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াফ িরেপাটার ও িনজ  সংবাদদাতা রংপুর ॥ জাতীয় পািটর চয়ারম ান ও সংসেদর িবেরাধী দলীয় নতা েসইন
মহু দ এরশােদর জানাজায় ঢল নােম সব েরর মা েষর। সামবার অ ি ত িট জানাজায় িছল মা েষর িভড়।
জানাজায় অংশ নন রা পিত মাঃ আব ল হািমদ, ডপুিট ীকার এ াডেভােকট ফজেল রা ী িময়া, চীফ ইপ
নূর-ই-আলম চৗধুরীসহ অ া  সংসদ সদ গণ। এছাড়াও মতাসীন আওয়ামী লীগসহ িবিভ  রাজৈনিতক দল ও
সামািজক সংগঠেনর নতাকমীরাও অংশ নন জানাজায়। জানাজার মেধ ই এরশােদর কবর িনেয় চলেছ নানামখুী
ব ব । জীবন িদেয় হেলও রংপুেরই দাফন স  করার ঘাষণা িদেয়েছন উ রবে র নতারা। তাই নয়, এরশােদর
দাফন রংপেুর করার লে  এরশােদর প ীিনবাস বাসভবন সংল  িলচু বাগােন সামবারই কবর খাড়ঁা  কেরন
ানীয় নতাকমীরা।

আজ ম লবার সকােল হিলক াের কের কের মরেদহ এরশােদর জ ান রংপুের িনেয় যাওয়া হেব। সখােন
সকাল সােড় ১০টায় জলা শহেরর ঈদগাহ মােঠ সকাল সােড় ১০টায় জলা শহেরর ঈদগাহ মােঠ ‘ পয়ারা’ নােম
পিরিচত রংপুেরর স ান এরশােদর চতুথ জানাজা হেব। পের ঢাকার িফিরেয় আনার পর পেুর বনানীর সনা
কবর ােন দাফন করার কথা রেয়েছ বাংলােদেশর চতুথ সনা ধােনর মরেদহ। সামবার সকােল এরশােদর কিফন
জাতীয় পতাকা ও সনাবািহনীর পতাকায় মেুড় সামবার সকােল জাতীয় সংসদ া েণ িনেয় আসা হয় রওয়াজ
অ যায়ী আেরক দফা জানাজার জ । এ সময় এরশােদর ছাটভাই ও জাতীয় পািটর ভার া  চয়ারম ান িজএম
কােদর, মহাসিচব মিশউর রহমান রা াসহ নতাকমীরা উপি ত িছেলন।

পেুরা সংসদ ভবন এলাকায় িতন েরর িনরাপ া ব নী তির করা হয়। বরী আবহাওয়ার কারেণ সংসেদর দি ণ
াজার বদেল জানাজার আ ািনকতা সারা হয় দি ণ াজার িনেচর টােনেল। জানাজার পের রা পিত মাঃ আব ল

হািমদ ফুল িদেয় া জানান সােবক রা পিত এরশােদর কিফেন। ধানম ীর পে  তার সামিরক সিচব, ীকােরর
পে  সােজ ট অ াট আমস এবং ডপুিট ীকার ফজেল রা ী িময়া া িনেবদন কেরন িবেরাধী দলীয় নতার
কিফেন। জানাজার আেগ এরশােদর জীবনী পেড় শানান জাতীয় পািটর মহাসিচব মিশউর রহমান রা া। ব ব
িদেত এেস আেবগ আ তু হেয় পেড়ন এরশােদর ভাই জাতীয় পািটর ভার া  চয়ারম ান িজএম কােদর।

এরশােদর ী সােবক িবেরাধী দলীয় নতা রওশন এরশাদ জানাজায় এেসিছেলন ছেল শাদ এরশাদেক সে  িনেয়।
সবার কােছ এরশােদর জ  দায়া চান রওশন। রা পিত আ লু হািমদ, ডপিুট ীকার শখ ফজেল রা ী িময়া,

রা ম ী আসা ামান খানঁ কামাল, কিৃষম ী আ রু রা াক, তথ ম ী হাছান মাহমুদ, বািণজ ম ী িটপু মনুিশ,
রলম ী ল ইসলাম জন, সংসেদর ধান ইপ নূর-ই-আলম চৗধুরী সখােন জানাজায় অংশ নন। আওয়ামী

