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রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীসহ তিতিন্ন মহললর শ াক 

যুগান্তর তরলপার্ ট 

সালিক রাষ্ট্রপতি, জািীয় সংসলের তিলরাধীেলীয় শনিা ও জািীয় পার্ট টর শেয়ারম্যান হুলসইন মুহম্মে এর ালের মৃত্যুলি গিীর শ াক 

ও দুঃখ প্রকা  কলরলেন রাষ্ট্রপতি শমা. আিদুল হাতমে, প্রধানমন্ত্রী শ খ হাতসনা, তিকার ড. ত রীন  ারতমন শেৌধুরী, মতন্ত্রপতরষে 

সেস্যসহ তিতিন্ন রাজননতিক েললর  ীষ ট শনিারা। 

পৃথক শ াক িািটায় িারা হুলসইন মুহম্মে এর ালের েীর্ ট কম টময় জীিলনর কথা উলেখ কলরন এিং িার তিলেহী আত্মার  াতন্ত কামনা 

কলরন। িারা এর ালের শ াকসন্তপ্ত  পতরিালরর সেস্যলের প্রতি গিীর সমলিেনা প্রকা  কলরন। প্রধানমন্ত্রী শ খ হাতসনা শ াকিািটায় 

তিলরাধীেলীয় শনিা তহলসলি সংসলে হুলসইন মুহম্মে এর ালের গঠনমূলক ভূতমকার কথা স্মরণ কলরন। তিতন মরহুলমর আত্মার 

মাগলেরাি কামনা এিং িার শ াকসন্তপ্ত  পতরিালরর সেস্যলের প্রতি গিীর সমলিেনা জানান।  

এেড়াও শ াক প্রকা  কলরলেন শডপুর্ট তিকার অ্ুাডলিালকর্ েজলল রাতি তময়া, তেে হুইপ নূর ই আলম শেৌধুরী তলর্ন, আওয়ামী 

লীগ সাধারণ সম্পােক এিং সড়ক পতরিহন ও শসত্যমন্ত্রী ওিায়দুল কালের, মুতিযুদ্ধ তিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম শমাজালম্মল হক, 

আইনমন্ত্রী আতনসুল হক, অ্থ টমন্ত্রী আ হ ম মুস্তো কামাল, ১৪ েললর মুখপাত্র ও সালিক মন্ত্রী শমাহাম্মে নাতসম, পতরলি  িন ও 

জলিায়ু পতরিিটনমন্ত্রী শমা.  াহাি উতিন, পতরকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান, শরলপথমন্ত্রী শমা. নূরুল ইসলাম সুজন, সমাজকল্যাণমন্ত্রী 

নুরুজ্জামান আহলমে, ভূতমমন্ত্রী সাইফুজ্জামান শেৌধুরী, িাতণজুমন্ত্রী র্টপু মুনত  ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এলক আিদুল শমালমন, জািীয় পার্ট টর 

শপ্রতসতডয়াম সেস্য এিং সালিক মাতহলা ও ত শু তিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্ুাডলিালকর্ সালমা ইসলাম এমতপ, যমুনা গ্রুলপর শেয়ারম্যান 

তিত ষ্ট ত ল্পপতি নুরুল ইসলাম, শনৌপতরিহন প্রতিমন্ত্রী খাতলে মাহমুে, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী  রীে আহলমে, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী 

শকএম খাতলে, শ্রম ও কম টসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুতেয়ান, সালিক শরলপথমন্ত্রী শমা. মুতজবুল হক এমতপ। 

রাজননতিক শনিালের মলে তিএনতপ মহাসতেি তমজটা েখরুল ইসলাম আলমগীর, তিকল্পধারা িাংলালেল র শপ্রতসলডন্ট সালিক 

রাষ্ট্রপতি অ্োপক ডা. এতকউএম িেরুলিাজা শেৌধুরী ও মহাসতেি শমজর (অ্ি.) আিদুল মান্নান, ওয়াকটাস ট পার্ট টর সিাপতি রাল ে 

খান শমনন ও সাধারণ সম্পােক েজলল শহালসন িাে া, জািীয় পার্ট ট (শজতপ) শেয়ারম্যান আলনায়ার শহালসন মঞ্জু ও মহাসতেি শ খ 

 হীদুল ইসলাম, কল্যাণ পার্ট টর শেয়ারম্যান শমজর শজনালরল (অ্ি.) সসয়ে মুহাম্মে ইিরাতহম, জািীয় সমাজিাতন্ত্রক েললর (জাসে) 

সিাপতি হাসানুল হক ইনু ও সাধারণ সম্পােক ত তরন আখিার, জািীয় সমাজিাতন্ত্রক েললর (লজএসতড) সিাপতি আ স ম আিদুর 

