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১০০ �ে�া�ের মুিজব শতবষর্ ও ব�ব�ু 

 

জািতর িপতা ব�ব�ুর জ�শতবেষর্র ক্ষণগণনা শুরু হেয়েছ তাঁর �েদশ �তয্াবতর্েনর িদন ১০ জানুয়াির 

েথেক। �ধানম�ী েঘাষণা িদেয়েছন ১৭ মাচর্ ২০২০ েথেক। ১৭ মাচর্ ২০২১, অথর্াৎ জািতর িপতার এক 

জ�িদন েথেক আেরক জ�িদন পযর্� বছরিট উদ্ যািপত হেব মুিজব বষর্ িহেসেব। চাকরী �তয্াশীেদর জনয্ 

মুিজব শতবষর্ ও ব�ব�ুেক িনেয় ১০০ �ে�া�র। 

 

১। ‘মুিজব বষর্’ কী? 

উ�র: ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর 

জ�শতবািষর্কী (জ� ১৭ মাচর্ ১৯২০)। 

 

২। মুিজব বেষর্র সময়কাল কত? 

উ�র: ১৭ মাচর্ ২০২০—১৭ মাচর্ ২০২১। 

 

৩। ‘মুিজব বষর্’ েঘাষণা কেরন েক? 

উ�র: �ধানম�ী েশখ হািসনা। 

 

৪। মুিজব বেষর্র ক্ষণগণনা শুরু হয় কেব? 

উ�র: ১০ জানুয়াির ২০২০ েথেক। 

 

৫। মুিজব বেষর্র ক্ষণগণনা অনু�ান েকাথায় 

অনুি�ত হয়? 

উ�র: েতজগাঁও পুরাতন িবমানব�র, ঢাকা। 

 

৬। েতজগাঁও পুরাতন িবমানব�ের মুিজব বেষর্র 

ক্ষণগণনা উে�াধন কেরন েক? 

উ�র: �ধানম�ী েশখ হািসনা। 

 

৭। মুিজব বষর্ উপলেক্ষ ওেয়বসাইট ৈতির কেরেছ 

েকান �িত�ান/সরকােরর েকান িবভাগ? 

উ�র: সরকােরর তথয্ ও েযাগােযাগ�যুি� িবভাগ। 

 

৮। মুিজব বষর্ উদয্াপেন সরকােরর তথয্ ও 

েযাগােযাগ�যুি� িবভােগর ৈতির ওেয়বসাইেটর 

নাম কী? 

উ�র: www.mujib100.gov.bd 

 

৯। মুিজব বেষর্র েলােগার িডজাইনার েক? 

উ�র: সবয্সাচী হাজরা। 

 

১০। েক কেব মুিজব বেষর্র েলােগা উে�াচন 

কেরন? 

উ�র: �ধানম�ী েশখ হািসনা, ১০ জানুয়াির 

২০২০। 

 

১১। মুিজব বেষর্র উে�াধন করা হেব কেব? 

উ�র: ১৭ মাচর্ ২০২০ (জাতীয় পয্ােরড �য়াের)। 

 

১২। ইউেনসেকার কততম সাধারণ অিধেবশেন 

ব�ব�ুর জ�শতবািষর্কী পালেনর িস�া� গৃহীত 

হয়? 

উ�র: ৪০তম। 

 

১৩। ‘মুিজব বষর্’ উপলেক্ষ কত তািরখেক িবমা 

িদবস িহেসেব েঘাষণা করা হয়? 

উ�র: ১ মাচর্। 

 

১৪। ব�ব�ুর জ�শতবািষর্কী উপলেক্ষ বাংলােদশ 

বয্াংক কতিট �ারক মু�া �কাশ করেব? 
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উ�র: চারিট (একিট �ণর্মু�া, একিট �ারক মু�া, 

১০০ টাকা মূলয্মােনর একিট �ারক েনাট ও ২০০ 

টাকা মূলয্মােনর �ারক েনাট)। 

 

১৫। ‘মুিজব বষর্’ উপলেক্ষ ঢাকা িব�িবদয্ালেয় 

িবেশষ সমাবতর্ন অনুি�ত হ্য়ওয়ার কথা িছল কেব? 

উ�র: ৫ েসে��র ২০২০। 

 

১৬। ‘মুিজব বেষর্’ ঢাকা িব�িবদয্ালেয় িবেশষ 

সমাবতর্েন সমাবতর্ন ব�া িহেসেব উপি�ত থাকার 

কথা িছল কার? 

 উ�র: েনােবল িবজয়ী বাঙািল অথর্নীিতিবদ 

অিভিজৎ িবনায়ক বে�য্াপাধয্ায়। 

 

১৭। ৫ েসে��র ২০২০ ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র 

িবেশষ সমাবতর্েন ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমানেক 

স�ানসূচক েকান িডি� �দান করা হেব? 

উ�র: ড�র অব লজ (মরেণা�র)। 

 

১৮। অমর একুেশ বইেমলা ২০২০ কােক উৎসগর্ 

করা হয়? 

উ�র: ‘মুিজব বষর্’ উপলেক্ষ ব�ব�ু েশখ মুিজবুর 

রহমানেক? 

 

১৯। মুিজব শে�র অথর্ কী? 

উ�র: উ�রদাতা। 

 

২০। ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান েকাথায় 

জ��হণ কেরন? 

উ�র: ফিরদপুর েজলার েগাপালগ� মহকুমার 

টুি�পাড়া �ােম (বতর্মােন েগাপালগ� েজলার 

টুি�পাড়া �ােম)। 

 

২১। ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান জ��হণ কেরন 

কেব? 

উ�র: ১৭ মাচর্ ১৯২০। 

 

২২। ১৭ মাচর্ কী িদবস? 

উ�র: জাতীয় িশশু িদবস। 

 

২৩। ব�ব�ুর িপতার নাম কী? 

উ�র: েশখ লুৎফর রহমান। 

 

২৪। ব�ব�ুর মাতার নাম কী? 

উ�র: সােয়রা খাতুন। 

 

২৫। ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর ডাকনাম কী 

িছল? 

উ�র: েখাকা। 

 

২৬। ব�ব�ুর �ীর নাম কী? 

উ�র: েবগম ফিজলাতুে�সা মুিজব (ডাকনাম েরণু)। 

 

২৭। ব�ব�ু েকাথায় �াথিমক িশক্ষা শুরু কেরন? 

উ�র: িগমাডা�া �াথিমক িবদয্ালেয়। 

 

২৮। ব�ব�ু ময্াি�কুেলশন পাস কেরন েকান �ুল 

েথেক? 

উ�র: েগাপালগ� েস� মথুরানাথ িমশনাির �ুল 

েথেক। 

 

২৯। ব�ব�ু েকাথা েথেক িবএ িডি� লাভ কেরন? 

উ�র: কলকাতার ইসলািময়া কেলজ েথেক। 

 

৩০। ব�ব�ু ঢাকা িব�িবদয্ালেয় ভিতর্ হন কেব? 

উ�র: ১৯৪৭ সােলর েসে��র মােস (আইন 

িবভােগ)। 
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৩১। ব�ব�ু ইসলািময়া কেলেজ পড়ার সময় 

েকাথায় থাকেতন? 

উ�র: কলকাতার েবকার েহাে�েলর ২৪ ন�র 

কেক্ষ। 

 

৩২। ইসলািময়া কেলেজর বতর্মান নাম কী? 

উ�র: মাওলানা আজাদ কেলজ। 

 

৩৩। ব�ব�ুেক কেব ঢাকা িব�িবদয্ালয় েথেক 

বিহ�ার করা হয়? 

উ�র: ১৯৪৯ সােলর এি�ল মােস। 

 

৩৪। ঢাকা িব�িবদয্ালয় কেব ব�ব�ুর ছা�� 

িফিরেয় েদয়? 

উ�র: ১৪ আগ� ২০১০। 

 

৩৫। ব�ব�ু কেব রাজনীিতেত জিড়েয় পেড়ন? 

উ�র: ১৯৩৯ সােল েগাপালগ� িমশনাির �ুেল 

পড়ার সময়। 

 

৩৬। ব�ব�ু কেব �থম কারাবরণ কেরন? 

উ�র: ১৯৩৮ সােল (সাত িদন)। 

 

৩৭। ব�ব�ু রাজৈনিতক কারেণ �থম কেব 

কারাবরণ কেরন? 

উ�র: ১১ মাচর্ ১৯৪৮ সােল। (রা�ভাষা 

আে�ালেন) www.prebd.com 

 

৩৮। ব�ব�ু কেব মুসিলম ছা�লীগ �িত�া কেরন? 

উ�র: ১৯৪৮ সােলর ৪ জানুয়াির।  

 

৩৯। ১৯৪৯ সােলর ২৩ জুন গিঠত তৎকালীন পূবর্ 

পািক�ান আওয়ামী মুসিলম লীেগর েকান পেদ 

িছেলন? 

উ�র: যু� সাধারণ স�াদক। 

৪০। ব�ব�ু কেব আওয়ামী মুসিলম লীেগর 

সাধারণ স�াদক হন? 

উ�র: ৯ জুলাই ১৯৫৩ (১৯৫৩-১৯৬৬)। 

 

৪১। ব�ব�ু ১৯৫৪ সােলর �ােদিশক িনবর্াচেন 

েকান আসন েথেক িনবর্ািচত হন? 

উ�র: েগাপালগ�। 

 

৪২। যু��� সরকাের ব�ব�ু েকান ম�ণালেয়র 

দািয়� পান? 

উ�র: কৃিষ, সমবায় ও প�ী উ�য়ন (১৯৫৪ সােলর 

১৫ েম)। 

 

৪৩। ব�ব�ু কেব আওয়ামী লীেগর সভাপিত 

িনবর্ািচত হন? 

উ�র: ১৯৬৬ সােলর ১ মাচর্ (ষ� কাউি�েল)। 

 

৪৪। ব�ব�ুেক �ধান আসািম কের আগরতলা 

ষড়য� মামলা করা হয়? 

উ�র: ১৯৬৮ সােলর ১ জানুয়াির। 

 

৪৫। আগরতলা ষড়য� মামলার �কৃত নাম কী? 

উ�র: ‘রা�ে�ািহতা বনাম েশখ মুিজব ও অনয্ানয্’। 

 

৪৬। আগরতলা ষড়য� মামলার িবচার শুরু হয় 

কেব? 

উ�র: ১৯৬৮ সােলর ১৯ জুন (ঢাকা েসনািনবােস)। 

 

৪৭। আগরতলা ষড়য� মামলায় েমাট আসািম িছল 

কতজন? 

উ�র: ৩৫ জন (ব�ব�ুসহ)। 

 

৪৮। ব�ব�ু কেব ছয় দফা দািব েঘাষণা কেরন? 

http://www.prebd.com/
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উ�র: ১৯৬৬ সােলর ৫ েফ�য়াির (লােহাের)। 

৪৯। ব�ব�ু কেব আনু�ািনকভােব ছয় দফা দািব 

েঘাষণা কেরন? 

উ�র: ১৯৬৬ সােলর ২৩ মাচর্ । 

 

৫০। ব�ব�ু কেব ‘�াধীন বাংলা িব�বী পিরষদ’ 

গঠন কেরন? 

উ�র: ১৯৬০ সােল। 

 

৫১। ব�ব�ুর েনতৃে� সবর্দলীয় সং�াম পিরষদ 

গঠন করা হয় কেব? 

উ�র: ১৯৬৪ সােলর ১১ মাচর্। 

 

৫২। আগরতলা ষড়য� মামলা �তয্াহার কের 

ব�ব�ুেক কেব মুি� েদওয়া হয়? 

উ�র: ১৯৬৯ সােলর ২২ েফ�য়াির। 

 

৫৩। েশখ মুিজবুর রহমানেক ‘ব�ব�ু’ উপািধ 

েদওয়া হয় কেব? 

উ�র: ১৯৬৯ সােলর ২৩ েফ�য়াির েরসেকাসর্ 

ময়দােন (েসাহরাওয়াদর্ী উদয্ান) । 

 

৫৪। েশখ মুিজবুর রহমানেক ব�ব�ু উপািধ েদন 

েক? 

উ�র: তৎকালীন ডাকসুর িভিপ েতাফােয়ল 

আহেমদ। 

 

৫৫। ব�ব�ু কেব ‘বাংলােদশ’ নামকরণ কেরন? 

উ�র: ১৯৬৯ সােলর ৫ িডেস�র। 

 

৫৬। ব�ব�ু কত তািরেখ জনসভায় ৬ দফার �ে� 

আওয়ামী লীগেক িনবর্ািচত করার জনয্ েদশবাসীর 

�িত আ�ান জানান? 

উ�র: ১৯৭০ সােলর ৭ জুন েরসেকাসর্ ময়দােনর 

জনসভায়। 

৫৭। ১৭ অে�াবর ১৯৭০ ব�ব�ু তাঁর দেলর 

িনবর্াচনী �তীক িহেসেব েকান �তীক পছ� 

কেরন? 

উ�র: েনৗকা। 

 

৫৮। ব�ব�ুেক কেব ‘জািতর জনক’ উপািধ েদওয়া 

হয়? 

উ�র: ৩ মাচর্ ১৯৭১ (উপািধ েদন আ স ম আবদুর 

রব)। 

 

৫৯। কেব ব�ব�ু তাঁর ঐিতহািসক ভাষণ েদন? 

উ�র: ১৯৭১ সােলর ৭ মাচর্। 

 

৬০। েকাথায় ব�ব�ু তাঁর ৭ মােচর্র ঐিতহািসক 

ভাষণ েদন? 

উ�র: েরসেকাসর্ ময়দােন (বতর্মান েসাহরাওয়াদর্ী 

উদয্ান)। 

 

৬১। েকান ভাষেণ ব�ব�ু �াধীনতার ডাক েদন? 

উ�র: ৭ মােচর্র ভাষেণ। 

 

৬২। ৭ মােচর্র ভাষেণ ব�ব�ু কয়িট দািব 

উপ�াপন কেরন? 

উ�র: ৪িট। 

 

৬৩। ব�ব�ুর ৭ মােচর্র ভাষণ �াধীন বাংলা েবতার 

েক� েথেক কী নােম �চািরত হেতা? 

উ�র: ব�ক� নােম। 

 

৬৪। ব�ব�ু �াধীনতার েঘাষণা েদন কেব? 

উ�র: ১৯৭১ সােলর ২৬ মাচর্ �থম �হের। 

 

৬৫। পািক�ান েসনাবািহনী ব�ব�ুেক কখন ে��ার 
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কের? 

উ�র: ২৬ মাচর্ ১৯৭১ (�থম �হের)। 

৬৬। মুিজবনগর সরকােরর রা�পিত েক িছেলন? 

উ�র: ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান। 

 

৬৭। পািক�ােনর ২৪ বছের ব�ব�ু কত বছর 

কারাগাের কািটেয়েছন? 

উ�র: ১২ বছর। 

 

৬৮। বাংলােদেশর মুি�যুে�র সবর্ািধনায়ক েক 

িছেলন? 

উ�র: ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান। 

 

৬৯। ব�ব�ুেক িনেয় ‘জয় মুিজবুর’ কিবতািট েক 

েলেখন? 

উ�র: অ�দাশ�র রায়। 

 

৭০। ‘ব�ব�ু’ কিবতািট কার েলখা? 

উ�র: জসীমউ�ীন (১৬ মাচর্ ১৯৭১)। 

 

৭১। বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর আ�জর্ািতক 

চােপ পািক�ান সরকার কেব ব�ব�ুেক মুি� েদয়? 

উ�র: ৮ জানুয়াির ১৯৭২। 

 

৭২। ব�ব�ু পািক�ােনর কারাগার েথেক মুি� 

েপেয় কয়িট েদশ হেয় বাংলােদেশ আেসন? 

উ�র: দুিট (ইংলয্া� ও ভারত)। 

 

৭৩। ব�ব�ু পািক�ান েথেক �থেম েকান েদেশ 

যান? 

উ�র: ইংলয্া� (ল�ন)। 

 

৭৪। ল�েন কার সে� ব�ব�ুর সাক্ষাৎ হয়? 

উ�র: ি�িটশ �ধানম�ী এডওয়াডর্ িহেথর সে� (৯ 

জানুয়াির ১৯৭২)। 

৭৫। ল�ন েথেক ঢাকা আসার পেথ ব�ব�ু 

েকাথায় যা�ািবরিত কেরন? 

উ�র: িদি� (ভারত)। 

 

৭৬। িবমানব�ের ব�ব�ুেক েক েক �াগত 

জানান? 

উ�র: ভারেতর রা�পিত িভ িভ িগির ও �ধানম�ী 

ইি�রা গা�ী। 

 

৭৭। ব�ব�ু কত তািরেখ েদেশ েফেরন? 

উ�র: ১০ জানুয়াির ১৯৭২ (�েদশ �তয্াবতর্ন 

িদবস)। 

 

৭৮। ব�ব�ু কত তািরেখ অ�ায়ী সংিবধান আেদশ 

জািরর মাধয্েম সংসদীয় প�িতর সরকারবয্ব�া 

�বতর্ন কেরন? 

উ�র: ১৯৭২ সােলর ১১ জানুয়াির। 

 

৭৯। ব�ব�ু �ধানম�ী িহেসেব শপথ �হণ কেরন 

কেব? 

উ�র: ১২ জানুয়াির ১৯৭২। 

 

৮০। ব�ব�ু কেব ভারত সরকােরর আম�েণ 

ভারত সফর কেরন? 

উ�র: ৬ েফ�য়াির ১৯৭২। 

 

৮১। ব�ব�ু কেব ‘জুিলও কুির’ পুর�াের ভূিষত 

হন? 

উ�র: ১০ অে�াবর ১৯৭২ (পুর�াের ভূিষত কের 

িব� শাি� পিরষদ)। 
 

৮২। ব�ব�ু কেব বাংলােদেশ �থম সাধারণ 

িনবর্াচেনর তািরখ (৭ মাচর্ ১৯৭৩) েঘাষণা কেরন? 

