
Sheikh Mujibur Rahman 
From Wikipedia, the free encyclopedia 
Jump to navigationJump to search 
"Mujibur Rahman" redirects here. For other uses, see Mujibur Rahman (disambiguation). 

Bangabandhu 

ব ব ু  

 

Sheikh Mujibur Rahman 

শখ মুিজবুর রহমান 

 

President of Bangladesh  

In office 

17 April 1971 – 12 January 1972 

Prime Minister Tajuddin Ahmad  

Vice President Nazrul Islam 



Preceded by Position established 

Succeeded by Nazrul Islam (Acting) 

In office 

25 January 1975 – 15 August 1975 

Prime Minister Muhammad Mansur Ali  

Preceded by Mohammad Mohammadullah  

Succeeded by Khondaker Mostaq Ahmad  

2nd Prime Minister of Bangladesh 

In office 

12 January 1972 – 24 January 1975 

President Abu Sayeed Chowdhury 

Mohammad Mohammadullah 

Preceded by Tajuddin Ahmad  

Succeeded by Muhammad Mansur Ali  

Personal details 

Born 17 March 1920 

Tungipara, Bengal Presidency, British India 

(now in Bangladesh) 

Died 15 August 1975 (aged 55) 

Dhaka, Bangladesh 

Cause of death Assassination  



Nationality Bangladeshi 

Political party Bangladesh Krishak Sramik Awami League (1975) 

Other political 

affiliations 

All-India Muslim League(Before 1949) 

Awami League (1949–1975) 

Spouse(s) Sheikh Fazilatunnesa Mujib  

Children 
 Hasina 

 Kamal 

 Jamal 

 Rehana 

 Russel 

Mother Sayera Khatun  

Father Sheikh Lutfur Rahman  

Relatives Sheikh–Wazed family  

Alma mater  Islamia College 

University of Dhaka 

Signature 
 

Sheikh Mujibur Rahman (Bengali: শখ মিুজবরু রহমান); (17 March 1920 – 15 August 1975), shortened 
as Sheikh Mujib or just Mujib, was a Bangladeshi politician and statesman. He is the founding 
father of the People's Republic of Bangladesh. He served as the first President of Bangladesh and 
later as the Prime Minister of Bangladeshfrom 17 April 1971 until his assassination on 15 August 
1975. He is considered to be the driving force behind the independence of Bangladesh. He is 
popularly dubbed with the title of "Bangabandhu" (Bôngobondhu "Friend of Bengal") by the people of 
Bangladesh. He became a leading figure in and eventually the leader of the Awami League, founded 
in 1949 as an East Pakistan-based political party in Pakistan. Mujib is credited as an important figure 
in efforts to gain political autonomy for East Pakistan and later as the central figure behind the 
Bangladesh Liberation Movement and the Bangladesh Liberation War in 1971. Thus, he is regarded 
"Jatir Janak" or "Jatir Pita" (Jatir Jônok or Jatir Pita, both meaning "Father of the Nation") of 
Bangladesh. His daughter Sheikh Hasina is the current leader of the Awami League and also the 
Prime Minister of Bangladesh. 

An advocate of democracy and socialism, Mujib rose to the ranks of the Awami League and East 
Pakistani politics as a charismatic and forceful orator. He became popular for his opposition to the 
ethnic and institutional discrimination of Bengalis in Pakistan, who comprised the majority of the 
state's population. At the heightening of sectional tensions, he outlined a 6-point autonomy plan and 
was jailed by the regime of Field Marshal Ayub Khan for treason. Mujib led the Awami League to win 



the first democratic election of Pakistan in 1970. Despite gaining a majority, the League was not 
invited by the ruling military junta to form a government. As civil disobedience erupted across East 
Pakistan, Mujib indirectly announced independence of Bangladesh during a landmark speech on 7 
March 1971. On 26 March 1971, the Pakistan Army responded to the mass protests with Operation 
Searchlight, in which Prime Minister-elect Mujib was arrested and flown to solitary confinement in 
West Pakistan, while Bengali civilians, students, intellectuals, politicians and military defectors were 
murdered as part of the 1971 Bangladesh genocide. During Mujib's absence, many Bengalis joined 
the Mukti Bahini and defeated the Pakistan Armed Forces during the Bangladesh Liberation War. 
After Bangladesh's independence, Mujib was released from Pakistani custody due to international 
pressure and returned to Dhaka in January 1972 after a short visit to Britain and India. 

Sheikh Mujib became the Prime Minister of Bangladesh under a parliamentary system adopted by 
the new country. He charged the provisional parliament to write a new constitution proclaiming the 
four fundamental principles of "nationalism, secularism, democracy, and socialism," which reflect his 
political views collectively known as Mujibism. The Awami League won a huge mandate in the 
country's first general election in 1973. However, Mujib faced challenges of rampant unemployment, 
poverty and corruption, as well as the Bangladesh famine of 1974. The government was criticized for 
denying constitutional recognition to indigenous minorities and human rights violations by its security 
forces, notably the National Defence Force para militia. Amid rising political agitation, Mujib 
initiated one party socialist rule in January 1975. Six months later, he and most of his family were 
assassinated by renegade army officers during a coup. A martial law government was subsequently 
established. In a 2004 BBC poll, Mujib was voted the Greatest Bengali of all time.[1][2][3] 
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Early life and education 

 

The house where Mujib was born in Tungipara 

Mujib was born in Tungipara, a village in Gopalganj District in the province of Bengal in British 
India,[4] to Sheikh Lutfur Rahman, a serestadar (court clerk) of Gopalganj civil court. He was born into 
a Muslim, native Bengali family as the third child in a family of four daughters and two sons.[4] 

In 1929, Mujib entered into class three at Gopalganj Public School, and two years later, class four at 
Madaripur Islamia High School.[5] From very early age Mujib showed a potential of leadership. His 
parents noted in an interview that at an young age, he organized a student protest in his school for 
the removal of an inept principal.[6] Mujib withdrew from school in 1934 to undergo eye surgery, and 
returned to school only after four years, owing to the severity of the surgery and slow recovery. [7] 

Later, he passed his Matriculation from Gopalganj Missionary School in 1942, Intermediate of Arts 
from Islamia College (now Maulana Azad College) in 1944 and BA from the same college in 
1947.[4] After the partition of India, he got himself admitted into the University of Dhaka to study law 
but could not complete it due to his expulsion from the University in early 1949 on the charge of 
'inciting the fourth-class employees' in their agitation against the University authority's indifference 
towards their legitimate demands. After 61 years, in 2010, the expulsion has been withdrawn terming 
the expulsion as unjust and undemocratic.[4][8][9] 

Political activism in British India 

 

Mujib (right) with Huseyn Shaheed Suhrawardy in 1949 

Mujib became politically active when he joined the All India Muslim Students Federation in 1940, 
when he was a student of Islamia College.[10] 

He joined the Bengal Muslim League in 1943. During this period, Mujib worked actively for the 
League's cause of a separate Muslim state of Pakistan, and in 1946 he went on to become general 
secretary of the Islamia College Students Union. M. Bhaskaran Nair describes that Mujib "emerged 
as the most powerful man in the party" because of his proximity to Huseyn Shaheed Suhrawardy.[11] 



After obtaining his BA degree in 1947, Mujib was one of the Muslim politicians working under 
Suhrawardy during the communal violence that broke out in Calcutta, in 1946, just before 
the partition of India.[12] 

Leader of Pakistan 
Early political career 

After the Partition of India, Mujib chose to stay in the newly created Pakistan. On his return to what 
became known as East Pakistan, he enrolled in the University of Dhaka to study law and founded 
the East Pakistan Muslim Students' League. He became one of the most prominent student political 
leaders in the province. During these years, Mujib developed an affinity for socialism as the solution 
to mass poverty, unemployment, and poor living conditions.[13] 

Bengali language movement 

 

Rally on 21 February 1954 by Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani and Sheikh Mujibur Rahman marching 

barefoot to pay their tributes to the Language Movement Martyrs 

Following the declaration of Muhammad Ali Jinnah on 21 March 1948, that the people of East 
Bengal would have to adopt Urdu as the state language, protests broke out amongst the 
population.[14] Mujib immediately decided to start a movement against this former planned decision of 
the Muslim League. At the same year, 2 March, a conference was held at Dhaka University's Fazlul 
Haq Muslim Hall, with leaders of different political parties. In this conference, discussions about the 
movement against the Muslim League were discussed. From here on, the decision of the 
constitution of the All-party Parliamentary Council was decided. The strike was celebrated in Dhaka 
on 11 March 1948, in the call of this council. During the strike, some other political activists including 
Sheikh Mujibur Rahman were arrested in front of the secretariat building. But due to pressure from 
the student protest, Mujib and other student leaders were released on 15 March. On the occasion of 
their release, Rastrabhasa Sangram Parishad (National Language Action Committee) arrange a rally 
which took place at Dhaka University.[15] Police had blocked this rally. In protest of police activities 
Sheikh Mujib immediately announced nationwide student strike on 17 March 1948.[14][16] On 19 March, 
he organized a movement aimed at securing the rights of the fourth class employees of Dhaka 
University. On 11 September 1948, he was again arrested 

On 21 January 1949, Sheikh Mujib was released from prison. Out of jail, he again became involved 
in the demand for the demand of the fourth class employees, for which he was fined from the 



university. But he refrained from acquiring these fines as illegal. In continuation of this, on 26 April, 
Muslim League-backed candidate Shamsul Haq won a by-election in Tangail. Sheikh Mujib strikes 
hunger strike in front of Vice Chancellor's residence for the success of his movement, for which he 
was again arrested. At that time he was expelled from Dhaka University. He was accused of leading 
the movement of the fourth-class workers' rights in the university. On 23 June Suhrawardy and 
Maulana Bhasani East Pakistan Awami Muslim League. After the formation, Sheikh Mujib left the 
Muslim League and joined this new team. He was elected joint general secretary of party East 
Pakistan. Get out of prison in late June. After the release, he joined the movement against the food 
crisis. In September of this year, he was temporarily detained for violating Section 144 but he was 
released immediately.[9] 

In early January 1950, the Awami Muslim League brought out an anti-famine procession in Dhaka 
on the occasion of the arrival of Pakistan's Prime Minister Liaquat Ali Khan to East Pakistan. Sheikh 
Mujib was arrested this time because of his leadership. His service was imprisoned for two years. 
On 26 January 1952, Khwaja Nazimuddin announced that Urdu would be the only state language of 
Pakistan. In spite of being kept in jail after this announcement, Mujib played a special role in 
organizing protests and prevention. He played the role of guiding the state language movement by 
issuing instructions from jail. After this it was decided to observe 21 February, as the day of 
recognition for state language. At the same time Sheikh Mujib decided to observe the fast on 14 
February from jail. His fasting was effective 13 days. On 26 February, he was released from 
jail.[4][17][18][19] 

The founding of the Awami League 

 

Sheikh Mujib with his mentor H. S. Suhrawardy and Chinese Premier Zhou Enlai in Dhaka, 1957 

 

Sheikh Mujib (standing second from left on bottom row) in the cabinet of A. K. Fazlul Huq in East Bengal, 1954 

Mujib left the Muslim League to join Maulana Bhashani and Yar Mohammad Khan in the formation of 
the Awami Muslim League, the predecessor of the Awami League. Maulana Bhashani was elected 
as President while Yar Mohammad Khan was the treasurer. He was elected joint secretary of its 
East Bengal unit in 1949. While Suhrawardy worked to build a larger coalition of East Bengali and 



socialist parties, Mujib focused on expanding the grass-roots organization.[20] In 1953, he was made 
the party's general secretary, and elected to the East Bengal Legislative Assembly on a United 
Front coalition ticket in 1954.[21] Serving briefly as the minister for agriculture during A. K. Fazlul 
Huq's government, Mujib was briefly arrested for organizing a protest of the central government's 
decision to dismiss the United Front ministry. 

He was elected to the second Constituent Assembly of Pakistan and served from 1955 to 
1958.[4] The government proposed to dissolve the provinces in favour of an amalgamation of the 
western provinces of the Dominion of Pakistan in a plan called One Unit; at the same time the 
central government would be strengthened. Under One Unit, the western provinces were merged 
as West Pakistan during the creation of the Islamic Republic of Pakistan in 1956. That year East 
Bengal was renamed as East Pakistan as part of One Unit at the same time. Mujib demanded that 
the Bengali people's ethnic identity be respected and that a popular verdict should decide the 
question of naming and of official language: 

Sir [President of the Constituent Assembly], you will see that they want to place the word "East 
Pakistan" instead of "East Bengal." We had demanded so many times that you should use Bengal 
instead of Pakistan. The word "Bengal" has a history, has a tradition of its own. You can change it 
only after the people have been consulted. So far as the question of One Unit is concerned it can 
come in the Constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state 
language, Bengali? We will be prepared to consider one-unit with all these things. So I appeal to my 
friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or 
in the form of plebiscite.[22] 

In 1956, Mujib entered a second coalition government as minister of industries, commerce, labour, 
anti-corruption and village aid. He resigned in 1957 to work full-time for the party organisation. [23] 

In 1958 General Ayub Khan suspended the constitution and imposed martial law. Mujib was arrested 
for organizing resistance and imprisoned till 1961.[4] After his release from prison, Mujib started 
organising an underground political body called the Swadhin Bangal Biplobi Parishad (Free Bangla 
Revolutionary Council), comprising student leaders, to oppose the regime of Ayub Khan. They 
worked for increased political power for Bengalis and the independence of East Pakistan. He was 
briefly arrested again in 1962 for organizing protests.[19] 

Six point movement 

 

Sheikh Mujib announcing the Six Points in Lahore, 1966 

Main article: Six point movement 



Following Suhrawardy's death in 1963, Mujib came to head the Awami League, which became one 
of the largest political parties in Pakistan.[24][page needed] The party had dropped the word "Muslim" from its 
name in a shift towards secularism and a broader appeal to non-Muslim communities. Mujib was one 
of the key leaders to rally opposition to President Ayub Khan's Basic Democracies plan, the 
imposition of martial law and the one-unit scheme, which centralized power and merged the 
provinces.[25] Working with other political parties, he supported opposition candidate Fatima 
Jinnah against Ayub Khan in the 1964 election.[26] Mujib was arrested two weeks before the election, 
charged with sedition and jailed for a year.[19] In these years, there was rising discontent in East 
Pakistan over the atrocities committed by the Pakistani Armed Forces against Bengalis and the 
neglect of the issues and needs of East Pakistan by the ruling regime.[27] Despite forming a majority 
of the population, the Bengalis were poorly represented in Pakistan's civil services, police and 
military.[28] There were also conflicts between the allocation of revenues and taxation.[29] The 1965 
war between India and Pakistan also revealed the markable vulnerability of East Pakistan compared 
to West Pakistan. 

