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জীবন বৃত্তান্ত 

             িীর মবুিদ াদ্ধা অধযক্ষ মবতউর রহমান ১৯৪২ সাদলর ৮ ফেব্রুয়াবর ময়মনবসাংহ সের 
উপদজলার আকুয়া গ্রাদমর এক সম্ভ্রান্ত মুসবলম পবরিাদর জন্মগ্রহণ কদরন। তাাঁর বপতা মৃত আিেরু 
ফরজ্জাক এিাং মাতা মতৃ ফমদহরুদেসা খাতুন। বতবন আকুয়া মদেল প্রাইমাবর সু্কল ফেদক ১৯৫৩ সদন 
প্রােবমক বশক্ষা সমাপ্ত কদরন। এ সময় বতবন িৃহত্তর ময়মনবসাংহ ফজলায় প্রােবমক িৃবত্ত পরীক্ষায় 
প্রেমস্থান অবধকার কদরন। ১৯৫৪ সদন ময়মনবসাংহ ফজলা সু্কদল ষষ্ঠ ফেবণদত ভবতম  হন এিাং সপ্তম 
ফেবণ প মন্ত ফলখা পড়া কদরন। এরপর বতবন নকলা উচ্চ বিেযালদয় অষ্টম ফেবণ সম্পে কদরন। নিম 
ও েশম ফেবণ প মন্ত ময়মনবসাংদহর মৃতুযঞ্জয় সু্কদল পড়াশুনা কদরন এিাং ১৯৫৮ সদন ফমবিক পরীক্ষায় 
কৃবতদের সাদে উত্তীণম হন। ময়মনবসাংহ আনন্দদমাহন কদলজ ফেদক ১৯৬১ সদন বিজ্ঞান বিভাদগ উচ্চ 
মাধযবমক পরীক্ষায় উত্তীণম হন। এরপর ১৯৬৪ সদন আনন্দদমাহন কদলজ ফেদক বিএসবস পরীক্ষায় 
উত্তীণম হন। এ সময় বতবন গেরগাাঁও োনার পাাঁচিাগ উচ্চ বিেযালয় এিাং মদনাহরবে হাবতরবেয়া উচ্চ 
বিেযালদয় বি.এস.বস. বশক্ষক বহদসদি োবয়ে পালন কদরন। এরপর ১৯৬৬ সদন বতবন ঢাকা 
বিশ্ববিেযালদয় প্রাবণবিেযা বিভাদগ ভবতম  হদয় ১৯৬৭ সদন এম.এস.বস. সম্পে কদরন। এম.এস.বস. 
পাদশর পর বতবন জামালপুর ফজলার নাবন্দনা কদলজ এিাং ময়মনবসাংদহর নাবসরািাে কদলদজ 
প্রাবণবিেযার বশক্ষক বহদসদি চাকুরী কদরন। বতবন স্বল্পকালীন সমদয়র জনয ময়মনবসাংহ কদলদজও 
বশক্ষকতা কদরন।    

  অধযক্ষ মবতউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিেযালদয় অধযয়নকাদল তৎকালীন ঢাকা হল িতম মাদন ে. 
ফমাহাম্মে শবহেলু্লাহ হদলর ছাত্রলীদগর সহ-সভাপবত বহদসদি োবয়ে পালন কদরন। ১৯৫৮ সাদল বতবন 
িাাংলাদেশ আওয়ামী লীদগ ফ াগোন কদরন। সাাংগঠবনক জীিদন অধযক্ষ মবতউর রহমান েইুিার 

ময়মনবসাংহ ফজলা আওয়ামী লীদগর সাধারণ সম্পােক বছদলন। বতবন ফজলা আওয়ামী লীদগর সভাপবত 
বহদসদি ১৯৯৬ সাল ফেদক িতম মান সময় প মন্ত ফমাট ১৮ িছর োবয়ে পালন করদছন। এছাড়াও 
িতম মাদন বতবন িাাংলাদেশ আওয়ামী লীদগর জাতীয় বনিমাহী কবমটির সম্মাবনত সেসয বহদসদি 
বিতীয়িাদরর মদতা গুরুেপণূম োবয়ে পালন করদছন। 

  



            বনিমাবচত জনপ্রবতবনবধ বহদসদি জনদনতা িীর মুবিদ াদ্ধা অধযক্ষ মবতউর রহমান িাাংলাদেশ 
জাতীয় সাংসদের ১৪৯ (ময়মনবসাংহ-৪) আসন ফেদক ১৯৮৬, ১৯৯৬ ও ২০০৮ সাদলর বনিমাচদন 
বতনিার সাংসে সেসয বনিমাবচত হন। ২০০৮ সাদল িাাংলাদেশ জাতীয় সাংসদে বতবন জাতীয় সাংসদের 

