
কে র নামঃ িজব বষ উপলে  উপেজলা পিরষদ চ ের “ব ব  রাল” াপন। 
বা বায়নকারীঃ উপেজলা পিরষেদর রাজ  তহিবেলর অথায়েন। 

 
হাজার বছেরর  বা ালী ব ব  শখ িজ র রহমান ফিরদ র 
জলার গাপালগ  মহ মার ীপাড়া ােম ১৯২০ সােলর ১৭ মাচ 

জ হণ কেরন। ত র িপতা শখ ৎফর রহমান িছেলন গাপালগ  
দওয়ািন আদালেতর সের াদার। িজব ছয় ভাই- বােনর মে  তীয ়

িছেলন। িতিন ানীয ়গীমাডা া েল াথিমক িশ া লাভ কেরন। চােখর 
সম ার কারেণ ত র াথিমক িশ া চার বছর াহত হয়। ১৯৪২ সােল 
িতিন গাপালগ  িমশনারী ল থেক াি ক, ১৯৪৪ সােল কলকাতার 
ইসলািমযা় কেলজ থেক আই.এ এবং একই কেলজ থেক ১৯৪৭ সােল 
িব.এ পাশ কেরন। 
 

 

 

রাজৈনিতক জীবনঃ ল জীবন থেকই িজেবর মে  ন ে র ণাবলীর িবকাশ ঘেট। িতিন যখন গাপালগ  িমশনারী েলর 

ছা  স সময় একবার বাংলার ম ী এ. ক ফজ ল হক ঐ ল পিরদশেন আেসন (১৯৩৯)। শানা যায়, ঐ অ েলর অ ত 

অব ার িত ম ীর ি  আকষেণর জ  ত ণ িজব িবে াভ সংগ ত কেরন। াি ক পােশর পর িজব কলকাতায ় িগেয় 

ইসলািময়া কেলেজ ভিত হন। সখান থেকই িতিন আই.এ ও িব.এ পাশ কেরন। ১৯৪৬ সােল িতিন ইসলািমযা় কেলজ ছা -সংসেদর 

সাধারণ স াদক িনবািচত হন। িতিন ব ীয় ােদিশক সিলম লীেগর একজন সি য় কম  এবং ১৯৪৩ সাল থেক িনিখল ভারত 

সিলম লীগ কাউি েলর সদ  িছেলন। রাজনীিতেত িতিন িছেলন এইচ. এস সাহরাওয়াদ র একজন একিন  অ সারী। ১৯৪৬ 

সােলর সাধারণ িনবাচেন সিলম লীগ শখ িজবেক ফিরদ র জলায় দলীয ় াথ েদর পে  িনবাচনী চারণার দািয়  অপণ কের। 

ভারত িবভােগর (১৯৪৭) পর িতিন ঢাকা িব িব ালেয় আইন অ য়েনর জ  ভিত হন। তেব পড়া না শষ করেত পােরন িন। কারণ 

চ থ িণর কমচারীেদর া  দািব দাওয়ার িত িব িব ালয় ক পে র ঔদাসীে র িব ে  তােদর িবে াভ দশেন উ ািন 

দওয়ার অিভেযােগ ত েক ১৯৪৯ সােলর থমিদেক িব িব ালয ় থেক বিহ ার করা হয়। 

১৯৪৮ সােল ব পািক ান সিলম ছা লীগ গঠেন ধান সংগঠকেদর একজন িছেলন শখ িজব। ব ত জেল অ রীণ থাকা 

অব ায ়নবগ ত ব পািক ান আওয়ামী সিলম লীেগর (১৯৪৯)  স াদেকর িতন  পেদর মে  এক েত িনবািচত হওযা়র 

ম  িদেয় শখ িজেবর সি য় রাজৈনিতক জীবন  হয়। অপর ই  স াদক িছেলন খা কার মাশতাক আহমদ এবং এ. ক 

রিফ ল হােসন। ১৯৫৩ সােল শখ িজব ব পািক ান আওয়ামী সিলম লীেগর সাধারণ স াদক িনবািচত হন এবং ১৯৬৬ সাল 