Unrest over continuing denial of democracy spread across Pakistan and Mujib intensified his 
opposition to the disbandment of provinces. In 1966, Mujib proclaimed a 6-point plan titled Our 
Charter of Survival at a national conference of opposition political parties at Lahore,[4] in which he 
demanded self-government and considerable political, economic and defence autonomy for East 
Pakistan in a Pakistani federation with a weak central government.[25] According to his plan: 

1. The constitution should provide for a Federation of Pakistan in its true sense on the Lahore 
Resolution and the parliamentary form of government with supremacy of a legislature 
directly elected on the basis of the universal adult franchise. 

2. The federal government should deal with only two subjects: defense and foreign affairs, and 
all other residuary subjects shall be vested in the federating states. 

3. Two separate, but freely convertible currencies for two wings should be introduced; or if this 
is not feasible, there should be one currency for the whole country, but effective 
constitutional provisions should be introduced to stop the flight of capital from East to West 
Pakistan. Furthermore, a separate banking reserve should be established and separate 
fiscal and monetary policy be adopted for East Pakistan. 

4. The power of taxation and revenue collection shall be vested in the federating units and the 
federal center will have no such power. The Federation will be entitled to a share in the state 
taxes to meet its expenditures. 

5. There should be two separate accounts for the foreign exchange earnings of the two wings; 
the foreign exchange requirements of the federal government should be met by the two 
wings equally or in a ratio to be fixed; indigenous products should move free of duty 
between the two wings, and the constitution should empower the units to establish trade 
links with foreign countries. 

6. East Pakistan should have a separate militia or paramilitary forces. 

Mujib's points catalysed public support across East Pakistan, launching what some historians have 
termed the 6-point movement – recognized as the definitive gambit for autonomy and rights of 
Bengalis in Pakistan.[30][31] Mujib obtained the broad support of Bengalis, including the Hindu and 
other religious communities in East Pakistan. However, his demands were considered radical in 
West Pakistan and interpreted as thinly veiled separatism. The proposals alienated West Pakistani 
people and politicians, as well as non-Bengalis and Muslim fundamentalists in East Pakistan.[32][33] 

Anti-Ayub movement 
Main article: Agartala Conspiracy Case 

Mujib was arrested by the Pakistan Army and after two years in jail, an official sedition trial in a 
military court opened. Widely known as the Agartala Conspiracy Case, Mujib and 34 Bengali military 
officers were accused by the government of colluding with Indian government agents in a scheme to 



divide Pakistan and threaten its unity, order and national security. The plot was alleged to have been 
planned in the city of Agartala, in the Indian state of Tripura.[4] The outcry and unrest over Mujib's 
arrest and the charge of sedition against him destabilised East Pakistan amidst large protests and 
strikes. Various Bengali political and student groups added demands to address the issues of 
students, workers and the poor, forming a larger "11-point plan." The government caved to the 
mounting pressure, dropped the charges on 22 February 1969 and unconditionally released Mujib 
the following day. He returned to East Pakistan as a public hero.[34] He was given a mass reception 
on 23 February, at Racecourse ground and conferred with the title Bangabandhu, meaning Friend of 
the Bengal.[34] 

Joining an all-parties conference convened by Ayub Khan in 1969, Mujib demanded the acceptance 
of his six points and the demands of other political parties and walked out following its rejection. On 
5 December 1969 Mujib made a declaration at a public meeting held to observe the death 
anniversary of Suhrawardy that henceforth East Pakistan would be called "Bangladesh": 

There was a time when all efforts were made to erase the word "Bangla" from this land and its map. 
The existence of the word "Bangla" was found nowhere except in the term Bay of Bengal. I on behalf 
of Pakistan announce today that this land will be called "Bangladesh" instead of East Pakistan. [19] 

Mujib's declaration heightened tensions across the country. The West Pakistani politicians and the 
military began to see him as a separatist leader. His assertion of Bengali cultural and ethnic identity 
also re-defined the debate over regional autonomy.[35] Many scholars and observers believed the 
Bengali agitation emphasised the rejection of the Two-Nation Theory – the case upon which 
Pakistan had been created – by asserting the Ethnocultural identity of Bengalis as a nation. [36] Mujib 
was able to galvanize support throughout East Pakistan, which was home to a majority of the 
national population, thus making him one of the most powerful political figures in the Indian 
subcontinent. It was following his 6-point plan that Mujib was increasingly referred to by his 
supporters as "Bangabandhu" (literally meaning "Friend of Bengal" in Bengali).[34][35] 

1970 elections and civil disobedience 
Main article: 1970 Pakistani general election 

 

Mujib campaigning in East Pakistanbefore the 1970 general election 

A major coastal cyclone struck East Pakistan on 12 November 1970, leaving hundreds of thousands 
dead and millions displaced. Bengalis were outraged and unrest began because of what was 
considered the weak and ineffective response of the central government to the disaster.[37][38] Public 
opinion and political parties in East Pakistan blamed the governing authorities as intentionally 
negligent. The West Pakistani politicians attacked the Awami League for allegedly using the crisis for 
political gain. The dissatisfaction led to divisions within the civil services, police and Pakistani Armed 
Forces.[37][39] 

In the Pakistani general elections held on 7 December 1970, the Awami League under Mujib's 
leadership won a massive majority in the provincial legislature, and all but two of East Pakistan's 
quota of seats in the new National Assembly, thus forming a clear majority.[40][4][41] 



The largest and most successful party in the western wing of the nation was the Pakistan Peoples 
Party headed by Zulfikar Ali Bhutto. He was completely opposed to Mujib's demand for greater 
autonomy.[42][43] Bhutto threatened to boycott the assembly and oppose the government if Mujib was 
invited by Yahya Khan (then president of Pakistan) to form the next government and demanded 
inclusion of the PPP. Much of the Pakistani military and the Islamic political parties opposed Mujib 
becoming Pakistan's prime minister. At the time neither Mujib nor the Awami League had explicitly 
advocated political independence for East Pakistan, but smaller nationalist groups were demanding 
independence for Bangladesh.[44] 

Bhutto feared civil war, and sent a secret message to Mujib and his inner circle to arrange a meeting 
with them.[45][46] Hassan met with Mujib and persuaded him to form a coalition government with 
Bhutto. They decided that Bhutto would serve as President, with Mujib as Prime minister. These 
developments took place secretly and none of the Pakistan Armed Forces personnel were kept 
informed. Meanwhile, Bhutto increased the pressure on Yahya Khan to take a stand on dissolving 
the government.[47] 

Establishment of Bangladesh 
See also: 7th March Speech of Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh Liberation War, 
and Provisional Government of Bangladesh 

Following political deadlock, Yahya Khan delayed the convening of the assembly – a move seen by 
Bengalis as a plan to deny Mujib's party, which formed a majority, from taking charge. It was on 7 
March 1971 that Mujib called for independence and asked the people to launch a major campaign of 
civil disobedience and organized armed resistance at a mass gathering of people held at the Race 
Course Ground in Dhaka.[48][49][50][51] 

The struggle now is the struggle for our emancipation; the struggle now is the struggle for our 
independence. Joy Bangla!..Since we have given blood, we will give more blood. God-willing, the 
people of this country will be liberated ... Turn every house into a fort. Face (the enemy) with 
whatever you have.[49][51][52] 
(For more info, see: 7th March Speech of Sheikh Mujibur Rahman)[53] 

Following a last-ditch attempt to foster agreement, Yahya Khan declared martial law, banned the 
Awami League and ordered the Pakistan Army to arrest Mujib and other Bengali leaders and 
activists.[49] The Pakistan Army launched Operation Searchlight to curb the political and civil unrest, 
fighting the nationalist militias that were believed to have received training in India. Speaking on 
radio even as the army began its crackdown, Mujib asked his fellows to create resistance against the 
Pakistan Army occupation by telegraph at midnight on 26 March 1971:[19] 

[The] Pakistan Army have suddenly attacked the Pilkhana EPR Headquarter and the Rajarbag 
Police Line as well as killed many innocents in Dhaka. The battle has started in various places of 
Dhaka and Chittagong. I am asking help to all the nations of this world. Our freedom fighters are 
valiantly fighting against the foes to save their motherland. In the name of Almighty Allah my last 
request and order to you all is to fight for independence till death. Ask your brothers of Police, EPR, 
Bengal Regiment and Ansar to fight with you. No compromise, the victory is ours. Execute the last 
foe from our holy motherland. Carry my message to all the leaders, activists and the other patriots 
from the every corner of the country. May Allah bless you all. Joy Bangla. 

— from Shadhinota Shongrame Bangali by Aftab Ahmad[54][55] 

Sheikh Mujib was arrested and taken to West Pakistan after midnight from Tejgaon Airport on 
a PAF C-130 flight right under the noses of ATC Officer Squadron Leader Khaja, Senior Operations 
Officer Wing Commander Khademul Bashar and Director of Airport and Flight Security Squadron 
Leader M. Hamidullah Khan. All were on duty that night due to the state of emergency. Mujib was 
moved to West Pakistan and kept under heavy guard in a jail near Faisalabad (then 



Lyallpur).[52] Many other League politicians avoided arrest by fleeing to India and other 
countries.[56] Pakistani general Rahimuddin Khan was appointed to preside over Mujib's military court 
case in Faisalabad, the proceedings of which have never been made public.[57] 

The Pakistan Army's campaign to restore order soon degenerated into a rampage of terror and 
bloodshed.[58] With militias known as Razakars, the army targeted Bengali intellectuals, politicians 
and union leaders, as well as ordinary civilians. Due to deteriorating situation, large numbers of 
Hindus fled across the border to the neighbouring Indian states of West 
Bengal, Assam and Tripura.[59] The East Bengali army and police regiments soon revolted and 
League leaders formed a government in exile in Kolkata under Tajuddin Ahmad, a politician close to 
Mujib. A major insurgency led by the Mukti Bahini (Freedom Fighters) arose across East Pakistan. 
Despite international pressure, the Pakistani government refused to release Mujib and negotiate with 
him. Most of the Mujib family was kept under house arrest during this period. General Osmani was 
the key military commanding officer in the Mukti Bahini, which was a part of the struggle between the 
state forces and the nationalist militia during the war that came to be known as the Bangladesh 
Liberation War. Following Indian intervention in December 1971, the Pakistan Army surrendered to 
the joint force of Bengali Mukti Bahini and Indian Army, and the League leadership created a 
government in Dhaka which was called Mujibnagar Government.[60] 

Upon assuming the presidency after Yahya Khan's resignation, Zulfikar Ali Bhutto responded to 
international pressure and released Mujib on 8 January 1972. After release from prison, Bhutto and 
Mujib met in Rawalpindi.[61] In that meeting, Bhutto proposed some links between Pakistan and 
Bangladesh. However Mujib said he could not commit to anything until he visited Bangladesh and 
talked to his colleagues.[62] He was then flown to London where he met with British Prime 
Minister Edward Heath and addressed the international media at the Claridge's Hotel. Mujib then 
flew to New Delhi on a Royal Air Force (RAF) jet aircraft provided by the British government to take 
him back to Dhaka. In New Delhi, he was received by Indian President Varahagiri Venkata 
Giri and Prime Minister Indira Gandhi as well as the entire Indian cabinet and chiefs of armed forces. 
Delhi was given a festive look as Mujib and Indira addressed a huge crowd where he publicly 
expressed his gratitude to Indira Gandhi and "the best friends of my people, the people of 
India".[63] "From New Delhi, Sheikh Mujib flew back to Dhaka on the RAF jet where he was received 
by a massive and emotional sea of people at Tejgaon Airport."[64][65] 

Governing Bangladesh 
Struggle for national reconstruction 

 

Mujib as the Prime Minister of Bangladesh with U.S. President Gerald Fordin 1974 

Mujib briefly assumed the provisional presidency and later took office as the prime minister. 

A new country Bangladesh begins with a lot of 'rampage and rape of Bangladesh economy' by 
Pakistani occupation force. In January 1972 Time magazine reported: 

In the aftermath of the Pakistani army's rampage last March, a special team of inspectors from the 
World Bank observed that some cities looked "like the morning after a nuclear attack." Since then, 
the destruction has only been magnified. An estimated 6,000,000 homes have been destroyed, and 



nearly 1,400,000 farm families have been left without tools or animals to work their lands. 
Transportation and communications systems are totally disrupted. Roads are damaged, bridges out 
and inland waterways blocked. The rape of the country continued right up until the Pakistani army 
surrendered a month ago. In the last days of the war, West Pakistani-owned businesses—which 
included nearly every commercial enterprise in the country—remitted virtually all their funds to the 
West. Pakistan International Airlines left exactly 117 rupees ($16) in its account at the port city of 
Chittagong. The army also destroyed bank notes and coins, so that many areas now suffer from a 
severe shortage of ready cash. Private cars were picked up off the streets or confiscated from auto 
dealers and shipped to the West before the ports were closed.[66][67] 

The politicians elected in 1970 formed the provisional parliament of the new state. The Mukti Bahini 
and other militias amalgamated to form a new Bangladesh Army to which Indian forces transferred 
control on 17 March. Mujib described the fallout of the war as the "biggest human disaster in the 
world," claiming the deaths of as many as 3 million people and the rape of more than 200,000 
women.[67] 

Although the state was committed to secularism, Mujib soon began moving closer to political 
Islam through state policies as well as personal conduct.[68] He revived the Islamic Academy (which 
had been banned in 1972 for suspected collusion with Pakistani forces) and banned the production 
and sale of alcohol and banned the practice of gambling, which had been one of the major demands 
of Islamic groups.[68] In his public appearances and speeches, Mujib made increased usage of 
Islamic greetings, slogans, and references to Islamic ideologies. In his final years, Mujib largely 
abandoned his trademark "Joy Bangla" salutation for "Khuda Hafez" preferred by religious Muslims. 
He also declared a common amnesty to the suspected war criminals in some conditions to get the 
support of far right groups as the communists were not happy with Mujib's regime. He declared, "I 
believe that the brokers, who assisted the Pakistanis during the liberation war has realized their 
faults. I hope they will involve themselves in the development of the country forgetting all their 
misdeeds. Those who were arrested and jailed in the Collaborator act should be freed before the 16 
December 1974".[68] He charged the provisional parliament in order to write a new constitution, and 
proclaimed the four fundamental principles of "nationalism, secularism, democracy, and socialism," 
which would come to be known as "Mujibism".[69] Mujib nationalised hundreds of industries and 
companies as well as abandoned land and capital and initiated land reform aimed at helping millions 
of poor farmers.[70] A constitution was proclaimed in 1973 and elections were held, which resulted in 
Mujib and his party gaining power with an absolute majority.[4] He further outlined state programs to 
expand primary education, sanitation, food, healthcare, water and electric supply across the 
country.[71] 

