স্বাধীনতা পরবতী যুদ্ধববধ্বস্ত বাাংলাদেশ পুনর্ঠন
গ প্রক্রিয়া: ১৯৭১ সাদলর রক্তক্ষয়ী সাংগ্রাদের পর স্বাধীনতা
পরবতী যুদ্ধববধ্বস্ত বাাংলাদেশ ধ্বাংসস্তুপ হদয় পদ়ে। বাঙ্গালীদের জনয যুদ্ধববধ্বস্ত বাাংলাদেশ পুনর্ঠন
গ
বিল সবদেদয় ব়ে েযাদলঞ্জ। বাঙাবল জাবতর বপতা বঙ্গব্ু শশখ েুক্রজবুর রহোন তৎকালীন রাজননবতক
শনতা বর্ এবাং
গ
শেশদপ্রবেক নার্বরদকর তত্ত্বাবধাদন স্বাধীনতা পরবতী যুদ্ধববধ্বস্ত বাাংলাদেশ পুনর্ঠন
গ এর
কাদজ হাত শেয়।
যুদ্ধববধ্বস্ত বাাংলাদেশদক পূনর্ঠদনর
গ
জনয অক্লান্ত পবরশ্রে কদরন শেশ শনতার্ণ। স্বদেশ প্রতযাবতগদনর পর
জাবতর বপতা বঙ্গব্ু শশখ েুক্রজবুর রহোন বকিুবেদনর জনয অন্তবতীকালীন
গ
রাষ্ট্রপবতর োবয়ত্ব পালন
কদরন।
বতবন ১৯৭২ সাদলর ১১ জানুয়াবর, ১৯৭০ এর বনবােদনর
গ
পাবকস্তান সবার জনয বনবাবেত
গ
সেসযদের বনদয়
নতু ন রাদষ্ট্রর প্রথে সাংসে র্ঠন কদরন।
১৯৭২ সাদলর ১২ জানুয়াবর সাংসেীয় বযবস্থা প্রবতগন কদর শশখ েুক্রজবুর রহোন যুদ্ধববধ্বস্ত শেদশর
প্রধানেন্ত্রীর োবয়ত্ব পালন কদরন এবাং রাষ্ট্রপবতর োবয়ত্ব ববোরপবত আবু সাঈে এর বনকট হস্তান্তর কদরন।

আজ আেরা আদলােনা করব যুদ্ধববধ্বস্ত বাাংলাদেশ পুনর্ঠন
গ এর প্রক্রিয়া এবাং ধাপগুদলা।

১. নতু ন রাদের সাংববধান প্রণয়ন:
শশখ েুক্রজব উনার অন্তবতী
গ সাংসেদক একটট নতু ন সাংববধান রেনার োবয়ত্ব প্রোন কদরন এবাং
োরটট েূলনীবত বহদসদব “জাতীয়তাবাে, ধেবনরদপক্ষতা,
গ
র্ণতন্ত্র ও সোজতন্ত্র” শ াষণা কদরন যা
েুক্রজববাে নাদেও পবরবেত।
বাাংলাদেদশর প্রথে সাংববধাদন শশখ েুক্রজব স্বাক্ষর কদরন ১৯৭২ সাদলর ১৪ বিদসম্বর।
েুক্রক্তদযাদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় শখতাব প্রোদনর শ াষণা শেন ১৫ বিদসম্বর বঙ্গব্ু সরকার;
১৬ বিদসম্বর শথদক নতু ন সাংববধান কাযকর
গ করা হয় এবাং ১৯৭৩ বিোদে জাতীয় সাংসে বনবােন
গ
অনুটিত হয়।
বনবােদন
গ
শশখ েুক্রজব ও তার েল বনরঙ্কুশ সাংখযার্বরিতা অজগন কদর। শশখ েুক্রজব ঢাকা-১২
আসন শথদক বনবাবেত
গ
হদয় প্রধানেন্ত্রীর োবয়ত্ব গ্রহণ কদরন এবাং বাাংলাদেদশর প্রথে বনবাবেত
গ
সরকার র্ঠন কদরন।