উ�র: ৪ নেভ�র ১৯৭২। 
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৮৩। কত তািরেখ ব�ব�ু বাংলােদেশর �থম 

সংিবধােন �াক্ষর কেরন? 

উ�র: ১৪ িডেস�র ১৯৭২। 

 

৮৪। ব�ব�ু কেব ‘েজাটিনরেপক্ষ আে�ালন’–এর 

শীষর্ সে�লেন েযাগদােনর জনয্ আলেজিরয়া যান? 

উ�র: ৬ েসে��র ১৯৭৩। 
] 
৮৫। ব�ব�ু পািক�ােনর েয কারাগাের ব�ী 

িছেলন? 

উ�র: িময়ানওয়ািল কারাগার। 

 

৮৬। ১৯৭১ সােলর ২৬ মাচর্ ব�ব�ুেক ে��াের 

পিরচািলত অিভযােনর নাম কী? 

উ�র: অপােরশন ‘িবগবাডর্’। 

 

৮৭। ব�ব�ু কেব জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ 

বাংলায় ভাষণ েদন? 

উ�র: ১৯৭৪ সােলর ২৫ েসে��র (২৯তম 

অিধেবশেন)। 

 

৮৮। �াধীনতার পর ব�ব�ুর শাসনামেল িবে�র 

কতিট েদশ বাংলােদশেক �ীকৃিত েদয়? 

উ�র: ১৩০িট। 
 

৮৯। ব�ব�ুর রিচত কতিট বই �কাশ েপেয়েছ? 

উ�র: ৩িট (অসমা� আ�জীবনী, কারাগােরর 

েরাজনামচা ও আমার েদখা নয়াচীন)। 
 

৯০। ব�ব�ু �কািশত �থম বই েকানিট? 

উ�র: অসমা� আ�জীবনী (�কািশত হয় জুন 

২০১২ সােল)। 

৯১। অসমা� আ�জীবনী কতিট ভাষায় অনূিদত 

হয়? www.prebd.com 

উ�র: ১৩িট (সবর্েশষ ইতালীয় ভাষায়, অনুবাদক 

আ�া েকাি�য়াের�া) 

 

৯২। ব�ব�ুর �কািশত ি�তীয় বই েকানিট? 

উ�র: কারাগােরর েরাজনামচা (�কািশত হয় ১৭ 

মাচর্ ২০১৭)। 
 

৯৩। কারাগােরর েরাজনামচা কতিট ভাষায় 

অনূিদত হেয়েছ? 

উ�র: ২িট (সবর্েশষ অসমীয়া ভাষা, অনুবাদ 

েসৗেমন ভারতীয়)। 
 

৯৪। ব�ব�ুর �কািশত সবর্েশষ বইেয়র নাম কী? 

উ�র: আমার েদখা নয়াচীন (�কািশত হয় 

েফ�য়াির বইেমলা ২০২০)। 
 

৯৫। ব�ব�ুেক িনেয় �ধানম�ী েশখ হািসনার 

েলখা বইেয়র নাম কী? 

উ�র: েশখ মুিজব আমার িপতা। 
 

৯৬। ব�ব�ুেক িনেয় মুিজব ভাই বইিট েক 

িলেখেছন? 

উ�র: এিবএম মূসা। 
 

৯৭। ব�ব�ুেক কেব সপিরবাের হতয্া করা হয়? 

উ�র: ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� (১৫ আগ� 

জাতীয় েশাক িদবস)। 
 

৯৮। ব�ব�ুর হতয্াকারীেদর আদালেত িবচার শুরু 

হয় কেব? 

উ�র: ১২ মাচর্ ১৯৯৭। 
 

৯৯। ব�ব�ুর হতয্াকারীেদর িবচার েশষ হয় কেব? 

উ�র: ২০১০ সােলর ২৭ জানুয়াির। 
 

১০০। ব�ব�ুর হতয্াকারীেদর মেধয্ কতজেনর 

ফাঁিস কাযর্কর করা হেয়েছ? 

উ�র: ৬ জেনর। 

উৎসঃ ৈদিনক �থম আেলা 

http://www.prebd.com/
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ব�ব�ু: ৪০ �� ৪০ উ�র 

১). ‘অসমা� আ�জীবনী’ বইিটর েলখেকর নাম কী? 

উ�র: ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান। 

২). ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর জ� কত সােল, 

েকাথায়? 

উ�র: ১৯২০ সােলর ১৭ মাচর্, েগাপালগে�র 

টুি�পাড়ায়। 

৩). ব�ব�ুর িশক্ষাজীবন শুরু হয় েকান �ুেল? 

উ�র: েগাপালগে�র িগমাডা�া �াথিমক িবদয্ালেয়। 

৪). ব�ব�ু ময্াি�ক পাশ কেরন েকান �ুল েথেক, 

কত সােল? 

উ�র: েগাপালগ� িমশনাির �ুেল, ১৯৪২ সােল। 

৫). ব�ব�ু কলকাতা ইসলািময়া কেলেজর েবকার 

েহাে�েলর কত ন�র কেক্ষ থাকেতন? 

উ�র: ২৪ ন�র কেক্ষ। 

৬). ব�ব�ু আনু�ািনকভােব রাজনীিতেত অিভিষ� 

হন কীভােব? 

উ�র: ১৯৪৪ সােল কুি�য়ায় অনুি�ত িনিখল ব� 

মুসিলম ছা�লীেগর সে�লেন েযাগদােনর মাধয্েম। 

৭). ব�ব�ু কত সােল েহােসন শহীদ েসাহরাওয়াদর্ীর 

সহকারী িনযু� হন? 

উ�র: ১৯৪৬ সােল। 

৮). ব�ব�ু িবএ পাশ কেরন কত সােল, েকান 

কেলজ েথেক? 

উ�র: ১৯৪৭ সােল কলকাতা ইসলািময়া কেলজ 

েথেক। 

৯). ব�ব�ু ঢাকা িব�িবদয্ালেয় েকান িবভােগর ছা� 

িছেলন? 

উ�র: আইন িবভােগর। 

১০). ব�ব�ু ঢাকা িব�িবদয্ালয় েথেক কত সােল 

েকন বিহ�ৃত হন? 

উ�র: ১৯৪৯ সােল চতুথর্ ে�িণর কমর্চারীেদর 

আে�ালেন সংহিত �কাশ করায় তাঁেক বিহ�ার 

করা হয়। 

১১). ব�ব�ু জীবেন �থম কারােভাগ কেরন কত 

সােল? 

উ�র: ১৯৩৯ সােল। সরকাির িনেষধাজ্ঞা উেপক্ষা 

কের �ুল কতৃর্পেক্ষর িবরুে� একিট �িতবাদ সভা 

করার কারেণ তাঁেক কারেভাগ করেত হয়। 

১২). ১৯৪৯ সােলর ২৩ জুন পূবর্ পািক�ান আওয়ামী 

মুসিলম লীগ �িত�া লাভ করেল ব�ব�ু েশখ 

মুিজবুর রহমান েসখােন কী পদ পান? 

উ�র: যু� স�াদক। 

১৩). ১৯৫২ সােলর কত তািরেখ রা� ভাষা বাংলার 

দাবীেত ব�ব�ু কারাগাের অনশন শুরু কেরন? 

উ�র: ১৪ েফ�য়াির। 

১৪). যু��� িনবর্াচেন ব�ব�ু েকান আসেন িবজয়ী 

হন? 

উ�র: েগাপালগ� আসেন। 

১৫). ব�ব�ু েকান ম�ীসভায় সবর্কিন� ম�ী িছেলন? 

উ�র: ১৯৫৪ সােলর যু��� ম�ীসভায়। 

১৬). ১৯৬৪ সােল ব�ব�ুর েনতৃে� সি�িলত 

িবেরাধী দল গঠন করা হয়। দলিটর নাম কী? 

উ�র: ক�াই� অপিজশন পািটর্। 

১৭). ব�ব�ু মুিজব ছয়দফা ১ম কেব েঘাষনা 

কেরন? fb.com/groups/CareerGuideBD 

উ�র: ৫ েফ�য়াির ১৯৬৬ 

১৮). আওয়ামী লীেগর কাউি�ল অিধেবশেন ৬ দফা 

গৃহীত হয় কত সােল? 

উ�র: ১৯৬৬ সােলর ১৮ মাচর্। 

১৯). ব�ব�ু েশখ মুিজব আনু�ািনকভােব কেব 

ছয়দফা েঘাষনা কেরন? 

উ�র: ২৩ মাচর্ ১৯৬৬ 

https://www.facebook.com/groups/CareerGuideBD
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২০). েকান ��ােবর িভি�েত ছয়দফা রিচত হয়? 

উ�র: লােহার ��াব 

২১).  ছয়দফার �থম দফা িক িছল? 

উ�র: �ায়�শাসন 

২২). ‘বাঙািল জািতর মুি�র সনদ’ িহেসেব পিরিচত 

েকানিট? 

উ�র: ছয় দফা। 

২৩). আগরতলা ষড়য� মামলার আসামী িছল কত 

জন? ব�ব�ু কততম আসামী িছেলন? 

উ�র: ৩৫ জন। ব�ব�ু  িছেলন ১ নং আসামী। 

২৪). আগরতলা ষড়য� মামলা কী নােম দােয়র করা 

হেয়িছল? 

উ�র: রা�ে�াহীতা বনাম েশখ মুিজব ও অনয্ানয্। 

২৫). েশখ মুিজবুর রহমানেক ‘ব�ব�ু’ উপািধেত 

ভূিষত করা হয় কত সােল? 

উ�র: ১৯৬৯ সােলর ২৩ েফ�য়াির। 

২৬).েশখ মুিজবুর রহমানেক ‘ব�ব�ু’ উপািধ েক 

েদন? 

উ�র: তৎকালীন ডাকসুর িভিপ েতাফােয়ল 

আহেমদ। 

২৭). েকাথায় ‘ব�ব�ু উপািধ েদওয়া হয়? 

উ�র: েরসেকাসর্ ময়দােন। 

২৮). ব�ব�ু পূবর্ বাংলােক ‘বাংলােদশ’ নামকরন 

কেরন কত সােল? 

উ�র: ৫ িডেস�র, ১৯৬৯ । 

২৯). ব�ব�ু ৭ মােচর্র ভাষণ েকাথায় েদন? 

উ�র: ঢাকার েরসেকাসর্ ময়দােন, যা এখন 

েসাহরাওয়ািদর্ উেদয্ান নােম পিরিচিত। 

৩০). ব�ব�ু ৭ মােচর্র ভাষেণর মূল ব�বয্ কী িছল? 

উ�র: এবােরর সং�াম মুি�র সং�াম, এবােরর 

সং�াম �াধীনতার সং�াম। 

৩১). ব�ব�ু কখন �াধীনতার েঘাষণা েদন? 

উ�র: ১৯৭১ সােলর ২৫ মাচর্ মধয্রাত অথর্াৎ ২৬ 

মােচর্ ব�ব�ু বাংলােদেশর �াধীনতা েঘাষণা কেরন। 

এরপরই পািক�ািন েসনাবািহনী ব�ব�ুেক ে��ার 

কের। 

৩২). ১৯৭১ সােলর ১৭ এি�ল গিঠত অ�ায়ী 

সরকােরর ব�ব�ুর পদ কী িছল? 

উ�র: ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর পদ িছল 

রা�পিত। 

৩৩). ব�ব�ু পািক�ােনর কারাগার েথেক মুি� পান 

কেব? 

উ�র: ১৯৭২ সােলর ৮ জানুয়াির। 

৩৪). ব�ব�ু �াধীন বাংলােদেশ েফেরন কেব? 

উ�র: ১৯৭২ সােলর ১০ জানুয়াির, যা ব�ব�ুর 

�েদশ �তয্াবতর্ন িদবস নােম পিরিচত। 

৩৫). ব�ব�ু �াধীন বাংলােদেশর রা�পিতর দািয়� 

�হণ কেরন কত তািরেখ? 

উ�র: ১৯৭২ সােলর ১০ জানুয়াির। 

৩৬). ব�ব�ু �থম েনতা িহেসেব জািতসংেঘর 

সাধারণ পিরষেদ বাংলা ভাষায় ব�ৃতা েদন কত 

সােল, কত তািরেখ? 

উ�র: ১৯৭৪ সােলর ২৫ েসে��র। 

৩৭). ব�ব�ু �পিরবাের িনহত হন কত তািরেখ? 

উ�র: ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ�। 

৩৮). ব�ব�ুর �ীর নাম কী? 

উ�র: েশখ ফিজলাতুে�সা মুিজব। 

৩৯). ব�ব�ুর েছেল–েমেয় কত জন? তােদর নাম 

কী? 

উ�র: ৫ জন। িতন েছেল দুই েমেয়। েশখ হািসনা, 

েশখ কামাল, েশখ েরহানা, েশখ জামাল ও েশখ 

রােসল 

৪০). ব�ব�ু জাদুঘর েকাথায় অবি�ত? 

উ�র: ঢাকার ধানমি�র ৩২ ন�ের।
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ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর জীবনী 

িবিসএস সহ েযেকান �িতেযািগতামূলক পরীক্ষার জনয্ জািতর জনক, ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর জীবনী 

একিট গুর�পূণর্ টিপক। সব পরীক্ষায়ই েকান না েকান �� আেসই। 

১৯২০, ১৭ মাচর্, েগাপালগ� েজলার টু�ীপাড়া �ােম জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান জ��হণ 

কেরন। 

১৯২৭: সাত বছর বয়েস িগমাডা�া �াথিমক িবদয্ালেয় জািতরজনেকর �ািত�ািনক ছা�জীবেনর সূচনা হয়। 

১৯২৯: ব�ব�ুেক েগাপালগ� সীতানাথ একােডমীর (বা পাবিলক �ুেল) তৃতীয় ে�নীেত ভিতর্ করা হয়। 

১৯৩৪: মাদারীপুের ইসলািময়া হাই�ুেল পড়ার সময় ব�ব�ু েবরীেবির েরােগ আ�া� হন। 

১৯৩৭: অসু�তার কারেণ ব�ব�ুর েলখাপড়া ব� িছেলা, আবার তা শুরু হয়। 

১৯৩৮: ১৬ জানুয়ারী: বাংলার �ধাম�ী েশের বাংলা এেক ফজলুল হক েগাপালগ� িমশন �ুল পিরদশর্েন 

এেল ব�ব�ুর সে� তার পিরচয় হয়। 

১৯৩৯: সরকারী িনেষধাজ্ঞা উেপক্ষা কের �ুল কতৃর্পেক্ষর িবরুে� একিট �িতবাদ সভা করার দু:সাহেসর 

কারেণ ব�ব�ু �থম কারাবরণ কেরন। 

১৯৩৮: মা� ১৮ বছর বয়েস িতিন েবগম ফিজলাতুনেনসার সে� িববাহ ব�েন আব� হন। 

১৯৪২: অসু�তার কারেণ একটু েবশীবছর বয়েস ব�ব�ু এ�াস (�েবিশকা) পরীক্ষায় উ�ীণর্ হন। এই 

বছেরই কলকাতা ইসলািময়া কেলেজ ভিতর্ হন। এই কেলেজর েবকার েহাে�েলর ২৪ন�র কেক্ষ িতিন 

থাকেত শুরু কেরন। 

১৯৪৪: কুি�য়ায় অনুি�ত িনিখল ব� মুসিলম ছা�লীেগর সে�লেন েযাগদান কেরন। এর মাধয্েম আনু�ািনক 

ভােব িতিন রাজনীিতেত অিভিষ� হন। এই বছরই ফিরদপুর িডি�� এেসািসেয়শেনর স�াদক িনযু� হন। 

১৯৪৬: ব�ব�ু িবনা �িত�ি�তায় কলকাতা ইসলািম কেলজ ছা� সংসেদর সাধারণ স�াদক িনবর্ািচত হন। 

এ সময় িতিন েহােসন শহীদ েসাহরাওয়াদর্ীর সহকারী িনযু� হন। এই বছরই �েদিশক িনবর্াচেন িতিন 

মুসিলম লীেগর পেক্ষ গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন কেরন। 

১৯৪৭ : ব�ব�ু কলকাতা িব�িবদয্ালেয়র অধীেন ইসলািময়া কেলজ েথেক িব.এ পাশ কেরন। 

১৯৪৭ : ৬ েসে��র, ঢাকায় গণতাি�ক যুব কমর্ীেদর এক সে�লন অনুি�ত হয়। এই সে�লেন ব�ব�ু 

গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন কেরন। 
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১৯৪৮ : ঢাকা িব�িবদয্ালেয় আইন িবভােগ ভিতর্ হন। 

১৯৪৮ : ২৩ েফ�য়ারী, তৎকালীন �ধানম�ী খাজা নািজম উি�ন উদুর্েক পািক�ােনর রা� ভাষা িহেসেব 

েঘাষণা করেল ব�ব�ু তার তৎক্ষিনক �িতবাদ কেরন। 

১৯৪৮ : ২ মাচর্, রা�ভাষা বাংলার দাবীেত ব�ব�ুর ��ােব সবর্দলীয় রা�ভাষা সং�াম পিরষদ গিঠত হয়। 

১৯৪৮ : ১১ মাচর্, রা�ভাষা বাংলার দাবীেত সাধারণ ধমর্ঘট আহবানকােল ব�ব�ু ে�ফতার হন। ১৯৪৮ : ১৫ 

মাচর্, ব�ব�ু কারাগার েথেক মুি�পান। 

১৯৪৮: ১১ েসে��র: ফিরদপুেরর কডর্ন �থার িবরুে� আে�ালন করার জনয্ ব�ব�ু আবার ে�ফতার হন। 

১৯৪৯ : ২১ জানুয়ারী: ব�ব�ু কারাগার েথেক মুি�পান। 

১৯৪৯ : ৩ মাচর্: ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র চতুথর্ ে�ণীর কমর্চারীরা তােদর দাবী দাওয়া আদােয়র উে�েশয্ ধমর্ঘট 