Economic policies 

The Mujib government faced serious challenges, which including the rehabilitation of millions of 
people displaced in 1971, organising the supply of food, health aids and other necessities. The 
effects of the 1970 cyclone had not worn off, and the state's economy had immensely deteriorated 
by the conflict.[72] Economically, Mujib embarked on a huge nationalization program. By the end of 
the year, thousands of Bengalis arrived from Pakistan, and thousands of non-Bengalis migrated to 
Pakistan; and yet many thousand remained in refugee camps. Major efforts were launched to 
rehabilitate an estimated 10 million refugees. The economy began recovering and a famine was 
prevented.[73] A five-year plan released in 1973 focused state investments into agriculture, rural 
infrastructure and cottage industries.[74] But a famine occurred in 1974 when the price of rice rose 
sharply. In that month there was "widespread starvation started in Rangpur district. Government 
mismanagement had been blamed for that."[75] During Mujib regime the country witnessed industrial 
decline, growing Indian control over Bangladesh's industries and counterfeit money scandals.[76] 

Foreign policies 

After Bangladesh achieved recognition from major countries, Mujib helped Bangladesh enter into the 
United Nations[77] and the Non-Aligned Movement. He travelled to the United States, the United 



Kingdom and other European nations to obtain humanitarian and developmental assistance for the 
nation.[19] Mujib maintained a close tie with India.[78] He signed a treaty of friendship with 
India,[79] which pledged extensive economic and humanitarian assistance and began training 
Bangladesh's security forces and government personnel.[80] Mujib forged a close friendship with 
Indira Gandhi,[69] strongly praising India's decision to intercede, and professed admiration and 
friendship for India.[79] Mujib sought Bangladesh's membership in the Organisation of the Islamic 
Conference and the Islamic Development Bank and made a significant trip to Lahore in 1974 to 
attend the OIC summit, which helped repair relations with Pakistan to an extent.[68] On the 
international stage, Mujib and his Indian counterpart Indira Gandhi signed the 25-year Indo-
Bangladeshi Treaty of Friendship, Cooperation and Peace.[79] Bangladesh joined the Organization of 
the Islamic Conference, the Commonwealth of Nations and the Non-Aligned Movement. Mujib was 
invited to Washington DC and Moscow for talks with American and Soviet leaders. Mujib declared 
that Bangladesh would be the "Switzerland of the East" and by this declaration he meant that 
Bangladesh would steer clear from the Cold War and would remain non-partisan in the tug of Cold 
War between the US and the Soviet Union.[81] In the Delhi Agreement of 1974, Bangladesh, India and 
Pakistan pledged to work for regional stability and peace. The agreement paved the way for the 
return of interned Bengali officials and their families stranded in Pakistan, as well as the establishing 
of diplomatic relations between Dhaka and Islamabad.[82] Japan became a major aid provider to the 
new country. Although Israel was one of early countries to recognize Bangladesh,[83] the government 
in Dhaka strongly supported Egypt during the Arab-Israeli War of 1973. In return, Egypt gifted 
Bangladesh's military with 44 tanks.[84] Many Eastern European countries, 
particularly Yugoslavia, East Germany and Poland, enjoyed excellent relations with 
Bangladesh.[85] The Soviet Union supplied several squadrons of Mig-21 planes for the Bangladesh 
Air Force.[86] 

Left wing insurgency 
Main article: Jatiya Rakkhi Bahini 

At the height of Mujib's power, left wing insurgents, organized by Jatiyo Samajtantrik Dal's armed 
wing Gonobahini, fought against Mujib's government in order to establish a Marxist government.[87][88] 

The government responded by forming an elite para-military force Jatiya Rakkhi Bahini on 8 
February 1972, initially formed to curb the insurgency and maintain law and order.[89][90] The force 
began a campaign of brutal human rights abuses against the general populace, including the force 
became involved in numerous charges of human rights abuse including political 
killings,[91][92][93] shooting by death squads,[94] forced disappearances[95] and rape.[93] Members of Jatiya 
Rakkhi Bahini were granted immunity from prosecution and other legal proceedings.[96][97] The force 
had swore an oath of loyalty to Sheikh Mujibur Rahman.[98] 

BAKSAL 
Further information: Bangladesh Krishak Sramik Awami League and Second Revolution 
(Bangladesh) 

Mujib's government soon began encountering increased dissatisfaction and unrest. His programs of 
nationalization and industrial socialism suffered from lack of trained personnel, inefficiency, rampant 
corruption, and poor leadership.[70] Mujib focused almost entirely on national issues and thus 
neglected local issues and government. The party and central government exercised full control and 
democracy was weakened, with virtually no elections organized at the grass roots or local 
levels.[99] Political opposition included communists as well as Islamic fundamentalists, who were 
angered by the declaration of a secular state. Mujib was criticized for nepotism in appointing family 
members to important positions.[100][69] [4] Intense criticism of Mujib arose over the lack of political 
leadership, a flawed pricing policy, and rising inflation amidst heavy losses suffered by the 
nationalized industries. Mujib's ambitious social programs performed poorly, owing to scarcity of 
resources, funds, and personnel, and caused unrest amongst the masses.[70] 



The 1974 famine further intensified the food crisis, and devastated agriculture – the mainstay of the 
economy. The famine had personally shocked Mujib and profoundly affected his views on 
governance,[24][page needed]while political unrest gave rise to increasing violence. During the famine, 
between 70,000 and 1.5 million people died (Note: Reports vary).[101] 

In response, he began increasing his powers. In 1974, Mujib declared a state of emergency. On 25 
January 1975, the Fourth Amendment to the Constitution of Bangladesh was passed, replacing the 
parliamentary system with a presidential system, reducing the power of the National 
Parliament and Supreme Court, and codifying a One-party state into law. 

On 24 February 1975, Mujib formed a new party, On 7 June 1975, Mujib's political supporters in his 
party and a few others amalgamated to form the only legal political party, the Bangladesh Krishak 
Sramik Awami League, commonly known by its initials—BaKSAL.[102][4] All MPs were required to join 
BaKSAL.[103][104] The party identified itself with the rural masses, farmers, and labourers and took 
control of all mechanisms of government. It also launched major socialist programs. Under this new 
system, Sheikh Mujib assumed the presidency and was given extraordinary powers. According 
to Time magazine: 

Under the new system, executive powers are vested in the President, who will be elected directly 
every five years, and in a Council of Ministers appointed by him. Although an elected Parliament can 
pass legislation, the President has veto power and can dissolve Parliament indefinitely.[69][105][96] 

BaKSAL was protested by different groups but they were punished by Mujib. It was known that 
Sheikh Mujib never accepted any criticism against him. Mujib was widely accused of the 40,000 
killings by the Jatiya Rakkhi Bahini militia.[101] Using government forces and his existing militia of 
supporters called the Jatiyo Rakkhi Bahini, Mujib oversaw the arrest of opposition activists and strict 
control of political activities across the country. 

Assassination 
Main article: Assassination of Sheikh Mujibur Rahman 

On 15 August 1975, a group of junior army officers invaded the presidential residence with tanks and 
killed Mujib, his family and personal staff.[4][106] Only his daughters Sheikh Hasina and Sheikh 
Rehana, who were visiting West Germany at the time, escaped. They were banned from returning to 
Bangladesh. The coup was planned by disgruntled Awami League colleagues and military officers, 
which included Mujib's colleague and former confidanté Khondaker Mostaq Ahmad, who became his 
immediate successor. There was intense speculation in the media accusing the U.S. Central 
Intelligence Agency of having instigated the plot.[107] Lawrence Lifschultz has alleged that the CIA 
was involved in the coup and assassination, basing his assumption on statements by the then-U.S. 
ambassador in Dhaka, Eugene Booster.[108] 

Mujib's death plunged the nation into many years of political turmoil. The coup leaders were soon 
overthrown and a series of counter-coups and political assassinations paralyzed the 
country.[96] Order was largely restored after a coup in 1977 gave control to the army chief Ziaur 
Rahman. Declaring himself President in 1978, Ziaur Rahman signed the Indemnity Ordinance, giving 
immunity from prosecution to the men who plotted[109] Mujib's assassination and overthrow. 

Personal life, family, and relatives 
Further information: Sheikh–Wazed family 

Sheikh Mujib was 13 years old when he got married to his paternal cousin Sheikh Fazilatunnesa 
who was only 3 and just lost her parents, so her (and Sheikh Mujib's) grandfather, Sheikh Abdul 
Hamid, had commanded his son Sheikh Lutfar Rahman to marry his son Sheikh Mujib to her.[110] It 
was 9 years later, in 1942, when Sheikh Mujib was 22 years old and Begum Fazilatunnesa was 12 
years old that the marriage consummated.[111]Together they had two daughters—Sheikh 



Hasina and Sheikh Rehana—and three sons—Sheikh Kamal, Sheikh Jamal, and Sheikh 
Rasel.[5] Kamal was an organizer of the Mukti Bahini guerrilla struggle in 1971 and received wartime 
commission in Bangladesh Army during the Liberation War. He was perceived to be the successor 
to Sheikh Mujib.[112] Sheikh Jamal was trained at the Royal Military Academy Sandhurst in Great 
Britain and later joined the Bangladesh Army as a Commissioned Officer.[113][114][115][116] The Sheikh 
Family was under house arrest during Bangladesh liberation war until 17 December,[117] Sheikh 
Kamal and Jamal found the means to escape and cross over to a liberated zone, where they joined 
the struggle to free the country. Almost entire Sheikh family was assassinated on 15 August 1975 
Coup d'état . Only Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, who were visiting West Germany, escaped. 
Sheikh Mujib is the maternal grandfather of Tulip Siddiq, British-born Labour politician,[118] and 
member of parliament for Hampstead and Kilburn since the 2015 general election.[119] 

Legacy 
Bangladesh 
Further information: List of things named after Sheikh Mujibur Rahman 

 

Tomb of Sheikh Mujibur in Gopalganj 

 

The Bangabandhu Square Monument 

Mujib has been depicted in Bangladeshi currency, Taka and is the namesake of many Bangladesh 
public institutions.[120] 

During Mujib's tenure as the premier leader, Muslim religious leaders and some politicians intensely 
criticized Mujib's adoption of state secularism. He alienated some segments of nationalists and those 
in the military who feared Bangladesh would become too dependent on India. They worried about 
becoming a satellite state by taking extensive aid from the Indian government and allying with that 
country on many foreign and regional affairs.[73][78] Mujib's imposition of one-party rule and 
suppression of political opposition with censorship and abuse of the judiciary, also alienated large 



segments of the population. Historians and political scientists think that it derailed Bangladesh's 
development as a democratic state, contributing to its subsequent political instability and violence. 
The economy also collapsed due to widespread corruption in the same period. Lawrence Lifschultz 
wrote in the Far Eastern Economic Review in 1974 that Bangladeshis considered "the corruption and 
malpractices and plunder of national wealth" "unprecedented".[121][122] 

Zafrullah Chowdhury asserts that Sheikh Mujibur Rahman himself was a major impediment to the 
fulfilment of those aspirations of the liberation, although he admits that he was a "great leader." [123] 

Following his assassination, succeeding governments offered low-key commemorations of Mujib. 
Restoration of his public image awaited the election of an Awami League government in 1996, which 
was led by his eldest daughter, Sheikh Hasina, the leader of the party. 15 August has since been 
commemorated as "National Mourning Day". The country keeps it flags lower to half-mast in this day 
as a sign of mourning.[124][125][126] In 2016, the Awami League government passed a law that 
criminalized any criticism of Sheikh Mujibur Rahman.[127] 

Despite controversy and disagreement among politician, Mujib remain a popular figure in 
Bangladesh. In a 2004 BBC Bengali opinion poll, Mujib was voted as the "Greatest Bengali of All 
Time".[128][129][130] The waistcoat coat that Mujib used to wore during his political campaign is 
called Mujib Coat (Bangla: মিুজব কাট) in Bangladesh.[131] 

Worldwide 

 After one year of independence and Mujib rule, Time magazine wrote: 
In sum, Bangladesh had little reason to enjoy a happy first birthday. If it is not the "basket case" that 
Henry Kissinger once called it, neither has it become the Shonar Bangla (Golden Bengal) envisioned 
by Mujib. How much this is the fault of Mujib is a moot question. It is true that he has had little time in 
which to combat some of Bangladesh's immense problems. Nevertheless, some critics contend that 
he has wasted some time playing the role of popular revolutionary figure (such as personally 
receiving virtually any of his people who call on him) when he should have been concentrating more 
on serious matters of state. If, as expected, he is elected in March, Mujib will face a clear test of 
whether he is not only the father of Bangladesh but also its savior.[132] 

 Cuban leader Fidel Castro compared Mujib's personality with the Himalayas during the Non-
Aligned Summit in 1973.[133] 

 Time Magazine USA 25 August 1975 wrote ten Days after his death: 
Mujib returned to the most tumultuous welcome Dacca had ever seen—and a staggering array of 
problems in probably the poorest (and most densely populated) country on earth. There were 
virtually no civil servants and little industry. Ports were clogged, railroads destroyed, the educated 
elite savaged. Worse, what had not been destroyed in war was soon destroyed by a devastating 
drought in 1973 and floods last year that inundated three-quarters of the country. 

Laudable Objectives. Facing spreading violence—there had been at least 6,000 political murders 
since independence—Mujib declared a state of emergency last December. He subsequently banned 
extremist parties on both the left and the right, brought the press under government control, and 
cracked down on corruption. 