২. নতু ন রাষ্ট্র পুনর্ঠন:
গ
১৯৭১ পাবকস্তাবন শসনাবাবহনী নয় োস বযাপক ধ্বাংসযজ্ঞ োলাদনার পর সেগ্র বাাংলাদেশ
েৃতুযপুরীদত পবরণত হয়। শশখ েুক্রজবুর এই ধ্বাংসযজ্ঞদক “োনব ইবতহাদসর জ নযতে
ধ্বাংসযজ্ঞ” উদেখ কদর ৩০ লাখ োনুষ বনবহত ও ২ লাখ নারীর ধষণগ হওয়ার আনুিাবনক শ াষণা
শেন।

১৯৭২ শশখ েুক্রজব োত্র এক বিদরর েদধয শেশ পুনর্ঠদনর
গ
জনয উদেখযাদ র্য কেসূগ বে হাদত
শনন।


প্রশাসবনক বযবস্থার পুনর্ঠন,
গ



সাংববধান প্রণয়ন,



এক শকাটট োনুদষর পুনবাসন,
গ



শযার্াদযার্ বযবস্থার উন্নয়ন,



বশক্ষা বযবস্থার সম্প্রসারণ,



বশক্ষাথীদের জনয প্রাথবেক শশ্রবণ পযন্ত
গ ববনােূদলয এবাং



োধযবেক শশ্রবণ পযন্ত
গ নােোত্র েূদলয পাঠযপুস্তক সরবরাহ,



োদ্রাসা বশক্ষা শবািগ পুনর্ঠন,
গ



১১,০০০ প্রাথবেক ববেযালয় প্রবতিাসহ ৪০,০০০ প্রাথবেক ববেযালয় সরকাবরকরণ,



েুুঃস্থ েবহলাদের কলযাদণর জনয নারী পুনবাসন
গ
সাংস্থা,



েুক্রক্তদযাদ্ধাদের জনয েুক্রক্তযাদ দ্ধা কলযাণ ট্রাস্ট র্ঠন,



২৫ বব া পযন্ত
গ জবের খাজনা েওকুফ,



ববনােূদলয বা স্বল্পেূদলয কৃষকদের েদধয কৃবষ উপকরণ ববতরণ,



পাবকস্তাবনদের পবরতযক্ত বযাাংক, বীো ও ৫৮০টট বশল্প ইউবনদটর জাতীয়করণ ও োলু করার
োধযদে হাজার হাজার শ্রবেক কেোরীর
গ
কেসাংস্থান,
গ



শ া়োশাল সার কারখানা, আশুর্ঞ্জ কেদেদের প্রাথবেক কাজ ও অনযানয নতু ন বশল্প স্থাপন,
ব্ বশল্প-কারখানা োলুকরণসহ অনযানয সেসযার শোকাদবলা কদর একটট সুষ্ঠু পবরকল্পনা
এই সকল কাযিদের
গ
োধযদে অথননবতক
গ
অবকাঠাদো ততবর কদর শেশদক ধীদর ধীদর একটট
সেৃদ্ধশালী রাদষ্ট্র পবরণত করার প্রয়াস োলান।
বতবন পাবকস্তাবন বাবহনীর সাদথ আঁতাদতর অবিদযাদর্ ১৯৭২ বিোদে বনবষদ্ধ শ াবষত ইসলাবেক
ফাউদেশন পুনরায় োলু কদরন।
ইসলাবে শর্াত্রগুদলার শজার োববর পবরদপ্রবক্ষদত েে ততবর ও ববপণন এবাং জুয়া শখলা বনবষদ্ধ
কদরন। অতযন্ত অল্প সেদয় প্রায় সব রাদষ্ট্রর স্বীকৃবত আোয় ও জাবতসাংদ র সেসযপে লাি বিল
বঙ্গব্ু সরকাদরর উদেখযাদ র্য সাফলয।
কৃবষ উৎপােন বৃক্রদ্ধর জনয যুর্ান্তকারী পেদক্ষপ শনয়া হয়। ১০০ বব ার শববশ জবের োবলকদের
জবে এবাং নতু ন ের ববনােূদলয িূ বেহীন কৃষকদের েদধয বন্টন করা হয়।
গ্রাে বাাংলার ঋদণ জজগবরত কৃষকদের েুক্রক্তর জনয বতবন “খাই-খালাসী আইন” পাশ কদরন। গ্রাে
বাাংলায় ববেুযৎ সরবরাহ ও বশল্প-কৃবষ উৎপােদনর জনয পেী ববেুযৎ উন্নয়ন বাদ িগ প্রবতিা কদরন।