েঘাষণা করেল ব�ব�ু তার �িত সমথর্ন জানান। 

১৯৪৯ : ২৯ মাচর্: আে�ালেন েযাগেদয়ার অিভেযােগ িব�িবদয্ালয় কতৃর্পক্ষ ব�ব�ুেক অেযৗি�ক ভােব 

জিরমানা কের। িক� ব�ব�ু তার �িত সমথর্ন জানান। fb.com/groups/CareerGuideBD 

১৯৪৮ : ২০ এি�ল: িব�িবদয্ালয় কতৃর্পেক্ষর এই িস�াে�র �িতবােদ সৃ� আে�ালেন ব�ব�ুেক ে�ফতার 

করা হয়। 

১৯৪৯ : ২৩ জুন: পূবর্ পািক�ান আওয়ামী মুসিলম লীগ গিঠত হয় এবং েজেল থাকা অব�ায় ব�ব�ু যু� 

স�াদক িনবর্ািচত হন। 

১৯৪৯ : ২৭ জুলাই: ব�ব�ু েজল েথেক মুি�পান। মুি� েপেয় িতিন িব�িবদয্ালেয় িফের না িগেয় জাতীয় 

রাজনীিতেত স�ৃ� হন। 

১৯৪৯ : পূবর্ বাংলায় দুিভর্ক্ষ শুরু হেল খােদয্র দাবীেত িতিন আে�ালন শুরু কেরন। 

১৯৫০ : ১ জানুয়ারী: এই আে�ালেনর কারেণ তােক ে�ফতার করা হয়। 

১৯৫২ : ১৪ েফ�য়ারী: বাংলা রা� ভাষার দাবীেত ব�ব�ু কারাগাের অনশন শুরু কেরন। 

১৯৫২ : ২১ েফ�য়ারী: রা�ভাষার দাবীেত ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র �িতবাদ িমিছেল গুিল চেল। শহীদ হন 

সালাম, রিফক, বরক সহ অেনেক। েজল েথেক ব�ব�ু এই ঘটনার িন�া জািনেয় িববৃিত েদন এবং একটানা 

৩ িদন অবয্াহত রােখন। 

https://www.facebook.com/groups/CareerGuideBD
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১৯৫২ : ২৭ েফ�য়ারী: টানা অনশেন অসু� ব�ব�ুেক �া�য্গত কারেণ মুি�েদয়া হয়। 

১৯৫৩ : ১৬ নেভ�র: �ােদিশক আওয়ামী মুসলীম লীেগর কাউি�ল অিধেবশেন িতিন সাধারণ স�াদক 

িনবর্ািচত হন। 

১৯৫৩ : ৪ িডেস�র: �থম সাধারণ িনবর্াচেন সব িবেরাধী দল িমেল যু��� গঠন কের। 

১৯৫৪ : ১০ মাচর্: সাধারণ িনবর্াচেন ২৩৭িট আসেনর মেধয্ যু��� ২২৩িট আসেন িবজয়ী হয়। ব�ব�ু 

েগাপালগে�র আসেন িবজয়ী হন। 

১৯৫৪ : ২ এি�ল: যু��� ম�ীসভা গিঠত হয়। 

১৯৫৪ : ১৪ েম: ব�ব�ু যু��� ম�ীসভায় বয়:কিন� ম�ী িহেসেব শপথ �হণ কেরন। 

১৯৫৪ : ৩০ েম: পািক�ােনর �ধানম�ী েমাহা�দ আলী যু��� ম�ী সভা বািতল কেরন। ব�ব�ু এ িদনই 

করাচী েথেক ঢাকায় �তয্াবতর্ন কেরন এবং ে�ফতার হন। 

১৯৫৪ : ২৩ নেভ�র: ব�ব�ু জািমেন মুি� েপেল েজল েগেটই তােক িনরাপ�া আইেন ে�ফতার করা হয়। 

১৯৫৪ : ব�ব�ু কারাগার েথেম মুি�পান। 

১৯৫৫ : ৫ জুন: ব�ব�ু পািক�ান গণপিরষেদর সদসয্ িনবর্ািচত হন। 

১৯৫৫ : ১৭ জুন: ঢাকার প�েনর জনসভা েথেক ব�ব�ু �থম পূবর্ পািক�ােনর �ায়�শাসন দাবী কেরন। 

১৯৫৫ : ২১ অে�াবর: আওয়ামী মুসিলম লীেগর িবেশষ কাউি�ল অিধেবশন ধমর্ িনরেপক্ষতা আদশর্ িহেসেব 

�হণ কের দেলর নাম েথেক মুসিলম শ� �তয্াহার কের নতুন নামকরণ করা হয় আওয়ামী লীগ ব�ব�ু 

পুনরায় দেলর সাধারণ স�াদক িনবর্ািচত হন। 

১৯৫৮ : ৭ অে�াবর: জাতীয় সংসেদর েডপুিট �ীকার শােহদ আলীর উপর আ�মন এবং তার মৃতুয্র 

ে�ক্ষাপেট ই�া�ার িমজর্া পািক�ােন সামিরক শাসন জারী কেরন। 

১৯৫৮ : ১২ অে�াবর: ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমানেক ে�ফতার কের কারাগাের পাঠােনা হয়। এসময় তার 

িবরুে� এেকর পর এক িমথয্া মামলা েদয়া হয়। 

১৯৫৯ : ৫ অে�াবর: ব�ব�ু মুি� পান িক� তার গিতিবিধর উপর িনেষধাজ্ঞা জারী করা হয়। এ সময় িতিন 

বার বার ে�ফতার হন এবং ছাড়া পান। 

১৯৬২ : ২ জুন: চার বছেরর সামিরক শাসেনর অবসান ঘটেল ১৮ জুন েশখ মুিজব মুি� লাভ কেরন। 



13 

১৯৬৪ : ২৫ জানুয়ারী: ব�ব�ুর বাসভবেন অনুি�ত এক ৈবঠেক আওয়ামী লীগেক পুনরু�ীবত করা হয়। 

১৯৬৪ : ৫, ১১ মাচর্: ব�ব�ু েশখ মুিজুর রহমােনর েনতৃে� সবর্দলীয় সং�াম পিরষদ গিঠত হয়। ব�ব�ুর 

েনতৃে� সা�দািয়ক দা�া িবেরািধ দা�া �িতেরাধ কিমিট গিঠত হয়। 

১৯৬৪ : ২৬ জুলাই: ব�ব�ুর েনতৃে� সি�িলত িবেরািধ দল কঅপ (ক�াই� অপিজশন পািটর্ গিঠত হয়।) 

১৯৬৫ : রা�পিত িনবর্াচেন কঅপ এর পক্ষ েথেক িমস ফািতমা িজ�াহেক �াথর্ী েদয়া হয়। ব�ব�ু ফািতমা 

িজ�াহর পেক্ষ িনবর্াচনী �চারনায় অংশ েনন। রা�পিত িনবর্াচেনর ১৪িদন আেগ ব�ব�ুেক ে�ফতার করা 

হয়। 

১৯৬৬ : ১৮ মাচর্: আওয়ামী লীেগর কাউি�ল অিধেবশেন ৬ দফা গৃহীত হয়। এরপর িতিন ৬ দফার পেক্ষ 

েদশ বয্াপী বয্াপক �চারণা শুরু কেরন এ সময় তােক িসেলট, ময়মনিসংহ ও ঢাকা বার বার ে�ফতার করা 

হয়। ৩ মােস িতিন ৮ বার ে�ফতার হন। েশষ বার তােক ে�ফতার কের িনজর্ন কারাবােস রাখা হয়। 

১৯৬৮ : ৩ জানুয়ারী: পািক�ান সরকার ব�ব�ুেক এক ন�র আসামী কের েমাট ৩৫জন বা�ালী েসনা ও 

িসএসিপ অিফসােরর িবরুে� পািক�ানেক িবিছ� করার অিভেযােগ আগরতলা ষড়য� মামলা দােয়র কের। 

১৯৬৮ : ২৮ জানুয়ারী: িনেজেক িনেদর্াষ দাবী কের আদালেত িলিখত িববৃিত েদন। এই িববৃিত পেড় ব�ব�ুর 

মুি� ও তার িমথয্া মামলা �তয্াহােরর দাবীেত আ�ালন গন অভু�ােন রূপ েনয়। ছা� সমাজ ছয় দফার 

সমথর্েন ১১ দফা দাবী উপ�াপন কের। 

১৯৬৯ : ৩০ জানুয়ারী: উ�ুত পিরি�িত েঠকােত আেলাচনার জনয্ ব�ব�ুেক পয্ােরােল মুি�র ��াব েদয় 

পািক�ানী জা�া সরকার। িক� ব�ব�ু েস ��াব ঘৃণাভের �তয্াখান কেরন। 

১৯৬৯ : ১৫ েফ�য়ারী: ঢাকা কয্া�নেমে�র অভয্�ের মামলার অনয্তম আসামী সােজ� জহুরুল হকেক 

িনমর্ম ভােব হতয্া করা হেল িবকু্ষ� জনতা বাধ ভা�া বনয্ার মেতা রা�ায় েনেম আেস। 

১৯৬৯ : ২২ েফ�য়ারী: তী� গণআে�ালেনর মুেখ সরকার রা� বনাম েশখ মুিজবুর রহমান ও অনয্ানয্ 

িশেরানােম িমথয্া মামলািট �তয্াহার কের েনয়। 

১৯৬৯ : ২৩ েফ�য়ারী: ডাকসু এবং পূবর্ পািক�ান ছা�লীগ েরসেকাসর্ ময়দােন েশখ মুিজবেক এক িবশাল 

স�ধর্না েদয়ার আেয়াজন কের। ঐ সভায় েশখ মুিজবুর রহমানেক ব�ব�ু উপািধেত ভূিষত করা হয়। 

১৯৬৯ : ১০ মাচর্: রাজৈনিতক সংকট িনরসেন আইয়ুব খান েগালেটিবল ৈবঠেকর আেয়াজন কেরন। েগাল 

েটিবেল ৬ দফার পেক্ষ ব�ব�ু দৃঢ় অব�ান েনন। তেব ঐ ৈবঠক বয্থর্ হয়। 
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১৯৬৯ : ২৫ মাচর্: রাওয়াল িপি� েগাল েটিবল ৈবঠক বয্থর্ হবার ে�িক্ষেত আইয়ুব খান ইয়ািহয়া খােনর কােছ 

ক্ষমতা হ�া�র কেরন। ইয়ািহয়া সামিরক শাসন জারী কেরন। 

১৯৬৯ : ২৮ নেভ�র: জািতর উে�েশয্ এক েবতার ভাষেণ ে�িসেড� ইয়ািহয়া খান ১৯৭০ এর ১ জানুয়ারী 

েথেক রাজৈনিতক কমর্কাে�র উপর েথেক িনেষধাজ্ঞা �তয্াহােরর েঘাষনা েদন। ঐ বছেরর েশষ ভােগ 

িনবর্াচন অনু�ােনর কথাও েঘাষণা কেরন। 

১৯৭০ : ১ জানুয়ারী: ১৯৫৮ সােলর পর �থম রাজৈনিতক িনেষধাজ্ঞা �তয্াহার করা হয়। ব�ব�ু �থম িদন 

েথেকই ৬ দফার পেক্ষ েদশবয্াপী বয্াপক �চারণা শুরু কেরন। 

১৯৭০ : ৪ জুন: িনবর্াচনেক সামেন েরেখ মিতিঝল ইেডন েহােটল �া�েন পূবর্ পািক�ান আওয়ামী লীেগর 

ি�বািষর্ক কাউি�ল অিধেবশন শুরু হয়। কাউি�েল আওয়ামী লীগ একক ভােব িনবর্াচেনর িস�া� �হণ কের। 

১৯৭০ : ৫ জুন: পূবর্ পািক�ােনর িনবর্াচনী এলাকা িবষেয় সরকােরর চূড়া� তািলকা �কািশত হয়। পূবর্ 

পািক�ােনর �ােদিশক পিরষেদ ৩১০িট আসন আর জাতীয় পিরষেদ ১৬৯িট আসন িনিদ�র্ করা হয়। 

১৯৭০ : ১৫ আগ�: ে�িসেড� ইয়ািহয়া খান জাতীয় ও �ােদিশক পিরষেদর িনবর্াচেনর তািরখ েঘাষণা কেরন 

যথা�েম ৭ ও ১৭ িডেস�র। 

১৯৭০ : ৮ অে�াবর: ইসলামাবাদ েথেক ১৯িট রাজৈনিতক দেলর �তীক েঘাষনা কের িনবর্াচন কিমশন। 

আওয়ামী লীগেক েনৗকা �তীক বরা� করা হয়। �রনীয় েয, ১৯৫৪ সােল পূবর্ বাংলার সাধারণ িনবর্াচেন 

যু��ে�র �তীক িছেলা েনৗকা। 

১৯৭০ : ২৮ অে�াবর: ব�ব�ু েবতার ও েটিলিভশেন িনবর্াচনী ভাষণ েদন। িতিন বেল, �িতকূল অব�ার 

মেধয্ িদেয়ই আওয়ামী লীেগর জ�। তার সংকটময় পিরি�িতর মেধয্ িদেয়ই আওয়ামী লীেগর িবকাশ । িতিন 

েদশবাসীর কােছ ছয় দফার পেক্ষ ময্াে�ট চান। 

১৯৭০ : ১২ নেভ�র: পূবর্ বাংলায় ভয়াবহ ঝড় এবং জেলা�ােস ১০/১২ লাখ মানুষ মারা যান। ব�ব�ু তার 

িনবর্াচনী �চারণা �িগত কের �াণ কােজ ঝাঁিপেয় পেড়ন। িতিন এই অ�েলর জনগেনর �িত চরম উদাসীনতা 

তুেল ধেরন। এই সময় েসানার বাংলা �শান েকেনা িশেরানােম তথয্ স�িলত একিট েপা�ার জািতেক নাড়া 

েদয়। 

১৯৭০ : ৭ িডেস�র: বনয্া-দুগর্ত এলাকা বােদ জাতীয় পিরষেদর িনবর্াচন অনুি�ত হয়। িনবর্াচেন জাতীয় 

পিরষেদ আওয়ামী লীগ ১৬৭িট আসন েপেয় িনর�ুশ সংখয্া গির�তা অজর্ন কের। পািক�ান িপপলস পািটর্ 

পায় ৮৮িট আসন। 

১৯৭০ : ১৭ িডেস�র: �ােদিশক পিরষেদর িনবর্াচেন আওয়ামী লীগ পূবর্ পািক�ান ২৯৮িট আসন লাভ কের। 
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১৯৭১: ৩ জানুয়ারী: আওয়ামী লীেগর সকল িনবর্ািচত সদসয্ ৬ দফার িভি�েত শাসনত� �নয়ন তথা ৬ 

দফা বা�বায়েনর শপথ �হণ কেরন। আমার েসানার বাংলা, আিম েতামায় ভালবািস এই রবী� সংগীেতর 

মেধয্ িদেয় অনু�ােনর উে�াধন হয়। ব�ব�ু জয় বাংলা ে�াগান িদেয় বাঙালী জািতর মুি�র সংক� বয্� 

কেরন। শপথ অনু�ােনর উে�াধনী সংগীেতর পর জয় বাংলা বাংলার জয়। গানিট পিরেবিশত হয়। 

১৯৭১ : ১০ জানুয়ারী: ে�িসেড� ইয়ািহয়া খান ঢাকায় আেসন। িতিন ব�ব�ুর সংেগ িতন দফা ৈবঠক 

কেরন। ৪িদন পর িফের আসার সময় িতিন বেলন েশখ মুিজব পািক�ােনর �ধানম�ী হেত চেলেছন। 

১৯৭১ : ২৭ জানুয়ারী: জুলিফকার আলী ভূে�া ঢাকা এেস ব�ব�ুর সংেগ কেয়কদফা আেলাচনা কেরন। িক� 

ভূে�ার সে� আেলাচনা বয্থর্ হয়। 

১৯৭১ : ১৩ েফ�য়ারী: এক সরকারী েঘাষণায় বলা হয় ে�িসেড� ইয়ািহয়া খান ঢাকায় ৩ মাচর্ ১৯৭১ জাতীয় 

পিরষেদর অিধেবশন আ�ান কেরেছন। 

১৯৭১ : ১ মাচর্: জাতীয় পিরষদ অিধেবশনেক সামেন েরেখ আওয়ামী লীেগর সংসদীয় দেলর ৈবঠক শুরু হয় 

েহােটল পূবর্ানীেত। ঐ িদনই আকি�ক ভােব ে�িসেড� ইয়ািহয়া খান জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন 

অিনিদ�কােলর জনয্ �িগত েঘাষনা কেরন। সারা বাংলা েক্ষােভ েফেট পের। িবকু্ষ� জনসমুে� পিরণত হয় 

রাজপথ। ব�ব�ু এটােক শাসকেদর আেরকিট চ�া� বেল িচি�ত কেরন। িতিন ২ মাচর্ ঢাকায় এবং ৩ মাচর্ 

সারা পূবর্ পািক�ােন হরতাল আহবান কেরন। 

১৯৭১ : ২ মাচর্: ঢাকায় ব�ব�ুর ডােক �ত:�ুতর্ হরতাল পািলত হয়। উ�াল জনে�ােত ঢাকা পিরণত হয় 

এক িবেক্ষােভর শহের। জা�া সরকার ঢাকা শহেরর েপৗর এলাকায় স�য্া েথেক পরবতর্ী িনেদর্শ না েদয়া 

পযর্� কারিফউ জারী কেরন। 

১৯৭১ : ৩ মাচর্: িবকু্ষ� জনতা কারিফউ উেপক্ষা কের রাজপেথ েনেম আেস। সামিরক জা�ার গুিলেত মারা 

যান ৩জন আহত হন কমপেক্ষ ৬০জন। এই সময় পুেরা েদশ ব�ব�ুর িনেদর্েশ পিরচািলত হেত থােক। 

