তােনর
শুরুর শত বছর আেগই

অন্তর্ভুক্ত এলাকার উপর
িনর্মম ঔপিনেবিশক েশাষেণ

বাংলার উপর েদশিটর ইিতহােস সবেচেয় ভয়ানক দুর্িভক্ষ েনেম আেস।েস
দুর্িভক্েষ প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাঙালীর মৃত্যু ঘেট।বাঙালী জনগণ
তখন অর্থৈনিতক রক্তশূণ্যতায় িনর্জীব।িবেশষ কের বাংলার মুসিলম
জনগণ।ব্িরিটশ
শাসেনর
১৯০
বছের
যা
িকছু
িশল্েপান্নয়ন
ও
িশক্ষাউন্নয়ন হয় -েসিট কলকাতা ও তার আেশপােশ।পূর্ব পািকস্তান
ভূক্ত পূর্ব বাংলায় নয়।পূর্ব বাংলার মূল অর্থকির ফসল িছল
পাট।িকন্তু পূর্ব বাংলায় েকান পাটকল িছল না।এমন িক িছল না েকান
হাইড্েরািলক জুট প্রেসিসং কারখানা।সকল পাটকল ও পাট প্রেসিসং
ইন্ডাস্ট্রী িছল কলকাতায়।ফেল ১৯৪৭ সােল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর
পূর্ব পািকস্তােনর সমুদয় পাট কলকাতায় মােরায়ািরেদর কােছ পাঠােত
হত।এবং তােদর মাধ্যেমই পািকস্তােনর পাটজাত দ্রব্য আন্তর্জািতক
বাজাের েযত।ফেল পােটর সমুদয় রপ্তািন আয় িনর্ভর করেতা ভারেতর

ইচ্ছা-অিনচ্ছার উপর।তখন অবস্থা কতটা নাজুক িছল েসিট বুঝার জন্য
এিটই যেথষ্ট েয,ভারতীয় বািণজ্য প্রিতিনিধদেলর প্রধান পািকস্তানী
দেলর প্রধানেক একবার দম্ভভের বেলিছেলন,“ভারেতর কােছ িবক্রয় ছাড়া
পাট িনেয় আপনারা আর িক করেত পােরন? পুিড়েয় িদেত পােরন,অথবা
বঙ্েগাপসাগের েফলেত পােরন।” –(C. M. Ali, 1967)।উল্েলখ্য
েয,পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার
পর
পূর্ব
বাংলার
েস
ৈদন্যদশা
থােকিন।কেয়ক বছেরর মধ্েয পূর্ব পািকস্তােন প্রিতষ্ঠা পায় িবশ্েবর
সবেচেয় বৃহৎ পাটকল;েস সােথ ষােটর েবশী বড় বড় পাটকল।েদশিট পাটজাত
দ্র্রব্য রপ্তািনেত ভারতেক ছািড়েয় শীর্ষস্থান দখল কের।
কংগ্েরেসর ন্যায় ব্িরিটশ শাসকেগাষ্ঠীও ভারত িবভাগ ও পািকস্তান
সৃষ্িট পুরাপুির িবেরাধী িছল।ব্িরিটশগণ যখন েদখেলা পািকস্তান
েমেন না েনেল তােদর পক্েষ ভারত েথেক িনরাপেদ েদেশ েফরা
অসম্ভব,তখন তারা আেরক ফন্িদ আঁেট।কােয়েদ আযমেক জািনেয় েদয়,ভারত
ভাগ হেল মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ বাংলা ও পাঞ্জাবেকও ভাগ করা
হেব।কােয়েদ আযম েসিট ভাবেতও পােরনিন।কারণ,বাংলা ভাগ হেল সবেচেয়
ক্ষিতগ্রস্ত
পািকস্তােনর

হেব
পূর্ব
সংখ্যাগিরষ্ঠ

বাংলার
মুসিলম
জনেগাষ্িঠ
জনগণ।লর্ড
মাউন্টব্যােটেনর

অর্থাৎ
ভাষায়

পূর্ববাংলা িছল “The most useless part, a rural slum”। িতিন
কােয়েদ
আযম
মহম্মদ
আলী
িজন্নাহেক
বেলন,পূর্ব
বাংলা
হেব
পািকস্তােনর জন্য েবাঝা। অতএব িজন্নাহর কােছ যুক্িত েপশ
কেরন,বাংলার িবভক্িত এড়ােত হেল ভারত িবভক্িত ও পািকস্তােনর দাবী
ছাড়েত হেব।–(Viceroy’s Ninth Miscellaneous Meeting, 1947 )। তখন
বাংলার গভর্নর িছেলন R G Casey। মাউন্টব্যােটেনর ন্যায় িতিনও একই
যুক্িত েপশ
অন্যান্যেদর

