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প্রিদেদের মাটিদত িাাংলাদেদের পতাকা যে প্রমেদে িথম উদতাপ্রলত হদেপ্রিল ১৯৭১ সাদলর ১৮ 

এপ্রিল েুপুর ১২ িা ৪১ প্রমপ্রেদি, কলকাতার যসই প্রমেদেই চমকিেভাদি পতাকা উদতাপ্রলত হদলা আজ। 

১৯৭১ সাদলর ১৭ এপ্রিল কুটিোর বিেযোথ তলাে (িততমাে মুজজিেগর) িাাংলাদেদের িথম সরকার েপথ 

যেোর পরপ্রেেই কলকাতাে পাপ্রকস্তাদের প্রমেে ‘িাাংলাদেে প্রমেে’ প্রহদসদি আত্মিকাে কদর।   

আজ সকাদল উপ-হাইকপ্রমেদের কম তকততািনৃ্দ িাাংলাদেদের জাতীে পতাকা প্রেদে কলকাতাস্থ 

উপ-হাইকপ্রমেে ভিদের চারপ্রেদক িেপ্রিণ কদরে। পতাকার চার িাদে চার উইাং িধাে কাউদেলর 

(প্রেিা ও ক্রীড়া) প্ররোজলু ইসলাম, কাউদেলর (কেসুযলার) যমাোঃ িপ্রের উজিে, িথম সপ্রচি (যিস) ড. যমাোঃ 

যমাফাকখারুল ইকিাল, িথম সপ্রচি (িাপ্রণজজযক) যমাোঃ োমিুল আপ্ররফ ও মাদে উপ-হাইকপ্রমেোর 

যতৌপ্রফক হাসাে এিাং প্রমপ্রেস্টার (রাজনেপ্রতক) ও েতূালে িধাে প্রি এম জামাল যহাদসে পতাকা ধদর উপ-

হাইকপ্রমেে িাঙ্গণ ঘদুর পতাকা উদতালদের প্রেেম েথােথভাদি যমদে জাতীে সঙ্গীদতর সাদথ উদতালে 

করা হে। পতাকা উদতালে কদরে কলকাতাে প্রেেুক্ত িাাংলাদেে উপ-হাইকপ্রমেোর যতৌপ্রফক হাসাে।  

পতাকা উদতালদের িযাপাদর যতৌপ্রফক হাসাে িদলে, আজদকর প্রেেটি িাাংলাদেে ফদরে সাপ্রভতস 

যড প্রহদসদি উেোপ্রপত হদে। ১৯৭১ সাদল িঙ্গিনু্ধর প্রেক প্রেদেতেোে যেদের মােুষ এক হদে মুজক্তেুদে 

োপ্রপদে পদড় যেেদক স্বাধীে কদর পৃপ্রথিীর মােপ্রচদে িাাংলাদেদের স্থাে কদর প্রেদেদি এিাং এদিদে 

প্রিদেেস্থ িাাংলাদেে প্রমেেগুদলার গুরুত্বপূণ ত অিোে রদেদি। জোি হাসাে আরও িদলে, আপ্রম খুি 

গপ্রি তত এই জেয যে, যেদের িাইদর যে প্রমেদে িথম জাতীে পতাকা উদতাপ্রলত হদেপ্রিল যস প্রমেদেই 

পতাকা উদতালদের ৫০ িির পূপ্রততদত আমার এই পতাকা উদতালদের যসৌভাগয হদলা।  

উদেখয, ১৯৭১ সাদলর ১৮ এপ্রিল কলকাতাে পাপ্রকস্তাদের উপ-েতূািাদস কম তরত ৭০ জে িাঙাপ্রল 

কম তকততা-কম তচাপ্রর িাাংলাদেদের আেুগতয যঘাষণা কদর পাপ্রকস্তাদের পতাকা োপ্রমদে িাাংলাদেদের পতাকা 

উদতালে কদরপ্রিদলে। এ পতাকা উদতালদে যেতৃত্ব প্রেদেপ্রিদলে তৎকালীে প্রমেে িধাে এম যহাদসে 

আলী। পতাকা উদতালদের পর তাৎিপ্রণকভাদি েতূািাদস কম তরত পাাঁচজে পাপ্রকস্তােী কম তকততাসহ 

তাদের অেুগত ১৫ জে কম তচাপ্রর িযতীত ৭০ জে িাঙাপ্রল কম তকততা-কম তচাপ্রর প্রেদে এম যহাদসে আলী 

মুজজিেগর সরকাদরর প্রেদেতেোে প্রমেে পপ্ররচালো কদরপ্রিদলে। ১৯৭১ সাদলর ১৮ এপ্রিদলর পতাকা 

উদতালদের এ ঘিোর পর প্রিশ্বিাসীর েৃটি পদড়প্রিল িাাংলাদেদের মুজক্তেুদের ওপর। কলকাতা প্রমেদের 

পতাকা উদতালে িপ্রহপ্রি তদশ্ব আরও কদেকটি প্রমেে অেুসরে কদরে। এ সাংিােটি ১৯৭১ সাদলর ১৯ এপ্রিল 

কলকাতার সকল পজেকাে সপ্রচে িপ্রতদিেে আকাদর িকাপ্রেত হে ো সারাপ্রিদশ্ব আদলাড়ে যতাদল এিাং 

এই ঘিোটি প্রিশ্বদেতৃিৃদন্দর সমীহ আোে করদত িাাংলাদেদের িথম সরকারদক সুপ্রিধা িোে কদরপ্রিল। 

 

 



 

 

জাতীে পতাকা হাদত কলকাতাস্থ িাাংলাদেে উপহাইকপ্রমেে চত্বর িেপ্রিে করদিে 

উপহাইকপ্রমেদের কম তকততািৃন্দ, ১৮ এপ্রিল ২০২১ 

 

 

 

জাতীে পতাকা উদতালে করদিে কলকাতাে প্রেেুক্ত িাাংলাদেে উপ হাইকপ্রমেোর যতৌপ্রফক হাসাে 

১৮ এপ্রিল ২০২১ 

 

 