১৯৭১ : ৭ মাচর্: ব�ব�ু তৎকালীন েরসেকাসর্ ময়দােন এক যুগা�কারী ভাষেন েঘাষণা কেরন, এবােরর 

সং�াম �াধীনতার সং�াম, এবােরর সং�াম মুি�র সং�াম। ব�ব�ুর এই ভাষেন �� হেয় যায় �াধীন 

বাংলােদেশর ভিবষয্ত। সারােদেশ শুরু হয় এক অভূতপূবর্ অসেযাগ আে�ালন। 

১৯৭১ : ১৬ মাচর্: িবে�ারণমুখ বাংলােদেশ আেসন ইয়ািহয়া খান। ব�ব�ুর সংেগ তার দীঘর্ আেলাচনা শুরু 

হয়। ব�ব�ু তার গাড়ীেত কােলা পতাকা উিড়েয় েহয়ার েরােড ে�িসেড� ভবেন আেলাচনার জনয্ যান। 

১৯৭১ : ১৭ মাচর্: ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর ৫১তম জ�িদন। এই িদন ইয়ািহয়া খােনর সংেগ ি�তীয় 

দফা আেলাচনা েথেক িফের সাংবািদকেদর এক �ে�র উ�ের ব�ব�ু বেল এেদেশ জ� িদনই বা িক আর 

মৃতুয্ িদনই বা িক আমার জনগনই আমার জীবন। 
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১৯৭১ : ২৩ মাচর্: েক�ীয় ছা� সং�াম পিরষদ �িতেরাধ িদবস পালেনর েঘাষনা েদন। সম� সরকারী এবং 

েবসরকারী ভবেন বাংলােদেশর জাতীয় পতাকা উে�ালেনর িস�া� েনয়া হয়। ব�ব�ু এিদন সরকারী ছুিট 

েঘাষনা কেরন। 

১৯৭১ : ২৫ মাচর্: পৃিথবীর ইিতহােস এক নৃশংসতম কােলা রাি� ২৫ মাচর্। এিদন সকাল েথেক স�য্া পযর্� 

ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর বাসভবেন মানুেষর ঢল নােম। স�য্ায় খবর পাওয়া যায় ইয়ািহয়া ঢাকা তয্াগ 

কেরেছন। এ সময় ব�ব�ু আওয়ামী লীেগর গুরু�পূণর্ েনতােদর সােথ ৈবঠক কেরন। তার সােড় এগারটায় 

শুরু হয় অপােরশন সাচর্ লাইট। ইিতহােসর জঘনয্তম গণহতয্া। 

১৯৭১ : ২৬ মাচর্: ১২-৩০ িমিনট ২৬ মােচর্র �থম �হের ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান পািক�ানী েসনাবািহনী 

কতৃর্ক ে�ফতার হবার আেগ বাংলােদেশর �াধীনতার েঘাষণাবাতর্া ওয়ারেলস েযােগ চ��ােমর জহুরুল 

আহেমদ েচৗধুরীেক ে�রণ কেরন। চ��াম েবতার েথেক আওয়ামী লীগ েনতা হা�ান ব�ব�ুর �াধীনতা 

েঘাষণার বানী �কে� �চার কেরন। পের ২৭ মাচর্ চ��ােম অবি�ত অ�ম ই�েব�ল েরিজেমে�র েমজর 

িজয়াউর রহমান ঐ েঘাষণা পূণ:পাঠ কেরন। ব�ব�ুেক ে�ফতার কের করাচীেত িনেয় যাওয়া হয়। 

১৯৭১ : ২৭ মাচর্: ব�ব�ুর ৭ মােচর্র ভাষন এবং �াধীনতার েঘাষণার আেলােক বীর বাঙালী গেড় েতােল 

�ত:�ুতর্ �িতেরাধ। শুরু হয় মুি�যুে�র এক েগৗরব�ল অধয্ায়। 

১৯৭১ : ১৭ এি�ল: তৎকালীন েমেহরপুর মহকুমার ভেবর পাড়ার (ৈবদয্নাথ তলা) আমবাগােন এক অনাড়�র 

অনু�ােন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকাের নতুন ম�ীসভা গিঠত হয়। �ধানম�ী তাজউি�ন আহ�দ েঘাষণা 

কেরন আজ েথেক (১৭ এি�ল) ৈবদয্নাথ তলার নাম মুিজব নগর এবং অ�ায়ী রাজধানী মুিজব নগর েথেক 

�াধীনতা যু� পিরচালনা করা হেব। ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমানেক রা�পিত এবং তার অনুপি�িতেত ৈসয়দ 

নজরুল ইসলামেক অ�ায়ী রা�পিত েঘাষণা করা হয়। 

১৯৭১ : ২৫ েম: �েমই মুি�েযা�ারা সংগিঠত হেত শুরু কের। সংগিঠত হয় �বাসী সরকার। ২৫ েম �াধীন 

বাংলা েবতার েক� চালু হয়। এই েকে�র িসগেনচার িটউন িছেলা জয় বাংলা বাংলার জয়। েকে� ব�ব�ুর 

ভাষণ �চািরত হেত থােক। এই েক� েথেক �চািরত েশান একিট মুিজবেরর কে�…… গানিট বাঙালীর 

উ�ীপনা বািড়েয় েদয়। 

১৯৭১ : ৩ আগ�: পািক�ান েটিলিভশন েথেক বলা হয় ১১ আগ� েথেক সামিরক আদালেত ব�ব�ুর িবচার 

শুরু হেব। এই েঘাষণায় িব�বয্াপী �িতবাদ এবং উে�েগর ঝড় বেয় যায়। িবচারপিত আবু সাঈদ েচৗধুরীর 

েনতৃে� �বাসী বাঙালীরা আ�জর্ািতক খয্ািত স�� আইনজীবী সন ময্াক�াইডেক ইসলামাবােদ পাঠান। িক� 

পািক�ানী জা�া সরকার িবেদশী আইনজীবী িনেয়ােগ অ�ীকৃিত জ্ঞাপন কের। 

১৯৭১ : ১০ আগ�: পািক�ানী জা�া সরকার ব�ব�ুর পক্ষ সমথর্েনর জনয্ আইনজীবী এেক ে�াহীেক িনেয়াগ 

েদয়। িক� ব�ব�ুেক যখন ২৬ মাচর্ ইয়ািহয়া খােনর ভাষেনর েটপ েশানােনা হয় তখন িতিন আ�পক্ষ 
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সমথর্েন অ�ীকার কেরন এবং ে�াহীেক অবয্হিত েদন। জাতীয় ও আ�জািতর্ক ভােব বাংলােদেশর পেক্ষ 

বয্াপক জনমত ৈতরী হয়। মুি�যুে�র মাধয্েম �াধীনতার �� ব�বতা �শর্ করেত থােক। 

১৯৭১ : ১১ নেভ�র: ব�ব�ুেক ইয়ািহয়া খােনর সামেন হািজর করা হয়। ইয়ািহয়ার সংেগ িছেলন ভূে�া এবং 

েজনােরল আকবর। ইয়ািহয়া করমদর্েনর জনয্ হাত বাড়ােল ব�ব�ু বেল দুঃিখত ও হােত বাঙালীর র� েলেগ 

আেছ ও হাত আিম �শর্ করেবা না। এ সময় অিনবাযর্ িবজেয়র িদেক এগুেত থােক আমােদর মুি�র 

সং�াম। 

১৯৭১ : ২ িডেস�র: বাংলােদেশর �াধীনতাকামী মানুেষর মুি�র সং�াম যখন িবজেয়র �ার�াে� তখন 

লায়ালাপুর কারাগাের ইয়ািহয়া ব�ব�ুর সংেগ সমেঝাতার ��াব েদন। িক� ঐ সমেঝাতা ��াব ব�ব�ু 

ঘৃনাভের �তয্াখান কেরন। 

১৯৭১ : ১৬ িডেস�র: ি�শ লাখ শহীদ এবং িতন লাখ মা েবােনর ই�েতর িবিনমেয় আেস আমােদর িবজয়। 

বাঙালী জািত মু� হয় পরাধীনতার শৃংখল েথেক। িক� মুি�র অপূণর্তা রেয় যায় �াধীনতার �াপিত তখন 

িনজর্ন কারাগাের। 

১৯৭২ : ৩ জানুয়ারী: পািক�ােনর ে�িসেড� িহেসেব জুলিফকার আলী ভূে�া করাচীেত েঘাষণা কেরন েশখ 

মুিজবেক িবনা শেতর্ মুি� েদয়া হেব। 

১৯৭২ : ৮ জানুয়ারী: ব�ব�ু কারাগার েথেক মুি� পান। িপআইেয়র একিট িবেশষ িবমােন ব�ব�ুেক ল�েন 

পাঠােনা হয়। ৮ জানুয়ারী েভাের ব�ব�ু ল�েন েপৗেছন। তার েহােটেলর সামেন এক জনাকীণর্ সংবাদ 

সে�লেন িতিন েঘাষণা কেরন আিম আমার জনগেনর কােছ িফের েযেত চাই। 

১৯৭২ : ১০ জানুয়ারী: সকােল তৎকালীন ি�িটশ �ধানম�ী এডওয়াডর্ হীেথর আ�েহ ি�েটেনর রাজকীয় 

িবমান বািহনীর এক িবেশষ িবমােন ব�ব�ু নয়া িদ�ী েপৗছােল রা�পিত িভ.িভ িগির এবং �ধানম�ী �মিত 

ইি�রাগা�ী বাংলােদেশর রা�পিতেক �াগত জানান। িবমান ব�ের ব�ব�ু বেলন অশুেভর িবরুে� শুেভর 

িবজয় হেয়েছ। ঐ িদন িবেকেল ভারতীয় িবমান বািহনীর একিট িবেশষ িবমােন ব�ব�ু ঢাকা িবমান ব�ের 

অবতরণ কেরন। লােখা মানুেষর জনে�াত, বাঁধভা�া আেবেগ অ�িস� জািতরিপতা বেলন আজ আমার 

জীবেনর �াদপূণর্ হেয়েছ ।ঐ িদন জনসমুে� ব�ব�ু হৃদয়কাড়া এক ভাষণ েদন। ঐ রােতই িতিন রা�পিতর 

দািয়� �হণ কেরন। 

১৯৭২ : ১২ জানুয়ারী: েদেশ রা�পিত শাসেনর পিরবেতর্ সংসদীয় শাসন কাঠােমা �বতর্ন কের নতুন ম�ী 

পিরষদ গঠন কের এবং জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান �ধানম�ী িহেসেব শপথ েনন। 

১৯৭২ : ১২ মাচর্: �াধীনতার মা� ৫০ িদেনর মেধয্ ভারতীয় ৈসনয্ �তয্াহার শুরু হয়। 

১৯৭২ : ২৬ মাচর্: েশাষনহীন সমাজ গঠেনর অ�ীকােরর মেধয্ িদেয় �থম �াধীনতা িদবস উদযািপত হয়। 
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১৯৭২ :২০ এি�ল: শুরু হয় গণপিরষেদর উে�াধনী অনু�ান। ব�ব�ু �াধীনতা েঘাষনা স�িকর্ত ��াব 

উ�াপন করেল তা সবর্স�িত�েম পাশ হয়। 

১৯৭২ : ৪ নেভ�র: গণপিরষেদ বাংলােদেশর খসড়া শাসনত� অনুেমািদত হয়। এ উপলেক্ষ �দ� ভাষেন 

ব�ব�ু বেলন িবজেয়র ৯ মােসর মেধয্ শাসনত� েদয়া, মানুেষর েমৗিলক অিধকার েদয়ার অথর্ হেলা জনগেনর 

উপর িব�াস কির। 

১৯৭২ : ১৬ িডেস�র: নতুন সংিবধান কাযর্কর করা হয়। বািতল করা হয় গণপিরষদ। 

১৯৭২ : ৭ মাচর্: নতুন সংিবধােনর আওতায় বাংলােদেশ �থম জাতীয় সংসদ িনবর্াচন অনুি�ত হয়। িনবর্াচেন 

জািতর জনেকর েনতৃে� বাংলােদশ আওয়ামীলীগ ৩০০িটর মেদয্ ২৯২িট আসেন িবজয়ী হয়। 

১৯৭৩ : ৩ েসে��র: আওয়ামীলীগ, িসিপিব ও নয্ােপর সম�েয় ি�দলীয় ঐকয্েজাট গিঠত হয়। 

১৯৭৪ : ২৩ েসে��র: ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান �থম বাঙালী েনতা িহেসেব জািতসংেঘর সাধারণ 

পিরণষষেদ বাংলা ভাষায় ব�ৃতা েদন। 

১৯৭৫ : ২৫ জানুয়ারী: েদেশ িবরাজমান পিরি�িত এবং অথর্ৈনিতক উ�য়েনর লেক্ষয্ ব�ব�ু জাতীয় সংসেদ 

চতুথর্ সংেশাধনী িবল পাশ কেরন। এই িবেলর মাধয্েম জাতীয় ঐকয্মেতর িভি�েত সমাজতাি�ক বাংলােদেশর 

যা�া শুরু হয়। 

১৯৭৫ : ২৫ েফ�য়ারী: রা�পিত এক িড�ীর মাধয্েম সম� রাজৈনিতক দেলর সি�লেন বাংলােদশ কৃষক 

�িমক আওয়ামী লীগ নােম একিট নতুন একক রাজৈনিতক দল গঠন কেরন। 

১৯৭৫ : ১৫ আগ�: �াধীনতা িবেরাধী �িতি�য়াশীল চে�র ষড়যে� জািতর জনক ব�ব�ু �পিরবাের শহীদ 

হন। 
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ব�ব�ুর জীবনী েথেক েনয়া িকছু সংিক্ষ� �� ও উ�র  

১।  ‘অসমা� আ�জীবনী’ বইিটর েলখেকর নাম 

কী? 

উ�রঃ ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান। 

২। ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর জ� কত সােল 

এবং েকাথায়? 

উ�রঃ ১৭ মাচর্,১৯২০।  েগাপালগে�র টুি�পাড়ায়। 

৩। ব�ব�ু কত তািরেখ শহীদ হন ? 

উ�রঃ  ইংেরিজ ১৫ অগা� ১৯৭৫, বাংলা ২৯ 

�াবণ ১৩৮২, আরিব ৮ শাবান ১৩৯৫ েরাজ 

শু�বার । 

৪। ব�ব�ুর িশক্ষাজীবন শুরু হয় েকান �ুেল? 

উ�রঃ েগাপালগে�র িগমাডা�া �াথিমক 

িবদয্ালেয়। 

৫। ব�ব�ু ময্াি�ক পাশ কেরন েকান �ুল 

েথেক  এবং কত সােল? 

উ�র: েগাপালগ� িমশনাির �ুেল,১৯৪২ সােল। 

৬। ব�ব�ু কলকাতা ইসলািময়া কেলেজর েবকার 

েহাে�েলর কত ন�র কেক্ষ থাকেতন? 

উ�রঃ ২৪ ন�র কেক্ষ। 

৭। ব�ব�ু আনু�ািনকভােব রাজনীিতেত অিভিষ� 

হন কীভােব? 

উ�রঃ  ১৯৪৪ সােল কুি�য়ায় অনুি�ত িনিখল ব� 

মুসিলম ছা�লীেগর সে�লেন েযাগদােনর মাধয্েম। 

৮। ব�ব�ু কত সােল েহােসন শহীদ 

েসাহরাওয়াদর্ীর সহকারী িনযু� হন? 

উ�রঃ ১৯৪৬ সােল। 

৯। ব�ব�ু িবএ পাশ কেরন কত সােল এবং েকান 

কেলজ েথেক? 

উ�রঃ ১৯৪৭ সােল কলকাতা ইসলািময়া কেলজ 

েথেক। 

১০। ব�ব�ু ঢাকা িব�িবদয্ালেয় েকান িবভােগর 

ছা� িছেলন? 

উ�রঃ আইন িবভােগর। 

১১। ব�ব�ু ঢাকা িব�িবদয্ালয় েথেক কত সােল 

েকন বিহ�ৃত হন? 

উ�রঃ ১৯৪৯ সােল চতুথর্ ে�িণর কমর্চারীেদর 

আে�ালেন সংহিত �কাশ করায় তাঁেক বিহ�ার 

করা হয়। 

১২। ব�ব�ু জীবেন �থম কারােভাগ কেরন কত 

সােল? 

উ�রঃ ১৯৩৯ সােল। সরকাির িনেষধাজ্ঞা উেপক্ষা 

কের �ুল কতৃর্পেক্ষর িবরুে� একিট �িতবাদ 

সভা করার কারেণ তাঁেক কারেভাগ করেত হয়। 

১৩। ১৯৪৯ সােলর ২৩ জুন পূবর্ পািক�ান 

আওয়ামী মুসিলম লীগ �িত�া লাভ করেল ব�ব�ু 

েশখ মুিজবুর রহমান েসখােন কী পদ পান? 

উ�রঃ যু� স�াদক। 

১৪। ১৯৫২ সােলর কত তািরেখ রা� ভাষা 

বাংলার দাবীেত ব�ব�ু কারাগাের অনশন শুরু 

কেরন? 

উ�রঃ ১৪ েফ�য়াির। 

১৫। যু��� িনবর্াচেন ব�ব�ু েকান আসেন 

িবজয়ী হন? 

উ�রঃ েগাপালগ� আসেন। 

১৬। ব�ব�ু েকান ম�ীসভায় সবর্কিন� ম�ী 

িছেলন? 

উ�রঃ ১৯৫৪ সােলর যু��� ম�ীসভায়। 

১৭। ১৯৬৪ সােল ব�ব�ুর েনতৃে� সি�িলত 

িবেরাধী দল গঠন করা হয়। দলিটর নাম কী? 

উ�রঃ ক�াই� অপিজশন পািটর্। 

১৮। ব�ব�ু েশখ মুিজব �থম কেব ছয়দফা 

েঘাষনা কেরন? 