রি ও সাধারণ সম্পােক আিদুল মাললক রিন, কৃষক শ্রতমক জনিা লীগ সিাপতি িঙ্গিীর কালের তসতিকী ও সাধারণ সম্পােক 

হাতিবুর রহমান শখাকা, জািীয় পার্ট ট (জাের) শেয়ারম্যান শমাস্তো জামাল হায়োর ও মহাসতেি জােরুোহ খান শেৌধুরী, জালকর 

পার্ট টর শেয়ারম্যান শমাস্তো আমীর েয়সল, িাংলালে  ন্যা নাল আওয়ামী পার্ট টর (ন্যাপ) শেয়ারম্যান শজলিল রহমান গাতন ও 

মহাসতেি এম শগালাম শমাস্তো ভূইঁয়া, ন্যা নাল শডলমালের্টক পার্ট টর (এনতডতপ) শেয়ারম্যান শখান্দকার শগালাম শমার্ত্টজা ও মহাসতেি 

মঞ্জুর শহালসন ঈসা হুলসইন মুহম্মে এর ালের মৃত্যুলি গিীর শ াক প্রকা  কলরলেন। 

এোড়া শ াক প্রকা  কলরলেন- শহোজলি ইসলাম িাংলালেল র আমীর আোম্মা  াহ আহমে  েী, িাংলালে  ইসলামী ফ্রলন্টর 

শেয়ারম্যান এমএ মান্নান, সাধারণ সম্পােক এমএ মতিন, ইতিতনয়াস ট ইন্সর্টর্টউ ন িাংলালেল র (আইইতি) শকন্দ্রীয় কতমর্টর 

প্রতসলডন্ট প্রলকৌ লী শমা. আিদুস সবুর, সাধারণ সম্পােক প্রলকৌ লী খন্দকার মনজুর শমাল টে, ইতিয়ান িংল াদ্ভূে উদু টিাষী সংখ্যালঘু 

কাউতন্সল িাংলালেল র শপ্রতসলডন্ট শমা.  ামীম, শসলের্াতর শজনালরল আেজাল ওয়াসী, িাসানলর্ক থানা জািীয় পার্ট টর সিাপতি 

মতনরুজ্জামান, সাধারণ সম্পােক আিাউর রহমান, োরেীনা  রীলের পীর মাওলানা  াহ শমাহাম্মে শমালহিেুাহ, িাংলালে  

জমইয়ালি তহযবুোহ শকন্দ্রীয় েেিলরর তসতনয়র আমীর হযরি মাওলানা  াহ আবু শনোর উতিন আহমে। শ াক প্রকা  কলরলেন 

শমাহালমডান শিার্ট টং ক্লাি তলতমলর্লডর পতরোলকমণ্ডলী, স্থায়ী সেস্য ও কম টোরীরা।   



সােল্য-ব্যথ টিায় এর াে িতণ টল জীিলনর অ্তধকারী উলেখ কলর শ াকিািটায় অ্োপক ডা. এতকউএম িেরুলিাজা শেৌধুরী িললন, 

‘উত্থান-পিন এিং সােল্য-ব্যথ টিায় িতণ টল জীিলনর অ্তধকারী এর াে প্রিল প্রতিলরালধর মুলখ একর্ট রাজননতিক সংগঠন ধলর 

শরলখতেললন। তিতন িহু অ্নুসারী সৃতষ্ট কলরলেন। এর াে ইতিহালসর পািায় অ্লমােনীয় স্বাক্ষর শরলখ শগলেন।’  

িঙ্গিীর কালের তসতিকী িললন, ‘পৃতথিীর ইতিহালস শকালনা সস্বর াসক ক্ষমিা োড়ার পর পুনরায় রাজনীতি করলি পালরনতন। 

এলক্ষলত্র এর াে তেললন ব্যতিেম। তিতন শুধু রাজনীতিই কলরনতন জনগলণর সমথ টন তনলয় জািীয় সংসে তনি টােলন িারিার তনি টাতেি 

হলয়লেন। িাংলালেল র রাজননতিক ইতিহালস হুলসইন মুহম্মে এর াে এক অ্পতরহায ট নাম।’ জািীয় পার্ট ট (কাজী জাের) শেয়ারম্যান 

শমাস্তো জামাল হায়োর িললন, ‘গ্রাম িাংলার অ্ভূিপূি ট উন্নয়নসহ সারা শেল র অ্থ টননতিক সমৃতদ্ধ ও স্বয়ম্ভরিা অ্জটলনর শক্ষলত্র 

হুলসইন মুহম্মে এর ালের উলযাগ ও অ্িোলনর কথা জাতি তেরকাল শ্রদ্ধািলর স্মরণ করলি।’ 