বঙ্গব্ু স্থানীয় সরকারগুদলাদত র্ণতন্ত্রায়দনর সূেনা কদরন। বতবন ইউবনয়ন পবরষে শপৌরসিায়
র্ণিাদ দট শেয়ারেযান ও িাইস শেয়ারেযান বনবােদনর
গ
বযবস্থা কদরন। এর ফদল প্রশাসদন
জনর্ণ অাংশগ্রহদণর সুদযার্ লাি কদর।
১৯৭৩ বিোদের শফব্ুয়াবর নার্াে ১৩ োদস ১০ শকাটট টাকা তাকাবব ঋণ বণ্টন, ৫ শকাটট
টাকার সেবায় ঋণ প্রোন, কৃবষদক্ষদত্র আেুল পবরবতগন, ১০ লাখ বসতবাব়ে বনোণ,
গ েীদনর
কদয়ক েফা শিদটা সদত্ত্বও জাবতসাংদ র সেসযপে লাি, ৩০ শকাটট টাকার বরবলফ ববতরণ, ২
শফব্ুয়াবর শথদক বেত্রবাবহনীর তসনয প্রতযাবতগন শুুসহ শেদশর সাধারণ োনুদষর েুক্রক্তর লদক্ষয
বঙ্গব্ু ববশাল কেযদজ্ঞর
গ
আয়াদ জন কদরন।

৩. অথননবতক
গ
নীবত:
নব বনবাবেত
গ
েুক্রজব সরকার গুুতর বকিু েযাদলদঞ্জর েুদখােুবখ হয়, যার েদধয বিল, ১৯৭১
বিোদে শেশ শিদ়ে েদল যাওয়া লক্ষ লক্ষ শরণাথীর পুনবাসন,
গ
খােয ও স্বাস্থযদসবা উপকরণ
সরবরাহ ও অনযানয প্রদয়াজনীয় ববষয়াববল।
এিা়ো ১৯৭০ বিোদের ূবণঝদ়ের
গ
প্রিাদব এবাং যুদদ্ধর ফদল শেদশর অথননবতক
গ
অবস্থাও
েরেিাদব শিদঙ পদ়েবিল।
অথননবতকিাদব,
গ
েুক্রজব একটট ববস্তৃত পবরসদরর জাতীয়করণ কাযিে
গ
হাদত শনন।
বির শশষ হদতই, হাজার হাজার বাঙাবল পাবকস্তান শথদক েদল আদস, হাজার হাজার অবাঙাবল
পাবকস্তাদন অবিবাবসত হয়, এবাং এরপরও হাজার হাজার োনুষ শরণাথী কযাম্পগুদলাদত রদয়
যায়।
প্রায় ১ শকাটট শরণাথীদক পুনবাসন
গ
করার জনয বৃহৎ সব পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয়।
পযায়িদে
গ
অথননবতক
গ
অবস্থার উন্নবত হদত থাদক এবাং শেশবযাপী েুবিগক্ষ হওয়ার আশঙ্কাদক
প্রবতহত করা সম্ভব হয়।

