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আওয়ামী  লীেগর সাধারণ
স াদক  এবং  সড়ক
পিরবহন  ও  সতুম ী
ওবায় ল  কােদর  তার
িচিক সার  জ  যথাযথ
ব ব া নওয়ায় ধানম ী
শখ  হািসনার  কােছ

অেশষ  কৃত তা  জািনেয়
বেলেছন,  ‘আমার  ওই
সমেয়  ধানম ী  শখ
হািসনা পরম মমতা িনেয়
এিগেয়  এেসেছন।  িতিন
একজন  মমতাময়ী  মা।
ব ব ু ক া শখ হািসনা
সিত ই  মাদার  অব
িহউম ািনিট।  তার  কােছ
আমার  ঋেণর  বাঝা
আেরা  বেড়  গল।  তার

কােছ আিম অেশষ ঋেণ বাধা পেড় গলাম। তার খাঁজখবর রাখায় এবং তার তা কামনায় কারান
শিরফ পেড় মানাজাত করায় ব ব রু অপর ক া শখ রহানার কােছও অেশষ কৃত তা কাশ কেরন
ওবায় ল কােদর।’

িস াপুের ই  মাস ১০ িদন িচিক সা শেষ  গতকাল বধুবার স ায় দেশ িফের হযরত শাহজালাল
আ জািতক  িবমান  ব েরর  িভআইিপ  লাউে  আেবগা তু  কে  িতিন  আেরা  বেলন,  একজন
রাজনীিতিবেদর সবেচেয়  বড় অজন জনগেণর ভােলাবাসা।  জনগেণর ভােলাবাসায়  আিম  নতুন  জীবন
পেয়িছ। নতুন উদ েম আওয়ামী লীেগর পােশ থেক কাজ করার ত য় ব  কেরন িতিন। একই সে

ওবায় ল কােদর আওয়ামী লীেগর নতাকমী ও দশবাসীর িত কৃত তা কাশ কের বেলন, ‘আমার
দেলর  সকল  নতাকমীর  িত  কৃত তা  কাশ  করিছ,  যারা  হাসপাতােল  আমার  ওই  সমেয়  ছুেট
এেসিছেলন। ওই সময় আমার মেধ  আিম িছলাম না, আিম জানতাম না আমার কী হেয়েছ।’ ওবায় ল
কােদর বেলন,  ‘সকেলর কােছ কৃত । জীবনটা আসেলই ােতর িত েল চলার মেতা। এই িশ া
জািতর িপতা ব ব ু ও তার ক া শখ হািসনার কাছ থেক পেয়িছ। মতুৃ  পথযা ী অব ায় ধু শখ
হািসনা নাম ধের ডেকিছেলন এবং স সময় আিম তার ডােক সাড়াও িদেয়িছলাম।’

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

গতকাল িবকাল ৫টা ৫৫ িমিনেট ওবায় ল কােদরেক বহনকারী িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র াইটিট
ঢাকার হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব ের অবতরণ কের। ি য় নতােক াগত জানােত আেগ
থেকই িবমান ব ের জেড়া হন আওয়ামী লীেগর নতাকমীরা। এ সময় ফলু িদেয় ওবায় ল কােদরেক
াগত জানান আওয়ামী লীেগর যু  সাধারণ স াদক মাহববু-উল আলম হািনফ, সাংগঠিনক স াদক ও

নৗম ী  খািলদ  মাহমদু  চৗধরুী,  আহেমদ  হােসন,  সংসদ  সদ  শখ  হলাল  উ ীনসহ  দেলর
নতাকমীরা। এর আেগ বাংলােদশ সময় পুর ২টা ১০ িমিনেট াইটিট িস াপুর থেক বাংলােদেশর

উে েশ যা া কের।

গত  ৩  মাচ  ভাের  ঢাকার িনজ বাসায়  াসক   হেল  ওবায় ল  কােদরেক িবএসএমএমইউেয়র
িসিসইউেত ভিত করা হয়। এরপর ভারেতর িবখ াত হূদেরাগ িবেশষ  ডা. দবী শঠীর পরামেশ ৪ মাচ
এয়ার অ া েুলে  কের তােক িস াপুেরর মাউ ট এিলজােবথ হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হয়। সখােন ২০
মাচ  ওবায় ল  কােদেরর  সফল  বাইপাস  সাজাির  হয়।  পের   হওয়ার পর  গত  ৫ এি ল  মাউ ট
এিলজােবথ থেক ছাড়প  পান ওবায় ল কােদর। তেব ওই হাসপাতােলর কােছই ভাড়া বাসায় থেক
িনয়িমত মিডক াল চকআপ কেরন িতিন।

ধানম ীর সে  ওবায় ল কােদেরর সা াত্

ওবায় ল কােদর দীঘ িচিক সা শেষ িস াপুর থেক িফেরই গণভবেন িগেয় ধানম ী ও আওয়ামী লীগ
সভােন ী  শখ হািসনার সে  দখা কেরেছন। গতকাল স া ৭টা ১০ িমিনেট িতিন গণভবেন েবশ
কেরন। ওবায় ল কােদর থেম ধানম ীর পা ছঁুেয় সালাম কেরন। পের অ  হওয়ার আগ থেক 
হওয়া পয  িনেজর শারীিরক অব া তুেল ধেরন। িচিক সার জ  যথাযথ ব ব া নওয়ায় ধানম ী শখ
হািসনার কােছ অেশষ কৃত তা জানােত িগেয় ওবায় ল কােদর কঁেদ ফেলন। এ সময় ধানম ী বেলন,
হায়াত দওয়ার মািলক আ াহ। তখন ধানম ী ও সতমু ী ই জনই মহান আ াহ রা লু আলািমেনর
কােছ কিরয়া আদায় কেরন। ওবায় ল কােদেরর ী ইসরাতুে সা কােদর সখােন উপি ত িছেলন। রাত
সােড় ৮টায় ওবায় ল কােদর তার ীেক িনেয় গণভবন ত াগ কেরন।
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