জািীয় সমাজিাতন্ত্রক েললর (লজএসতড) সিাপতি আ স ম আিদুর রি িললন, ‘ক্ষমিায় আসার পদ্ধতি এিং  াসনকালীন সমলয় তকছু 

তিষয় তনলয় িার তিরুলদ্ধ সমাললােনা থাকললও উপলজলা ব্যিস্থা প্রিিটন, প্র াসন ও তিোর তিিালগর তিলকন্দ্রীকরণ, অ্িকাঠালমাগি 

উন্নয়ন, স্বাস্থুনীতিসহ শযসি সংস্কারমূলক কম টকালণ্ডর সূেনা কলরতেললন িার জন্য তিতন সি সময় প্র ংতসি থাকলিন।’ 

গণস্বাস্থু শকলন্দ্রর প্রতিষ্ঠািা ডা. জােরুোহ শেৌধুরী িললন, তিতন (এর াে) শেল র অ্িুন্ত িদ্র একজন রাজনীতিতিে তেললন। উতন 

কাউলক কটূতি কলরনতন। উনার তহংসা-তিলেষ তেল না। শ ষ জীিলন রাজনীতি না করলি পারার অ্ন্যিম কারণ মঞ্জুর হিুা মামলা। 

এর্া িালক িীিসন্ত্রস্ত কলর শরলখতেল। িয় শথলক মুতি শপলল হয়লিা রাজনীতিলি আলরকটু অ্িোন রাখলি পারলিন। আমার মলন 

হয়, আজলকর তেলন উনার িাললার্াই মলন রাতখ। তিতন আরও িললন, এর াে িাংলালেল র অ্িুন্ত ত তক্ষি রাষ্ট্রপতি তেললন। উতন 

একমাত্র রাষ্ট্রপতি তযতন তিশ্বতিযাললয়র হলল শথলক পড়াল ানা কলরলেন। হলল থাকার একর্া সুেল হল তিতিন্ন শশ্রতণর শলাকলক শেনা 

যায়। 

েট্টগ্রাম বুুলরা জানায়, পেীিন্ধু হুলসইন মুহম্মে এর ালের মৃত্যুলি েট্টগ্রালমর তিতিন্ন রাজননতিক ও শপ াজীিী মহললর পক্ষ শথলক 

গিীর শ াক প্রকা  করা হলয়লে। শ াক প্রকা  কলরলেন ত ক্ষা উপমন্ত্রী এিং আওয়ামী লীলগর সাংগঠতনক সম্পােক ব্যাতরস্টার 

মুতহবুল হাসান শেৌধুরী নওলেল, েট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীলগর িারপ্রাপ্ত  সিাপতি মাহিাি উতিন শেৌধুরী, সাধারণ সম্পােক ও 

তসর্ট শময়র আ জ ম নাতের, শহোজলি ইসলাম িাংলালেল র আমীর ও আল জাতময়াত্যল আহতলয়া োরুল উলুম হার্হাজারী মাদ্রাসার 

মহাপতরোলক আোমা  াহ আহমে  েী, িাংলালে  ইসলামী ফ্রলন্টর শেয়ারম্যান ও মহাসতেি সতম্মতলি জািীয় শজালর্র শনিা 

আোমা এমএ মান্নান। েট্টগ্রাম মা ও ত শু হাসপািাললর কায টতনি টাহী কতমর্টও শ াক প্রকা  কলরলে। 

িগুড়া বুুলরা জানায়, এর ালের মৃত্যুলি গিীর শ াক প্রকা  কলরলেন িগুড়া শজলা জািীয় পার্ট টর সিাপতি  তরফুল ইসলাম তজন্নাহ 

এমতপ, সালিক তিলরাতধেলীয় তেে হুইপ ও শজলা জািীয় পার্ট টর সাধারণ সম্পােক নুরুল ইসলাম ওমর, জািীয় পার্ট টর শকন্দ্রীয় সেস্য 

 াহীন শমাস্তো কামাল োরুক, অ্েক্ষ শমাকলেদুল আলম প্রমুখ। পেীিন্ধু হুলসইন মুহম্মে এর ালের মৃত্যুলি শরািিার শনিাকমীরা 

কাললা ব্যাজ ধারণ কলরন। 

শ াক প্রস্তাি : সালিক রাষ্ট্রপতি ও জািীয় পার্ট টর শেয়ারম্যান হুলসইন মুহম্মে এর ালের মৃত্যুলি তৃণমূল তিএনতপ এিং জািীয় শজার্ 

তিএনএ’র পক্ষ শথলক শেয়ারম্যান ব্যাতরস্টার নাজমুল হুো গিীর শ াক জ্ঞাপন কলরলেন। এর ালের শ াকসন্তপ্ত  পতরিালরর প্রতি 

সমলিেনা জাতনলয়লেন তিতন। 

  

 


