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eেস েপৗঁছােব তার মরেদহ। িবমানব র েথেক তা েনoয়া হেব তার 36/িস ি ন েরােডর ি ন িভu 
aয্াপাট র্েমে । েসখান েথেক িনেয় যাoয়া হেব ঢােকশব্রী জাতীয় মি ের। সকাল 22টায় সব র্সাধারেণর া 
জানােনার জ  েক ীয় শহীদ িমনাের েনoয়া হেব। দুপুর সােড় 23টা পয র্  সি িলত সাং িতক েজােটর 
ব াপনায় নাগিরক া িল েশেষ েনoয়া হেব রামকৃ  িমশেন। eর পর দুপুের সবুজবােগর রাজারবাগ 

বরেদশব্রী কালীমি র o শােন েশষকৃতয্ aনুি ত হেব সুবীর ন ীর। বের  ক িশ ী সুবীর ন ীর মৃতুয্েত 
সং িত a েন েনেম eেসেছ েশােকর ছায়া। স য়াত ei িশ ীর মৃতুয্েত েশাক কাশ কেরেছন রা পিত 
আবদুল হািমদ o ধানম ী েশখ হািসনা, ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী, িবেরাধীদলীয় েনতা হুেসiন মুহ দ 
eরশাদ, পররা ম ী ড. e েক আ ল েমােমন, ত ম ী ড. হাছান মাহমুদ, পিরেবশ, বন o জলবা  পিরবত র্নম ী 
েমা. শাহাব uি ন, িব ান o যুি ম ী পিত iয়ােসফ oসমান, পাব র্তয্ চ াম চুি  বা বায়ন কিমিটর 
আহব্ায়ক আবুল হাসানাত আবদু াহ, সং িত িতম ী েক eম খািলদ, জাতীয় সমাজতাি ক দল-েজeসিড 
সভাপিত আ স ম আবদুর রব o সাধারণ স াদক আবদুল মােলক রতন, জােকর পািট র্র েচয়ার ান পীরজাদা 
েমা ফা আমীর ফয়সালসহ িবিশ জন। 
 
সুবীর ন ীর িবেদহী আ ার শাি  কামনা কের রা পিত আবদুল হািমদ গভীর সমেবদনা জানান িশ ীর েশাকস  
পিরবােরর সদ েদর জ । েশাকবাত র্ায় িতিন বেলন, 'সুবীর ন ীর মৃতুয্ বাংলােদেশর স ীত জগেতর জ  eক 
aপূরণীয় িত।' রা পিতর পাশাপািশ েশাকবাত র্ায় ধানম ী েশখ হািসনা বেলন, 'পাঁচবােরর জাতীয় চলি  
পুর ার া  ei জনি য় িশ ী তার কেম র্র মা েম মানুেষর হৃদেয় ে েচ থাকেবন।' গত 25 eি ল ম েল 
eকিট পািরবািরক aনু ােন েযাগ িদেয় ঢাকা েফরার পেথ u রার কাছাকািছ আসেতi শারীিরক aব ার aবনিত 
হেত শুরু কের সুবীর ন ীর। eর পর েসখান েথেক সরাসির তােক িসeমeiেচ েনoয়া হয়। হাসপাতােল েনoয়ার 
পরi লাiফ সােপােট র্ েনoয়া হেয়িছল তােক। 
 
2৯64 সােলর 2৯ নেভমব্র হিবগ  েজলার বািনয়াচং uপেজলার ন ীপাড়ায় জ হণ কেরন সুবীর ন ী। বাবার 
চাকিরসূে  তার ƣশশব েকেটেছ চা বাগােন। পিরণত বয়েস গােনর পাশাপািশ চাকির কেরেছন াংেক। াiমাির 
েল পড়ার সময় মা পুতুল রানীর কােছ তার স ীেত হােতখিড়। eরপর o াদ বাবর আলী খােনর কােছ শা ীয় 

স ীেতর তািলম েনন। িসেলট েবতাের িতিন থম গান কেরন 2৯78 সােল। eরপর 2৯81 সােল ঢাকা েরিডoেত 
গােনর সুেযাগ পান। েরিডoেত তার থম গান 'যিদ েকu ধূপ েজব্েল েদয়'। সুবীর ন ী েরিডo েথেক েটিলিভশন, 
eরপর চলি ে  েগেয়েছন aসংখয্ জনি য় গান। 2৯87 সােল আবদুস সামাদ পিরচািলত 'সূয র্ হণ' চলি ে র 
মা েম ে াক শুরু কেরন। 2৯89 সােল মুি  পাoয়া আিজজুর রহমােনর 'aিশি ত' চলি ে  সািবনা 
iয়াসিমেনর সে  গাoয়া 'মা ার সাব আিম নাম-দ খত িশখেত চাi' গানিট াপক জনি য়তা পায়। 2৯92 
সােল কাশ পায় তার থম eকক aয্ালবাম 'সুবীর ন ীর গান'। eরপর আর েথেম থাকার সুেযাগ হয়িন তার। 
ভ -ে াতার তয্াশা পূরেণ গাiেত হেয়েছ eেকর পর eক গান। পাঁচ দশেকর কয্ািরয়াের আড়াi হাজােরর েবিশ 
গােন ক  িদেয়েছন বের  ei ক িশ ী। চলি ে  ে াক কের েসরা পুরুষ িবভােগ 'মহানায়ক' [2৯95], 'শুভদা' 
[2৯97], ' াবণ েমেঘর িদন' [2৯৯৯], 'েমেঘর পের েমঘ' [3115] o 'মহুয়া সু রী' [3126]- ◌া◌ঁচবার জাতীয় 
চলি  পুর ার েপেয়েছন গুণী ei িশ ী। েদেশর স ীতা েন aবদােনর জ  চলিত বছর eকুেশ পদেক ভূিষত 
করা হয় তােক।  