The moves met with general favor in Bangladesh, but there were those who were critical. "Do not 
forget I have had only three years as a free government," he reminded critics. "You cannot expect 
miracles." Yet even he seemed impatient for miracles in the end. No one ever doubted that his 
objectives were laudable. Mujib wanted nothing less than to build a "shonar Bangla," the golden 
Bengal of the poem by Rabindranath Tagore that serves as the country's national anthem.[134] 

 In 2003, author David Ludden describe him as a Forgotten Hero in an article on Frontline.[135] 



 In 30 October 2017, UNESCO recognised Mujib's 7th March Speech as part of the world's 
documentary heritage.[136] 
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শখ মিুজবরু রহমান 
উইিকিপিড া, মু  িব েকাষ থেক 

(Sheikh Mujibur Rahman থেক পুনিনেদিশত) 

পির মেণ ঝাঁপ িদনঅনসু ােন ঝাঁপ িদন 
"মিুজবরু রহমান" এখােন পুনিনেদশ করা হে েছ। অন  ব বহােরর জন , দখুন মিুজবরু রহমান ( থতা িনরসন)। 

ব ব ু  

শখ মিুজবরু রহমান 

 

বাংলােদেশর ১ম রা পিত 

কােজর ম াদ 

১১ এি ল ১৯৭১ – ১২ জানু াির ১৯৭২ 

ধানম ী তাজউি ন আহেমদ  



পূবসূরী রা পিতর পদ ািপত 

উ রসরূী স দ নজরলু ইসলাম (অ া ী) 

বাংলােদেশর ২  ধানম ী 

কােজর ম াদ 

১২ জানু াির ১৯৭২ – ২৪ জানু াির ১৯৭৫ 

রা পিত আব ুসাঈদ চৗধরুী 

মাহা দউ াহ 

পূবসূরী তাজউি ন আহেমদ  

উ রসরূী মহুা দ মনসরু আলী  

বাংলােদেশর ৪থ  রা পিত 

কােজর ম াদ 

২৫ জানু াির ১৯৭৫ – ১৫ আগ  ১৯৭৫ 

ধানম ী মহুা দ মনসরু আলী  

পূবসূরী মাহা দউ াহ 

উ রসরূী খ কার মাশতাক আহেমদ  

ব ি গত িববরণ 

জ  ১৭ মাচ ১৯২০ 

টুি পা া, বাংলা িসেডি , ি শ ভারত 

(বতমান বাংলােদশ) 

মৃতু  ১৫ আগ  ১৯৭৫ (ব স ৫৫) 



িনজ  বাসভবন, ধানমি , ঢাকা, বাংলােদশ 

মৃতু র কারণ গু হত া  

জাতী তা বাংলােদিশ 

রাজৈনিতক দল বাংলােদশ কৃষক িমক আও ামী লীগ(১৯৭৫) 

অন ান  রাজৈনিতক দল িনিখল ভারত মসুিলম লীগ (১৯৪৯ সােলর পেূব) 

আও ামী লীগ (১৯৪৯-১৯৭৫) 

দা ত  স ী বগম ফিজলাতুে সা  

স ান শখ হািসনা 

শখ রহানা 

শখ কামাল 

শখ জামাল 

শখ রােসল 

া ন িশ াথ  মৗলানা আজাদ কেলজ 

ঢাকা িব িবদ াল  

ধম ইসলাম  

া র 
 

শখ মিুজবরু রহমান (১৭ মাচ ১৯২০ - ১৫ আগ  ১৯৭৫), সংি াকাের শখ মিুজব বা মিুজব, িছেলন বাংলােদেশর থম রা পিত ও ভারতী  
উপমহােদেশর একজন অন তম ভাবশালী রাজৈনিতক ব ি , িযিন বাঙািলর অিধকার র া  ি শ ভারতেথেক ভারত িবভাজন আে ালন এবং 
পরবত েত পূব পািক ান থেক বাংলােদশ িত ার সং ােম ক ী ভােব নতৃ  দান কেরন। াচীন বাঙািল সভ তার আধিুনক পিত িহসােব শখ মিুজবরু 
রহমানেক বাংলােদেশর "জািতর জনক" বা "জািতর িপতা" বলা হে  থােক। িতিন মাওলানা আ ুল হািমদ খান ভাসানী িতি ত আও ামী লীেগর সভাপিত, 
বাংলােদেশর থম রা পিত এবং পরবত েত এেদেশর ধানম ীর দাি  পালন কেরন। জনসাধারেণর কােছ িতিন শখ মিুজব এবং শখ সােহব িহসােব বিশ 
পিরিচত িছেলন এবং তার উপািধ "ব ব ু "। তার কন া শখ হািসনা বাংলােদশ আও ামী লীেগর বতমান সভােন ী এবং বাংলােদেশর বতমান ধানম ী। 

১৯৪৭-এ ভারত িবভাগ পরবত  পূব পািক ােনর রাজনীিতর াথিমক পযাে  শখ মিুজব িছেলন তরনু ছা েনতা। পরবত েত িতিন মাওলানা আ ুল হািমদ 
খান ভাসানী িতি ত আও ামী লীেগর সভাপিত হন । সমাজতে র প সমথনকারী একজন অিধব া িহেসেব িতিন ত কালীন পূব পািক ােনর জনেগা ীর 
িত সকল ধরেণর বষেম র িবরেু  আে ালন গে  তােলন। জনগেণর ািধকার িত ার লে  িতিন একসম  ছ  দফা া শাসন পিরক না াব 
কেরন যােক পি ম পািক ােন এক  িবি তাবাদী পিরক না িহেসেব িবেবচনা করা হে িছল। ছ  দফা দাবীর মেধ  ধান িছল বিধত ােদিশক 
া শাসন যার কারেণ িতিন আই বু খােনর সামিরক শাসেনর অন তম িবেরাধী পে  পিরণত হন। ১৯৬৮ ি াে  ভারত সরকােরর সােথ যাগসাজশ ও 



ষ যে র অিভেযােগ তার িবচার শরু ুহ  এবং পরবত েত িতিন িনেদাষ মািণত হন। ১৯৭০ ি াে র িনবাচেন তার নতৃ াধীন আও ামী লীগ িবপুল 
িবজ  অজন কের। তথািপ তােক সরকার গঠেনর সেুযাগ দ া হ  িন। 

পািক ােনর নতুন সরকার গঠন িবষে  ত কালীন রা পিত ই ািহ া খান এবং পি ম পািক ােনর রাজনীিতিবদ জলুিফকার আলী ভুে ার সােথ শখ মিুজেবর 
আেলাচনা িবফেল যাও ার পর ১৯৭১ ি াে  মাচ ২৫ মধ রাে  পািক ান সনাবািহনী ঢাকা শহের গণহত া পিরচালনা কের। একই রােত তােক ফতার 
করা হ  এবং পরবত কােল পি ম পািক ােন িনে  যাও া হ ।[১] রিহমিু ন খান সামিরক আদালেত তােক মতুৃ দ  দান কের তেব তা কাযকর করা হ  
িন। ৯ মােসর র ী মিু যু  শেষ ১৯৭১-এর ১৬ই িডেস র বাংলােদশ-ভারত যৗথ বািহনীর কােছ পািক ান সনাবািহনী আ সমপণ করার মধ  িদে  
বাংলােদশ নােম াধীন রাে র িত া হ । ১০ জানু াির ১৯৭২ শখ মিুজব পািক ােনর কারাগার থেক মু  হে  েদেশ ত াবতন কেরন এবং 
বাংলােদেশর থম রা পিত িহেসেব দাি  পালন শরু ুকেরন। ১৯৭২-এর ১২ই জানু াির িতিন সংসদী  শাসনব ব া বতন কের ধানম ীর দাি  হণ 
কেরন। মতাদশগতভােব িতিন বাঙািল জাতী তাবাদ, সমাজত , গণত  ও ধমিনরেপ তা িব াসী িছেলন, যা সি িলতভােব মিুজববাদ নােম পিরিচত। 
জাতী তাবাদ, সমাজত , গণত  ও ধমিনরেপ তােক িভি  কের সংিবধান ণ ন এবং স অনযুা ী রা  চালনার চ া সে ও তী  দাির , বকার , 
সবব াপী অরাজকতা এবং সই সােথ ব াপক দনু িত মাকােবলা  িতিন ক ন সম  অিতবািহত কেরন। মবধমান রাজৈনিতক অি রতা দমেনর লে  
১৯৭৫ ি াে  এক দলী  রাজনীিত ঘাষণা কেরন। এর সাত মাস পের ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  তািরেখ একদল সামিরক কমকতার হােত 
িতিন সপিরবাের িনহত হন। ২০০৪ সােল িবিবিসর স ািদত এক  জিরেপ শখ মিুজবরু রহমান "সবকােলর  বাঙািল" িহেসেব সবািধক ভাট া  
হন।[২][৩][৪] 

 

পিরে দসমূহ 

 ১ াথিমক জীবন 
o ১.১জ  ও িশ া 
o ১.২ি শ ভারেত রাজৈনিতক সি তা 

 ২ত কালীন পািক ােনর রাজৈনিতক নতৃ  
o ২.১বাংলা ভাষা আে ালন 
o ২.২আও ামী লীগ িত া 
o ২.৩যু  িনবাচন 
o ২.৪ছ  দফা আে ালন 
o ২.৫আই বু-িবেরাধী আে ালন 
o ২.৬উনস েরর গণঅভু ান 
o ২.৭১৯৭০-এর িনবাচন ও বসামিরক অিন ম 

 ৩বাংলােদশ িত া 

 ৪বাংলােদেশর শাসন 
o ৪.১নবরা  পুনগঠন সং াম 
o ৪.২অথৈনিতক নীিত 
o ৪.৩ বেদিশক নীিত 
o ৪.৪সংিবধান ন ন 
o ৪.৫বামপ ী িবে াহ 
o ৪.৬বাকশাল 

 ৫হত াকা  

 ৬ব ীগত জীবন, পিরবার ও আ ী জন 

 ৭ াি  
o ৭.১বাংলােদশ 
o ৭.২িব ব াপী 

 ৮রিচত াবিল 

 ৯জনি  সং ৃ িতেত 

 ১০তথ সূ  

 ১১বিহঃসংেযাগ 

াথিমক জীবন[স াদনা] 



 

১৯৪৯ সােলর ছা েনতা, শখ মুিজব 

জ  ও িশ া[স াদনা] 

শখ মিুজবরু রহমান ১৯২০ সােলর ১৭ই মাচ ত কালীন ভারতী  উপমহােদেশর ব  েদেশর অ ভু  ফিরদপুর জলার গাপালগ  মহ মার পাটগািত 
ইউিন েনর টুি পা া ােম জ হণ কেরন।[৫] তার বাবা শখ ল ুফর রহমান গাপালগ  দা রা আদালেতর সের াদার (িযিন আদালেতর িহসাব সংর ণ 
কেরন) িছেলন এবং মা'র নাম সাে রা খাতুন। চার কন া এবং দইু পুে র সংসাের িতিন িছেলন তৃতী  স ান। তার ব  বান ফােতমা বগম, মজ বান 
আিছ া বগম, সজ বান হেলন ও ছাট বান লাইলী; তার ছাট ভাইে র নাম শখ আব ুনােসর। ১৯২৭ সােল শখ মিুজব িগমাডা া াথিমক িবদ ালে  
প ােশানা শরু ুকেরন যখন তার ব স সাত বছর। ন  বছর ব েস তথা ১৯২৯ সােল গাপালগ  পাবিলক ু েল ভিত হন এবং এখােনই ১৯৩৪ সাল 
পয  প ােশানা কেরন। ১৯৩৭ সােল গাপালগে  মাথরুানাথ ইনি উট িমশন ু েল স ম নীেত ভিত হন। ১৯৩৪ থেক চার বছর িতিন িবদ ালে র 
পাঠ চািলে  যেত পােরন িন। কারণ তার চােখ জ ল রােগর কারেণ সাজাির করােত হে িছল এবং এ থেক স ণূ সের উঠেত বশ সম  লেগিছল। 
গাপালগ  িমশনাির ু ল থেক িতিন ম াি েলশন পাশ কেরন।[৬] 

ি শ ভারেত রাজৈনিতক সি তা[স াদনা] 

মিুজেবর রাজৈনিতক জীবন শরু ুহে িছল ১৯৩৯ সােল িমশনাির ু েল প ার সম  থেকই। এ বছর ু ল পিরদশেন এেসিছেলন তদানী ন ব ল 
িসেডি র মখু ম ী শের বাংলা এ ক ফজললু হক এবং পরবত েত বাংলার ধানম ী এবং এমনিক পািক ােনর ধানম ীর দাি  পালনকারী হােসন শহীদ 
সা  রাও াদ । িতিন ু েলর ছাদ সং ােরর দাবীর উপর িভি  কের এক  দল িনে  তােদর কােছ যান যার নতৃ  িদে িছেলন িতিন িনেজই। ১৯৪০ সােল 
িনিখল ভারত মসুিলম ছা  ফডােরশেন যাগ দন। সখােন িতিন এক বছর ম ােদর জন  িনবািচত হে িছেলন। ১৯৪২ সেন এন া  পাশ করার পর 
কলকাতা ইসলািম া কেলেজ (বতমান নাম মাওলানা আজাদ কেলজ) আইন প ার জন  ভিত হন। কলকাতা িব িবদ ালে র অিধভু  এই কেলজ  তখন 
বশ নামকরা িছল। এই কেলজ থেক সি ভােব ছা  রাজনীিত শরু ুকেরন। ১৯৪৩ সােল িতিন ব ল মসুিলম লীেগ যাগ দন এবং অ ণী কাি রী 
বংশ ুত বাঙািল মসুিলম নতা হুেসইন শহীদ সাহরাও াদ র সাি েধ  আেসন।এখােন তার ছা  আে ালেনর মখু  িবষ  িছল এক  পথৃক মসুিলম রা  
িহেসেব পািক ান িত ার জন  আে ালন। ১৯৪৩ সেন ব ী  মসুিলম লীেগর কাউি লর িনবািচত হন। 

১৯৪৪ সেন বতমান বাংলােদেশর ি া  িনিখল ব  মসুিলম ছা  লীেগর সে লন অনিু ত হ । এই সে লেন শখ মিুজব িবেশষ ভূিমকা পালন কেরন। 
িতিন কলকাতা  বসবাসকারী ফিরদপুরবাসীেদর িনে  তির "ফিরদপুর িডি  এেসািসে শেনর" সে টাির মেনানীত হন। এর দইু বছর পর ইসলািম া 
কেলজ ছা  ইউিন েনর মহাসিচব িনবািচত হন। ১৯৪৭ সেন অথা  দশিবভােগর বছর মিুজব কলকাতা িব িবদ ালে র অধীেন ইসলািম া কেলজ থেক িবএ 
িড ী লাভ কেরন। ভারত ও পািক ান পথৃক হও ার সমে  কলকাতা  ভ ানক িহ -ুমসুিলম দা া হ । এসম  মিুজব মসুিলমেদর র া এবং দা া 
িন েণ আনার জন  সাহরাও াদ র সােথ িবিভ  রাজৈনিতক ত পরতা  শিরক হন।[৭] 

