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ব বnুর ঘিন  সহচর, সােবক সংসদ সদসয্, সােবক রা দতূ, চ gাম utর েজলা আoয়ামী
লীেগর সভাপিত মুিkেযাdা নু ল আলম েচৗধুরী (74) আর েনi (inা িলlািহ oয়া inা
iলাiিহ রািজuন)। 1973 সােল েদেশর pথম সংসদ িনবর্াচেন চ gােমর ফিটকছিড় েথেক
আoয়ামী লীেগর িটিকেট মাt 27 বছর বয়েস িতিন pথম সংসদ সদসয্ িনবর্ািচত হন।

গতকাল রিববার েভার েসায়া 5টায় নগেরর পাঁচলাiেশর েবসরকাির পাকর্  িভu হাসপাতােল
িচিকৎসাধীন aবsায় তাঁর মতুৃয্ হয়। মতুৃয্কােল িতিন stী, দiু েছেল, eক েমেয়সহ aসংখয্
ণgাহী েরেখ েগেছন। নু ল আলম েচৗধুরী দীঘর্িদন ধের িকডিন, uc রkচাপসহ বাধর্কয্জিনত

িবিভn েরােগ ভুগিছেলন।

নু ল আলম েচৗধুরী 1945 সােল চ gােমর ফিটকছিড়েত জngহণ কেরন। তাঁর বাবা মিতuর
রহমান েচৗধুরী,  মা oয়াiজেুnছা েচৗধুরী। চ gাম িব িবদয্ালেয়র pথম বয্ােচর ছাt িছেলন
িতিন। পের িবিসeস পরীkায়o utীণর্ হন। চ gাম িব িবদয্ালয় ছাtলীেগর pিত াতা সাধারণ
সmাদক নু ল আলম েচৗধুরী মহান মিুkযুেd সিkয়ভােব aংশ েনন। 1973 o 1986 সােল
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ফিটকছিড় আসন েথেক িতিন সংসদ সদসয্ িনবর্ািচত হন। 1975 সােল ব বnু হতয্াকাে র
pিতবাদ করায় িতিন দীঘর্ কারা িনযর্াতন েভাগ কেরন।

দীঘর্ রাজৈনিতক জীবেন নু ল আলম েচৗধুরী চ gাম utর েজলা আoয়ামী লীেগর pচার
সmাদক, সাংগঠিনক সmাদক, যুg সাধারণ সmাদক, সহসভাপিত o সবর্েশষ সভাপিতর দািয়t
পালন কেরন। িতিন oমােন বাংলােদেশর রা দতূ, পালী বয্াংেকর পিরচালক, বাংলােদশ চা
েবােডর্ র সদসয্, চ gাম িব িবদয্ালয় েরিজsাডর্  gয্াজেুয়ট েফারােমর েচয়ারময্ান, বাংলােদশ েরড
িkেসn েসাসাiিট, পিরবার পিরকlনা সিমিতসহ িবিভn ধমর্ীয়, িশkা o সামািজক সংগঠেনর
সে  সm ৃk িছেলন।

eিদেক চ gাম মহানগর, utর o দিkণ েজলা আoয়ামী লীগ নু ল আলম েচৗধুরীর মতুৃয্েত
িতন িদেনর েশাক পালেনর েঘাষণা েদয়। গতকাল তাঁর বাসায় eক জ ির েযৗথ সভায় e
uপলেk েনoয়া িবিভn কমর্সূিচর মেধয্ রেয়েছ দলীয় কাযর্ালেয় কােলা পতাকা uেtালন, দলীয়
পতাকা aধর্নিমত রাখা, খতেম েকারআন, েদায়া o িমলাদ মাহিফল। সভায় আগামীকাল লালদীিঘ
মােঠ aনুে য় চার মntীর সংবধর্না sিগত করা হয়। তা ছাড়া আগামী kবার িবেকেল চ gাম
েকndীয় শহীদ িমনার pা েণ েশাকসভা পালেনর িসdাn েনoয়া হয়।

েশাক : আoয়ামী লীেগর সভােনtী pধানমntী েশখ হািসনা নু ল আলম েচৗধুরীর মৃতুয্েত গভীর
েশাক pকাশ কেরেছন। গতকাল eক েশাকবাতর্ ায় pধানমntী মর েমর আtার মাগেফরাত কামনা
করার পাশাপািশ েশাকসnp পিরবােরর সদসয্েদর pিত গভীর সমেবদনা জানান।

আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক o েসতুমntী oবায়দলু কােদর পৃথক eক বাতর্ ায় নু ল আলম
েচৗধুরীর মৃতুয্েত েশাক pকাশ কেরন। তা ছাড়া সােবক মntী iি িনয়ার েমাশাররফ েহােসন eবং
চ gাম utর েজলা আoয়ামী লীেগর পk েথেকo েশাক জানােনা হয়।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
িনবর্াহী সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা,
বািরধারা েথেক pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
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