কেরন বাংলার মুসিলম লীগ েনতা েসাহরাওয়ার্দীর ও
কােছ। তােদরেক িতিন পািকস্তােনর দাবী েছেড় অখণ্ড

ভারেতর পক্ষ িনেত পরামর্শ েদন।–(Transfer of Power, London,
1970)। বাংলার িবভক্িত েয পূর্ব বাংলার জন্য িবপদজনক েসিট কােরা
কােছই েকান দুর্েবাধ্য িবষয় িছল না।িবভক্িত এড়ােত বাংলার তৎকালীন
মুখ্যমন্ত্রী েসাহরাওয়ার্দী কংগ্েরেসর প্রােদিশক সভাপিত শরৎ
েবােসর সােথ িমেল স্বাধীন অিবভক্ত বাংলার প্রস্তাব রােখন।িকন্তু
ভারতীয় কংগ্েরস েনতা গান্িধ ও েনেহরু েসিটরও িবেরাধীতা কেরন।

খুেল যায় নতুন িদগন্ত
পািকস্তান সৃষ্িটর সােথ সােথ পূর্ব বাংলার দিরদ্র কৃষক পিরবােরর

সন্তানেদর সামেন খুেল যায় সম্ভাবনার নতুন িদগন্ত। সামেন এগুেনার
জন্য তারা পায় প্রিতেযািগতা-মুক্ত এক িবশাল খালী জায়গা। শুরু হয়
বাংলার সমগ্র ইিতহােস সবেচেয় েবশী েসাসাল মিবিলিট। িবশাল
বটবৃক্েষর পােশ েছাট গাছ বাড়েত পাের না। এ জন্য চাই আলাদা
পিরচর্যা। িহন্দু জিমদার ও মহাজনেদর সন্তানেদর সােথ পাল্লা িদেয়
বাংলা মুসিলম কৃষক পিরবােরর েবেড় উঠািট ব্িরিটশ আমেল প্রায়
অসম্ভব িছল।আজও েসিটই হচ্েছ ভারেত। পূর্ব বাংলার পশ্চাদপদ
মুসলমানেদর জন্য পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা এক মহাসুেযােগর দরজা খুেল
েদয়। ফেল পািকস্তান আমেলর মাত্র ২৩ বছের পূর্ব পািকস্তােনর সােড়
সাত েকািট মানুষ েয িবপুল সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্িজিনয়ার, িশক্ষক,
িবজ্ঞানী, উিকল ও অন্যান্য েপশাদার সৃষ্িট করেত সমর্থ হয় ভারেতর
১৬ েকািট মুসলমান তার দশ ভােগর এক ভাগও সৃষ্িট করেত পােরিন। অথচ
িক অদ্ভুদ আিবস্কার! আওয়ামী বাকশালী চক্েরর কােছ পূর্ব বাংলার এ
সময়িট সবেচেয় েশাষণমূলক যুগ রূেপ িচত্িরত হয়। এ সময়টােক তারা বেল
ঔপিনেবিশক পািকস্তানী শাসেনর যুগ। যিদও েস ঔপিনেবিশক (!)শাসকেদর
মােঝ
প্রধানমন্ত্রী
েসাহরাওয়ার্দীও িছেলন।
আওয়ামী
ভারতীয়

রূেপ

তােদর

িনজ

দেলর

েনতা

জনাব

বাকশালী চক্র এেতাটাই িচন্তাশূন্য েয, পার্শ্ববর্তী
মুসিলমেদর
সােথ
তুলনামূলক
িবচাের
তৎকালীন
পূর্ব