পািক ান-ভারত পথৃক হে  যাও ার পর শখ মিুজব পবূ পািক ােন িফের এেস ঢাকা িব িবদ ালে র আইন িবভােগ ভিত হন। ১৯৪৮ সােলর জানু াির ৪ 
তািরেখ িত া কেরন পূব পািক ান মসুিলম ছা  লীগ যার মাধ েম িতিন উ  েদেশর অন তম ধান ছা েনতা পিরণত হন। এ সম  সমাজতে র িদেক 
ঝঁুেক পে ন এবং দাির , বকার  ও জীবনযা ার িন মােনর উ েনর জন  এ েকই একমা  সমাধান িহেসেব মেন করেত থােকন। 

ত কালীন পািক ােনর রাজৈনিতক নতৃ [স াদনা] 
বাংলা ভাষা আে ালন[স াদনা] 



 

১৯৫০ সােল শখ মুিজব 

বাংলােক অন তম রা ভাষা করার দাবী িনে  িতি ত আে ালেন অংশ ন ার মাধ েম শখ মিুজেবর রাজৈনিতক ত পরতার সচূনা ঘেট। ১৯৪৮ সেনর 
ফ াির ২৩ তািরেখ পািক ােনর ধানম ী খাজা নািজমউি ন গণ-পিরষেদর অিধেবশেন বেলন য, উদইূ হেব পািক ােনর একমা  রা ভাষা। তার এই 
ম েব  সম  পূব পািক ােন িবরপূ িতি ার সিৃ  হ । িতবাদী শখ মিুজব অিবলে  মসুিলম লীেগর এই পবূ পিরকি ত িস াে র িবরেু  আে ালন 
শরুরু িস া  নন। এই বছেরর ২ মােচ ঢাকা িব িবদ ালে র ফজললু হক হেল িবিভ  রাজৈনিতক দেলর নতৃবৃ েক িনে  এক  সে লন অনিু ত হ । এই 
সে লেন মসুিলম লীেগর িবরেু  আে ালেনর নীিতমালা িনে  আেলাচনা করা হ  যােত শখ মিুজব এক  াব পশ কেরিছেলন। এখান থেকই সবদলী  
সং াম পিরষদ গঠেনর িস া  ন া হ ।[৮] এই পিরষেদর আ ােন ১১ মাচ ১৯৪৮ তািরেখ ঢাকা  ধমঘট পািলত হ । ধমঘট পালনকােল শখ মিুজবসহ 
আরও কে কজন রাজৈনিতক কম েক সিচবাল  ভবেনর সামেন থেক ফতার করা হ । িক  ছা সমােজর তী  িতবােদর মেুখ ১৫ মাচ শখ মিুজব 
এবং অন  ছা  নতােদরেক মিু  দ া হ । এেদর মিু  উপলে  সবদলী  রা ভাষা সং াম পিরষদ ঢাকা িব িবদ ালে র বটতলা  র ািল হ  যােত মিুজব 
সভাপিত  কেরন। পুিলশ এই র ািল অবেরাধ কেরিছল। পুিলশী কায েমর িতবােদ শখ মিুজব অিবলে  ১৭ মাচ ১৯৪৮ তািরেখ দশব াপী ছা  ধমঘেটর 
ঘাষণা দন। ১৯ মাচ িতিন ঢাকা িব িবদ ালে র চতুথ ণীর কমচারীেদর অিধকার আদাে র লে  এক  আে ালন পিরচালনা কেরন। এেত ১১ 
সে র ১৯৪৮ তািরেখ তােক আবার আটক করা হ  এবং বিহ ৃত হন। উে খ  য ২০১০ সােলর ১৪ আগ  তার ত ছা  (ঢাকা িব িবদ াল ) 
িফিরে  দ া হ । 

১৯৪৯ ি াে র ২১ জানু াির শখ মিুজবেক জল থেক মিু  দ া হ । জল থেক বিরে  িতিন আবার চতুথ ণীর কমচারীেদর দাবী আদাে র 
আে ালেন জি ে  পে ন যার জন  তােক িব িবদ াল  থেক জিরমানা করা হ । িক  িতিন এই জিরমানােক অৈবধ ঘাষণা কের তা আদা  থেক িবরত 
থােকন। এরই ধারাবািহকতা  ২৬ এি ল মসুিলম লীগ িবেরাধী াথ  শামসলু হক টা াইেল এক  উপ-িনবাচেন িবজ  লাভ কেরন। শখ মিুজব তার সই 
আে ালেনর সফলতার জন  উপাচােযর বাসভবেনর সামেন অনশেনর ধমঘট কেরন যার জন  তােক আবার আটক করা হ । এ সম ই তােক ঢাকা 
িব িবদ াল  থেক বিহ ার করা হ । তার িবরেু  অিভেযাগ িছল িব িবদ ালে  চতুথ ণীর কমাচারীেদর অিধকার আদাে র আে ালেন নতৃ  দান। 

আও ামী লীগ িত া[স াদনা] 

২৩ জনু সাহরাও াদ  এবং মাওলানা ভাসানী পূব পািক ান আও ামী মসুিলম লীগ গঠন করার পর শখ মিুজব মসুিলম লীগ ছে  িদে  এই নতুন দেল 
যাগ দন। তােক দেলর পূব পািক ান অংেশর যু  সাধারণ স াদক িনবািচত করা হ । জেুনর শষ িদেক জল থেক ছা া পান। ছা া পাও ার পরই 
খাদ  সংকেটর িবরেু  আে ালেন যাগ দন। এ বছেরর সে র মােস ১৪৪ ধারা ভে র অিভেযােগ তােক সামি কভােব আটক কের রাখা হেলও অিচেরই 
ছা া পে  যান। এর পর মাওলানা আবদলু হািমদ খান ভাসানীর সােথ িমেল িল াকত আিল খােনর কােছ এক  িতিনিধদল রেণর চ া করা  ভাসানী 
এবং তােক আটক করা হ । এ  িছল অে াবেরর শষিদেকর কথা। 

১৯৫০ ি াে র জানু াির মােসর থমিদেক পািক ােনর ধানম ী িল াকত আিল খােনর পবূ পািক ান আগমনেক উপল  কের আও ামী মসুিলম লীগ 
ঢাকা  দিুভ িবেরাধী িমিছল বর কের। এই িমিছেলর নতৃ  দ ার কারেণ এবারও শখ মিুজব আটক হন। সবার তার দইু বছর জল হে িছল। ১৯৫২ 
ি াে র ২৬ জানু াির খাজা নািজমিু ন ঘাষণা কেরন, উদইু পািক ােনর একমা  রা ভাষা হেব। এ ঘাষণার পর জেল থাকা সে ও জল থেক িনেদশনা 
দ ার মাধ েম রা ভাষা সং াম পিরষদেক পিরচালনার মাধ েম িতবাদ ও িতেরাধ আে াজেন িতিন ভূিমকা রােখন। এরপরই ২১ ফ ািরেক রা ভাষার 
দাবী আদাে র িদবস িহেসেব পালন করার িস া  ন া হ । একই সমে  শখ মিুজব জেল থেক ১৪ ফ াির থেক অনশন পালেনর িস া  নন। তার 
এই অনশন ১৩ িদন কাযকর িছল। ২৬ ফ াির তােক জল থেক মিু  দ া হ । 

যু  িনবাচন[স াদনা] 
১৯৫৩ ি াে র ৯ জলুাই িতিন পবূ পািক ান আও ামী লীেগর কাউি ল অিধেবশেনর শেষ দেলর সে টারী জনােরল (মহাসিচব) িনবািচত হন। একই 
বছেরর ১৪ নেভ র সাধারণ িনবাচেন অংশ হেণর জন  অন ান  দল িনে  যু  গঠেনর িস া  গহৃীত হ । ১৯৫৪ সােলর ১০ মাচ সাধারণ িনবাচন 



অনিু ত হ । এই িনবাচেন যু  ২৩৭  আসেনর মেধ  ২২৩ েত িবপলু ব বধােন িবজ  অজন কের যার মেধ  ১৪৩  আসনই আও ামী লীগ 
লাভ কেরিছল। শখ মিুজব গাপালগে  আসেন ১৩,০০০ ভােটর ব বধােন িবজ  লাভ কেরন। সখােন তার িত ী িছল শি শালী মসুিলম লীগ নতা 
ও ািহদু ামান। ১৫ ম তােক কৃিষ ও বন ম ণালে র দাি  দ া হ । ২৯ ম ক ী  সরকার যু  ভেঙ দ । ৩০ ম করািচ থেক ঢাকা ফরার 
পর িবমান ব র থেকই তােক আটক করা হ । ২৩ িডেস র মিু  লাভ কেরন। ১৯৫৫ সােলর ৫ জনু শখ মিুজব আইন পিরষেদর সদস  মেনানীত হন। 
১৭ জনু আও ামী লীগ প ন ম দােন আে ািজত এক সে লেন ২১ দফা দাবী পশ কের যার মেধ  পূব পািক ােনর া শাসন অ ভু  িছল। ২৩ জনু 
দেলর কাযিনবাহী পিরষেদর সভা  িস া  হ , পূব পািক ােনর া শাসন অিজত না হেল আইন সভার সকল সদস  পদত াগ করেবন। ২৫ আগ  
পািক ােনর করািচেত গণপিরষেদর অিধেবশেন শখ মিুজব বেলন: 

(ইংেরিজ) 

« Sir [President of the Constituent Assembly],, you will 
see that they want to place the word ‘East Pakistan’ 
instead of ‘East Bengal’. We have demanded so many 
times that you should use Bengal instead of Pakistan. 
The word ‘Bengal’ has a history, has a tradition of its 
own. You can change it only after the people have been 
consulted. If you want to change it then we have to go 
back to Bengal and ask them whether they accept it. So 
far as the question of One-Unit is concerned it can come 
in the constitution. Why do you want it to be taken up 
just now? What about the state language, Bengali? What 
about joint electorate? What about Autonomy? The 
people of East Bengal will be prepared to consider One-
Unit with all these things. So, I appeal to my friends on 
that side to allow the people to give their verdict in any 
way, in the form of referendum or in the form of 
plebiscite.[৭] » 

(বাংলা) 

« স ার [গণপিরষেদর িসেড ], আপিন দখেবন ওরা "পূব বাংলা" নােমর 
পিরবেত "পূব পািক ান" নাম রাখেত চা । আমরা বহুবার দািব জািনে িছ 
য; পািক ােনর পিরবেত আপনােদর বাংলা [ব ] ব বহার করেত হেব। 
"বাংলা" শ টার এক  িনজ  ইিতহাস, ঐিতহ  আেছ। আপনারা এই নাম 
আমােদর জনগেণর সে  আলাপ-আেলাচনা কের পিরবতন করেত পােরন। 
আপনারা যিদ ঐ নাম পিরবতন করেত চান তাহেল আমােদর বাংলা  আবার 
যেত হেব এবং সখানকার জনগেণর কােছ িজে স করেত হেব তারা নাম 
পিরবতনেক মেন নেব িকনা। এক ইউিনেটর টা গঠনতে  অ ভু  হেত 
পাের। আপনারা এটােক এখনই কন তুলেত চান? বাংলা ভাষােক, রা ভাষা 
িহেসেব হণ করার ব াপাের িক হেব? যু  িনবাচনী এলাকা গঠেনর নটাই 
িক সমাধান? আমােদর া শাসন স ে  ভাবেছন? পূব বাংলার জনগণ 
অন ান  গেুলার সমাধােনর সােথ এক ইউিনেটর টােক িবেবচনা করেত 

ত। তাই আিম আমার ঐ অংেশর ব ু েদর কােছ আেবদন জানােবা তারা 
যন আমােদর জনগেণর ‘রফাের াম’ অথবা গণেভােটর মাধ েম দ া রা েক 
মেন নন। » 

২১ অে াবর বাংলােদশ আও ামী মসুিলম লীেগর িবেশষ অিধেবশেন সবস িত েম দেলর নাম থেক "মসুিলম" শ  বাদ দ া হ । শখ মিুজব পুনরা  
দেলর মহাসিচব িনবািচত হন। ৩ ফ াির মখু  ম ীর সােথ আও ামী লীেগর বঠেক দল থেক খস া সংিবধােন া শাসন অ ভু  করার দাবী 
জানােনা হ । ১৪ জলুাই রা ী  শাসেন সামিরক উপি িতর িবরেু  এক  াব রাখা হ  যা িতিনই সরকােরর কােছ পশ কেরন। সে র মােসর ৪ 
তািরখ তার নতৃে  এক  দিুভ  িবেরাধী িমিছল বর হ । ১৪৪ ধারা ভে র কারেণ এই িমিছেল পুিলশ গিুলবষণ করেল কমপে  িতনজন িনহত হ । 
১৬ সে র শখ মিুজব কা ািলশন সরকাের যাগ িদে  একেযােগ িশ , বািণজ , ম, দনু িতেরাধ এবং ামীণ সহা তা ম ণালে র দাি  পালন কেরন। 
িতিন দেলর জন  স ূণ সম  ব  করার তািগেদ ১৯৫৭ সােল ৩০ ম ম ীপিরষদ থেক পদত াগ কেরন। ৭ আগ  সরকাির সফের চীন এবং সািভে ত 
ইউিন ন গমন কেরন। ১৯৫৮ সােলর ৭ অে াবর পািক ােনর রা পিত মজর জনােরল ই া ার িমজা এবং সনাবািহনী ধান আই বু খান দেশ সামিরক 
আইন জাির কের সকল ধরেণর রাজৈনিতক কমকা  িনিষ  ঘাষণা কের। এই বছেররই ১১ অে াবর তােক আটক করা হ । জেল থাকা অব া  তার 
িবরেু  বশ কে ক  িভি হীন অিভেযাগ আনা হ । ১৪ মাস একটানা আটক থাকার পর তােক মিু  দ া হেলও জেলর ফটক থেক পুনরা  তােক 
ফতার করা হ । 

 