পয  এ পেদ বহাল িছেলন। ১৯৬৬ সােলই িতিন দেলর সভাপিত হন। দলেক ধমিনরেপ  চির  দওয়ার জ  ১৯৫৫ সােল িজেবর 

উে ােগ দেলর নাম হেত ‘ সিলম’ শ  বাদ দওয়া হয়। ১৯৪৭ সােলর পর রাজনীিতেত ত র য ধমিনরেপ  ি ভি র উে ষ 

ঘেটিছল এ িছল তারই িতফলন। 

আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক কােজ েরা ির আ িনেয়ােগর জ  শখ িজ র রহমান ম ী আতাউর রহমান খােনর মি সভায ়

(১৯৫৬-৫৮) মা  নয় মাস কােজর পর ম ীপেদ ই ফা দন। ১৯৬৪ সােল জনােরল আইয়ুব খােনর শাসনামেল আওয়ামী লীগেক 

ন ীিবত করার মেতা সাহিসকতা দিখেয়েছন শখ িজব, যিদও ত র রাজৈনিতক  সাহরাওয়াদ  রাজৈনিতক দল িলেক 

িনিষ  রেখ পািক ােন সাংিবধািনক শাসন নঃ িত ার জ  াশনাল ডেমাে ক  নােম এক  রাজৈনিতক মাচার 



ানাের কাজ করার সপে  িছেলন। পািক ান ধারণা র াপাের ইেতামে ই িজেবর মাহ ি  ঘেটিছল। পািক ােনর ি তীয় 

গণপিরষদ ও আইনসভার সদ  (১৯৫৫-১৯৫৬) এবং পরবত েত জাতীয় পিরষেদর সদ  (১৯৫৬-১৯৫৮) িহেসেব ত র এমন ধারণা 

হেয়িছল য, ব পািক ােনর িত পি ম পািক ােনর নতােদর মেনাভােবর মে  সমতা ও সৗ া  বাধ িছল না। 

শখ িজব িছেলন ভাষা আে ালেনর থম কারাব ীেদর একজন (১১ মাচ ১৯৪৮)। ১৯৫৫ সােলর ২১ সে র পািক ান 

গণপিরষেদ বাংলা ভাষার ে  ত র দ  ভাষণ িছল উে খেযা । মা ভাষায় ব  রাখার অিধকার দািব কের শখ িজ র 

রহমান বেলন, 

‘আমরা এখােন বাংলায় কথা বলেত চাই। আমরা অ  কােনা ভাষা জািন িক জািন না তােত িক ই যায় আেস না। যিদ মেন হয় 

আমরা বাংলােত মেনর ভাব কাশ করেত পাির তাহেল ইংেরিজেত কথা বলেত পারা সে ও আমরা সবসময ়বাংলােতই কথা বলব। 

যিদ বাংলায় কথা বলেত দওয়া না হয় তাহেল আমরা পিরষদ থেক বিরেয় যােবা। িক  পিরষেদ বাংলায ়কথা বলেত িদেত হেব। 

এটাই আমােদর দািব।’ 

এছাড়া ১৯৬৬ সােল িতিন ত র িব াত ছযদ়ফা কম চী ঘাষণা কেরন এবং এই ছয় দফােক আ ািযত় কেরন ‘আমােদর 

(বাঙািলেদর) ি  সনদ’ েপ। দফা েলা হেলা : ১. ফডােরল রা  গঠন এবং সাবজনীন া  বয়  ভাটািধকােরর িভি েত 

সংসদীয় প িতর সরকার বতন; ২. িতর া ও পররা  তীত অপর সকল িবষয ় ফডাের ং ইউিনট বা ােদিশক সরকার িলর 

হােত  করা; ৩. ই রাে র জ  থক া চা  করা অথবা ব পািক ান থেক পি ম পািক ােন লধন পাচার রােধ 

কাযকর ব া হণ; ৪. করােরােপর সকল মতা ফডাের ং রা িলর হােত  করা; ৫. আ জািতক বািণেজ র ে  

