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সংসেদর িবেরাধীদলীয় নতা ও জাতীয় পািটর চয়ারম ান েসইন মুহ দ এরশােদর মৃতু েত শাক কাশ
কেরেছন রা পিত মা. আব ল হািমদ, ধানম ী শখ হািসনা, সংসদ উপেনতা সয়দা সােজদা চৗধরুী,
ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীসহ দেশর রাজৈনিতক-সামািজক- পশাজীবী সংগঠেনর নতারা। তারঁা
গতকাল গণমাধ েম পাঠােনা পৃথক পৃথক শাক বাণীেত এরশােদর িবেদহী আ ার মাগিফরাত কামনা কেরন
এবং শাকস  পিরবােরর সদ েদর িত গভীর সমেবদনা  জানান। রা পিত মা.  আব ল হািমদ এক
শাকবাতায় এরশােদর িবেদহী আ ার মাগিফরাত কামনা কেরন এবং শাকস  পিরবােরর সদ েদর িত

গভীর সমেবদনা জানান। ধানম ী শখ হািসনা শাকবাতায় এরশােদর মৃতু েত গভীর শাক ও ঃখ কাশ
কেরন। িবেরাধীদলীয় নতা িহেসেব সংসেদ েসইন মুহ দ এরশােদর গঠনমূলক ভূিমকার কথা রণ কেরন
সংসদ নতা।  িবক ধারা  বাংলােদেশর  সভাপিত  এবং  যু ট  চয়ারম ান  সােবক রা পিত  অধ াপক
এিকউএম বদ ে াজা  চৗধরুী (িব. চৗধরুী) এক শাকবাতায় বেলন, উ ান-পতন, সাফল -ব থতায় বিণল
জীবেনর অিধকারী েসইন মুহ দ এরশাদ ইিতহােসর পাতায় অেমাচনীয় া র রেখ গেছন। এরশােদর
মৃতু েত পৃথক পৃথক শাকবাণীেত শাক কাশ কেরেছন জাতীয় সংসেদর ডপুিট ি কার ফজেল রা ী িময়া
ও ধান ইপ নরূ-ই-আলম চৗধরুী। শাক বাতায় িবএনিপর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর
মর েমর িবেদহী আ ার মাগিফরাত কামনা কেরন এবং শাকাহত পিরবারবগ ও ভা ধ ায়ীেদর িত গভীর
সমেবদনা জানান। এ ছাড়াও শাক জািনেয়েছন, আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও
সতুম ী ওবায় ল কােদর, পররা ম ী এ ক আব ল মােমন, তথ ম ী ড. হাছান মাহমুদ, মুি যু িবষয়ক

ম ী আ ক ম মাজাে ল হক, গহৃায়ণ ও গণপূতম ী শ ম রজাউল কিরম, আইনম ী আিন ল হক, অথম ী
আ হ ম মু ফা কামাল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ী মা াফা জ ার, পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন
ম ী মা. শাহাব উি ন, ম িতম ী বগম ম জুান িফয়ান, যুব ও ীড়া িতম ী মা. জািহদ আহসান
রােসল, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় িতম ী পন ভ াচায, সং িৃত িবষয়ক িতম ী ক এম
খািলদ,  পািন স দ উপম ী এনামুল হক শামীম। শাক জািনেয়েছন,  ঢাকা  দি ণ িসিট করেপােরশেনর
ময়র মা. আিত ল ইসলাম, উ র িসিট করেপােরশেনর ময়র মাহা দ সাঈদ খাকন, ময়মনিসংহ িসিটর
ময়র ইকরামুল হক িটটু, ওয়াকাস পািটর সভাপিত রােশদ খান মনন ও সাধারণ স াদক ফজেল হােসন

বাদশা,  জাসদ সভাপিত হাসা ল হক ই ,  ইসলামী  ঐক েজােটর মহাসিচব মুফিত ফয়জু াহ,  ইসলািমক
ডেমাে িটক  অ ালােয়ে র  কা-  চয়ারম ান  ও  মুখপা  লায়ন  এমএ  আউয়াল,  খােদমুল  ইসলাম

বাংলােদেশর আিমর মুফিত ল আিমন, জাতীয় সমাজতাি ক দল- জএসিড সভাপিত আ স ম আব র রব
ও সাধারণ স াদক আব ল মােলক রতন, কৃষক িমক জনতা লীেগর সভাপিত ব বীর কােদর িসি কী,
বাংলােদশ খলাফত মজিলেসর আিমর শায়খুল হাদীস আ ামা  ইসমাঈল নরূপুরী  ও মহাসিচব মাওলানা
মাহফজুলু  হক,  নায়াখালী  জলা  জাপার  সভাপিত  হাসান  ম রু,  বাংলােদশ  াশনাল  অ ালােয়ে র
চয়ারম ান  সেক ার  আলী  মিন  ও  মহাসিচব জাহা ীর  হােসন। এ ছাড়াও  ইি িনয়াস ইনি িটউশন,
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বাংলােদশ (আইইিব)-এর ক ীয় কাউি েলর প  থেক আইইিবর িসেড ট েকৗশলী মা. আব স সবুর
এবং সাধারণ স াদক েকৗশলী খ কার মনজরু মােশদ শাক জািনেয়েছন। শাক বই : এিদেক যখােন
বেস দেলর কায ম চালােতন এইচ এম এরশাদ, বনানীর সই কাযালেয় তার জ  খালা হেয়েছ শাক
বই। গতকাল সকােল িসএমএইেচ এরশােদর মৃতু র পরপরই বনানীর জাতীয় পািট চয়ারম ােনর কাযালয়
শাক  বই  খালা  হেয়েছ।  সখােন  দলীয়  নতা-কমী  ছাড়াও  িবিভ  রাজৈনিতক  দেলর  নতা,  িবিভ

সামািজক সংগঠেনর নতা ও পশাজীবীরা শাক বইেয় শাক বাণী িলখেছন।
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