পািকস্তানী মুসিলমরা েয অেনক দ্রুত সামেন এিগেয় েগল -েস কথা তারা
িবেবচনায় আনেত রাজী নয়। ভারেত হাজার হাজার মুসিলম যুবক
িবশ্বিবদ্যালেয়র েসরা িডগ্ির িনেয়ও আজ েবকার। েসেদেশ মুসিলমেদর
চাকির পাওয়াই কিঠন। ব্যবসা-বািণজ্য িনেয় দাঁড়ােত েগেলই উগ্র
িহন্দুেদর সন্ত্রােসর কবেল পড়েত হয়। তখন জান িনেয় বাঁচাই দায় হেয়
যায়। অথচ পািকস্তােন েযাগ দােনর ফেল বাঙালী মুসিলমেদর ভাগ্য খুেল
যায়। বাঙালী মুসিলেমর দ্রুত উপের উঠার একিট উদাহরণ েদয়া যাক ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র
সােবক
িভিস
ড.
সাজ্জাদ
েহােসন
সােহেবর
স্মৃিতচারণ েথেক। িতিন িলেখেছন, “েহােসন আলীেক িচনতাম ১৯৪৭ সাল
েথেক। ১৯৪৭ সােল আমরা েয কজন তরুণ িশক্ষক পূর্ববঙ্গ অঞ্চল েথেক
িসেলেটর এম,িস, কেলেজ েযাগ িদেয়িছলাম েহােসন আলী তােদর অন্যতম।
তার িডগ্ির িছল েকিমস্ট্িরেত। িসেলেটর আম্বরখানায় আিম েয বাসা
ভাড়া কেরিছলাম প্রথম কেয়কিদেনর জন্য িতিন েসখােন উেঠ এেসিছেলন।
আমার সঙ্েগ আেরা িছেলন ইংেরজীর অধ্যাপক মঈদুল ইসলাম। িতিন বাসায়
রেয় েগেলন। েহােসন আলী এক িরক্সাওয়ালার সােথ েমস কেরন। এ সময়
অর্থাৎ ১৯৪৭ সােলর েশষ িদেক পূর্ব পািকস্তান েথেক েসন্ট্রাল
সার্িভেসর জন্য অেনক অিফসার িরক্রুট করা হয়। প্রিতেযািগতামূলক

পরীক্ষা অনুষ্ঠােনর সময় িছল না; কারণ তখনই িকছু েলাক ট্েরিনং এর
জন্য িনয়াগ করার প্রেয়াজন েদখা িদল। এ প্রসঙ্েগ বলা েবাধ হয়
প্রেয়াজন েয, পূর্ব পািকস্তােনর বাঙালী আই িস এস অিফসার একজনও
িছল না। সুতরাং শুধু ইন্টারিভউ কের কাউেক ফেরন সার্িভস, কাউেক
এডিমিনসট্েরিটভ সার্িভস, কাউেক অিডট সার্িভেস েনয়ার ব্যবস্থা করা
হয়। পূর্ব পািকস্তােনর কেলেজ কেলেজ িরক্রুটেমন্ট িটম ঘুের েবিড়েয়
েলাক সংগ্রহ কের। এইভােব েহােসন আলী পািকস্তান ফেরন সার্িভেস
েযাগ িদেয়িছেলন।… েসই েহােসন আলী নাটকীয় ভােব (একাত্তের)
পািকস্তােনর পক্ষ ত্যাগ করেলন।-(ৈসয়দ সাজ্জাদ েহাসােয়ন,১৯৯৩)।
