স্বাধীনতার ৪৯ বছেরও কমলগঞ্েজর
দুই
শহীদ
মুক্িতেযাদ্ধার
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত েমেলিন

িনজস্ব প্রিতেবদক: স্বাধীনতার ৪৯ বছেরও দুই শহীদ মুক্িতেযাদ্ধার
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত পানিন েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলার দুই
শহীেদর পিরবার। এই দুইভাই শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা হেলন-কমলগঞ্জ
উপেজলার
৪নং
শমেশরনগর
ইউিনয়েনর
েসানাপুর
গ্রােমর
শহীদ
মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ চন্দ্র পাল ও শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা িপযুষ
কান্িত পাল। ১৯৭১ সেন মহান মুক্িতযুদ্েধ এ েদেশর অগিণত ছাত্র,
যুবকসহ স্বাধীনতাকামী সর্বস্তেরর জনতা ঝাঁিপেয় পেড়িছল মুক্িত
সংগ্রােম। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র লড়াই-সংগ্রােমর মধ্যিদেয় এ েদশ
স্বাধীন
হয়।
িকন্তু
কমলগঞ্জ
উপেজলার
ওই
দুই
ভাই
মুক্িতেযাদ্ধােদর নাম আেজা রাষ্ট্রীয় েগেজটভুক্ত হয়িন।

শহীদ

পািরবািরক সূত্র জানায়, ১৯৭১ সােল জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমােনর ডােক সাড়া িদেয় শমেশরনগর ইউিনয়েনর েসানাপুর
গ্রােমর মৃত প্যায়ারী েমাহন পােলর দুই েছেল প্রতাপ চন্দ্র পাল ও
িপযুষ কান্িত পাল েদশেক হানাদারমুক্ত করেত স্বাধীন বাংলােদশ
গড়ার দীপ্ত শপথ িনেয় মহান মুক্িতযুদ্েধ অংশগ্রহণ কেরন। তারা ৪নং
েসক্টেরর কমান্ডার েমজর েজনােরল (অব:) িস, আর দত্েতর েনতৃত্েব
ভারেতর ৈকলাশহর সাবেসক্টর এর ভগবাননগর ইয়থ ক্যাম্েপ প্রিশক্ষণ
িনেয় ভারতীয় ক্যাপ্েটন আব্দুল হািমেদর অধীেন গাইেডর দািয়ত্ব িনেয়

শমেশরনগর পাক বািহনীর আস্তানার েখাঁজখবর িনেত েদেশ আসার পর েদশীয়
েদাসরেদর সহেযািগতায় পাক বািহনীর হােত ধরা পেড়ন। পাক বািহনীর
সদস্যরা তােদর ক্যাম্েপ িনেয় প্রতাপ চন্দ্র পাল ও িপযুষ কান্িত
পালেক অমানুিষক িনর্যাতেনর পর গুিল কের হত্যা কের। তােদর নাম
শমেশরনগর িবমান ঘািটেত স্থািপত স্মৃিতস্তম্েভ িলিপবদ্ধ রেয়েছ।
প্রিতবছর
রাষ্ট্রীয়
িদবসগুেলােত
এই
স্মৃিতস্তম্েভ
উপেজলা
প্রশাসনসহ িবিভন্ন সংগঠেনর পক্ষ েথেক শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করা
হয়।
শমেশরনগর ইউিনয়েনর েসানাপুর গ্রােমর শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ
চন্দ্র পাল ও শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা িপযুষ কান্িত পাল এর নাম শহীদ
মুক্তেযাদ্ধা িহেসেব রাষ্ট্রীয় তািলকাভুক্িতর জন্য পিরবােরর পক্ষ
েথেক মুক্িতেযাদ্ধা িবষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মুক্িতেযাদ্ধা
কাউন্িসল, বাংলােদশ মুক্িতেযাদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলােদশ
মুক্িতেযাদ্ধা সংসদ েকন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্িসলসহ িবিভন্ন দপ্তেরর
গত কেয়ক বছর ধের েবশ কেয়কিট আেবদন করা হেয়েছ। উপেজলা
মুক্িতেযাদ্ধা যাচাই বাচাই কিমিটেতও তােদর নাম অন্তর্ভুক্ত আেছ।
িকন্তু অদ্যাবিধ পর্যন্ত তােদর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত েমেলিন।
আলাপকােল শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ চন্দ্র পােলর িবধবা স্ত্রী
কুমুিদনী পাল কান্না িবজিড়ত কন্েঠ সমকালেক জানান, আমার স্বামী
প্রতাপ চন্দ্র পাল ও ভাসুর শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা িপযুষ কান্িত
পালেক ১৯৭১ সােল পাক বািহনীর সদস্যরা ধের িনেয় ১৯৭১ সােলর ১০ জুন
তািরেখ শমেশরনগর িবমান ঘািট এলাতার ক্যাম্েপ িনেয় অমানুিষক
িনর্যাতন চািলেয় গুিল কের হত্যা কের। েদশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা
তােদর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিতর জন্য বহু আেবদন িনেবদন কেরও এখন
পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত পাইিন। শমেশরনগর িবমানবন্দর এলাকায়
স্থািপত মুক্িতেযাদ্ধকালীন গণ হত্যার স্বীকার যারা তােদর নােমর
তািলকার প্রথেমই শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা মুক্িতেযাদ্ধা িপযুষ কান্িত
পাল ও শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ চন্দ্র পাল এর নাম িলিপবদ্ধ
রেয়েছ। িতিন আেরা জানান, ২০১১ সােল েমৗলভীবাজার েজলা প্রশাসেনর
পক্ষ েথেক িবশ হাজার টাকা কের আর্িথক সহেযািগতা ছাড়া সরকােরর
পক্ষ েথেক আর েকান সুেযাগ সুিবধা আমরা পাইিন। িতিন দু:খ প্রকাশ
কের বেলন, আমার ২য় েছেল সাংবািদক প্রমথ পাল িপনাক কেয়ক বছর
পূর্েব দুরােরাগ্য ক্যান্সার ব্যািধেত আক্রান্ত হেয় মৃত্যুবরণ
কের। আর এক েছেল শমেশরনগর বাজাের ব্যবসা করেছ। আমার েছেল িপনাক
জীবদ্দশায় তার বাবার শহীদ মুক্িতেযাদ্ধার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত

েদেখ েযেত পােরিন। আিম েযন মৃত্যুর পূর্েব আমার স্বামী ও ভাসুেরর
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত েদেখ েযেত পাির। এজন্য মুক্িতেযাদ্ধা
মন্ত্রণালয়সহ প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার কৃপাদৃষ্িট কামনা করিছ।
কুমুিদনী পােলর একটাই কামনা, মরার আেগ েযন শহীদ স্বামী ও ভাসুেরর
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত েমেল।
শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা প্রতাপ চন্দ্র পােলর বড় েছেল ব্যবসায়ী প্রণয়
পাল
জানান,
েদশ
স্বাধীেনর
পর
অেনক
আেবদন
িনেবদন
কেরও
মুক্িতেযাদ্ধার তািলকায় তার নাম অর্ন্তভূক্ত করােত পােরনিন। মহান
মুক্িতযুদ্েধ অংশ িনেলও এখন পর্যন্ত আমার বাবা ও েজঠার নাম শহীদ
মুক্িতেযাদ্ধার মুক্িতেযাদ্ধােদর তািলকায় আেজা েগেজটভুক্ত হয়িন।
িতিন আেরা বেলন, বাবার শহীদ হওয়ার স্বীকৃিত েদেখ েযেত পােরনিন
আমার েছাট ভাই প্রমথ পাল িপনাক।
েমৗলভীবাজার

েজলা

মুক্িতেযাদ্ধা

সংসেদর

েডপুিট

কমান্ডার-২

েযাদ্ধাহত মুক্িতেযাদ্ধা েমা: মাসুক িময়া বেলন ১৯৭১ সােলর মহান
মুক্িতযুদ্েধর
সময়
শমেশরনগর
িবমানবন্দর
এলাকার
ক্যাম্েপ
পাকেসনােদর হােত িনর্মম িনর্যাতেনর পর পাক েসনােদর গুিলেত শহীদ
হন েসানাপুর গ্রােমর প্রতাপ চন্দ্র পাল ও িপযুষ কান্িত পাল।
তােদরেক শহীদ মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব আেজা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃিত
েদওয়া হয়িন। আিম তােদর স্বীকৃিত েদওয়ার আেবদন জানাচ্িছ।
কমলগঞ্জ উপেজলা িনর্বাহী অিফসার (ইউএনও) আেশকুল হক জানান,
মুক্িতেযাদ্ধা িবষয়ক মন্ত্রণালয় চািহত শহীদ মুক্িতেযাদ্ধােদর
তািলকায় অন্তর্ভুক্িতর জন্য শহীদ প্রতাপ চন্দ্র পাল ও িপযুষ
কান্িত পাল এর িবষেয় প্রিতেবদন পাঠােনা হেয়েছ। মন্ত্রণালয় েথেক
যাচাই বাচাই েশেষ প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।