৪. পররাষ্ট্র নীবত:
োর বিদরর কে সেদয় শশখ েুক্রজবুর রহোন বাাংলাদেদশর পররাষ্ট্রনীবতর বাস্তবায়দন শয সাফলয
এদনদিন, তা বাাংলাদেদশর ইবতহাদস এখদনা অবিতীয় হদয় আদি।
শযসব শেশ বাাংলাদেদশর েুক্রক্তযুদদ্ধর ববদরাবধতা কদরবিল, তাদের সদঙ্গও বতবন ব্ুত্ব স্থাপন
কদরদিন। এেনবক পাবকস্তাদনর স্বীকৃবতও আোয় করদত সক্ষে হদয়বিদলন।
“কাদরা সাদথ তববরতা নয়, সকদলর সাদথ ব্ুত্ব” বিল েুক্রজব সরকাদরর পররাষ্ট্রনীবতর বিবি।
১৯৭২ বিোদের আর্ে োদসর েদধযই বাাংলাদেশ প্রায় ১১৩টট শেদশর স্বীকৃবত লাি কদর।

শশখ েুক্রজদবর বসদ্ধান্তিদে বাাংলাদেশ অর্ানাইদজশন
গ
অফ ইসলাবেক কনফাদরন্স ও ইসলােী
উন্নয়ন বযাাংদকর সেসযপে গ্রহণ কদর।
বৃহৎ রাষ্ট্রগুদলার কাি শথদক স্বীকৃবত লাদির পর শশখ েুক্রজব পাবকস্তাদনর স্বীকৃবত এবাং ওআইবস,
জাবতসাং ও শজাট-বনরদপক্ষ আদদালদন বাাংলাদেদশর সেসযপে বনক্রিত কদরন।

৫. সােবরক বাবহনী র্ঠন:
শশখ েুক্রজবুর রহোদনর প্রতযক্ষ তত্ত্বাবধাদন বাাংলাদেশ শসনাবাবহনী, বাাংলাদেশ ববোনবাবহনী ও
বাাংলাদেশ শনৌবাবহনী র্দ়ে ওদঠ। নবর্টঠত রাদষ্ট্রর স্বাধীনতা রক্ষাকদল্প বতবন শসনাবাবহনীদক
শক্রক্তশালী করার জনয ববস্তৃত প্রকল্প গ্রফন কদরন।
শশখ েুক্রজব খােয িদয়র পাশাপাবশ ববদেশ শথদক শসনাবাবহনীর জনয প্রয়াদ জনীয় অস্ত্র ও
সােবরক সােগ্রী সাংগ্রহ কদরন।
যুদর্াস্লাবিয়ায় সােবরক প্রবতবনবধেল পাটঠদয় পোবতক বাবহনীর জনয আনা হয় ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র
এবাং সাদজাঁয়া বাবহনীর জনয িাবর অস্ত্র।
িারদতর অনুোন ৩০ শকাটট টাকায় শসনাবাবহনীর জনয শকনা হয় কাপ়ে ও অনযানয যন্ত্রপাবত।
সাদ বিদয়ত ইউবনয়ন শথদক বের্ ববোন, শহবলকপ্টার ও পবরবহন ববোন সাংগ্রহ করা হয়।