উল্েলখ্য, ১৯৭১েয় েহােসন আলী েকালকাতায় পািকস্তােনর পক্ষ েথেক
িডপুিট হাই কিমশনার রূেপ অবস্থান করিছেলন। িতিন েস পদ েছেড় মুিজব
নগর সরকাের েযাগ েদন।
আওয়ামী লীগ সবসময়ই প্রচার চািলেয়েছ পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর
মােঝ েয ৈবষম্য তা পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকােরর সৃষ্িট। তারা
একিট বােরর জন্যও বেলিন, এ ৈবষম্য িবদ্যমান িছল ১৯৪৭ েয়
পািকস্তান সৃষ্িটর পূর্ব েথেকই। পূর্ব বাংলার মুসিলমগণ িছল সমগ্র
ভারেত সবেচেয় পশ্চাদপদ জনেগাষ্ঠী। অথচ ষােটর দশেক এেস তারা করািচ
ও লােহােরর সােথ ঢাকার তুলনা কের। িকন্তু ১৯৪৭ েয় করািচ ও
লােহােরর তুলনায় ঢাকার অবস্থািট িক আেদৗ তুলনা করার মত িছল। ৪৭-এ
ঢাকা িছল একিট অনুন্নত েজলা শহর। আর করািচ ও লােহার িছল বহু
বছেরর পুেরান প্রােদিশক রাজধানী শহর। লােহার িবখ্যাত িছল েমাগল
আমল েথেকই। লােহােরর িবশাল বাদশাহী মসিজদ, শািলমার গার্েডন,
িবশাল বাদশাহী েকল্লা, সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহােনর মাজার। এ
কীর্িতগুিল স্বাক্ষ্য েদয়, শহরিট েমাগল আমেলই গুরুত্বপূর্ণ িছল;
লােহােরর অবস্থান িছল িদল্িলর পরই।১৯৪৭’েয় স্বাধীনতা লােভর পর
ঢাকার
ন্যায়
লােহার
বা
করািচ
শহের
িটেনর
চালার
নীেচ
েসক্েরটািরেয়টর দফতর খুলেত হয়িন। অথচ আওয়ামী লীেগর সমর্থকগণ
করািচ ও লােহাের িগেয়ই পােটর গন্ধ আিবষ্কার করত। েযন পশ্িচম
পািকস্তােনর শহরগুেলা গেড় উেঠেছ পােটর অর্েথ।
ষােটর দশেক এেস বলা হয়,েসনা বািহনীেত ৈবষম্েযর কথা। অথচ ১৯৪৭
সােল েসনাবািহনীেত েয িহমালয় সম ৈবষম্য িছল েস কথা বেল না। েস
ৈবষম্যিট সৃষ্িট হেয়িছল ব্িরিটশ আমেল। অথচ েস ব্িরিটশ আমলেক
েদাষারপ না কের আওয়ামী বাকশালীগণ দায়ভার চাপায় পািকস্তােনর উপর।
১৯৪৭-েয েমজর পদমর্যদার উপের েকান বাঙালী অিফসার িছল না। েসিটও
মাত্র একজন। অথচ পশ্িচম পািকস্তানীেদর মধ্েয িছল েজনােরল