উ�র: ৫ েফ�য়াির ১৯৬৬। 
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১৯। আওয়ামী লীেগর কাউি�ল অিধেবশেন ৬ 

দফা গৃহীত হয় কত সােল? 

উ�রঃ ১৯৬৬ সােলর ১৮ মাচর্। 

২০। ব�ব�ু েশখ মুিজব আনু�ািনকভােব কেব 

ছয়দফা েঘাষনা কেরন? 

উ�রঃ ২৩ মাচর্ ১৯৬৬ 

২১। েকান ��ােবর িভি�েত ছয়দফা রিচত হয়? 

উ�রঃ লােহার ��াব 

২২।  ছয়দফার �থম দফা িক িছল? 

উ�রঃ �ায়�শাসন 

২৩। ‘বাঙািল জািতর মুি�র সনদ’ িহেসেব 

পিরিচত েকানিট? 

উ�রঃ ছয় দফা। 

২৪। আগরতলা ষড়য� মামলার আসামী িছল কত 

জন? ব�ব�ু কততম আসামী িছেলন? 

উ�র: ৩৫ জন। ব�ব�ু  িছেলন ১ নং আসামী। 

২৫। আগরতলা ষড়য� মামলা কী নােম দােয়র 

করা হেয়িছল? 

উ�রঃ রা�ে�াহীতা বনাম েশখ মুিজব ও অনয্ানয্। 

২৬। েশখ মুিজবুর রহমানেক ‘ব�ব�ু’ উপািধেত 

ভূিষত করা হয় কত সােল? 

উ�রঃ ১৯৬৯ সােলর ২৩ েফ�য়াির। 

২৭। েশখ মুিজবুর রহমানেক ‘ব�ব�ু’ উপািধ েক 

েদন? 

উ�রঃ তৎকালীন ডাকসুর িভিপ েতাফােয়ল 

আহেমদ। 

২৮।  েকাথায় ‘ব�ব�ু উপািধ েদওয়া হয়? 

উ�রঃ েরসেকাসর্ ময়দােন। 

২৯। ব�ব�ু পূবর্ বাংলােক ‘বাংলােদশ’ নামকরন 

কেরন কত সােল? 

উ�রঃ ৫ িডেস�র,১৯৬৯ । 

৩০। ব�ব�ু ৭ মােচর্র ভাষণ েকাথায় েদন? 

উ�রঃ ঢাকার েরসেকাসর্ ময়দােন,যা এখন 

েসাহরাওয়ািদর্ উেদয্ান নােম পিরিচিত। 

৩১। ব�ব�ু ৭ মােচর্র ভাষেণর মূল ব�বয্ কী 

িছল? 

উ�রঃ এবােরর সং�াম মুি�র সং�াম, এবােরর 

সং�াম �াধীনতার সং�াম। 

৩২। ব�ব�ু কখন �াধীনতার েঘাষণা েদন? 

উ�রঃ ১৯৭১ সােলর ২৫ মাচর্ মধয্রাত অথর্াৎ ২৬ 

মােচর্ ব�ব�ু বাংলােদেশর �াধীনতা েঘাষণা 

কেরন। এরপরই পািক�ািন েসনাবািহনী ব�ব�ুেক 

ে��ার কের। fb.com/BDCareerGuide 

৩৩। ১৯৭১ সােলর ১৭ এি�ল গিঠত অ�ায়ী 

সরকােরর ব�ব�ুর পদ কী িছল? 

উ�রঃ ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর পদ িছল 

রা�পিত। 

৩৪। ব�ব�ু পািক�ােনর কারাগার েথেক মুি� 

পান কেব? 

উ�রঃ ১৯৭২ সােলর ৮ জানুয়াির। 

৩৫। ব�ব�ু �াধীন বাংলােদেশ েফেরন কেব? 

উ�রঃ ১৯৭২ সােলর ১০ জানুয়াির, যা ব�ব�ুর 

�েদশ �তয্াবতর্ন িদবস নােম পিরিচত। 

৩৬। ব�ব�ু �াধীন বাংলােদেশর রা�পিতর দািয়� 

�হণ কেরন কত তািরেখ? 

উ�রঃ ১৯৭২ সােলর ১০ জানুয়াির। 

৩৭। ব�ব�ু �থম েনতা িহেসেব জািতসংেঘর 

সাধারণ পিরষেদ বাংলা ভাষায় ব�ৃতা েদন কত 

সােল এবং কত তািরেখ? 

উ�রঃ ১৯৭৪ সােলর  ২৫ েসে��র। 

৩৮। ব�ব�ু �পিরবাের িনহত হন কত তািরেখ? 

উ�রঃ ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ�। 

৩৯। ব�ব�ুর �ীর নাম কী? 

উ�রঃ েশখ ফিজলাতুে�সা মুিজব। 

https://www.facebook.com/BDCareerGuide
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৪০। ব�ব�ুর েছেল–েমেয় কত জন? তােদর নাম 

কী? 

উ�রঃ ৫ জন। িতন েছেল দুই েমেয়। েশখ 

হািসনা, েশখ কামাল, েশখ েরহানা, েশখ জামাল 

ও েশখ রােসল 

৪১। ব�ব�ু জাদুঘর েকাথায় অবি�ত? 

উ�রঃ ঢাকার ধানমি�র ৩২ ন�ের। 

৪২। কত সােল ব�ব�ুেক শাি�েত জুিলও কুির 

পুর�ার েদওয়া হয় ? 

উ�রঃ িব� শাি� পিরষদ জািতর িপতােক ১৯৭২ 

সােল ১০ অে�াবর জুিলও কুির শাি� পদেক 

ভূিষত কের। 

 

িবখয্াত িকছু কিরতায় ব�ব�ু 

১। যিদ রাত েপাহােল েশানা েযত ব�ব�ু মের নাই 

তেব িব� েপত এক মহান েনতা আমরা েপতাম খঁুেজ 

জািতর িপতা । 

গীিতকার ও সুরকার : হাসান মিতউর রহমান 

িশ�ী : সািবনা ইয়াসিমন । 

২। েশােনা একিট মুিজবেরর েথেক লক্ষয্ মুিজবেরর 

ক��েরর �িন, �িত�িন আকােশ বাতােসউেঠ 

রিণ। বাংলােদশ আমার বাংলােদশ।’ 

গীিতকারঃ েগৗরী�স� মজুমদার 

সুরকারঃ অংশুমান রা 

৩। যতকাল রেব প�া-েমঘনা-েগৗরী যমুনা বহমান 

ততকাল রেব কীিতর্ েতামার েশখ মুিজবুর রহমান’ 

িদেক িদেক আজ অ�“গ�া-র�গ�া বহমান নাই 

নাই ভয় হেব হেব জয়- জয় মুিজবুর রহমান 

গীিতকারঃ  অ�দাশ�র রায় । 

েনাটঃ অ�দাশ�র রায় �থম কিব, িযিন  ব�ব�ুেক 

িনেয় কিবতা িলেখেছন। 

৪।“নরহতয্া মহাপাপ, তার েচেয় পাপ আেরা বেড়া 

কের যিদ তাঁর পু�সম িব�াসভাজন জািতর জনক 

িযিন অতিকর্েত তাঁেরই িনধন। িনধন সবংেশ হেল 

েসই পাপ আেরা গুরুতর।” 

গীিতকারঃ অ�দাশ�র রায়। 

৫। ‘িদেক িদেক আজ অ�গ�া র�গ�া বহমান 

নাই নাই ভয় হেব হেব জয় জয় মুিজবুর রহমান।’ 

গীিতকারঃ অ�দাশ�র রায় । 

েনাটঃ  অ�দাশ�র রায় সবর্�থম  ব�ব�ুেক িনেয় 

কিবতা িলেখেছন  এবং  আধুিনক বাংলা গােনর 

গীিতকার েগৗরী�স� মজুমদার ব�ব�ুেক িনেয় �থম 

গান রচনা কেরন। 

৬।  েশখ মুিজব আমার নতুন কিবতা   — -মহােদব 

সাহা 

“আিম আমার সম� কিব� শি� উজাড় কের 

েয-কিবতা িলেখিছ তার নাম েশখ মুিজব, 

এই মুহূেতর্ আর েকােনা নতুন কিবতা িলখেত পারেবা 

না আিম িক� এই েয �িতিদন বাংলার �কৃিতেত 

ফুটেছ নতুন ফুল শাপলা-প�-েগালাপ েসই েগালােপর 

বুক জুেড় ফুেট আেছ মুিজেবর মুখ এেদেশর �িতিট 

পািখর গােন মুিজেবর ি�য় নাম শুিন, মেন হয় এরা 

সকেলই আমার েচেয় আেরা বেড়া কিব। েশখ 

মুিজেবর নােম �িতিদন েলেখ তারা নতুন কিবতা” 

৭। ‘আিম আজ কােরা র� চাইেত আিসিন’ – 

িনমর্েল�ু গুণ 

সমেবত সকেলর মত আিমও েগালাপ ফুল খুব 

ভােলাবািস, েরসেকাসর্ পার হেয় েযেত েসইসব 

েগালােপর একিট েগালাপ গতকাল আমােক বেলেছ, 
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আিম েযন কিবতায় েশখ মুিজেবর কথা বিল। 

আিম তাঁর কথা বলেত এেসিছ। 

শিহদ িমনার েথেক খেস পড়া একিট র�া� ইট 

গতকাল আমােক বেলেছ, আিম েযন কিবতায় েশখ 

মুিজেবর কথা বিল। আিম তাঁর কথা বলেত এেসিছ। 

সমেবত সকেলর মত আিমও পলাশ ফুল খুব 

ভালবািস, ‘সমকাল’ পার হেয় েযেত সদয্েফাটা একিট 

পলাশ গতকাল কােন কােন আমােক বেলেছ, আিম 

েযন কিবতায় েশখ মুিজেবর কথা বিল। আিম তাঁর 

কথা বলেত এেসিছ। 

শাহাবাগ এিভনুয্র ঘূণর্ািয়ত জেলর ঝণর্ািট আতর্�ের 

আমােক বেলেছ, আিম েযন কিবতায় েশখ মুিজেবর 

কথা বিল। আিম তাঁর কথা বলেত এেসিছ। 

সমেবত সকেলর মত আমারও �ে�র �িত পক্ষপাত 

আেছ, ভােলাবাসা আেছ, েশষ রােত েদখা একিট 

সাহসী �� গতকাল আমােক বেলেছ, আিম েযন 

কিবতায় েশখ মুিজেবর কথা বিল। আিম তাঁর কথা 

বলেত এেসিছ। 

এই বসে�র বটমূেল সমেবত বয্িথত মানুষগুেলা 

সাক্ষী থাকুক, না-েফাটা কৃ�চূড়ার শু�-ভ� অ��ত 

�ােণর ঐ েগাপন ম�রীগুেলা কান েপেত শুনুক, 

আস� স�য্ার এই কােলা েকািকলিট েজেন যাক; 

আমার পােয়র তলার পুণয্ মািট ছুঁেয় আিম আজ েসই 

েগালােপর কথা রাখলাম, আিম আজ েসই পলােশর 

কথা রাখলাম, আিম আজ েস �ে�র কথা রাখলাম। 

আিম আজ কােরা র� চাইেত আিস িন, 

আিম আমার ভালবাসার কথা বলেত এেসিছলাম। 

েনাটঃ  ব�ব�ুেক িনেয় কিব িনমর্েল�ু গুণ অসংখয্ 

কিবতা িলেখেছন। িতিন ব�ব�ুেক �ভাব কিব 

বেলেছন। তার কিবতায় েদিখেয়েছন ব�ব�ু বা�ািল 

জািতর পথ �দশর্ক। জািতর মুি� নায়ক িহেসেব 

কিব েশখ মুিজেবর কথা উ�ারণ কেরেছন। 

৮। �াধীনতা’  শ�িট িকভােব আমােদর হল’– 

কিবতায়।   
“শত বছেরর শত সং�াম েশেষ , 

রবী�নােথর মেতা দৃ� পােয় েহঁেট 

অত:পর কিব এেস জনতার মে� দাঁড়ােলন ৷ 

তখন পলেক দারুণ ঝলেক তরীেত উিঠল জল, 

হৃদেয় লািগল েদালা , জনসমুে� জািগল েজায়ার 

সকল দুয়ার েখালা ৷ েক েরােধ তাঁহার ব�ক� বাণী 

? গণসূেযর্র ম� কাঁিপেয় কিব েশানােলন তাঁর অমর 

কিবতা খািন এবােরর সং�াম আমােদর মুি�র 

সং�াম, এবােরর সং�াম �াধীনতার সং�াম।” 

৯। ‘আিম িকংবদি�র কথা বলিছ’ -আবু জাফর 

ওবায়দু�াহ 

আিম িকংবদি�র কথা বলিছ 

আিম আমার পূবর্পুরুেষর কথা বলিছ। 

িতিন �ে�র মত সতয্ ভাষেণর কথা বলেতন 

সু�াচীন সংগীেতর আ�যর্ বয্াি�র কথা বলেতন 

িতিন কিব এবং কিবতার কথা বলেতন। 

১০।  জসীমউ�ীন ১৯৭১ সােলর অি�গভর্ সমেয় 

ব�ব�ুেক �রণ কেরেছন এই �তয্য়দী� শ�গুে� 

মুিজবুর রহমান ওই নাম েযন িবসুিভয়ােসর অি� 

উগারী বান। ব�েদেশর এ �া� হেত সকল �া� 

েছেয় �ালায় �িলেছ মহা-কালানল ঝ�া অশিন 

েযেয়। বাঙলা েদেশর মুকুটিবহীন তুিম �সূতর্ রাজ, 

�িত বাঙািলর হৃদেয় হৃদেয় েতামার ত� তাজ। 

(জসীমউ�ীন/’ব�ব�ু’) 

১১। এই িসিঁড়  -রিফক আজাদ 

এই িসঁিড় েনেম েগেছ বে�াপসাগের, 

িসঁিড় েভেঙ র� েনেম েগেছ- 
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বি�শ ন�র েথেক 

সবুজ শেসয্র মাঠ েবেয় 

অমল রে�র ধারা ব’েয় েগেছ বে�াপসাগের। 

মাঠময় শসয্ িতিন ভােলাবাসেতন, 

আয়ত দু’েচাখ িছল পািখর িপয়াসী 

পািখ তার খুব ি�য় িছেলা- 

গাছ-গাছািলর িদেক ি�য় তামােকর গ� ভুেল 

েচাখ তুেল একটুখািন তািকেয় িনেতন, 

পািখেদর শে� তার, খুব েভাের, ঘুম েভেঙ েযেতা। 

�� তার বুক ভ’ের িছল, 

িপতার হৃদয় িছল, ে�েহ-আ�র্ েচাখ- 

এেদেশর যা িকছু তা েহাক না নগণয্, কু্ষ� 

তার েচােখ মূলয্বান িছল- 

িনেজর জীবনই শুধু তার কােছ খুব তু� িছল : 

�েদেশর মানিচ� জুেড় প’েড় আেছ 

িবশাল শরীর… 

তার রে� এই মািট উবর্র হেয়েছ, 

সবেচেয় রূপবান দীঘর্া� পুরুষ : 

তার ছায়া দীঘর্ হেত-হ’েত 

মািনিচ� েঢেক দয্ায় সে�েহ, আদের! 

তার রে� ি�য় মািট উবর্র হেয়েছ- 

তার রে� সবিকছু সবুজ হেয়েছ। 

এই িসঁিড় েনেম েগেছ বে�াপসাগের, 

িসঁিড় েভেঙ র� েনেম েগেছ- 

�ে�র �েদশ েবয্েপ 

সবুজ শেসয্র মাঠ েবেয় 

অমল রে�র ধারা ব’েয় েগেছ বে�াপসাগের … 

�েদেশর মানিচ�জুেড় পেড় আেছ িবশাল শরীর। 

েনাটঃ  ১৯৭৫ সােলর মধয্ আগে� ৩২ ন�র বািড়র 

েয িসঁিড়েত পেড়িছল ব�ব�ুর িনথর েদহ, েসই িসঁিড় 

িনেয় এ অসামানয্ কিবতা িলেখেছন কিব রিফক 

আজাদ। েসই িসঁিড়র র�ধারােতই েযন পিব� হেয়েছ 

সম� �েদশ, পিব� হেয়েছ �েদেশর মানিচ�। 

১২‘বাঙািল, একিট িফিন�পািখ‘ – কিব 

আখতারু�ামান আজাদ  

“আমরা বাহা�েত মেরিছ দেল দেল, 

আমরা একা�ের মেরিছ ঝাঁেক ঝাঁেক, 

আমরা পঁচা�ের মেরিছ সপিরবাের। 

পরািজত শি� যখন েহঁেট েবড়ায় িবজয়ীর েবেশ, 

যখন ফুেলরা কাঁেদ, হােয়নারা হােস; 

যখন মানুষ ঘুমায়, পশুরা জােগ; 

তখন আমার িঠকানায় আেস েসই পুরেনা প�, 

তখন আমার কােন ভােস েসই পুরেনা ছ� 

“এ বা ের র সং�াম আমােদর মু ি� র সং�াম! 

এ বা ের র সং�াম �া ধী ন তা র সং�াম! 

জ য় বাং লা!”।” 

১৩। িতিন এেসেছন িফের – কিব শামসুর রাহমান 

“লতাগু� বাঁশঝাড়, বাবুই পািখর বাসা আর 

মধুমিত নদীিটর বুক েথেক েবদনা িবহবল 

�িন উেঠ েমঘমালা ছুঁেয় বয্াপক ছিড়েয় পেড় সারা 

বাংলায়। এখন েতা িতিন েনই, তবু েসই �িন আজ 

শুধু তাঁরই কথা বেল; 

ভীষণ অসু� আিম, �াসেরাধকারী 

আমার বয্ািধর কথা জােন নীিলমা, পািখর ঝাঁক, 

গাছগাছািল আর জােন ক্ষিয়�ু ��স�ব 

আমার ঘেরর চার েদয়াল। অসু�তা েনকেড়র মেতা 

িচিবেয় খাে� আমার েমদম�া। 

“অে�র েদেশ েক েদেব অভয়? অথবা, 

কান েপেত থািক দী� ক� েশানার আশায়, 

কােকর বাসায় ঈগেলর গান কখেনা যায় িক েশানা? 