রা স হেক াধীনতা দান; ৬. রা স হেক িনেজর িনরাপ ার জ  িমিলিশয়া বা আধা সামিরক বািহনী গঠেনর মতা দান 

করা। সংে েপ এ কম চীর ম  িদেয় রাজনীিতর িত ত র এক তন ি ভ ী উে ািচত হয়। তপে  ছয়-দফা কম চীর অথ 

িছল কাযত ব পািক ােনর জ  াধীনতা। সকল রাজৈনিতক দেলর র ণশীল সদ রা এ কম চীেক আতে র চােখ দখেলও 

এটা ত ণ জ  িবেশষত ছা , বক এবং মজীিব মা েষর মে  তন জাগরেণর ি  কের। 

উে  য, ১৯৬৯ সােলর থমিদেক িবেশষত ত ণ জে র ারা সংগ ত গণআে ালন এমন এক পযােয় পৗঁেছ য আইয়ুর 

সরকার দেশ আস  এক  হ  এড়ােনার চ ায ়মামলা  ত াহার কের নয়। শখ িজব ১৯৬৯ সােলর ২২ ফ য়াির িনঃশত 

ি লাভ কেরন। 

১৯৭০ সােলর িডেস র মােস অ ি ত পািক ােনর থম সাধারণ িনবাচেনর ম  িদেয় ব ব  শখ িজ র রহমান ব পািক ােনর 

জনগেণর একমা  খপা  িহেসেব আিব ত হন। ত র ন ে  আওয়ামী লীগ পািক ান জাতীয় পিরষেদ ব পািক ােনর জ  বরা  

১৬৯  আসেনর মে  ১৬৭  আসেন (মিহলােদর জ  সংরি ত সাত  আসন সহ) জযল়াভ কের। আপামর জনগণ ত েক ছয়দফা 

মতবােদর পে  িনর শ াে ট দান কের। ছয় দফা বা বাযে়নর দািয়  ত র উপরই বতায।় ১৯৭১ সােলর ৩ জা য়াির ব ব  

শখ িজ র রহমান ব পািক ােনর সব িতিনিধেদর উপি িতেত রমনা রসেকােস এক  ভাবগ ীর অ ােনর আেয়াজন কেরন 

এবং শপথ নন য, পািক ােনর শাসনত  ণয়েনর সময় তারা কখনও ছয়দফা থেক িব ত হেবন না। 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ব ব ু র ৭ই মােচর ঐিতহািসক ভাষন 

১৯৭১ সােলর ৭ মাচ িজব রসেকাস মযদ়ােন দশ ল  লােকর 

িবশাল জমােয়েত ত র ঐিতহািসক ভাষণ দন যা বাঙািল জািতর 

ইিতহােস গ সি ণ িহেসেব িচি ত থাকেব। িজব ত র 

ভাষেণ িনবািচত িতিনিধেদর কােছ মতা হ া র করেত থ 

সামিরক ক পে র িব ে  িনিদ  িক  অিভেযাগ আেনন। 

ব ৃতার শেষ িজব ঘাষণা কেরন: ‘ েত ক ঘের ঘের গ গেড় 

তাল। তামােদর যা িক  আেছ তাই িনেয় শ র মাকািবলা 

করেত হেব... মেন রাখবা, র  যখন িদেয়িছ, র  আেরা দব, 

এেদেশর মা ষেক  কের ছাড়েবা ইনশা াহ... এবােরর 

সং াম আমােদর ি র সং াম, এবােরর সং াম াধীনতার 

সং াম। 

অবেশেষ দীঘ ০৯ মাস র য়ী সংঘেষর পর পািক ানী হানাদার বািহনীেক পরািজত কের বাংলােদশ াধীনতা অজন কের।  

 

িজব বষ উপলে  হাজার বছেরর  বা ালী শখ িজ র রহমানেক রণ করা লে  উপেজলা পিরষেদর িনজ  অথায়েন 
ব ব  রাল উপেজলা চ ের াপন করা হয়।  

  

 

ব ব ু  মূ রাল 
উপেজলা চ র,প গড় সদর,প গড়। 