লীগ নতােদর মেধ  তাফােয়ল আহেমদ, শখ ফজললু কিরম সিলম, মাহববু-উল আলম হািনফ, মা ফা জালাল
মিহউি ন এবং িবএনিপ নতা ব াির ার মও দ আহমদ ও িজএম িসরাজ যাগ দন জানাজায়। জাতীয় পািটর
নতােদর মেধ  ল আিমন হাওলাদার, কাজী িফেরাজ রশীদ, আবু হােসন বাবলা, মিুজবলু হক চু ,ু আিন ল

ইসলাম মাহমদু জানাজায় অংশ নন।
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সংসদ ভবন া েণ জানাজা শেষ এরপর মরেদহ িনেয় যাওয়া হয় রাজধানীর কাকরাইেল, তার িতি ত দল
জাতীয় পািটর কাযালেয়। নতা-কমীেদর া  িনেবদেনর জ  সখােন িবেকল ৩টা পয  রাখা হয় এরশােদর
মরেদহ।  সখােন  তােক  শষবােরর  মেতা  া  জানান  দলীয়  নতাকমীরা।  পুর  ১২টায়  এরশােদর  মরেদহ
কাকরাইেল জাতীয় পািটর ক ীয় কাযালেয় আনা হয়। এরশােদর মরেদহ দখেত সকাল থেকই অসংখ  ভ ,
নতাকমী  ও  রাজৈনিতক  ব ি  সখােন  উপি ত  িছেলন। অ েচােখ শষ বােরর মেতা ি য়  নতােক  দেখন
নতাকমীরা।

এরপর িবেকেল এরশােদর ততৃীয় জানাজা অ ি ত হয় বায়তুল মাকাররম জাতীয় মসিজেদ। যখােন সব েরর
জনতার ঢল নােম। সামবার বাদ আছর শেষ তার জানাজা পড়ান বায়তলু মাকাররম মসিজেদর খিতব িমজা র
রহমান। জানাজায় উপি ত িছেলন জাতীয় পািটর ভার া  চয়ারম ান িজ এম কােদর, জাতীয় পািটর িসিডয়াম
ম ার সয়দ আবু  হােসন বাবলা, মহাসিচব মিশউর রহমান রা া, ল আিমন হাওলাদার, ধম িতম ী শখ
মাহা দ আব াহ মখু। জানাজার পূেব দেলর মহাসিচব মিশউর রহমান রা া এরশােদর জীবনী তুেল ধেরন।

দেলর ভার া  চয়ারম ান িজএম কােদর বেলন, বাংলােদেশর মা েষর জ  তার িবপলু অবদান। ইসলােমর জ
িতিন অেনক কাজ কেরেছন। মা ষ িহেসেব কথা ও কােজ ভলু িট থাকেত পাের। আিম এরশােদর ভাই িহেসেব

মা চাই। দায়া চাই। তােক সবাই মা কের দেবন। তােক যন আ াহ জা াতলু ফরেদৗস দান কেরন। এর
আেগ িবেকল ৫টায় সােবক রা পিতর মরেদহ ি জার ভ ােন বায়তুল মাকাররম মসিজেদ আনা হয়। জানাজায় অংশ
িনেত আসেরর নামােজর এক ঘ া আেগ থেক এরশােদর অসংখ  ভ , নতাকমী ও রাজৈনিতক ব ি রা মসিজেদ
িভড় কেরন। জাতীয় মসিজদ কানায় কানায় পণূ  হেয় যায়। জানাজা শেষ মরেদহ পনুরায় সি িলত সামিরক
হাসপাতােলর (িসএমএইচ) িহমঘের রাখার জ  িনেয় যাওয়া হয়।

জীবন িদেয় হেলও রংপুেরই দাফন স  করার ঘাষণা উ রবে র নতােদর ॥ এিদেক, জীবন িদেয় হেলও সােবক
রা পিত ও জাতীয় সংসেদর ধান িবেরাধী দলীয় নতা েসইন মহু দ এরশােদর রংপুেরর মািটেত দাফন স
করার ঘাষণা িদেয়েছন জাতীয় পািটর উ রবে র নতারা। এজ  দেলর সব েরর নতা-কমীসহ এরশাদ ভ েদর

েয়াজেন আে ালেন মােঠ নামার জ  ত থাকেত বেলেছন। সামবার পুের রংপরু স াল রােড জাতীয়
পািটর কাযালেয় রাজশাহী ও রংপরু িবভােগর ১৬ জলার নতৃবেৃ র জ রী সভা থেক এ ঘাষণা দয়া হয়। দেলর