 ১৪।‘ধনয্ েসই পুরুষ’–এর েশষ চারিট লাইনথ 

ধনয্ েসই পুরুষ, যাঁর নােমর ওপর পতাকার মেতা 

দুলেত থােক �াধীনতা 

ধনয্ েসই পুরুষ, যাঁর নােমর ওপর ঝের 

মুি�েযা�ােদর জয়�িন।’ 
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১৫। ব�ব�ু : আিদগ� েয সূযর্ –অজয়দাশ 

বাঙািল িক বাঙািল হয় শািড়, ধুিত, লুি�ছাড়া? 

থােক না তার বগর্ িকছুই না থাকেল টুি�পাড়া। 

সুর অসুের হয় ইিতহাস, েনই িকছু এ দুজীব ছাড়া 

বাংলােদেশর ইিতহােস েদবতা েনই মুিজব ছাড়া। 

 

ব�ব�ুর িবখয্াত িকছু উি� 

১. আমরা যখন মরেত িশেখিছ, তখন েকউ আমােদর দাবােয় রাখেত পারেব না। 

২. এবােরর সং�াম আমােদর মুি�র সং�াম, এবােরর সং�াম �াধীনতার সং�াম! 

৩. মানুষেক ভােলাবাসেল মানুষও ভােলাবােস। যিদ সামানয্ তয্াগ �ীকার কেরন, তেব জনসাধারণ আপনার 

জনয্ জীবন িদেতও পাের। 

৪. আমার সবেচেয় বড় শি� আমার েদেশর মানুষেক ভালবািস, সবেচেয় বড় দূবর্লতা আিম তােদরেক খুব 

েবশী ভালবািস। 

৫. �ধানম�ী হবার েকান ই�া আমার েনই। �ধানম�ী আেস এবং যায়। িক�, েয ভােলাবাসা ও স�ান 

েদশবাসী আমােক িদেয়েছন, তা আিম সারাজীবন মেন রাখেবা। 

৬. সাত েকািট বা�ািলর ভােলাবাসার কা�াল আিম। আিম সব হারােত পাির, িক� বাংলােদেশর মানুেষর 

ভােলাবাসা হারােত পারব না। 

৭. িব� দুই িশিবের িবভ� – েশাষক আর েশািষত। আিম েশািষেতর পেক্ষ। 

৮. এই �াধীন েদেশ মানুষ যখন েপট ভের েখেত পােব, পােব মযর্াদাপূণর্ জীবন; তখনই শুধু এই লােখা 

শহীেদর আ�া তৃি� পােব। 

০৯. েদশ েথেক সবর্�কার অনয্ায়, অিবচার ও েশাষণ উে�দ করার জনয্ দরকার হেল আিম আমার জীবন 

উৎসগর্ করব। 

১০. আিম যিদ বাংলার মানুেষর মুেখ হািস েফাটােত না পাির, আিম যিদ েদিখ বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যিদ 

েদিখ বাংলার মানুষ েপট ভের খায় নাই, তাহেল আিম শাি�েত মরেত পারব না। 

১১. এ �াধীনতা আমার বয্থর্ হেয় যােব যিদ আমার বাংলার মানুষ েপট ভের ভাত না খায়। এই �াধীনতা 

আমার পূণর্ হেব না যিদ বাংলার মা-েবােনরা কাপড় না পায়। এ �াধীনতা আমার পূণর্ হেব না যিদ এেদেশর 

মানুষ যারা আমার যুবক ে�ণী আেছ তারা চাকির না পায় বা কাজ না পায়। 

১২. আমােদর চাষীরা হল সবেচেয় দুঃখী ও িনযর্ািতত ে�ণী এবং তােদর অব�ার উ�িতর জেনয্আমােদর 

উেদয্ােগর িবরাট অংশ অবশয্ই তােদর েপছেন িনেয়ািজত করেত হেব। 

১৩. িযিন েযখােন রেয়েছন, িতিন েসখােন আপন কতর্বয্ পালন করেল েদেশর মেধয্ িবশৃ�লা সৃি� হেত 

পাের না। 

১৪. সরকারী কমর্চারীেদর জনগেণর সােথ িমেশ েযেত হেব। তারা জনগেণর খােদম, েসবক, ভাই। তারা 

জনগেণর বাপ, জনগেণর েছেল, জনগেণর স�ান। তােদর এই মেনাভাব িনেয় কাজ করেত হেব। 

১৫. সম� সরকারী কমর্চারীেকই আিম অনুেরাধ কির, যােদর অেথর্ আমােদর সংসার চেল তােদর েসবা 

করুন। 
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১৬. গরীেবর উপর অতয্াচার করেল আ�াহর কােছ তার জবাব িদেত হেব। . 

১৭. জীবন অতয্� ক্ষণ�ায়ী। এই কথা মেন রাখেত হেব। আিম বা আপনারা সবাই মৃতুয্র পর সামানয্ কেয়ক 

গজ কাপড় ছাড়া সােথ আর িকছুই িনেয় যাব না। তেব েকন আপনারা মানুষেক েশাষণ করেবন, মানুেষর 

উপর অতয্াচার করেবন? 

১৮. েদেশর সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও িনর�র সং�াম কের েবঁেচ আেছ, তােদর হািস-

কা�া, সুখ-দুঃখেক িশ�-সািহতয্-সং�ৃিতর উপজীবয্ করার জনয্ িশ�ী, সািহিতয্ক ও সং�ৃিতেসবীেদর �িত 

আহবান জানাি�। 

১৯. সাং�ৃিতক �াধীনতা ছাড়া রাজৈনিতক ও অথর্ৈনিতক �াধীনতা অথর্হীন। তাই মািট ও মানুষেক েক� 

কের গণমানুেষর সুখ, শাি� ও �� এবং আশা-আকা�ােক অবল�ন কের গেড় উঠেব বাংলার িনজ� সািহতয্-

সং�ৃিত। 

২০. বা�ািল জাতীয়তাবাদ না থাকেল আমােদর �াধীনতার অি�� িবপ� হেব। 

২১. গণআে�ালন ছাড়া, গণিব�ব ছাড়া িব�ব হয় না। 

২২. জনগণেক ছাড়া, জনগণেক সংঘব� না কের, জনগণেক আে�ালনমুখী না কের এবং পির�ার আদশর্ 

সামেন না েরেখ েকান রকম গণআে�ালন হেত পাের না। 

২৭. বাংলার উবর্র মািটেত েযমন েসানা ফেল, িঠক েতমিন পরগাছাও জ�ায়! একইভােব, বাংলােদেশ 

কতকগুেলা রাজৈনিতক পরগাছা রেয়েছ, যারা বাংলার মানুেষর বতর্মান দুঃখ-দূদর্শার জনয্ দায়ী। 

২৮. যিদ আমরা িবভ� হেয় যাই এবং �ােথর্র �� ও মতাদেশর্র অৈনেকয্র �ারা �ভাবাি�ত হেয় আ�ঘাতী 

সংঘােত েমেত উিঠ, তাহেল যারা এেদেশর মানুেষর ভােলা চান না ও এখানাকার স¤পেদর ওপর ভাগ 

বসােত চান তােদরই সুিবধা হেব এবং বাংলােদেশর িনযর্ািতত, িনপীিড়ত, ভাগয্াহত ও দুঃখী মানুেষর মুি�র 

িদনিট িপিছেয় যােব। fb.com/BDCareerGuide 

২৯. আর সা�দািয়কতা েযন মাথাচারা িদেয় উঠেত না পাের। ধমর্ িনরেপক্ষ রা� বাংলােদশ। মুসলমান তার 

ধমর্কমর্ করেব। িহ�ু তার ধমর্কমর্ করেব। েবৗ� তার ধমর্কমর্ করেব। েকউ কাউেক বাধা িদেত পারেব না। 

৩০. পিব� ধমর্েক রাজৈনিতক হািতয়ার িহেসেব বয্বহার করা চলেব না। 

৩১. ভুেল েযেয়া না। �াধীনতা েপেয়েছা এক রকম শ�“র সােথ লড়াই কের। তখন আমরা জানতাম আমােদর 

এক ন�র শ�“ পািক�ােনর সামিরক বািহনী ও েশাষকেগা�ী। িক�, এখন শ�“েক েচনাই ক�কর। 

৩২. শহীদেদর র� েযন বৃথা না যায়। 

৩৩. বাংলােদশ এেসেছ বাংলােদশ থাকেব। . 

৩৪. বাংলার মািট দুজর্য় ঘাঁিট েজেন িনক দুবৃর্ে�রা। 

৩৫. বাংলার মািটেত যু�াপরাধীর িবচার হেবই। 

েনাটঃ  ৭মােচর্র ভাষণেক েগিটস বাগর্ এয্াে�েসর (আ�াহাম িলংকন) ও  I have a dream (মািটর্ন লুথার 

িকং) এর সােথ তুলনা করা হয় । 

 

 

https://www.facebook.com/BDCareerGuide
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ব�ব�ুেক িনেয় িবখয্াত বয্ি�েদর িকছু উি�  

১. বাংলােদেশর মুি�যুে�র িবেরাধীতাকারী টাইম ময্াগািজন ১৯৮২ সােলর ৫ এি�ল তােদর একিট সংখয্ায় 

বেলিছল,”�াধীন বাংলােদেশর �থম দশ বছেরর মেধয্ েশখ মুিজবুর রহমােনর আমল িছল সবর্�থম এবং 

দীঘর্ গণতাি�ক আমল। ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ� �াধীনতা সং�ােমর নায়ক ও �থম িনবর্ািচত �ধানম�ী 

েশখ মুিজবেক হতয্ার পর হঠাত গনতাি�ক শাসেনর অবসান ঘেট।” 

 ২. েশখ মুিজবুর রহমানেক হতয্া করার পর িবিবিসর সংবাদদাতা �ায়ান বারণ িবিভ� েদেশর সাংবািদকেদর 

সােথ ঢাকায় এেসিছেলন। তােক ততকালীন সরকার িতনিদন েহােটল ই�ারকি�েন�ােল আটক রাখার পর 

বাংলােদশ তয্ােগ বাধয্ কের। আগ� মােসর েশেষর িদেক িতিন তার সংবাদ িববরনীেত উে�খ কেরন,”েশখ 

মুিজব সরকারীভােব বাংলােদেশর ইিতহাস এবং জনগেনর হৃদেয় উ�তম আসেন পূনর্�িতি�ত হেবন। এটা 

শুধু সমেয়র বয্াপার। এটা যখন ঘটেব তখন িনঃসে�েহ তার বুেলটিবক্ষত বাসগৃহ অতয্� গুরু�পূনর্ 

�ারকিচ� এবং কবর�ান পূনয্তীেথর্ পিরনত হেব।” 

৩. “িফনাি�য়াল টাইমস বেলেছ, ‘মুিজব না থাকেল বাংলােদশ কখনই জ� িনতনা।’ িদ  িলসনার-ল�ন-২৮ 

আগ� ১৯৭৫ 

৪. িনউজ উইেক ব�ব�ুেক আখয্া েদওয়া হয়, “পেয়ট অফ পিলিট� বেল।” 

৫. েশখ মুিজব িনহত হবার খবের আিম মমর্াহত।িতিন একজন মহান েনতা িছেলন।তার অননয্সাধারন 

সাহিসকতা এিশয়া ও আি�কার জনগেনর জনয্ ে�রণাদায়ক িছল। ইি�রা গা�ী ভারতীয় েবতার ‘আকাশ 

বানী’ ১৯৭৫ সােলর ১৬ আগ� তােদর সংবাদ পযর্ােলাচনা অনু�ােন বেল, “িযশুমারা েগেছন। এখন লক্ষ 

লক্ষ েলাক �স ধারণ কের তােক �রণ করেছ। মূলত একিদন মুিজবই হেবন িযশুর মেতা। 

৬. মুিজব হতয্ার পর বাঙালীেদর আর িব�াস করা যায় না,যারা মুিজবেক হতয্া কেরেছ তারা েযেকান জঘনয্ 

কাজ করেত পাের —েনােবল িবজয়ী উইিলবা�। 

৭. েশখ মুিজেবর মৃতুয্েত িবে�র েশািষত মানুষ হারাল তােদর একজন মহান েনতােক,আিম হারালাম একজন 

অকৃি�ম িবশাল হৃদেয়র ব�ুেক —িফেদল কাে�া। 

৮. আেপাষহীন সং�ামী েনতৃ� আর কুসুম েকামল হৃদয় িছল মুিজব চিরে�র ৈবিশ�য্ —ইয়ািসর আরাফাত। 

৯. েশখ মুিজব িনহত হবার খবের আিম মমর্াহত। িতিন একজন মহান েনতা িছেলন।তার অননয্সাধারন 

সাহিসকতা এিশয়া ও আি�কার জনগেনর জনয্ ে�রণাদায়ক িছল। ……   ইি�রা গা�ী। 

১০. ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান হে�ন সমাজত� �তী�ার সং�ােমর �থম শহীদ।তাই িতিন অমর। –

সা�াম েহােসন। 
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১১. েশখ মুিজবুর রহমান িভেয়তনামী জনগনেক অনু�ািণত কেরিছেলন — েকেনথা কাউ�া। 

১২. “েশখ মুিজব ৈদিহকভােবই মহাকায় িছেলন, সাধারণ বাঙািলর েথেক অেনক উচঁুেত িছেলা তার মাথািট, 

সহেজই েচােখ পড়েতা তার উ�তা। একা�ের বাংলােদশেক িতিনই আেলািড়ত-িবে�ািরত কের চেলিছেলন, 

আর তার পােশ কু্ষ� েথেক কু্ষ�তর হেয় যাি�ল তার সমকালীন এবং �া�ন সকল ব�ীয় রাজনীিতিবদ। 

.জনগণেক ভুল পেথও িনেয় যাওয়া যায়; িহটলার মুেসািলিনর মেতা একনায়েকরাও জনগণেক দাবানেল, 

�াবেন, অি�িগিরেত পিরণত কেরিছেলা, যার পিরণিত হেয়িছেলা ভয়াবহ। তারা জনগণেক উ�াদ আর 

মগজহীন �াণীেত পিরণত কেরিছেলা। একা�েরর মােচর্ েশখ মুিজব সৃি� কেরিছেলা শুভ দাবানল, শুভ �াবন, 

শুভ আে�য়িগির, নতুনভােব সৃি� কেরিছেলন বাঙািল মুসলমানেক, যার ফেল আমরা �াধীন হেয়িছলাম।” –

হুমায়ুন আজাদ 

১৩. ব�ব�ুর হতয্াকাে� বাঙলােদশই শুধু এিতম হয়িন িব�বাসী হািরেয়েছ একজন মহান স�ানেক  — 

েজমসলাম�, ইংিলশ এম িপ। 

১৪. েশখ মুিজবেক চতুদর্শ লুই েয়র সােথ তুলনা করা যায়। জনগন তার কােছ এত ি�য় িছল েয লুই ইেয়র 

মত িতিন এ দাবী করেত পােরন আিম ই রা�। — পি�ম জামর্ানী পি�কা। 

১৫. আওয়ািমলীগ েনতা েশখ মুিজবুর রহমােনর মত েতজী এবং গিতশীল েনতা আগামী িবশ বুছেরর মেধয্ 

এিশয়া মহােদেশ আর পাওয়া যােব না —- েহনির িকিস�ার। 

১৬. েশখ মুিজব িনহত হেলন তার িনেজরই েসনাবািহনীর হােত অথচ তােক হতয্া করেত পািক�ানীরা 

সংেকাচেবাধ কেরেছ।  িবিবিস-১৫ আগ� ১৯৭৫। 

  ব�ব�ু ও িবেশষ িকছু তািরখ 

১। ব�ব�ু উপািধঃ  ২৩েফ�য়াির“ ১৯৬৯সােল। েতাফােয়ল আহেমদ। েরসেকাসর্ ময়দােন। 

২। জািতর জনকঃ  ৩মাচর্ ১৯৭১। আ. স .ম.আ�ুর রব। প�ন ময়দােন। 

৩। রাজনীিতর কিবঃ (Poet of Politics )  ৫ এি�ল ১৯৭২ সােল মািকর্ন সামিয়কী  িনউজ উইক 

ময্াগািজন ব�ব�ুর উপর একিট কভার ে�াির কের। 

৪। সবর্কােলর ে�� বাঙািলঃ  ২৬েশ মাচর্ ২০০৪ িবিবিসর ে�াতা জিরেপ ২০তম সবর্ে�� বাঙািলর 

তািলকায় �ান। ১৪এি�ল ২০০৮ সবর্কােলর ে�� বাঙািল িহেসেব �কাশ করা হয়। 

৫। পািক�ািন কারাগার েথেক মুি�ঃ ৮জানু, ১৯৭২। 

৬। �েদশ �তয্াবতর্নঃ  ১০জানুয়াির ১৯৭২। 
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৭। আগরতলা ষড়য� মামলা �তয্াহারঃ  ২২ েফ�য়াির  ১৯৬৯। 

৮। বাঙািলর মুি�সনদ বা বাঙািলর ময্াগনাকাটর্া ৬দফা দািব েপশঃ  ৫-৬েফ�য়াির  ১৯৬৬। 

৯। ছয় দফা িদবসঃ  ৭জুন । কারণ ১৯৬৬ এইিদেন সােল েশখ মুিজবেক ে�ফতার করা হয় ওকারিফউ 

জারী করা হয়। 

১০। বাংলােদশ এর নামকরণ কেরনঃ ৫ িডেস�র ১৯৬৯। 

১১। আওয়ামী মুসিলম লীগ গঠনঃ  ২৩জুন ১৯৪৯,েশখ মুিজব যু� স�াদক। মুসিলম শ�িট বাদ েদয়া হয় 

২২-২৩ েস��র,১৯৫৫।স�াদক হন ১৬নেভ:১৯৫৩। 

১২। েশখ মুিজব আওয়ামী লীেগর সভাপিত হনঃ  ১৯৬৬। 

১৩। িবেশষ ক্ষমতা তথা অ�ায়ী সংিবধান জাির কেরনঃ  ১২ জানুয়াির  ১৯৭২। 

১৯৭১ সােল ব�ব�ু েয উপািধগুেলা পান 

১। ৩ মাচর্ প�ন ময়দােন “�াধীন বাংলা ছা�সং�াম পিরষদ” কতৃর্ক আেয়ািজত সমােবেশ ব�ব�ুেক 

জািতর জনক ও বাংলাদেশর সবর্ািধনায়ক েঘাষণা করা হয়। 

২। মুি�যুে�র কমাে� ব�ব�ু’র উপািধ িছল “সুি�ম কমা�ার অব িদ আমর্ড েফােসর্স”। 

৩।এি�ল মােস “িনউজ উইক” ময্াগািজন ব�ব�ুেক  “Poet of Politics” (রাজনীিতর কিব) বেল আখয্ািয়ত 

কের। 

ব�ব�ু ও িবেশষ িকছু তথয্ 

১। ২১েশ েফ�য়ারী ১৯৫২ ভাষা আে�ালেন ব�ব�ুর ভূিমকা িক িছল বা িতিন েকাথায় িছেলন? 