১৯৪৯ সােল হুেসন শহীদ সাহরাও াদ র সােথ শখ মুিজব 

উ  আদালেত এক  িরট িপ শন দাে র করার মাধ েম িতিন ১৯৬১ সােল জল থেক ছা া পান। এবার িতিন গু  রাজৈনিতক ত পরতা শরু ুকেরন। 
অন ান  সাধারণ ছা েনতােদর িনে  গাপেন াধীন বাংলা িব বী পিরষদ নােম এক  সংগঠন গে  তােলন, যার উে শ  িছল বাংলােদেশর াধীনতা 
আদাে র লে  কাজ করা। ১৯৬২ সােলর ৬ ফ াির জনিনরাপ া আইেন তােক আবার আটক করা হে িছল। জেুনর ২ তািরেখ চার বছরব াপী মাশাল 
ল' অপসারেণর পর একই মােসর ১৮ তািরেখ তােক মিু  দ া হ । ২৫ জনু িতিন অন  রাজৈনিতক নতােদর সােথ িমেল আই বু খান আেরািপত িবিভ  
রাজৈনিতক ইসু র িবরেু  সং ােম নেম পে ন। ৫ জনু িতিন প ন ম দােন আে ািজত এক সে লেন আই বু খােনর সমােলাচনা কেরন। ২৪ সে র 
িতিন লােহার যান এবং সখােন শহীদ সাহরাও াদ র সােথ িমেল জাতী  গণতাি ক  গে  তােলন। এ  মলূত িবেরাধী দলসমেূহর এক  সাধারণ 
কাঠােমা িহেসেব কাজ কেরিছল। পুেরা অে াবর মাস জেু  শহীদ সাহরাও াদ র সােথ িমেল এই যু ে র সমথন আদাে র লে  িতিন বাংলার িবিভ  



ান সফর কেরন। ১৯৬৩ সােল িতিন সাহরাও াদ র সােথ আেলাচনার উে েশ  ল ন যান, সাহরাও াদ  সখােন িচিক সারত িছেলন। এই বছেরর ৫ 
িডেস র সাহরাও াদ  বরেুত মতুৃ বরণ কেরন। 

ছ  দফা আে ালন[স াদনা] 
মলূ িনব : ছ  দফা আে ালন 

সাহরাও াদ র মতুৃ র পর ১৯৬৪ সােলর ২৫ জানু াির মিুজেবর বাসা  অনিু ত এক বঠেক আও ামী লীগেক পুনরা  সংহত করার িস া  ন া হ । এই 
বঠেকর ােবর িভি েত শখ মিুজব ত কালীন পািক ােনর অন তম ধান রাজৈনিতক দল আও ামী লীেগর মহাসিচব[৯] ও মাওলানা আবদরু রশীদ 
তকবাগীশেক দেলর সভাপিত িনবািচত করা হ । ১১ মাচ ১৯৬৪ এক  সবদলী  সং াম পিরষদ গ ত হ  যার মাধ েম মিুজব সা দাি ক দা া 
িতেরাধকে  িবেশষ ব ব া হণ কেরন। সনাশাসক িসেড  আই বু খােনর সামিরক শাসন, রাজনীিতর নােম মৗিলক গণত  চলন (বিসক 
ডেমাে িস) এবং পািক ােনর কাঠােমােত এক-ইউিনট প িতর িবেরাধী নতােদর মেধ  অ গামী িছেলন শখ মিুজব। এই প িত অনযুা ী মতা ক ীভূত 
করার পিরক না করা হযে িছল এবং েদশগেুলােক একে  জেু  দও ার উেদ াগ হণ করা হ ।[১০] অন ান  রাজৈনিতক দলগেুলার সােথ কাজ করেত িগে  
মিুজব আই বু-িবেরাধী সবদলী  াথ  ফািতমা িজ াহেক সমথন কেরন। যথারীিত িনবাচেনর দইু স াহ পূেব তােক আটক করা হ । তােক রা ে ািহতা 
এবং আপি কর াব পেশর অিভেযােগ অিভযু  করতঃ এক বছেরর কারদে  দি ত করা হ ।[৭] অবশ  উ  আদালেতর এক রাে  তার আেগই িতিন 
মিু  পে  যান। এ সম  সামিরক বািহনীর গণহত া আর বাঙািলেদর চািহদা পরূেণ সামিরক শাসকেদর ঔদাসীন  পূব পািক ােনর জনগণেক ু  কের 
তােল।[১১] 

১৯৬৬ সােলর ৫ ফ াির লােহাের িবেরাধী দলসমেূহর এক  জাতী  সে লন অনিু ত হ ।[৫] এ সে লেনই শখ মিুজব তার ঐিতহািসক ছ  দফা 
দাবী পশ কেরন যা িছল কাযত পূব পািক ােনর া শাসেনর পিরপূণ রপূেরখা। শখ মিুজব এই দাবীেক আমােদর বাঁচার দাবী িশেরানােম চার 
কেরিছেলন। এই দাবীর মলূ িবষ  িছল এক  দবুল ক ী  সরকােরর অধীেন পিরচািলত পািক ানী ফডােরশেন পূব পািক ােনর পূণ া শাসন।[১০] এই 
দাবী সে লেনর উেদ া ারা ত াখান কেরন এবং শখ মিুজবেক িবি তাবাদী িহেসেব িচি ত কেরন। এ কারেণ িতিন উ  সে লন বজন কের পূব 
পািক ােন িফের আেসন। ১৯৬৬ সােল মাচ মােসর এক তািরেখ শখ মিুজব আও ামী লীেগর সভাপিত িনবািচত হন। এই িনবাচেনর পর িতিন ছ  দফার 
পে  সমথন আদাে র লে  দশব াপী চার কায পিরচালনা কেরন। া  পুেরা দশই মণ কেরন। এই মেণর সম  িতিন িসেলট, ম মনিসংহ এবং 
ঢাকা  বশ কে কবার পুিলেশর হােত ব ী হন। বছেরর থম চতুথাংেশই তােক আটবার আটক করা হে িছল। এই বছেরর ম ৮ তািরেখ নারা ণগে  
পাট কারখানার িমকেদর এক ািলেত অংশ হেণর জন  তােক আবার ফতার করা হ । তার মিু র দাবীেত ৭ জনু দশব াপী ধমঘট পািলত হ । 
পুিলশ এই ধমঘট চলাকােল গিুলবষণ কের যার কারেণ ঢাকা এবং নারা ণগে আনমুািনক িতনজেনর মতুৃ  হ । 

আই বু-িবেরাধী আে ালন[স াদনা] 
মলূ িনব : আগরতলা ষ য  মামলা 

সনাবািহনী কতৃক আটক হে  জেল দইু বছর থাকার পর ১৯৬৮ সােলর থমিদেক পািক ান সরকার শখ মিুজব এবং আরও ৩৪ জন বাঙািল সামিরক 
ও িসএসিপ কমকতার িবরেু  এক  মামলা দাে র কের যা ইিতহােস আগরতলা ষ য  মামলা নােম সপুিরিচত। মামলা  উে খ করা হে িছল শখ 
মিুজবসহ এই কমকতারা ভারেতর ি পুরা অ রােজ র অ গত আগরতলা শহের ভারত সরকােরর সােথ এক বঠেক পূব পািক ানেক িবি  করার ষ য  
কেরেছ।[৫] এেত শখ মিুজবেক এক ন র আসামী করা হ  এবং পািক ান িবভি করেণর এই ষ যে র মলূ হাতা িহেসেব আখ াি ত করা হ । অিভযু  
সকল আসামীেক ঢাকা সনািনবােস অ রীণ কের রাখা হ । এর অব বিহত পেরই সম  পূব পািক ানব াপী িতবােদর ঝ  উেঠ। এই মামলােক িমথ া 
আখ াি ত কের সব েরর মানষু শখ মিুজবসহ অিভযু  সকেলর মিু র দাবীেত রাজপেথ নেম আেস। একই বছেরর ১৯ জনু ঢাকা সনািনবােসর অভ ের 
কেঠার িনরাপ ার মধ  িদে  অিভযু  আসামীেদর িবচারকায শরু ুহ । 

উনস েরর গণঅভু ান[স াদনা] 
মলূ িনব : উনস েরর গণঅভু ান 

িবচারকায চলাকালীন সমে  ১৯৬৯ সােলর জানু াির ৫ তািরেখ ক ী  ছা  সং াম পিরষদ তােদর এগার দফা দাবী পশ কের যার মেধ  শখ মিুজেবর 
ছ  দফার সবগেুলাই দফাই অ ভু  িছল। এই পিরষেদর িস া েম আগরতলা ষ য  মামলা ত াহােরর দাবীেত দশব াপী ছা  আে ালেনর িত গহৃীত 
হ । এই সং াম এক সম  গণ আে ালেন রপূ ন । এই গণ আে ালনই ঊনস েরর গণঅভু ান নােম পিরিচত। মাসব াপী িতবাদ ও িতেরাধ 
আে ালন, ১৪৪ ধারা ভ , কারিফউ, পুিলেশর গিুলবষণ এবং বশ িকছু হতাহেতর পর আে ালন চরম রপূ ধারণ করেল পািক ান সরকার ছা  িদেত 
বাধ  হ । ত কালীন রা পিত আই বু খান রাজৈনিতক নতােদর সােথ এক গালেটিবল বঠেকর পর এই মামলা ত াহার কের নন। এর সােথ শখ 
মিুজবসহ অিভযু  সকলেক মিু  দ া হ । ক ী  ছা  সং াম পিরষদ এই বছেরর ২৩ ফ াির তািরেখ শখ মিুজেবর স ােন ঢাকার রসেকাস 
ম দােন (বতমােন সাহরাও াদ  উদ ান) এক সভার আে াজন কের। লােখা জনতার এই সে লেন শখ মিুজবেক "ব ব ু " উপািধ দান করা হ । উপািধ 
দােনর ঘাষণা িদে িছেলন ত কালীন ছা েনতা তাফাে ল আহেমদ। এই সভা  রাখা ব ৃ তা  শখ মিুজব ছা  সং াম পিরষেদর এগার দফা দাবীর পে  
তার পণূ সমথন ব  কেরন। 

১৯৬৯ সােল আই বু খােনর আ ােন অনিু ত এক  সবদলী  সে লেন মিুজব তাঁর ছ -দফাসহ অন ান  রাজৈনিতক দেলর চািহদাগেুলা মেন নও ার 
আ ান জানান এবং তা ত াখ াত হেল সে লন থেক বর হে  আেসন। ১৯৬৯ সােলর ৫ িডেস র সাহরাও াদ র মতুৃ বািষকী উপলে  আে ািজত এক 
জনসভা  মিুজব ঘাষণা কেরন য এখন থেক পূব পািক ানেক "বাংলােদশ" নােম অিভিহত করা হেব: 

" একটা সম  িছল যখন এই মা  আর মানিচ  থেক "বাংলা" শ  মেুছ ফলার সব ধরেণর েচ া চালােনা হে িছল। "বাংলা" শ র অি  শধু ু
বে াপসাগর ছা া আর কাথাও খুেঁজ পাও া যত না। আিম পািক ােনর প  থেক আজ ঘাষণা করিছ য, এখন থেক এই দশেক 'পূব পািক ােনর' বদেল 
'বাংলােদশ' ডাকা হেব।"[৭] 



মিুজেবর এই ঘাষণার ফেল সারা দেশ গু ন ছি ে  পে । পি ম পািক ািন রাজনীিতিবদ এবং সামিরক কতারা তাঁেক একজন িবি তাবাদী নতা িহেসেব 
মলূ া ন করেত শরু ুকেরন। মিুজেবর বাঙািল সং ৃ িত ও জািতগত আ পিরচে র বিহঃ কাশ ােদিশক া শাসেনর িবতেক নতুন মা া যাগ কের। 
অেনক বিু জীবী ব ি ে র মেত, বাঙািলেদর আে ালন ি জািতত েক অ ীকার করার নামা র। এই ি জািততে র মাধ েমই পািক ান রাে র সিৃ  হ । 
বাঙািলেদর জািতগত ও সং ৃ িতগত এই আ পিরচ  তােদরেক এক  আলাদা জািতস া দান কের।[১২] মিুজব পূব পািক ােন ব াপক জনমত গে  তুলেত 
সমথ হন এবং ১৯৭০ নাগাদ কাযত ভারতী  উপমহােদেশর অন তম ভাবশালী নতা িহেসেব আিবভূত হন। 

১৯৭০-এর িনবাচন ও বসামিরক অিন ম[স াদনা] 

১৯৭০ সােলর িনবাচেন শখ মিুজেবর নতৃে  আও ামী লীগ ােদিশক আইনসভা  িনর ু শ সংখ াগির তা অজন কের।[৫] পূব পািক ােনর কাটার ২  আসন 
ছা া বািক সবগেুলােত জ ী হও ার জন  জাতী  সংসেদর সংখ াগির তাও অজন কের আও ামী লীগ। িনবাচেনর ফলাফল পািক ােনর দইু অংেশর মেধ  
মরকুরণ সিৃ  কের। পি ম পািক ােনর বহৃ ম রাজৈনিতক দেলর নতা জলুিফকার আিল ভুে া, মিুজেবর া শাসেনর নীিতর বল িবেরািধতা কেরন। 
ভুে া এ ােস িল ব কট করার হুমিক িদে  ঘাষণা দন য, িসেড  ই ািহ া খান মিুজবেক সরকার গঠেনর জন  আ ান জানােল িতিন স সরকারেক 
মেন নেবন না। অিধকাংশ পি ম পািক ািন সনা কমকতা ও ইসলামী রাজৈনিতক দলগেুলা শখ মিুজেবর আস  ধানমি  লােভর িবেরািধতা কের। 
এসম  শখ মিুজব িকংবা আও ামী লীগ কউই পূব পািক ােনর রাজৈনিতক াধীনতার িচ া কেরন িন, িকছুসংখ ক জাতী তাবাদী দল বাংলােদেশর াধীনতা 
দািব কের।[১৩] 

ভুে া গহৃযেু র ভে  শখ মিুজব ও তার ঘিন জনেদরেক িনজ কতৃপে র সে  আেলাচনা  বসার জন  এক  গাপন বাতা পাঠান।[১৪][১৫] হাসান মিুজেবর 
সে  গাপেন দখা কের মিুজবেক ভুে ার সে  কা ািলশন সরকার গঠেন েরাচনা দন, যখােন ভুে া থাকেব রা পিত এবং শখ মিুজব ধানম ী হেবন। 
সনাবািহনীর সকল সদেস র অেগাচের স ূণ গাপেন এই আেলাচনা পিরচািলত হ । একইসমে , ভুে া আস  সরকার গঠনেক বানচাল করার জন  ই ািহ া 
খােনর উপর চাপ িদেত থােকন।[১৬] 

বাংলােদশ িত া[স াদনা] 
রাজৈনিতক অি শীলতার মেধ  ই ািহ া খান সংসদ ডাকেত দির করিছেলন। পূব পািক ােনর বাঙািলরা এর ফেল বঝুেত পাের য, মিুজেবর দলেক 
সংখ াগির  হও া সে ও সরকার গঠন করেত দ া হেব না।[৯] ১৯৭১ সােলর ৭ মাচ রসেকাস ম দােন এক জনসভা  শখ মিুজব াধীনতার ডাক দন 
এবং জনগণেক সবা ক অসহেযাগ আে ালেনর জন  ত কেরন। 