অেম মন্ত্রণালয় সম্পবকম ত স্থায়ী কবমটির সেসয বহদসদি োবয়ে পালন কদরন। নিম সাংসদে বতবন 
ফরলপে মন্ত্রণালয় সম্পবকম ত সাংসেীয় স্থাবয় কবমটি’র সভাপবত, ধমম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পবকম ত স্থায়ী 
কবমটি’র সম্মাবনত সেসয, জাতীয় সার সমন্বয় ও বিতরণ কবমটি’র সেসয, িাাংলাদেশ মৎসয গদিষণা 
ইনবিটিউদটর সেসয, ইসলাবমক োউদেশদনর ফিােম  অি গভনমরদসর  গভনমর, জাতীয় বিশ্ববিেযালদয়র 

বসদনট সেসয বহদসদি োবয়ে পালন কদরন। এছাড়া বতবন ১৯৯৬ সদন একিার িাাংলাদেশ কৃবষ 
বিশ্ববিেযালদয়র বসবেদকট ফমম্বার এিাং ২০০৮ সাল ফেদক িতম মান সময় প মন্ত পরপর বতনিার 
বসবেদকট ফমম্বার বহদসদি োবয়ে পালন করদছন। বতবন স্বাধীনতার পর ফেদক ফমাট বতনিার 
ময়মনবসাংহ ফপৌরসভার বনিমাবচত ফময়র বহদসদি োবয়ে পালন কদরন। 

             িীর মুবিদ াদ্ধা অধযক্ষ মবতউর রহমান রাজননবতক কারদণ বিবভে সমদয় কারািরণ কদরন। 
১৯৭৫ ফেদক ১৯৭৭ সন প মন্ত  েইু ফময়াদে েীর্ম ২৩ মাস কারািরণ কদরন। বতবন ২০০২ সাদল 
ময়মনবসাংদহর চারটি বসদনমা হদল ফিামা হামলার বমেযা মামলায় কারািরণ কদরন। শতপ্রদলাভদনর মুদখ 
িাাংলাদেশ আওয়ামী লীদগর রাজনীবতর প্রবত অবিচল ফেদক বতবন তাাঁর সাাংগঠবনক োবয়ে পালন 
করদত োদকন। িাাংলাদেশ আওয়ামী লীদগর রাজনীবতদত অকৃবত্রম অিোদনর জনয অধযক্ষ মবতউর 
রহমান ‘মুবজি েশমন িাস্তিায়ন পবরষে’ কতৃম ক ২০০০ সাদল ‘িঙ্গিনু্ধ পেক’ লাভ কদরন। 

             অধযক্ষ মবতউর রহমান একজন িীর মুবিদ াদ্ধা। বতবন মবুিদ াদ্ধাদের প্রবশক্ষক ও সেল 
সাংগঠদকর োবয়ে পালন কদরন। এ সময় মবুি ুদদ্ধর রণাঙ্গদন বতবন সরাসবর অাংশগ্রহণ কদরন। মহান 

মুবি ুদদ্ধ ভারদতর ফমর্ালয় রাদজযর ঢালু  ুি বশবিদরর ইনচাজম  বছদলন। মহান মুবি ুদদ্ধ ১১ নম্বর 
ফসক্টদর তাাঁর ফনতৃদে অসাংখয মুবিদ াদ্ধা  ুদদ্ধর প্রবশক্ষণ গ্রহণ কদরন এিাং পাবকস্তানী িাবহনীর বিরম্নদ্ধ 
তীব্র প্রবতদরাধ গদড় তুদলন। তাাঁর ফনতৃদে ১০ বেদসম্বর ময়মনবসাংহ হানাোর মুি হয়। 

             মহান মুবি ুদদ্ধ বিজয় লাদভর পর জাবতর বপতা িঙ্গিনু্ধ ফশখ মুবজিুর রহমাদনর আহিাদন 
সাড়া বেদয় অধযক্ষ মবতউর রহমান রণাঙ্গন ফছদড় ফেশ গঠদনর কাদজ মদনাবনদিশ কদরন। বতবন 
িৃহত্তর ময়মনবসাংদহ অসাংখয বশক্ষা প্রবতষ্ঠান এিাং সামাবজক-সাাংসৃ্কবতক সাংগঠন গদড় তুদলন। ১৯৬৯ 
সাদলর গণআদন্দালদন শাহাোত িরণকারী আলমগীর মনসুর বমটুুরর নাদম ১৯৬৯ সাদল বতবন 
আলমগীর মনসুর বমটুুর ফমদমাবরয়াল কদলজ প্রবতষ্ঠা কদরন। প্রবতষ্ঠাকাল ফেদক ২০০২ সাল প মন্ত প্রায় 
৩৪ িছর বতবন এ কদলদজর অধযক্ষ বহদসদি োবয়ে পালন কদরন। ২০০২ সাদল বতবন িীর মুবিদ াদ্ধা 
অধযক্ষ মবতউর রহমান একাদেমী সু্কল এে কদলজ প্রবতষ্ঠা কদরন। এছাড়া বতবন প্রবতষ্ঠা কদরন 