৬. জাতীয় রক্ষীবাবহনী র্ঠন:
শশখ েুক্রজদবর ক্ষেতালাদির পরপরই, জাতীয় সোজতাবন্ত্রক েল-এর সশস্ত্র ববিার্ র্ণবাবহনী
কতৃক
গ সাংর্টঠত বােপন্থী ববদদ্রাহীরা োেবােী
গ
সরকার প্রবতিা করার জনয েুক্রজব সরকাদরর
ববুদদ্ধ ল়োই শুু কদর।
র্ৃহযুদ্ধ ও রাজননবতক অবস্থরতা শরাদধ শশখ েুক্রজবুর রহোন ১৯৭২ বিোদের ১০ জানুয়াবর শেদশ
প্রতযাবতগন কদর ক্ষেতা গ্রহদণর পর ২৪ জানুয়াবর বাাংলাদেশ সরকার জাতীয় বেবলবশয়া র্ঠদনর
বযাপদর একটট আদেশ জাবর কদরন।
এরপর ১৯৭২ বিোদের ৮ শফব্ুয়াবর জাতীয় রক্ষীবাবহনী র্ঠদনর সরকাবর আদেশ জাবর করা
হয়।
রক্ষীবাবহনীর সেসয সাংখযা বিল শসনাবাবহনীর িয় িাদর্র এক িার্। শুুর বেদক রক্ষীবাবহনী
শবশ বকিু কাযকর
গ পেদক্ষপ বনদয় অদনক অস্ত্রশস্ত্র, শোরাোলাদনর োলাোল উদ্ধার কদর এবাং
েজুতোর ও কাদলাবাজারীদের কাযকলাপ
গ
বকিুটা প্রবতহত করদত সক্ষে হয়।

৭. রাজননবতক অবস্থবতশীলতা:

স্বাধীনতা পর অবেদরই েুক্রজদবর সরকারদক িেশ বা়েদত থাকা অসদন্তাষ সাোল বেদত হয়। তার
রাষ্ট্রীয়করণ ও শ্রেবিবিক সোজতদন্ত্রর নীবত প্রবশবক্ষত জনবল, অেক্ষতা, োত্রাবতবরক্ত েুনীবত
আর েুবলগ শনতৃদত্বর কারদণ ক্ষবতগ্রস্ত হয়।
েুক্রজব অবতোত্রায় জাতীয় নীবতদত েদনাবনদবশ করায় স্থানীয় সরকার প্রদয়াজনীয় গুুত্ব লাদি
বযথ হয়।
গ
আওয়ােী লীর্ ও শকন্দ্রীয় সরকার পূণাঙ্গ
গ রাষ্ট্রীয় বনয়ন্ত্রণ করায় র্ণতন্ত্র েুবলগ হদয় পদ়ে।
এ সেয় তৃণেূল পযাদয়
গ শকান বনবােনই
গ
অনুটিত হয় বন। আওয়ােী লীদর্র রাজননবতক
প্রবতপদক্ষর েদধয কবেউবনস্ট এবাং ইসলােপন্থীরা অন্তিুক্ত
গ বিল।
বাাংলাদেশদক ধেবনরদপক্ষ
গ
রাষ্ট্র শ াষণা করায় ইসলােপন্থীদের েদধয অসদন্তাষ শেখা শেয়। এ
িা়োও গুুত্বপূণ পদে
গ
আপনজনদের বনদয়ার্ শেয়ার জনয েুক্রজদবর ববুদদ্ধ স্বজনপ্রীবতর
অবিদযার্ আনা হয়।
১৯৭৪ বিোদের েুবিগক্ষ খােয সাংকট আরও বাব়েদয় শেয় এবাং অথনীবতর
গ
প্রধান উৎস কৃবষদক
ধ্বাংস কদর শফদল।
রাজননবতক শনতৃদত্বর অিাব, দ্রবযেূদলযর অসােঞ্জসযতা, রাষ্ট্রায়ি বশল্পপ্রবতিানসেূদহর বযথতার
গ
কারদণ েুক্রজবদক সোদলােনার েুদখ প়েদত হয়।
রাজননবতক অবস্থরতার কারদণ সাং াদতর োত্রা বা়েদত থাকায় েুক্রজবও তার ক্ষেতা বা়োদত
থাদকন। ১৯৭৪ বিোদের বিদসম্বর োদস েুক্রজব জুবর অবস্থা জাবর কদরন।
এিাদবই স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবতী বাাংলা পুনর্ঠ গদন জাতীর বপতা বঙ্গব্ু শশখ েুক্রজবুর রহোন
বববিন্ন কাযকবর
গ
পেদক্ষপ গ্রহণ কদর যুদ্ধ পরবতী বাাংলাদেশ বনোদন
গ অগ্রণী িুবেকা পালন
কদরন।