উ�রঃ ১৪৪ ভ�করেল তাঁেক েজেল েযেত হয়। 

২। ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ� েমাট কতজন িনহত হন ? 

উ�রঃ পিরবােরর সদসয্ ১৬ জন (ব�ব�ু সহ) । আর িনরাপ�া কমর্কতর্া কেনর্ল জািমল উি�ন। েমাট  ১৭ 
জন 

৩। ব�ব�ুর শরীের গুিল েলেগিছল কতিট? 
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    উ�রঃ ১৮িট (৯-১০ে�িণর বইৈয়)। ২৯িট(সজীব ভাইভা/ওরাকল এ বই) 

৪। ব�ব�ুেক িকভােব ে�ফতার করা হয়? 

উ�রঃ অপােরশন  িবগ বডর্। 

৫। জািতরজনক ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান কতবার ে�ফতার হন? 

উ�রঃ েকাথাও ১৯ বার আবার েকাথাও ২২ বার , ৩১ বার েদয়া আেছ। 

েনাটঃ  ১৯৩৮ সােল মাচর্-এি�ল �থম েজল হয় ৭ িদেনর জেনয্ (অসমা� আÍজীবনী) 

ব�ব�ুর উে�খেযাগয্ িকছু ে��ার 

o ১১ ই মাচর্১৯৪৮ েশখ মুিজব �থম ে�ফতার হন। 

o ১৪ ই অে�াবর ১৯৪৯ েশখ মুিজব ২য় বার ে�ফতার হন। 

o ১১ ই অে�াবর ১৯৫৮ েশখ মুিজব ৩য় বার ে�ফতার হন। 

o ৬ ই েফ�“য়াির ১৯৬২ েশখ মুিজব ৪থর্ বার ে�ফতার হন। 

o ১৮ই জানুয়াির ১৯৬৮ েশখ মুিজব ৫ম বার ে�ফতার হন। 

o ২৬ মাচর্ ১৯৭১ েশখ মুিজব ষ� বার ে�ফতার হন। 

এছাড়াও অসংখয্বার িতিন ে�ফতার হেয়েছন । 

৬। ১৯৭১ সােল মুি�যুে�র সময় ব�ব�ুর পিরবার েকাথায় িছল? 

  উ�রঃ �থেম �িতেবশী েমাশারফ েহােসন এর বািড়েত, এরপর মগবাজার এ জৈনক মিহলার �ােট এবং 

সবেশেষ ১৮   ন�র েরােড। 

৭। বাংলােদেশ িনবি�ত মুি�েযা�ার সংখয্া কত ? 

  উ�রঃ  পুরুষ ২০৪৯২৯ জন, নারী   ২০৩ জন। 

েনাটঃ  স�িত ৪১জন বীর�নােক মুি�েযা�ার �ীকৃিত েদওয়া হয । 

৮। মুি�েযা�া হওয়ার সবর্িন�  বয়স কত? 

   উ�রঃ  ১৩ বছর। 

৯। ব�ব�ুর হতয্ার �ধান পিরক�নাকারী েক েক? 
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  উ�রঃ েমজর ফারুক ও েমজর রশীদ।  

ব�ব�ুর ম�ীসভায়  নারী ম�ী 

১.  বদরুন েনছা আহেমদ- িশ� �িতম�ী 

২.  েবগম নুরজাহান েমােশদর্ – �ম �িতম�ী  

ব�ব�ুর হতয্া মামলার পলাতক আসামী ও বতর্মান অব�ান 

১. কেনর্ল ( অব) খ�কার রশীদ  – িলিবয়া 

২. েল. কেনর্ল ( অব) শিরফুল হক ডািলম  –  কানাডা 

৩. েল. কেনর্ল এম এ রােশদ েচৗধুরী  –  দিক্ষণ আি�কা 

৪. েমজর ( অব) নুর েচৗধুরী  – আেমিরকা 

৫. িরসালাদার েমাসেলহ উি�ন   – আেমিরকা 

৬. কয্াে�ন ( অব) আবদুল মােজদ -েকিনয়া। 

ব�ব�ুর িনউি�য়াস 

মুি�যুে�র মাধয্েম বাঙািল জািতর মুি� জনয্ ব�ব�ু ১৯৬২ সােল তাঁর অনুগত িকছু ছা�েনতােদর িনেয় 

েগাপেন ‘িনউি�য়াস’ নােম একিট সংগঠন �িত�া কেরন। ব�ব�ু িনউি�য়ােসর সদসয্েদর িনেজর 

স�ানেদর মেতাই আদর করেতন। িনউি�য়ােসর �েচ�ায় ১৯৬৪ সােল বাংলােদশ �াধীন করার কথা 

�চাের আেস –“বীর বাঙািল অ� ধর , বাংলােদশ �াধীন কর”। 

ছা�েদর েনতােদর মেধয্ িছেলন 

১. িসরাজুল আলম খান 

২. েতাফােয়ল আহেমদ 

৩. ফজলুল হক মিন 

৪.আ�ুর রা�াক 

৫.কাজী আিরফ 
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৬.মিনরুল ইসলাম (মাশর্াল মিন) ও আেরা কেয়কজন । 

ব�ব�ুর ৪ খিলফা 

িনউি�য়ােসর কমর্সূিচ এিগেয় েনয়ার জনয্ ৪ জন ছা�েনতােক দািয়� েদয়া হয় তারা হেলন 

১। ততকালীন ছা�লীেগর সভাপিত  নূর আলম িসি�কী 

২। ততকালীন ছা�লীেগর সাধারণ  স�াদক  শাহাজান িসরাজ 

৩। ঢা.িব ছা�সংসেদর িনবর্ািচত িভিপ  আ. স. ম.  আ�ুর রব 

৪। ঢা.িব ছা�সংসেদর িনবর্ািচত িজ. এস.  আ�ুল কু�ুস মাখন 

মুিজব বয্াটাির 

�াধীনতা যুে� ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর নামানুসাের ১৯৭১ সােলর ২২জুলাই ভারেতর েকানাবেন 

গঠন করা হয় বাংলােদশ েসনাবািহনীর �থম েগাল�াজ ইউিনট  ‘মুিজব বয্াটাির’। 

মুিজব বািহনী 

১৯৭১সােলর মুি�যুে�র সময় শুধু ছা�েদর িনেয় গিঠত মুি�বািহনীেক বলা হয় মুিজব বািহনী। 

ব�ব�ুেক িনেয় রিচত বই 

১. েশখ মুিজব আমার িপতা – �ধানম�ী েশখ হািসনা। 

২. মুিজব ভাই – এিবএম মুসা। 

৩. ব�ব�ুর সহজ পাঠ – আিতয়ার রহমান। 

৪. ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান ও বাঙালী  – কামাল উি�ন আহেমদ। 

৫. েদয়াল ( উপনয্াস)  –  হুমায়ুন আহেমদ। 

৬. ব�ব�ু জািত রাে�র জনক  –  �তয্য় জিসম। 

৭. জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান   – িসরাজ উদদীন আহেমদ। 

৮. অসমা� আÍজীবনী – ব�ব�ু িনেযই। 
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৯. জনেকর মুখ (েছাট গ���) –  স�াদনা আখতার েহােসন। 

‘িসে�ট ডকুেম�স অফ ইে�িলেজ� �া� অন ফাদার অফ দয্ েনশন ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান’ ১ম ও 

২য় খ� (হা�ানী পাবিলশাসর্), আবদুল গাফ্ফার েচৗধুরী ‘ব�ব�ু আজ যিদ েবঁেচ থাকেতন’ (আগামী), েমানােয়ম 

সরকার ‘বাংলােদশ েশখ মুিজব েথেক েশখ হািসনা’ (আগামী), হারুন-অর-রিশদ ‘৭ই মােচর্র ভাষণ েকন 

িব� ঐিতহয্ স�দ’ (অনয্�কাশ), শামসু�ামান খান ‘েলখক ব�ব�ু ও অনয্ানয্’ (কাকলী), আিনসুল হক 

‘ব�ব�ুর জনয্ ভােলাবাসা’ (পালর্), সু�ত বড়ুয়া ‘জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান’ (িঝেঙফুল), 

মু�ফা মনওয়ার সুজন ‘ব�ব�ুর অথর্ৈনিতক মতবাদ’ (উৎস), তরুণ কাি� দাস ‘ব�ব�ু েসানার বাংলা 

বা�বায়েন েশখ হািসনার সরকার (২০০৯-২০১৮) (�াবণ), গাজী হািনফ ‘ব�ব�ু েশখ মুিজব: এক শতা�ীর 

বাঁেক’ (শ�রূপ), ইফেতখার আহেমদ ও �কৃিত শয্ামিলমা ‘এ �াটর্ারস গাইড: মুিজব’ (চচর্া), মুনতাসীর 

মামুন ‘ব�ব�ুর জীবন’ (অননয্া), ম�ুরুল আলম ‘ব�ব�ুর ৭ই মােচর্র ভাষণ বাঙািলর জ� ইিতহাস’ (বাঙািল), 

খায়রল আলম মিনর ‘মহান েনতা ব�ব�ু’ (িচলে��), মুহা�দ েসােহল েচৗধুরী ‘ব�ব�ু ও �াধীনতার 

মহাকাবয্’ (ছায়াবীিথ), খায়রুল আলম মিনর ‘েছাটেদর হূদেয় ব�ব�ু’ (িঝেঙফুল), েহাসেন আরা শােহদ 

‘ব�ব�ু িচরিদেনর’ (িনিখল �কাশন), �পন কুমার দাস ‘ব�ব�ু ঢাকা িব�িবদয্ালয় বাংলােদশ’ (িনিখল), 

েসাহরাব পাশা ‘ব�ব�ু ও একা�েরর পদাবিল’ (রেয়ল), নািছমা আ�ার ‘রে� ব�ব�ু (েমঘনা), আবু বকর 

িসি�ক ৭ই মাচর্ (�াদাসর্ পাবিলেকশ�), েমাঃ ফজলুল হক ‘বাঙািলর মহামানব ব�ব�ু েশখ মুিজব’ 

(আেলাঘর), আিতকু�ামান েসিলম ‘৩২ ন�েরর শূনয্�ােন’ (সালাউি�ন বইঘর), শহীদুল হক খান ‘ব�ব�ু 

সকেলর’ (িবশাল বাংলা), রাহাত িমনহাজ ‘ব�ব�ু হতয্াকা� িক েচেয়িছল ভুে�ার পািক�ান’ (�াবণ), মিন 

হায়দার ‘ব�ব�ু ও মুি�যুে�র গ�’ (িঝেঙফুল), রােবয়া ব�ী রাি� ‘ব�ব�ুর �ে�র িশক্ষাবয্ব�া এবং বতর্মান 

ে�ক্ষাপট’ (আজকাল), হািফজ আল হািমদ ‘ব�ব�ু ও বাংলােদশ’ (কাবয্কথা), িফেরাজা সামাদ ‘েহ িপতা 

েতামার তজর্নী েযন শািণত তরবাির’ (পানেকৗিড়), রিফকুর রশীদ ‘িকেশারগে� ব�ব�ু ও েশখ রােসল’ 

(অনয্ধারা), েমাসাে�ক আহেমদ ‘েশখ মুিজেবর সাইেকল’ (মনন), আলমগীর েখারেশদ ‘েখাকা েথেক ব�ব�ু’ 

(েদােয়ল), এ েক এম ইয়াকুব েহাসাইন ‘েখাকা ব�ব�ু ও বাংলােদশ’ (িসঁিড়), আনু মাহমুদ ‘ব�ব�ু েথেক 

জািতর িপতা’ ও ‘ব�ব�ু অসহেযাগ মুি�যু�’ (নয্াশনাল), ড. ৈসয়দ আিরফ আজাদ ‘ব�ব�ু’ (কািলকলম), 

রিফকু�ামান হুমায়ুন ‘ব�ব�ু’ (জয়বাংলা একােডিম), হের�নাথ বসু ‘ইিতহােসর মহানায়ক ব�ব�ু েশখ 

মুিজব’ (জয়বাংলা), মঈনুল হক েচৗধুরী ‘ব�ব�ু মুি�যু� বাংলােদশ’ (�রবৃ�), আিমরুল ইসলাম ‘ব�ব�ু ও 

েদােয়েলর গ�’ (কথা�কাশ), আবদুল রিহম েশলী ‘মুিজব ও মুি�যুে�র কথা’ (েজানাকী), জুলিফকার িনউটন 

‘ব�ব�ু জািতর িপতা ও �পিত’ (আহমদ পাবিলিশং) 
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অসমা� আ�জীবনী অনুবাদ  
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‘অসমা� আ�জীবনী’ স�েকর্  িকছু তথয্ 

১। বইেয়ের নামঃ 

বাংলায় – অসমা� আতœজীবনী। 

ইংেরজীেত- Unfinished Memoirs. 

২।�থম �কাশঃ ২০১২। পৃ�াঃ ৩২৯। 

৩। �কাশকঃ মিহউি�ন আহেমদ, িদ ইউিনভািসর্িট ে�স িলিমেটড। 

৪। রচনা কালঃ  ১৯৬৬ -৬৯ সাল। 

  েনাটঃ ঢাকা েক�ীয় কারাগাের অ�রীণ থাকা অব�ায়।��িটেত ব�ব�ু ১৯৫৫ সাল পযর্� ওনার 

আতœজীবনী িলেখেছন। 

৫। আ�জীবনীিট �কােশ যারঁা িনরলসভােব কাজ কেরেছনঃ  েশখ হািসনা, েশখ েরহানা, আবদুর রহমান 

রমা, মিনরুন েনছা, ইিতহাসিবদ �েফসর এ এফ সালাহউ�ীন আহেমদ, রা�িবজ্ঞানী �েফসর শামসুল হুদা 

হারুন, অধয্াপক শামসু�ামান খান, েববী মওদুদ। 

৬। ভূমিকা িলেখনঃ  েশখ হািসনা।�থমবার ২০০৭ সােল কারাব�ী অব�ায়, পরবিতর্েত ২০১০ সােল 

গণভবন েথেক। 

৭। বইিটর �থম লাইনঃ “ব�ুবা�বরা বেল েতামার জীবনী েলখ”। 

৮। েশষ লাইনঃ “তােতই আমােদর হেয় েগল”। 

৯। বইিটেত েয সকল িবষয় িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছঃ 

আ�জীবনী েলখার ে�ক্ষাপট, বংশ পিরচয়, ৈশশব, িশক্ষাজীবন, দুিভর্ক্ষ, িবহার ও কলকাতার দা�া, 

েদশভাগ, �ােদিশক মুসিলম ছা�লীগ ও মুসিলম লীেগর রাজনীিত, েক�ীয় ও �ােদিশক মুসিলম লীেগর 

অপশাসন, ভাষা আে�ালন, ছা�লীগ ও আওয়ামী লীেগর �িত�া, যু��� সরকার, আদমজীর দা�া, 

পািক�ান েক�ীয় সরকােরর ৈবষময্মূলক শাসন।এছাড়াও আেছ েলখেকর কারাজীবন, িপতা মাতা, স�ান 

স�িত ও সেবর্াপির সবর্ংসহা সহধিমর্ণীর কথা। এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

 ১০। ব�ব�ুর েলখা আতœজীবনীর ৪ খানা খাতা েশখ হািসনার হােত আেসঃ   ব�ব�ুর মহা�য়ােণর ২৯ 

বছর পর ২০০৪ সােলর ২১ আগ� আওয়ামী লীেগর সমােবেশ ভয়াবহ  ে�েনড হামলার পর পরই। 

১১। ব�ব�ু তার বাংলার মানুষেদর একিট িবেশষেণ িবেশষািয়ত করেতন, েসিট হলঃ “দুঃখী মানুষ”। 

http://www.prebd.com/
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১২। ব�ব�ুেক বলা তার িপতার উি�ঃ  ‘Sincerity of purpose and honesty of purpose’। 

১৩। ব�ব�ুর  মা েশের বাংলােক উে�শয্ কের তােক বেলনঃ ‘বাবা যাহাই কর, হক সােহেবর িবরুে� 

বিলও না’। 

১৪। েশের বাংলা স�েকর্ ব�ব�ুর উপলি�ঃ  “েশের বাংলা িমছািমিছই েশের বাংলা হন নাই।বাংলার মািট 

ও তাঁেক ভালেবেস েফেলিছল। যখনই হক সােহেবর িবরুে� িকছু বলেত েগিছ, তখনই বাধা েপেয়িছ”। 

১৫। ব�ব�ু েশের বাংলােক নানা বেল ডাকেতন। 

১৬।  ব�ব�ু স�েকর্ েশের বাংলার উি�ঃ “আিম বুড়া আর মুিজব গুড়া, তাই ওর আিম নানা ও আমার 

নািত”। 

১৭। েহাসেন শহীদ েসাহরাওয়াদর্ীেক উে�য্শয্ কের ব�ব�ুর অিভমানী উি�ঃ 

“If I am nobody, then why have you invited me? You have no right to insult me.I 

will prove that I am somebody. Thank you sir.  I will never come to you again”. 