ফমদহর রাজ্জাক ফিসরকাবর প্রােবমক বিেযালয়। প্রবতষ্ঠা কদরন িাসািাবড় মাদকম ট ও গাবঙ্গনাপাড় হকাসম 
মাদকম ট, ময়মনবসাংহ। বতবন নাবসরািাে গালমস সু্কল, শহীে সসয়ে নজরুল ইসলাম কদলজ এিাং নওমহল 
সানফ্লাওয়ার বপ্র-কযাদেট সু্কল প্রবতষ্ঠায় বিদশষ ভূবমকা পালন কদরন। তাছাড়াও একাবধক মসবজে 
মাদ্রাসা প্রবতষ্ঠা কদরন। 

             একজন বশক্ষা উদেযািা ও বশক্ষা অনুরাগী বহদসদি বতবন িহু সু্কল ও কদলজ পবরচালনায় তাাঁর 
েক্ষ ফনতৃদের গুণািলীদক কাদজ লাবগদয়দছন। বতবন ময়মনবসাংদহর নাবসরািাে কদলজ, ময়মনবসাংহ 

মহাবিেযালয়, ময়মনবসাংহ মবহলা বেগ্রী কদলজ, আলমগীর মনসুর ফমদমাবরয়াল কদলজ, ইসলাবম 
একাদেমী, আকুয়ািাবড় মাদ্রাসা পবরচালনা কবমটি’র সভাপবত বহদসদি োবয়ে পালন কদরদছন। 
তাছাড়াও ময়মনবসাংদহর বিবভে বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদন োবয়ে পালন কদরদছন। 



             অধযক্ষ মবতউর রহমান রাজনীবত, বশক্ষা, সামাবজক ও সাাংসৃ্কবতক ফক্ষদত্র অসামানয অিোদনর 
স্বীকৃবতস্বরূপ একাবধক পুরস্কার লাভ কদরন। বতবন The United Cultural Convention, United State of 

America কতৃম ক ২০০৫ সাদল ‘International Peace Prize’ পেদক ভূবষত হন। এছাড়ও বতবন 
International Biographical Center England কতৃম ক ২০০২ সাদল Outstanding Intellectuals of the 21st 

Century’ পেদক ভূবষত হন। 

             বতবন সরকাবর োবয়ে পালন ও িযবিগত প্রদয়াজদন জামমানী, বসঙ্গাপুর, ফসৌবে আরি, মালদয়বশয়া 
এিাং ভারত সহ বিবভে ফেশ পবরভ্রমণ কদরন। 

             পড়াশুনার পাশাপাবশ ছাত্র জীিদন অধযক্ষ মবতউর রহমান ফখলাধলুা ও সাাংসৃ্কবতক কমমকাদে 
বিদশষ পারেবশমতা প্রেশমন কদরন। বতবন অবভনয়, নাটক, আিৃবত্তসহ নানা প্রকার সাাংসৃ্কবতক কমমকাদে 
অাংশগ্রহণ কদরন। ঢাকা বিশ্ববিেযালয় এর ১৯৬৭-৬৮ ফসশদন প্রাবণবিেযা বিভাগ ফেদক েুটিল ফখলা 
প্রবতদ াবগতায় বিদশষ সম্মাদন ভূবষত হন। 

             িাাংলাদেশ জাতীয় সাংসদের ৫ জানুয়াবর ২০১৪ বনিমাচদন বিজয়ী েল বহদসদি িাাংলাদেশ 
আওয়ামী লীদগর ফনতৃদে মহাদজাট সরকার গঠন কদর। ১২ জানয়ুাবর তাবরদখ প্রধানমন্ত্রী ফশখ 
হাবসনার প্রধানমন্ত্রীদে গঠিত মহাদজাট সরকাদর িীর মুবিদ াদ্ধা অধযক্ষ মবতউর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী 
িাাংলাদেশ সরকাদরর ধমম বিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী বহদসদি শপে গ্রহণ কদর েক্ষতার সাদে 
োবয়ে পালন করদছন। 

 