পর্যােয়র অিফসার। তােদর িছল বহু ব্িরেগিডয়ার ও কর্েণল। বলা হয়
প্রশাসেন উর্ধতন কর্মকর্তােদর মােঝ ৈবষম্েযর কথা। অথচ েসিটও
আকাশচুম্িব িছল ১৯৪৭’েয়র পূর্ব েথেকই। ১৯৪৭-েয় িহন্দু অিফসারেদর
েদশ ত্যােগর ফেল মহা সংকেট পেড়িছল তৎকালীন পূর্ব পািকস্তান
সরকার। তখন েরলগাড়ী চালােনার ড্রাইভারও িছল না। তখন ভারত েথেক
আগত েমাহািজর িদেয় অিফস আদালত, েরল, েপাষ্ট অিফসসহ নানা সরকাির
দফতর চালােত হেয়েছ। তারা একিট বােরর জন্যও এ কথা বেল না, ১৯৪৭েয়
পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর মধ্েয েয িবশাল ৈবষম্য িনেয় যাত্রা
শুরু হেয়িছল তা ক্রমান্বেয় কমেত শুরু কেরিছল।
১৯৪৭’েয় অিধকাংশ িডিস, পুিলশ কর্মকর্তা, েরলকর্মচারী অবাঙালী
হেলও ১৯৭০’েয় িচত্র সম্পূর্ণ পাল্েট িগেয়িছল। প্রায় সবগুেলা
েজলােতই তখন বাঙালী িডিস ও এসিডও। এমন িক ১৯৭১’েয় ইসলামােদ
পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকােরর েসক্েরটািরেয়েট শতকরা প্রায় ৪০
ভাগ কর্মচািরই িছল পূর্ব পািকস্তানী। ১৯৭১ ঢাকার পতেনর পর েয
প্রায় ৪ লক্ষ বাঙালী পশ্িচম পািকস্তােন আটকা পেড়িছল তারা িনশ্চয়ই
েসখােন িদনমুজুির করত না। তােদর েবশীর ভাগই িছল েসখােন েকন্দ্রীয়
েসক্েরটািরেয়েটর কর্মচাির বা সামিরক িবভােগর েলাক। এমন িক লন্ডন
ও িনউয়র্েকর পািকস্তােনর দূতাবাদগুেলােত প্রায় অর্েধক কর্মচারী
িছল বাঙালী। েস িচত্র স্বচক্েষ েদেখেছন ড. সাজ্জাদ েহােসন। িতিন
িলেখেছন,“লন্ডেন েযমন েদেখিছলাম দূতাবােসর কর্মচারীেদর প্রায়
অর্েধক বাঙালী, িনউয়র্েকও তাই এবং সম্ভবতঃ বাঙালী কর্মচারীেদর
অনুপাত এখােন আেরকটু েবশী িছল। ..অেনক বাঙালী িশক্ষকও এ্যাডহক
এ্যােপােয়ন্টেমন্ট েপেয় রাতারািত িডপ্েলােমট পেদ উন্নীত হন।
বার্মায় পািকস্তােনর প্রথম এ্যামেবেসডর িছেলন বগুড়ার ৈসয়দ
েমাহম্মদ আলী। িতিন পের ওয়ািশংটেন এ্যামেবেসডর িনযুক্ত হন। (ইিনই
পের পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী হন।) বার্মায় তাঁর স্থলািভিষক্ত
িযিন হন িতিন ঢাকার আর্মািনেটালা হাইস্কুেলর প্রাক্তন িশক্ষক কমর
উদ্িদন আহম্মদ। পের এই কমর উদ্িদন আওয়ামী লীেগ েযাগ েদন। এবং
িলেখন,পূর্ব পািকস্তানবাসীেদর সামািজক ইিতহােস ইসলােমর িবেশষ
স্থান েনই।”-( ৈসয়দ সাজ্জাদ েহাসােয়ন, ১৯৯৩)।