িসিডয়াম সদ  ও রংপরু মহানগেরর সভাপিত িসিট ময়র মা ািফজার রহমান মা ফার সভাপিতে  অ ি ত এ
সভায় ই িবভাগীয় শীষ নতারা তােদর মতামত তুেল ধেরন।

ব েব  নতারা বেলন, জাতীয় পািটেক দািবেয় রাখেত ও সাধারণ জনগেণর কাছ থেক িবি  করেত কে র িট
কেয়ক নতা দাফন িনেয় রাজনীিত করেছ। তােদর এই রাজনীিত মেন নয়া হেব না। আমরা এরশােদর সমািধ
জাতীয় িতন নতার সমািধর পােশ করার জ  াব িদেয়িছলাম। িক  ওনারা জাতীয় পািটর অি  িবলীন করেত
সামিরক কবর ােন তাঁেক সমািহত করেত চান। যখােন সাধারণ মা েষর েবশ িনেষধ। এটা ষড়য । এরশােদর
রাজৈনিতক িচ া চতনা আদশেক মেুছ ফলার ষড়য  চলেছ। সামিরক কবর ােন দাফেনর িস া  দেলর কউই
মােনন  না।  যেকান মূেল  রংপেুরর মািটেতই দাফন করা হেব। সভাপিতর ব েব  দেলর িসিডয়াম সদ
মা ািফজার রহমান  মা ফা  বেলন, এরশাদ ারেক  জাতীয়  নতার মযাদা  িদেয় সমািহত  করা  হেল  আমরা

মানতাম। িক  তা করা হে  না। ােরর মরেদহ ও দাফন িনেয় কাউেক রাজনীিত করেত দয়া হেব না। রংপুেরর
পু বধূ ধানম ী শখ হািসনার কােছ অ েরাধ করব, আপনার হ ে প েয়াজন। আপিন জনগেণর আ িত বেুঝন।
জনগেণর চাওয়া-পাওয়া দািব িক তা বেুঝন। ধানম ী আপিন বেল িদন, আমােদর স ানেক রংপেুরর মািটেত
সমািহত করার জ ।
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আজ মরেদহ নয়া হেব রংপুের ॥ িতবছর ঈদ-উল আজহােত য মােঠ দাঁিড়েয় কথা বলত এরশাদ, সই মােঠই
আবারও আসেছন, িক  এবার কান কথা বলেত নয়। িনথর দহ হেয় শষ িবদায় িনেত আসেছন িতিন। ম লবার
সকােল িবমান বািহনীর হিলক াের কের সােবক এই রা পিতর মরেদহ রংপুের নয়া হেব। বাদ জাহর রংপরু
ক ীয় ঈদগাহ ময়দােন তার চতুথ জানাজা অ ি ত হেব। সখােন রংপেুরর সব েরর মা েষর া িনেবদেনর জ

রাখা  হেব  মরেদহ।  এরশােদর  মতুৃ  পরবতী  অ ািনকতার  জ  রংপুর  ক ীয়  ঈদগাহ  ময়দােন  জানাজা
আেয়াজেনর িত চলেছ। সামবার পুর থেক মােঠ প াে ডল িনমাণ, মাইক সংেযাগ াপন ও মাঠ পির ার করা
হে । শাক কাশ কের নগরজুেড় চলেছ জানাজায় অংশ হেণর আ ান জািনেয় মাইিকং। দলীয় নতা-কমীরা
কােলা ব াজ ধারণ করার পাশাপািশ কাযালেয় উে ালন করা হেয়েছ কােলা পতাকা।

পাড়া-মহ ার মসিজদ মা াসােত এরশােদর েহর মাগিফরাত কামনা কের চলেছ দায়া মাহিফল ও কারান খতম।
জাতীয় পািটর দলীয় কাযালয়সহ নগরীর ৩৩ ওয়ােড মাইেক কারান তলাওয়াত চােরর পাশাপািশ শাক কাশ
কের ব ানার ফ নু সাঁটােনা। দাফন িনেয় িবতক থাকেলও তৃণমেূলর নতা-কমীসহ রংপরুবাসী চাইেছন রংপুরই
হাক এরশাদ শষ িঠকানা। এিনেয় দেলর িসিনয়র নতােদর মেধ  চলেছ নানা তৎপরতা।

রংপুেরর প ীিনবােস কবর খঁুড়েছন ানীয় নতারা ॥ জাতীয় পািটর (জাপা) চয়ারম ান ও সােবক রা পিত েসইন
মহু দ এরশােদর দাফন রংপেুর করেত প ীিনবােস তার কবর খঁুড়েছন রংপুর জাপার নতারা।
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