ই ািহ া খান সামিরক আইন জাির কেরন, আও ামী লীগেক িনিষ  ঘাষণা কেরন এবং মিুজবসহ আও ামী লীেগর অন ান  নতােদর ফতােরর িনেদশ 
দন। পািক ািন সামিরক বািহনী রাজৈনিতক ও জনসাধারেণর অসে াষ দমেন ২৫ মাচ অপােরশন সাচলাইট শরু ুকের। সামিরক বািহনীর অিভযান শরু ুহেল 
মিুজবরু রহমান ১৯৭১ সােলর ২৬ মাচ বাংলােদেশর াধীনতার ঘাষণা দন।[৭][১৭][১৮] ধানমি র ৩২ নং বাি  থেক ও ারেলেসর মাধ েম াধীনতার ঘাষণা 
দন। মলূ ঘাষণার অনবুাদ িন রপূ: 

"এটাই হ ত আমার শষ বাতা, আজ থেক বাংলােদশ াধীন। আিম বাংলােদেশর মানষুেক আ ান জানাই, আপনারা যখােনই থা ন, আপনােদর সব  িদে  
দখলদার সনাবািহনীর িবরেু  শষ পয  িতেরাধ চািলে  যান। বাংলােদেশর মা  থেক সবেশষ পািক ািন সন েক উ খাত করা এবং চূ া  িবজ  
অজেনর আগ পয  আপনােদর যু  অব াহত থা ক।" 

মিুজবেক ফতার কের পি ম পািক ােন িনে  যাও া হ  এবং ফ সালাবােদর এক  জেল ক া িনরাপ া  রাখা হ । পািক ািন জনােরল রিহমিু ন খান 
মিুজেবর মামলার পিরচালনা কেরন। মামলার আসল কায ণালী এবং রা  কখেনাই জনসমে  কাশ করা হ  িন।[৫] এ মামলা  "লা ালপুর া াল" 
িহসােব অিভিহত। 

১৯৭১ সােল ১৭ এি ল মিুজবনগের িতি ত বাংলােদশ সরকােরর রা ধান ও সশ  বািহনীসমেূহর সবািধনা ক িছেলন শখ মিুজবরু রহমান। তার 
অনপুি িতেত উপরা ধান স দ নজরলু ইসলাম অ া ী রা ধান ও অ া ী সশ  বািহনীসমেূহর সবািধনা ক িহেসেব দাি  পালন কেরন। 

পিরি িত িন েণর জন  পািক ান সনাবািহনীর পিরচািলত অিভযান অ  সমে র মেধ ই িহং তা ও তী  র পােত রপূ ন । রাজাকারেদর সহা তা  
পািক ান সনাবািহনী বাঙািল বিু জীবী, রাজনীিতিবদ ও ইউিন ন নতৃবৃ সহ সাধারণ মানষুেক আ মণ কের। বাঙািল ও অবাঙািল িহ েুদরেক ল  কের 
িবেশষ অিভযােনর কারেণ সারা বছরজেু  চুর িহ  ুজনেগা ী সীমা  অিত ম কের পা বত  পি ম ব , আসাম ও ি পুরা  আ  হণ কের। পািক ান 
সনাবািহনীেত ও পিুলশ রিজেমে  কমরত পূব বাংলার সদস বৃ  ত িবে াহ ঘাষণা কের এবং লীগ সদস বৃ  কলকাতা  তাজউি ন আহেমেদর নতৃ  
বােস বাংলােদশ সরকার গঠন কের। পবূ পািক ােন মিু  বািহনীর নতৃ  ব  রকেমর িবে াহ সংঘ ত হেত থােক। আ জািতক চাপ থাকা ে ও 
পািক ািন সরকার মিুজবেক ছে  িদেত এবং তার সােথ সমেঝাতা করেত অ ীকৃিত জানা ।[১৯] 

যু বত  সমে  মিুজেবর পিরবারেক গহৃব ী কের রাখা হ । তার স ান শখ কামাল মিু বািহনীর ধান সনাপিত মহুা দ আতাউল গিণ ওসমানীর এিডিস 
এবং একজন গরুু পূণ অিফসার িছেলন। মিু বািহনী ও পািক ান বািহনীর িভতের সংঘ ত যু ই বাংলােদেশর াধীনতা যু  নােম পিরিচত। ১৯৭১ সােলর 
িডেস ের ভারতী  সরকােরর অংশ হেণর পর, পািক ানী সনাবািহনী মিু বািহনী ও ভারতী  সনাবািহনীর যৗথ দেলর কােছ আ সমপণ কের এবং লীগ 
নতৃবৃ  ঢাকা  িফের সরকার গঠন কেরন। ২০ িডেস র ১৯৭১ পািক ােনর রা পিত এবং ধান সামিরক শাসক িহসােব মতা হেণর পর জলুিফকার 
আলী ভুে া মিুজবেক ১৯৭২ সােলর ৮ জানু াির মিু  দন। এরপর িতিন ল ন হে  নতুন িদি েত িফের আেসন এবং ভারতী  ধানম ী ইি রা গা ী’র 
সােথ সা ােতর পর জনসমে  “ভারেতর জনগণ, আমার জনগেণর  ব ু” বেল তােক সাধবুাদ জানান।[২০] িতিন ১৯৭২ সােলর ১০ জানু াির বাংলােদেশ 
িফের আেসন। িবমানব র থেক সরাসির রসেকাস ম দােন এেস িতিন সিদন া  পাঁচ লাখ মানেুষর সামেন ব ৃ তা দন।[২০] 



বাংলােদেশর শাসন[স াদনা] 
নবরা  পনুগঠন সং াম[স াদনা] 

শখ মিুজবরু রহমান অ িদেনর জন  অ বত কালীন রা পিত িছেলন এবং পরবত েত ধানম ী িহেসেব দাি  হণ কেরন। ১৯৭০-এ পবূ পািক ান 
আইনসভার জন  িনবািচত রাজনীিতিবদরা নতুন রাে র থম সংসদ গঠন কেরন। মিু বািহনী এবং অন ান  িমিলিশ ােদর িনে  নতুন বাংলােদশ 
সনাবািহনী গ ত হ । তারই অনেুরাধ েম ১৭ মাচ ১৯৭২ ভারতী  বািহনী আনু ািনকভােব বাংলােদেশর ভূ-খ  ত াগ কের।[৭] 

িতিন যু  িব  দেশর ধানম ীর দাি  হণ কেরন। টাইম ম াগািজন ইউএসএ ১৭ জানু াির ১৯৭২ ভাষা  

গত মােচ পািক ান সনাবািহনী ংসয  চালােনার পর িব ব াংেকর পিরদশকেদর এক  িবেশষ ম িকছু শহর দি ণ কের বেলিছেলন, ওগেুলােক দখেত 
ভুতুে  নগরী মেন হ । এরপর থেক যু  শষ হও া পয  এেহন ংসলীলার াি  নই। ৬০ লাখ ঘরবাি  মা র সে  িমিশে  দও া হে েছ এবং ২৪ 
লাখ কৃষক পিরবােরর কােছ জিম চােষর মেতা গর ুবা উপকরণও নই। পিরবহনব ব া পুেরাপুির ভেঙ পে েছ। রা াঘাট িত  হে েছ, পুল-কালভােটর 
িচ ও নই এবং অভ রীণ নৗ- যাগােযােগও অেনক বাধািব । এক মাস আেগ পািক ান সনাবািহনীর আ সমপণ পয  দেশর ওপর িনিবচার বলা কার 
চেলেছ। যেু র শষিদেক পািক ািন মািলকানাধীন ব বসা িত ানগেুলা (কাযত িত  ব বসা ই পািক ািনেদর দখেল িছল) তােদর সব অথ-স দ 
পি ম পািক ােন পাচার কের দ । যু  শেষ চ ােম পািক ান িবমােনর অ াকাউে  মা  ১১৭ রিুপ জমা পাও া িগে িছল। পািক ান সনাবািহনী ব াংক 
নাট ও কে নগেুলা ংস কের দ । ফেল সাধারণ মানষু নগদ টাকার কট সংকেট পে । রা া থেক াইেভটকারগেুলা তুেল নও া হ , গাি র 
িডলারেদর কােছ থাকা গাি গেুলা িনে  নও া হ  এবং এগেুলা নৗব র ব  হও ার আগমু েত পি ম পািক ােন পাচার কের দও া হ । 

অথৈনিতক নীিত[স াদনা] 

মিুজব সরকার গরুতুর সব চ ােলে র মেুখামিুখ হন, যার মেধ  িছল, ১৯৭১ সােল দশ ছে  চেল যাও া ল  ল  শরনাথ র পুনবাসন, খাদ  ও া েসবা 
উপকরণ সরবরাহ ও অন ান  ে াজনী  িবষ াবিল। ১৯৭০-এর ঘিুণঝে র ভাব তখেনা কােটিন, এবং যেু র ফেল অথৈনিতক অব াও চরমভােব ভেঙ 
পে িছল।[২১]অথৈনিতকভােব, মিুজব এক  িব ৃত পিরসেরর জাতী করণ কায ম হােত নন। বছর শষ হেতই, হাজার হাজার বাঙািল পািক ান থেক চেল 
আেস, হাজার হাজার অবা ািল পািক ােন অিভবািসত হ , এবং এরপরও হাজার হাজার মানষু শরনাথ  ক া গেুলােত রে  যা । া  ১ কা  শরনাথ েক 
পুনবাসন করার জন  বহৃ  সব পদে প হণ করা হ । পযা েম অথৈনিতক অব ার উ িত হেত থােক এবং দশব াপী দিুভ  হও ার আশ ােক িতহত 
করা স ব হ ।[২২] ১৯৭৩ সােল কৃিষ, নগর অবকাঠােমা ও রিশে র উপর রা ী  তদ  িতেবদন পযােলাচনা কের পাঁচ-বছেরর এক  পিরক না 
কাশ করা হ ।[২৩] িক  তারপরও ১৯৭৪ সােল চােলর দাম আকি কভােব বে  যাও ার কারেণ এক  দিুভ  সংঘ ত হ । উ  দিুভে র মােস রংপরু 
জলা  খ াদ াভাব ছি ে  পে । সরকােরর অব ব াপনােক সসম  এরজন  দাষােরাপ করা হ ।[২৪] মিুজেবর শাসনামেল দশবাসী িশে র অবনিত, বাংলােদিশ 
িশে র উপর ভারেতর িন ণ এবং জাল টাকা কেল াির ত  কের।[২৫] 

বেদিশক নীিত[স াদনা] 

বহৃ  রা গেুলার কাছ থেক ীকৃিত লােভর পর শখ মিুজব পািক ােনর ীকৃিত এবং ওআইিস, জািতসংঘ ও জাট-িনরেপ  আে ালেন বাংলােদেশর সদস পদ 
িনি ত কেরন। িতিন যু রা , যু রাজ  ও অন ান  ইউেরাপী  দেশ মণ কের বাংলােদেশর জন  মানবী  ও উ নকে র জন  সহেযািগতা চান।[৭] িতিন 
ভারেতর সােথ এক  ২৫ বছর ম াদী িম তা চুি  া র কেরন যােত অথৈনিতক ও মানব স দ উ েন ব াপক সাহােয র আ াস দ া হ । চুি েত 
বাংলােদেশর িনরাপ া বািহনী ও সরকাির কমকতােদর িশ েণর শত অ ভু  িছল। [২০] মিুজব ইি রা গা ীর সােথ ঘিন  স ক বজা  
রােখন।[২৬] মিুজেবর জীব শা  দইু সরকােরর মেধ  পার িরক সমেঝাতা িছল।[২৭] 

সংিবধান ন ন[স াদনা] 

মিুজব তার অ বত  সংসদেক এক  নতুন সংিবধান রচনার দাি  দন এবং চার  মলূনীিত িহেসেব “জাতী তাবাদ, ধমিনরেপ তা, গণত  ও সমাজত ” 
ঘাষণা কেরন যা মিুজববাদ নােমও পিরিচত।[২৭] মিুজব শতািধক পিরত া  িশ িত ান ও কা ািন রা ী করণ কেরন এবং ভূিম ও মলূধন বােজ া  
কের ভূিম পূনব েনর মাধ েম কৃষকেদর সাহােয র উেদ াগ হণ কেরন।[২৮] মিু যু কােল ভারেত আ হণকারী া  ১ কা  শরণাথ র পুনবাসেনর জন  
ব  পদে প ন া হ । এর ফেল অথৈনিতক স ট অবসান হেত শরু ুকের এবং সমহূ দিুভ  এ ােনা স ব হ ।[২২] 

১৯৭২ ি াে র ১৬ িডেস র থেক নতুন সংিবধান কাযকর করা হ  এবং ১৯৭৩ ি াে  জাতী  সংসদ িনবাচন অনিু ত হ । িনবাচেন শখ মিুজব ও 
তার দল িনর ু শ সংখ াগির তা অজন কের এবং িতিন বাংলােদেশর থম িনবািচত সরকার গঠন কেরন। িতিন াথিমক িশ া, া ব ব া, খাদ , া , 
পািন ও িবদু ত সরবরাহ িনি তকে  রা ী  কমকাে র িব ৃিত ঘটান। ১৯৭৩ ি াে  ণীত বাংলােদেশর থম প -বািষক উ ন পিরক না  কৃিষ, 
ামীণ অবকাঠােমা ও র িশ  উ েন া ািধকারমলূক সরকাির অথ বরাে র িনেদশ দ া হ ।[২৩] 

ধমিনরেপ তার িত রা ী  দা ব তা থাকা ে ও মিুজব ব ি গত ও রা ী  কমকাে র মাধ েম ইসলামী অনশুাসেনর পেথ অ সর হন।[২৯] িতিন 
পািক ািন বািহনীর সােথ আঁতােতর অিভেযােগ ১৯৭২ সােল িনিষ  ঘািষত ইসলািমক একােডিম পুনরা  চাল ুকেরন। ইসলামী গা গেুলার জার দািবর 
পিরে ি েত মদ তির ও িবপণন এবং জু া খলা িনিষ  কেরন।[২৯] তারই িস া েম বাংলােদশ অগানাইেজশন অফ ইসলািমক কনফাের  ও ইসলািমক 
ডেভলপেম  ব াংক-এর সদস পদ হণ কের। মিুজব ১৯৭৪ সােল পািক ােনর লােহাের অনিু ত ওআইিস সে লেন যাগ িদেত যান যা পািক ােনর সােথ 
িকছুমা া  স ক উ ন ও পািক ােনর ীকৃিত পেত সহা তা কের।[২৯] জনসাধারেণর সামেন উপি িত ও ভাষেণর সম  শখ মিুজব ইসলািমক স াষণ ও 
াগান ব বহার বাি ে  দন এবং ইসলািমক আদেশর উে খ করেত থােকন। শষ বছরগেুলােত মিুজব তার ভাবসলুভ “জ  বাংলা” অিভবাদেনর বদেল 