শুরু হয় িশল্েপান্নয়ন
বৃিটশ শাসেনর ১৯০ বছের পূর্ব বাংলায় আন্তর্জািতক মােনর েকান বড়
শহরই িছল না। িছল িকছু মফস্বেলর েজলা শহর। পাট উৎপািদত হেতা

পূর্ব বাংলায়। িকন্তু ব্িরিটশ আমেল একিট জুটিমলও প্রিতষ্িঠত
হয়িন। ১৯৪৭ সােল পূর্ব পািকস্তােন মাত্র ৪িট বস্ত্রকল িছল।
েসগুেলা হেলা ঢাকা েজলার িচত্তরঞ্জন কটন িমলস, লক্ষীনারায়ণ কটন
িমলস, ঢােকশ্বরী কটন িমলস এবং কুষ্িটয়ার েমািহনী িমলস। িছল ৪িট
িচিন কল। এগুেলা হেলা, কুষ্িটয়া েজলার দর্শনার েকরু েকাম্পানী,
রাজশাহী েজলার েগাপালপুেরর উত্তরবঙ্গ সুগার িমলস, রংপুেরর
মিহমগঞ্জ সুগার িমলস এবং েসতাবগঞ্েজর ইস্টেবঙ্গল সুগার িমলস। সেব
ধন নীলমিণ এই ক’িট মাত্র িমল ছাড়া এ অঞ্চেল আর েকান
িশল্পকারখানাই িছল না। ১৯৪৭ সােল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর েথেক
মাত্র ২৩ বছের এ এলাকায় ৭৬িট জুট িমল প্রিতষ্িঠত হয়। আদমজী
জুটিমল িছল িবশ্েবর সবেচেয় বড় পাটকল। কাপেড়র কল প্রিতষ্িঠত হয়
৫৯িট। এগুেলার সােথ প্রিতষ্িঠত করা হয় অেনক গুেলা ইস্পাত
কারখানা, ঔষেধর কারখানা, রাসায়িনক িশল্প ও চামড়া ও জুতার
কারখানা। ..১৯৭০ সােল েয িশল্েপাৎপাদন িছল েসিট বাংলােদশ আমেল
১৯৮০ সােলও অর্িজত হয়িন। -(এস. মুিজবুল্লাহ, ইত্েতফাক ৩/০৯/৮০)।
তৃতীয় িবশ্েবর েদশগুিলর সােথ তুলনা করেল পূর্ব পািকস্তােনর
িশল্েপান্নয়েনর এ হার অন্যেদর েচেয় খুব একটা খারাপ িছল না। বরং
েকািরয়ার মত েদেশর সােথ তখন পাল্লা িদেয় এগুচ্িছল পািকস্তান।
বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার পর িশল্প খােত উন্নয়েনর স্থেল এেসেছ প্রচণ্ড
ধ্বস। আদমজী জুটিমলসহ বহু বড় বড় িমল ধ্বংস হেয় েগেছ। েমািহনী
িমলসহ বহু কাপেড়র িমলগুিলেত েলেগেছ তালা। ১৯০ বছেরর ব্িরিটশ
শাসনামেল পূর্ব পািকস্তানভূক্ত এলাকায় িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্িঠত
হেয়িছল মাত্র একিট। েসিট ঢাকায় এবং অিত েছাট আকােরর। িছল না েকান
সামুদ্িরক বন্দর। িছল না েকান েমিডেকল কেলজ, কৃিষ ও ইঞ্িজিনয়ািরং
িবশ্বিবদ্যালয়। িছল না েকান আিলয়া মাদ্রাসা। িছল না েকান
ক্যান্টনেমন্ট। পািকস্তান আমেলর মাত্র ২০ বছের প্রিতষ্িঠত হেয়িছল
৭িট িবশাল আকােরর িবশ্বিবদ্যালয়। অথচ একাত্তেরর পর, বাংলােদেশর
িবগত ৪৪ বছেরর ইিতহােস েস মােপর িবশাল িবশ্বিবদ্যালয় একিটও
প্রিতষ্িঠত হয় িন। যা হেয়েছ তা অিত েছাট মােপর; খুলনা, কুষ্িটয়া,
বিরশাল ও িসেলেট প্রিতষ্িঠত িবশ্বিবদ্যালয়গুিল তারই উদাহরণ।
পািকস্তান আমেলর মাত্র ২৩ বছের প্রিতষ্িঠত হেয়িছল আন্তর্জািতক
মােনর িবশাল আকােরর ৭িট েমিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল। প্রিতষ্িঠত হয়
বড় বড় ক্যােডট কেলজ, েজলা স্কুল ও েরিসেডনিশয়াল মেডল স্কুল ও
থানায়
থানায়
পাইলট
স্কুল।
প্রিতষ্িঠত
হেয়িছল
অেনকগুিল
ক্যান্টনেমন্ট। িনর্িমত হেয়েছ দুিট সামুদ্িরক বন্দর। ১৯৪৭েয়র আেগ