 ১৮। ব�ব�ুেশখ হািসনা েক ডাকেতনঃ  হাচু বেল। 

১৯। পূবর্-পািক�ান মুসিলম ছা�লীগ গঠেনর সময় অিল আহােদর ��াব িছল, এর নামকরন “পূবর্ 

পািক�ান ছা�লীগ” করা েহাক। 

২০। যােদর গান শুেন ব�ব�ু মু� হেয়িছেলনঃ আ�াসউি�ন আহেমদ, েসাহরাব েহােসন, েবদারউি�ন 

সােহব। 

২১। ‘অসমা� আ�জীবনী’ বইেয়র এমন একিট ঘটনা বলুন, যা আপনােক �বলভােব নাড়া েদয়ঃ 

(িনেজর ভাষায়, এর উ�ের আপনার িনেজর েয অংশ ভােলা েলেগেছ তাই  বলা উিচত)  নমুনাঃ 

ক। ব�ব�ু িছেলন এমন একজন মানুষ, যাঁেক েকান িবেশষেণ িবেশষািয়ত করার মত শ�ভা�ার আমার 

েনই। ব�ব�ু ওনার িনেজর আতœজীবনী িলখেত িগেয় িনেজেক নয় বরং অনয্েদরেকই নায়ক কের 

তুেলেছন। েযমনঃ েশের বাংলা আবুল কােসম ফজলুল হেকর জনি�য়তােক িতিন ¯প�ভােব বইিটেত ফুিটেয় 

তুেলেছন। ব�ব�ু িনিধর্�ায় িলেখেছনঃ  একিদন আমার মেন আেছ একটা সভা করিছলাম আমার িনেজর 

ইউিনয়েন, হক সােহব েকন লীগ তয্াগ করেলন, েকন পািক�ান চান না এখন? েকন িতঁিন শয্ামা�সাদ 

মুখািজর্র সােথ িমেল ম�ীসভা গঠন করেছন? এই সম� আেলাচনা করিছলাম, হঠাৎ একজন বৃ�েলাক িযিন 

আমার দাদার খুব ভ�, আমােদর বািড়েত সকল সময়ই আসেতন, আমােদর বংেশর সকলেক খুব ��া 

করেতন—- দািড়েয় বলেলন,  যাহা িকছু বলার বেলন, হক সােহেবর িবরুে� িকছুই বলেবন না। িতঁিন যিদ 
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পািক�ান না চান, আমরাও চাইনা।  িজ�াহ েক?  তার নামও েতা শুিন নাই।  আমােদর গিরেবর ব�ু হক 

সােহব। ব�ব�ু একজন সাদা মেনর মানুষ িছেলন িবধায় িতঁিন িলেখেছন, শুধু এইটুকু না, যখনই হক 

সােহেবর িবরুে� কােলা পতাকা েদখােত িগেয়িছ, তখনই জনসাধারণ আমােদরেক মারিপট কেরেছ। অেনক 

সময় ছা�েদর িনেয় পািলেয় আসেত বাধয্ হেয়িছ, মার েখেয়। 

খ। ১৯৩৭ সােল ব�ব�ু ওনার গৃহিশক্ষক আবদুল হািমদ এম এস িস এর উে�ােগ মুসলমান বািড় েথেক 

�েতয্ক রিববার মুি� িভক্ষার চাল ওঠােতন। এই চাল িবি� কের িতিন গিরব েছেলেদর বই এবং পরীক্ষার 

ও অনয্ানয্ খরচ িদেতন। 

দাশর্িনক ব�ব�ু 

১।একজন মানুষ িহসােব সম� মানবজািত িনেয়ই আিম ভািব। একজন বাঙািল িহসােব যা িকছু বাঙািলেদর 

সে� স�িকর্ত তাই আমােক গভীরভােব ভাবায়। এই িনর�র শি�র উৎস ভােলাবাসা, অক্ষয় ভােলাবাসা, 

েয ভােলাবাসা আমার রাজনীিত এবং অি��েক অথর্বহ কের েতােল। 

২।রাজৈনিতক কারেণ একজনেক িবনা িবচাের বি� কের রাখা আর তার আ�ীয়�জন েছেলেমেয়েদর কাছ 

েথেক দূের রাখা েয কত বড় জঘনয্ কাজ তা েক বুঝেব?  মানুষ �ােথর্র জনয্ অ� হেয় যায়। 

ব�ব�ুর সাফলয্ গাথঁা 

ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান। হাজার বছেরর ে�� বাঙািল। বাংলােদশ নােম এই মানিচে�র ����া, �ে�র 

রূপকার। এই একিট সাফলয্ই যেথ� ব�ব�ুর অমরে�র জনয্। িক� ব�ব�ু েকবল জািতর জনক িছেলন 

না। এই রা� িবিনর্মােন ধােপ ধােপ রেয়েছ তার িবচক্ষনতা, �জ্ঞা ও েমধা। ব�ব�ুর সাফলয্ গাঁথা িলেখ েশষ 

করবার মেতা নয়। তারপরও তার উে�খেযাগয্ িকছু সাফেলয্র িশেরানাম এখােন উে�খ করা হেলা – 

• অসা�দািয়ক রাজনীিতর পুেরাধা পুরুষ িছেলন ব�ব�ু। ১৯৫৫ সােলর ২১ অে�াবর আওয়ামলী 

মুসলীম লীগ েথেক িতিন মুসিলম শ� বাদ িদেয় অসা�দািয়ক আওয়ামী লীগ নামকরণ কেরন। 

• বাঙািলর মুি�র সনদ ৬ দফার �েণতা এবং বাঙািল জাতীয়তাবােদর �বজ্ঞা পুরুষ। 

• মুি�যুে�র সফল রূপকার। তাঁর ৭ই মােচর্র ভাষনই িছেলা েগিরলা যুে�র েকৗশল। 

• একিট েদশ �াধীন হবার মা� ৫০ িদেনর মাথায় েস েদশ েথেক িবেদশী ৈসনয্ �তয্াহার িছেলা একিট 

িব�য়কর ঘটনা। ব�ব�ুর �জ্ঞায় এবং দৃঢ় েনতৃে�র কারেণই ১৯৭২ এর ১২ মাচর্ ভারতীয় ৈসনয্ 

�তয্াহার শুরু হয়। 

• ব�ব�ু �াধীনতার মা� এক বছেরর মেধয্ জািতেক একিট আধুিনক, গণতাি�ক সংিবধান উপহার 

েদন। ১৯৭২ এর ১৬ িডেস�র সংিবধান কাযর্কর হয়। 

• ক্ষমতায় আসার মা� এক বছেরর মেধয্ ব�ব�ু �থম প�বািষর্ক পিরক�না �ণয়ন কেরন। 
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• ব�ব�ু বাংলােদেশ একিট গণমুখী িশক্ষানীিত �ণয়েনর উেদয্গ েনন। এলেক্ষয্ ১৯৭২ সােলর ২৬ 

জুলাই ড: মুহা�দ কুদরত-এ-খুদােক সভাপিত কের একিট িশক্ষা কিমশন গঠন কেরন। কিমশন 

১৯৭৪ সােলর েম মােস পূণর্া� িরেপর্াট েপশ কের। 

• জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর িনেদর্েশ যুে�া�র বাংলােদেশ কৃিষ েক্ষে� েনয়া হেয়িছল 

বয্াপক কমর্সূচী। এর মেধয্ িছেলা ৪০ হাজার শি� চািলত েলা িলফট পা� ২৯০০িট গভীর নলকূপ 

ও ৩০০০ অগভীর নলকূপ। ১৯৭২ সােলর মেধয্ই জরুরী িভি�েত িবনামূেলয্ ১৬,১২৫ টন ধান বীজ, 

৪৫৪ টন পাট বীজ এবং ১০৩৭ টন গম বীজ সরবরাহ করা হয়। ২৫ িবঘা পযর্� জিমর খাজনা 

িচরতের রিহত করা হয়। 

• যু� িব�� েদেশ িশ� কারখানা রক্ষায় ব�ব�ু ১৯৭২ সােলর ২৬েশ মাচর্ জাতীয়করণ কমর্সূচী েঘাষণা 

কেরন। এর ফেল যু� িব�� েদেম িশ�-কলকারখানা আবার চালু হয়। বয্াংক, বীমা জাতীয়করেনর 

ফেল গিত স�ািরত হয়। 

• �থম বােজেট জনগেনর উপর েকান কর আেরাপ করা হয়িন। 

• বাংলােদশ সশ� বািহনীেক পূণ:গঠন কেরন। েসনাবািহনীর �িশক্ষেনর জনয্ বাংলােদশ িমিলটারী 

একােডমী �িত�া কেরন। 

• ব�ব�ু িসিভল �শাসন পূণ: গঠন কেরন। 

• ব�ব�ুর শাসনামেল �থম এক বছেরই যু� িব�� ২৮৭িট েসতুর মেধয্ ২৬২িট ২৭৪িট সড়ক েসতুর 

মেধয্ ১৭০িটর েমরামত েশষ হয়। দশ েকািট টাকা বয্েয় যু�িব�� িশক্ষা �িত�ান পূণ: িনমর্াণ করা। 

• ব�ব�ুর উেদয্ােগ বাংলােদশ �াধীনতার পর ১৪২িট েদেশর �ীকৃিত আদায় কেরন। েজাট িনরেপক্ষ 

আে�ালন, জািতসংঘ, কমনওেয়লথ এবং ওআইিসর সদসয্ লাভ কের বাংলােদশ। ব�ব�ু �থম 

বাঙািল িযিন একিট েদেশর সরকার �ধান িহেসেব জািতসংেঘ বাংলা ভাষায় ভাষণ েদন। 

১৯৬৬ এর ছয় দফা দািব 

বাঙািল জািতর মুি�র সনদ । ি�িটশ শাসনতে�র বাইেবেলর সােথ তুলনা করা হয়।  ১৯৬৫ সােলর পাক-

ভারত যুে� পূবর্ পািক�ান িছল স�ূণর্  অরিক্ষত। িনরাপ�াহীনতােবাধ এ অ�েলর জনগেণর কােছ 

�ায়�শাসেনর দািবেক আেরা �াসি�ক কের েতােল। এ ে�ক্ষাপেট ১৯৬৬ সােলর ৫ েফ�য়ারী  যু�-পরবতর্ী 

রাজৈনিতক পিরি�িত পযর্ােলাচনার জনয্ লােহাের পািক�ােনর রাজৈনিতক দলগুেলার কনফাের� অনুি�ত 

হয়। ব�ব�ু লােহােরর সে�লেন তাঁর ছয় দফা দািব উ�াপন কেরন। 

সংেক্ষেপ দািবগুেলা হেলা- 

১. ১৯৪০ সােলর লােহার ��ােবর িভি�েত পািক�ােন েফডােরল রা� কাঠােমা �িত�া করেত হেব। 

২. েক�ীয় সরকােরর হােত শুধু �িতরক্ষা ও ৈবেদিশক িবষয় থাকেব, অবিশ� িবষয়গুেলা থাকেব 

েফডােরশেনর ইউিনটগুেলার হােত। 
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৩. দুিট পর�র িবিনময়েযাগয্ মু�া বা পূবর্ পািক�ােনর জনয্ পৃথক বয্াংিকং বয্ব�াসহ একিট মু�াবয্ব�া 

থাকেব। 

৪. েফডােরশেনর ইউিনটগুেলার হােত থাকেব কর ধােযর্র ক্ষমতা, তেব েক�ীয় সরকােরর বয্য় িনবর্ােহর 

জনয্ কেরর একটা িনধর্ািরত অংশ িনেয় েক�ীয় তহিবল গিঠত হেব। 

৫. ৈবেদিশক মু�া আয় ও ৈবেদিশক বািণেজয্র িবষেয় েফডােরশেনর ইউিনটগুেলার পূণর্ িনয়�ণ থাকেব। 

৬. �েদশগুেলার জনয্ আধাসামিরক বািহনী বা আ�িলক েসনাবািহনী থাকেত হেব।  

ছয় দফা িনেয় অজানা িকছু তথয্ 

১।  ৫ েফ�য়ারী ১৯৬৬  লােহাের িবেরাধী দলসমুেহর জাতীয় সে�লেন ব�ব�ু কতৃর্ক ছয় দফা েপশ। 

২। ৩ মাচর্ ছয় দফার আনু�ািনক েঘাষণা। 

৩। ৭ জুন  ঐিতহািসক ছয় দফা িদবস। কারণ ৭ জুন ছয় দফা দািবেত মনু িনয়া সহ ১১ জন শহীদ 

হন।তাই ৭ জুন ছয় দফা দািব িদবস। 

৪। ৫ েফ�য়ারী ছয় দফা দািব, ৮েম ব�ব�ুেক  ে�ফতার কের, ৭জুন িকেশার মনু িময়া সহ ১১ জন 

শহীদ হন। 

�াধীনতার ইশতাহার ও ব�ব�ুেক জািতর িপতা েঘাষণা  

একা�েরর ১মাচর্ ব�ব�ুর িনেদর্েশ ছা�লীগ সভাপিত ও সাধারণ স�াদক যথা�েম নূর আলম িসি�কী ও 

শাজাহান িসরাজ এবং ডাকসু সহ-সভাপিত ও সাধারণ স�াদক যথা�েম আ স ম আ�ুর রব ও আ�ুল 

কু�ুস মাখন  এ চার েনতা িমেল এক ৈবঠেক  ‘�াধীন বাংলা ছা� সং�াম পিরষদ’ গঠন কেরন।  একা�েরর 

৩মাচর্  ছা� সং�াম পিরষদ আহূত প�ন সমােবেশ ‘�াধীনতার ইশতাহার’ পাঠ করা হয়। এেত �াধীন 

সাবর্েভৗম বাংলােদশ ও ব�ব�ু েশখ মুিজবেক জািতর িপতা েঘাষণা করা হয়। 

১। �াধীনতার েঘাষনাপ� অনুযায়ী কত তািরখ পযর্� েদশ পিরচািলত হয়? 

উ�রঃ  ২৬ মাচর্ ১৯৭১ েথেক ১০ মাচর্, ১৯৭২ পযর্� বলবৎ িছল।  ১৯৭২ এর ১১ মাচর্  Provisional 

Constitution of Bangladesh Order 1972  জারী করা হয়। 

২। �ধীনতার েঘাষনাপ� কেব জাির হয় ? 

উ�রঃ  ১০ এি�ল ১৯৭১। 
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৩।  �ধীনতার েঘাষনাপ�  কত তািরখ গৃহীত হয় ? 

উ�রঃ ১৭ এি�ল ১৯৭১। 

৪। েতাফােয়ল আহেমেদর কী অথিরিট িছল েশখ মুিজবুর রহমানেক “ব�ব�ু” উপািধ েদওয়ার? 

উ�রঃ  যখন িতিন েশখ মুিজবুর রহমানেক “ব�ব�ু” উপািধ েদন তখন িতিন ডাকসুর িভিপ িহেসেব সবর্দলীয় 

ছা�সং�াম পিরষেদর আ�ায়ক পেদ দািয়� পালন করিছেলন। েতাফােয়ল তখন �ধান কেয়কজন 

ছা�েনতার একজন িছেলন। তখন ব�ব�ুর িনেদর্েশ রাজৈনিতক কমর্সূিচ েবিশরভাগই পালন কের থাকত 

ছা�সমাজ। সুতরাং, আমার মেন হয় একজন �থম সারীর ছা� েনতা িহেসেব েতাফােয়েলর েস 

অিধকার/অথিরিট িছল। 

ব�ব�ুর উপািধ সমূহ 

1. ১৯৬৯ ি��াে�র ২৩েশ েফ�য়াির তৎকালীন েক�ীয় ছা� সং�াম পিরষেদর উেদয্ােগ ঢাকার 

েরসেকাসর্ ময়দােন (বতর্মােন েসাহ্ রাওয়াদর্ী উদয্ান) আেয়ািজত সে�লেন লক্ষ মানুেষর উপি�িতেত 

ডাকসু িভিপ েতাফােয়ল আহেমদ েশখ মুিজবেক “ব�ব�ু” উপািধেত ভূিষত কেরন। 

2. আ. স. ম. আবদুর রব ১৯৭১ ি��াে�র ৩রা মাচর্ েশখ মুিজবুর রহমানেক জািতর জনক িহেসেব 

উে�খ কেরন।পরবতর্ীকােল ২০১১ ি��াে� সংিবধােনর প�দশ সংেশাধনী অনুযায়ী তােক 

সাংিবধািনকভােব বাংলােদেশর “জািতর িপতা” িহেসেব �ীকৃিত েদয়া হেয়েছ। 

3. ২০০৪ ি��াে� িবিবিস বাংলা’র পক্ষ েথেক সারা িবে� পিরচািলত জিরেপ েশখ মুিজবুর রহমানেক 

সবর্কােলর সবর্ে�� বাঙািল িহেসেব িনবর্ািচত করা হয়। 

4. ২০১৯ ি��াে�র ১৬ই আগ� জািতসংেঘ বাংলােদশ �ায়ী িমশন আেয়ািজত জাতীয় েশাক িদবেসর 

অনু�ােন কূটনীিতেকরা তােক ‘িব� ব�ু’ (ে�� অব দয্ ওয়া�র্) িহেসেব আখয্া েদয়। 
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