ধািমক মসুিলমেদর পছ নী  “খাদা হােফজ” বলেতন।[২৯] 



বামপ ী িবে াহ[স াদনা] 
মলূ িনব : জাতী  র ীবািহনী 

িবজে র অব বিহত পর শখ মিুজেবর মতালােভর পরপরই, জাতী  সমাজতাি ক দল-এর সশ  িবভাগ গণবািহনী কতৃক সংগ ত বামপ ী িবে াহীরা 
মা বাদী সরকার িত া করার জন  মিুজব সরকােরর িবরেু  ল াই শরু ুকের।[৩০][৩১] 

এর িতউ ের ১৯৭১ সােলর ১৮ িডেস র তািরেখ ঢাকা  অনিু ত মি সভার থম বঠেক মিু যেু  অংশ হণকারী িবিভ  বািহনী ও ভূতপূব ই  পািক ান 
রাইেফলস-এর সদস েদর িনে  এক  জাতী  িমিলিশ া গঠন করার িস া  গহৃীত হ  ও এক  জাতী  িমিলিশ া বাডও গঠন করা হ , শখ মিুজবরু 
রহমান ১৯৭২ সােলর ১০ জানু াির দেশ ত াবতেনর পর ২৪ জানু াির তািরেখ এই ব াপাের বাংলােদশ সরকার এক  আেদশ জাির কেরন। এরপর ১৯৭২ 
সােলর ৮ ফ াির তািরেখ জাতী  র ীবািহনী গঠেনর সরকাির আেদশ জাির করা হ ।[৩২][৩৩] গা ার িদেক র ীবািহনী বশ িকছু কাযকর পদে প িনে  
অেনক অ শ , চারাচালােনর মালামাল উ ার কের এবং মজতুদার ও কােলাবাজারীেদর কাযকলাপ িকছুটা িতহত করেত স ম হ । িক  খুব শী ই 
বািহনীর ভাবমিূত ন  হেত থােক, এর কারণ রি বািহনীর সদস গণ রাজৈনিতক হত াকা [৩৪][৩৫] [৩৬] গমু,[৩৭] গালাগিুল,[৩৮] এবং ধষেণর[৩৬] সােথ জি ত হে  
পে । তােদর যেথ াচার িন ণ বা তােদর কাযকলােপর জবাবিদিহতার আইনগত কান ব ব া িছল না। অপরাধ ীকার করােনার জন  ফতারকৃত 
লাকেদর িত অত াচার, লটুপাট এবং ভ ভীিত দিখে  টাকা আদাে র অিভেযাগ তােদর িবরেু  উ ািপত হ । ১৯৭৩ সােলর ১৮ অে াবর সরকার 
জাতী  র ীবািহনী (সংেশাধনী) অধ ােদশ-১৯৭৩ জাির কের র ীবািহনীর সকল কাযকলাপ আইনস ত বেল ঘাষণা কের। বািহনী র কাঠােমাগত 
দবুলতার জন  এবং জনগেণর দিৃ েত এর ভাবমিূত ত াস পেত থাকেল অেনক র ী বািহনী ছে  পািলে  যা , ফেল বািহনীেত শৃ লা িফিরে  আনার 
জন  সরকার মলূ আেদেশ আেরক  সংেশাধনী (জাতী  র ীবািহনী (সংেশাধনী) অধ ােদশ ১৯৭৫) জাির কের। এর মাধ েম বহুসংখ ক গরু ুও লঘ ু
অপরােধর উে খ করা হ , যার জন  অিফসার ও র ীেদর িবেশষ আদালত ও সংি  আদালেত িবচার করা যােব। 

বাকশাল[স াদনা] 
াধীনতা পর অিচেরই মিুজেবর সরকারেক মশ বা েত থাকা অসে াষ সামাল িদেত হ । তার রা ী করণ ও ই াি াল সমাজতে র নীিত িশি ত 

জনবল, অদ তা, মা ািতির  দনু িত আর দবুল নতৃে র কারেণ িত  হ ।[২৮] মিুজব অিতমা া  জাতী  নীিতেত মেনািনেবশ করা  ানী  সরকার 
ে াজনী  গরুু  লােভ ব থ হ । আও ামী লীগ ও ক ী  সরকার পূণা  রা ী  িন ণ করা  গণত  দবুল হে  পে । এ সম  তৃণমলূ পযাে  কান 
িনবাচনই অনিু ত হ  িন।[৩৯] আও ামী লীেগর রাজৈনিতক িতপে র মেধ  কিমউিন  এবং ইসলামী মৗলবাদীরা অ ভু  িছল। বাংলােদশেক ধমিনরেপ  
রা  ঘাষণা করা  ইসলামী গাে র মেধ  অসে াষ দখা দ । এ ছা াও গরুু পূণ পেদ আপনজনেদর িনে াগ দ ার জন  মিুজেবর িবরেু  জন ীিতর 
অিভেযাগ আনা হ ।[২৭] ১৯৭৪ সােলর দিুভ  খাদ  সংকট আেরা বাি ে  দ  এবং অথনীিতর ধান উ স কৃিষেক ংস কের ফেল। রাজৈনিতক নতৃে র 
অভাব, ব মেূল র অসাম স তা, রা া  িশ িত ানসমেূহর ব থতার কারেণ মিুজবেক সমােলাচনার মেুখ প েত হ ।[২৮] 

রাজৈনিতক অি রতার কারেণ সংঘােতর মা া বা েত থাকা  মিুজবও তার মতা বা ােত থােকন। ১৯৭৪ সােলর িডেস র মিুজব জরিুর অব া জাির 
কেরন।[৪০] 

১৯৭৫ এ কে ক  দল িমেল বাংলােদশ কৃষক িমক আও ামী লীগ নােমর রাজৈনিতক দল গঠন কের যা সংে েপ বাকশাল নােম পিরিচত। এই নতুন 
ব ব া  িসেড  সরাসির িনবািচত হেব, এক  িনবািচত সংসদ আইন পাস করেত পাের। মিুজব িনেজেক আমতুৃ  রা পিত ঘাষণা কেরন।[৪১] 

বাকশাল িবেরাধী রাজৈনিতক দলেক িনিষ  ঘাষণা করা হ । ৪  বােদ সকল সংবাদপ  িনিষ  করা হ । দল  ত  জনসাধারণ, কৃষক ও িমকেদর 
িতিনিধ িহেসেব িনেজেদর িবেবিচত কের রা যে র কতৃ  হণ কের। দল  বহৃ  সমাজতাি ক কমকা  হণ কের। সরকাির বািহনীর সােথ সমথকেদর 
িনে  গ ত জাতী  র ী বািহনীর সহা তা  মিুজব িবেরাধী রাজৈনিতক নতােদর ফতার কেরন এবং সারােদেশর রাজৈনিতক কমকাে র উপর ক া 
িন ণ আেরাপ কেরন।[৪২] র ী বািহনী এবং পুিলেশর িবরেু  অত াচার ও রাজৈনিতক হত ার অিভেযাগ ওেঠ। মিু যেু র নতৃ দানকারীরা মিুজেবর উপর 
অস  হে  ওেঠন [৪৩] এবং তার কমকা েক গণত  ও নাগিরক অিধকারিবেরাধী বেল গণ  কেরন।[২৭] মিুজেবর িবেরাধীরা অসে াষ ও সরকােরর ব থতার 
িবরেু  একি ত হে  ওেঠ। অেনেকর মেত, তার এই নীিতর ফেল অি িতশীল অব া আংিশকভােব িন ি ত হ  এবং দনু িত, কােলাবাজারী এবং অৈবধ 
মজদুদাির অেনকাংেশ ব  হে  যা ।[তথ সূ  ে াজন] 

হত াকা [স াদনা] 
মলূ িনব : শখ মিুজবরু রহমােনর হত াকা  

১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  তূ েষ একদল সনা কমকতা ট া  িদে  রা পিতর ধানমি  বাসভবন িঘের ফেল এবং ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমান, তার 
পিরবার এবং তার ব ি গত কমচারীেদর হত া কের।[৫][২৭] কবল তার দইু মে  শখ হািসনা ও শখ রহানা পি ম জামািনেত অব ান করার কারেণ বেঁচ 
যান। তােদর বাংলােদেশ িফের আসার ব াপাের িনেষধা া জাির করা হ ।[৪৪] সনা অভু ােনর পিরক না কেরন িব ু  আও ামী লীেগর সদস  এবং 
সামিরক কমকতারা। এেদর মেধ  িছেলন শখ মিুজেবর া ন সহকম  খ কার মাশতাক আহেমদ, িযিন তার লািভিষ  হন। 

২৬ সে র ১৯৭৫ তািরেখ মিুজব হত াকাে র িবচােরর ওপর িনেষধা া িদে  খ কার মাশতাক সরকার ইমেডমিন  (দা মিু ) অধ ােদশ জাির কেরন 
এবং জনােরল িজ াউর রহমান ও পািক ানপ ী ধানম ী শাহ আিজজরু রহমােনর নতৃে  সংিবধােনর প ম সংেশাধনীেত তার বধতা দ া হ । যা ১২ 
অগা  ১৯৯৬ তািরেখ সংসেদ রিহত করা হ । সংবাদ মাধ েম এ হত াকাে র ই নদাতা িহেসেব যু রাে র স াল ইে িলেজ  এেজি  িসআইএ-ক দা ী 
করা হ ।[৪৫] বাংলােদেশ অবি ত ত কালীন রা দতূ ইউিজন িদে  লের  িলফসু জ িসআইএ-ক সামিরক অভু ান ও গণহত ার জন  দাষােরাপ 
কেরন।[৪৬] তার মরেদহ তার জ ান টুি পা া  হিলক াের কের িনে  যাও া হ  এবং সামিরক ত াবধােন দাফন করা হ । অন ান েদর ঢাকার বনানী 
কবর ােন দাফন করা হ । 



মিুজেবর মতুৃ র পর বাংলােদেশ বহু বছেরর জন  চলমান রাজৈনিতক সংঘােতর সচূনা ঘেট। সনাঅভু ােনর নতারা অ িদেনর মেধ  উে দ হে  যান এবং 
অভু ান, পা া অভু ান আর রাজৈনিতক হত াকাে  দেশ চলমান অচলাব া তির হ  এবং সনাবািহনীেত ব াপক অরাজকতা দখা দ । ১৯৭৫ সােলর 
৭ই নেভ র তৃতী  সনা অভু ােনর ফল িতেত মজর জনােরল িজ াউর রহমান মতা আসীন হ । সনাঅভু ােনর অন তম ধান নতা কেনল স দ 
ফারকু রহমানসহ ১৪ জন সনা কমকতােক ফতার করা হ । বািকরা িবেদেশ পািলে  িগে িছেলন।[৫][৪৭] পরবত েত ২০১০ সােল খুিন স দ ফারকু 
রহমানসহ বািক আসামীেদর ফাঁিসেত ঝুিলে  মতুৃ দ  কাযকর করা হ । 

ব ীগত জীবন, পিরবার ও আ ী জন[স াদনা] 
আরও দখুন: শখ-ও ােজদ পিরবার 

১৯৩৪ সেন দাদা আ লু হািমেদর আেদেশ শখ মিুজেবর বাবা ১৪ বছর ব েস তার সে  তার বাবার স েকর আ ী  ৩ বছর ব েসর সদ  
িপতামাতাহীন বগম ফিজলাতুে সার িবে  দন।[৪৮] িবে র ৯ বছর পর ১৯৪২ সােল শখ মিুজেবর ২২ বছর ব স ও ফিজলতুে সার ১২ বছর ব েস 
তারা দা ত জীবন শরু ুকেরন।[৪৯]এই দ িতর ঘের দইু কন া এবং িতন পুে র জ  হ । কন ারা হেলন শখ হািসনা এবং শখ রহানা। আর পু েদর 
নাম শখ কামাল, শখ জামাল এবং শখ রােসল।[৬][৫০] কামাল ১৯৭১-এ মিু বািহনীর গিরলা যেু র একজন সম ক িছেলন এবং াধীনতা যেু র 
সম  বাংলােদশ সনাবািহনীর যু কালীন কিমশন লাভ কেরন। তােক সসম  শখ মিুজেবর উ রািধকারী িহেসেব িবেবচনা করা হত।[৫১] শখ জামাল 
ট ি েটেনর রে ল িমিলটাির একােডিম স া হাে  িশ ণ নন এবং এরপর বাংলােদশ সনাবািহনীেত কিমশনড অিফসারপেদ যাগ 
দন।[৫২][৫৩][৫৪][৫৫] ১৯৭১ সােলর ১৭ই িডেস র শখ পিরবারেক গহৃব ী করা হ ,[৫৬] শখ কামাল ও জামাল পাহারারত সনােদর চাখ ফাঁিক িদে  
পািলে  িনরাপদ ােন চেল যান এবং মিু  সং ােম যাগ দন। শখ মিুজেবর া  পুেরা পিরবারই ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ  রােত সনা অিভযােন 
িনহত হন। শধুমুা  শখ হািসনা ও শখ রহানা পি ম জামািনেত মেণ থাকার কারেণ বেঁচ যান। শখ মিুজব হেলন ি শ বংেশা ূত লবার পা র 
রাজনীিতিবদ উিলপ িসি ক এর নানা,[৫৭] িযিন ২০১৫ সােলর সাধারণ িনবাচেনর পর থেক এখন পয  হ া ে ড অ া  িকলবােনর পালােম  
সদস ।[৫৮] 
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Description 
Sheikh Mujibur Rahman, shortened as Sheikh Mujib or just Mujib, was a Bangladeshi politician 
and statesman. He is the founding father of the People's Republic of Bangladesh. Wikipedia 

Born: March 17, 1920, Tungipara 

Assassinated: August 15, 1975, Dhaka 

Spouse: Sheikh Fazilatunnesa Mujib (m. ?–1975) 

Books: Karagarer Rojnamcha, MORE 

Parents: Sheikh Lutfar Rahman, Sayera Khatun, Sheikh Lutfur Rahman 

Education: Maulana Azad College, University of Dhaka, University of Calcutta 

 