ঢাকা শহের বড় আকােরর েকান িবল্িডং িছল না। িছল না েকান
আন্তর্জািতক মােনর েহােটল। িছল না এক হাজার মানুষ একত্ের নামাজ
পড়েত পাের এমন েকান মসিজদ। জাতীয় সংসদ, কমলাপুর েরল স্েটশন,
বায়তুল
েমাকাররম
মসিজদ,
শাহবাগ
েহােটল
(এখন
িপিজ
হাসপাতাল),েশরাটন েহােটল, হাইেকার্ট িবল্িডং, িডআইিট ভবনসহ শহেরর
বড় বড় এমারতগুেলা গেড় উেঠিছল পািকস্তান আমেলই। পূর্ব ও পশ্িচম
পািকস্তােনর মােঝর ৈবষম্যিট েয পািকস্তান আমেলর সৃষ্ট নয়-েসিট
বুঝার জন্য িক তাই গেবষণার প্রেয়াজন পেড়? েস ৈবষম্য িছল বহু শত
বছেরর পুরেনা। িকন্তু িমথ্যাচারী মন িক সত্যেক েমেন েনয়? আওয়ামী
লীগ ও তার িমত্ররা এ ৈবষম্েযর জন্য েষাল আনা দায়ী কের
পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকারেক। তেব সত্যেক তারা িনেজরা স্বীকার
না করেল িক হেব, েসিট েবিরেয় এেসেছ এমনিক বহু ভারতীয় িহন্দু
সাংবািদেকর মুখ েথেকও। েস উদাহরণও েদয়া যাক। একাত্তেরর পর আব্দুল
গাফ্ফার েচৗধুরী ঢাকা েথেক নব্য প্রকািশত “ৈদিনক জনপদ” নােমর
একিট পত্িরকায় কলাম িলখেতন। িতিন িলেখিছেলন, ১৯৭১এর ১৬ই
িডেসম্বেরর পর েকালকাতা েথেক িকছু সাংবািদকেক েহিলকপ্টাের
তাড়াহুড়া কের ঢাকায় পাঠােনা হয়। কেয়কজন ভারতীয় সাংবািদেকর সােথ
আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরী ও িছেলন। তাঁর সােথর ভারতীয় সাংবািদকগণ
ঢাকায় েনেম অবাক। তারা আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরী
িজজ্েঞস
কেরিছেলন,“দাদা, আপিন আপনােদর েকালকাতােক েদেখেছন। েকালকাতায় যা
িকছু গড়া হেয়েছ েসগুিল ১৯৪৭ এর আেগ। ১৯৪৭ েয়র পর ভারেতর
েকন্দ্রীয় সরকার খুব কমই েযাগ কেরেছ। আপনােদর ঢাকায় েতা অেনক
িকছু হেয়েছ। এরপরও আপনারা েকন স্বাধীন হেলন?”
অধ্যাপক আবু জাফর িলেখেছনঃ “েদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন শুরু হেলা
আিম কলকাতা চেল যাই।.. আমরা েগলাম কলকাতা েবতাের। েদবদুলাল
বন্েদাপ্যাধ্যােয়র সঙ্েগ আমার অেনকিদন েথেক পত্র-েযাগােযাগ িছল।
.. েবতার েথেক িবদায় িনেয় েগলাম কিব বুদ্ধেদব বসুর বাসােত। ..
বুদ্ধেদব এবং প্রিতভা বসু দু’জনার কােছ আমরা আশাতীত ভােব সমাদৃত
ও আপ্যায়ীত হলাম। ..বাংলােদশ সম্পর্েক তােদর আগ্রহ ও েকৗতুহেলা
খুব স্বাভািবক কারেণই সীমাহীন। আর আমরা এরকম দু’জন উন্মুখ ও
উৎসাহী শ্েরাতা েপেয় আমরা দুইজন সহযাত্রী অিবরল ভােব স্বাধীনতাযুদ্েধর বর্ণনা িদেয় চেলিছ। িকন্তু হঠাৎ একটু ছন্দপতন ঘটেলা।
কথার ফাঁেক বুদ্ধেদব বলেলন, কী এমন হেলা েয েতামরা হঠাৎ
পািকস্তান েথেক আলাদা হেত চাইেছা। েতামােদর কত িদেক কত উন্নিত
হচ্িছল, ভােলাই েতা িছেল। আমরাও েত িদল্লীর অেনক অন্যায়-অিবচােরর
িশকার, তাই বেল িক আলাদা হেয় যােবা?-(আমার েদশঃ আমার স্বাধীনতা,

পাক্িষক পালাবদল)।
বাংলােদেশর িশল্পায়েনর িতনিট যুগঃ ব্িরিটশ, পািকস্তানী ও
বাংলােদশী যুগ। কথা হেলা, যিদ েখাদ েশখ মুিজবেক বা অন্য েকান
আওয়ামী লীগ েনতােক িজজ্েঞস করা হত, বাংলােদেশর সমগ্র ইিতহােস
েকান আমেল সবেচেয় েবশী ও সবেচেয় দ্রুত িশল্পায়ন হেয়েছ? যিদ এ
প্রশ্নও করা হত, েকান আমেল পূর্ব বাংলায় সবেচেয় েবশী কেলজিবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্িঠত হেয়েছ? েসিট বাংলােদশী বা ব্িরিটশ আমেল
হেয়েছ -এ কথা বলেল তাঁেক িক েকউ মানিসক িদক িদেয় সুস্থ বলেতা?
বাংলার বুেক দুর্িভক্ষ এেসেছ েযমন ব্িরিটশ আমেল, েতমিন বাংলােদশী
আমেলও। এবং দুর্িভক্ষ আেসিন একমাত্র পািকস্তান আমেল। অথচ আওয়ামী
লীগ মহলিট বাংলােদেশর এ যুগিটেকই িচত্িরত করেছ পাঞ্জাবীেদর
ঔপিনেবিশক শাসনামল রূেপ! আখ্যায়ীত কেরেছ বাংলােদেশর শশ্মান কাল
রূেপ।
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