
ধানম ী শখ হািসনা গতকাল জাতীয় সংসদ ভবেনর দি ণ
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সংসদ ভবেনর দি ণ াজায় জানাজা, আজ িম ায় দাফন
কাশ : ২৫ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

মুি যু কালীন  বাংলােদশ  সরকােরর  উপেদ া  পিরষেদর  সদ ,  গিতশীল  আে ালেনর  পিথকত্ৃ,
বামরাজনীিতর পুেরাধা ও াপ সভাপিত অধ াপক মাজাফফর আহমেদর থম নামােজ জানাজা গতকাল
শিনবার  বলা  ১১টায়  সংসদ  ভবেনর  দি ণ  াজার  টােনেল  অ ি ত  হেয়েছ।  এেত  সরকােরর
মি পিরষেদর সদ , সংসদ সদ , িবিভ  রাজৈনিতক দেলর নতারাসহ িবিভ  িণ- পশার মা ষ অংশ
নন।

জানাজা  শেষ  অধ াপক  মাজাফফেরর  কিফেন  রা পিত  মা.  আব ল  হািমেদর  পে  তাঁর  সহকারী
সামিরক সিচব, ধানম ী শখ হািসনা এবং সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী ফুল িদেয় া
িনেবদন কেরন। এরপর িবিভ  রাজৈনিতক দেলর নতারা মরেদেহ া জানান। জানাজায় আওয়ামী

  ইে ফাক িরেপাট
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লীেগর সাধারণ স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর, ওয়াকাস পািটর সভাপিত
রােশদ খান মনন, িসিপিব সভাপিত মুজািহ ল ইসলাম সিলম, জ  আইনজীবী ব াির ার আিমর-উল
ইসলাম,             িব ান ও যিু ম ী ইয়ােফস ওসমান, মাহবুব-উল আলম হািনফ, জাহা ীর কিবর
নানক, আব স সাবহান গালাপ, নৗ-পিরবহন িতম ী খািলদ মাহমুদ চৗধরুী, তথ  িতম ী ডা. মুরাদ
হাসান অংশ নন। সখােন মর েমর জীবনী পাঠ কেরন ােপর ভার া  সাধারণ স াদক ইসমাইল
হােসন।

জানাজা  পিরচালনা  কেরন  সংসদ  ভবন  মসিজেদর ইমাম  মাওলানা  মা.  সাইফুল াহ।  জানাজা  শেষ
মুি যেু র অ তম সংগঠক মাজাফফর আহমদেক গাড অব অনার ও রা ীয় সালাম দান করা হয়।
এসময় এক িমিনট নীরবতা পালন করা হয়। আওয়ামী লীেগর পে  দলীয় নতােদর সে  িনেয় সভাপিত
শখ হািসনা া িনেবদন কেরন। পের মর েমর আ ার শাি  কামনা কের দায়া ও মানাজাত করা হয়।

মানাজাত পিরচালনার সময় ইমাম মাওলানা সাইফলু াহ একবারও মর ম মাজাফফর আহমেদর নাম
উ ারণ কেরনিন। মানাজাত শেষ নৗ-পিরবহন িতম ী খািলদ মাহমুদ চৗধরুী এিবষেয় ইমােমর দিৃ
আকষণ কেরন। এসময় আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর আবার মানাজাত পিরচালনা
করেত বেলন। পের মাওলানা সাইফুল াহ তার ভেুলর িবষয়িট মা র দৃি েত দখার অ েরাধ জািনেয়
আবার মানাজাত কেরন।

ক ীয় শহীদ িমনাের সবস েরর মা েষর া

সংসদ ভবেন জানাজা শেষ অধ াপক মাজাফফর আহমেদর মরেদহ নওয়া হয় ক ীয় শহীদ িমনার
া েণ। সখােন সবস েরর মা ষ তাঁেক শষ া জানান। সখােন জএসিড সভাপিত আ স ম আ রু

রব, একা েরর ঘাতক-দালাল িনমূল কিমিটর সহ-সভাপিত অধ াপক মুনতাসীর মামুন, িশ ািবদ মমতাজ
রিশদ, মুি েযা া শিফ র রহমান, বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত আেয়শা খানম, জাসদ সভাপিত
হাসা ল হক ই  এমিপ ও সাধারণ স াদক িশরীন আখতার, সাম বাদী দেলর সাধারণ স াদক িদলীপ
বড়ুয়া, সােবক ছা েনতা কামর ামান আনসারী, মু ল চৗধরুী, গণত ী পািটর সাধারণ স াদক ডা.
শাহাদাত হােসনসহ ক ীয়    নতৃবৃ  এবং  আওয়ামী  লীগ  ও  িবএনিপর  অেনক   নতা  মাজাফফর
আহমেদর মরেদেহ া জানান।

এছাড়া ঢাকা িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক ড. মা. আখতার ামান ও আইন িবভােগর অধ াপক
িমজা র রহমানসহ অেনক িশ ক ও সাং িৃতক ব ি  তাঁর িত শষ া জানান। এরপর বাদ আছর
জাতীয় মসিজদ বায়তুল মাকাররেম মর েমর ি তীয় জানাজা অ ি ত হয়

আজ িমল ায় দাফন

আজ রিববার  িমল ায়  ই  দফা  জানাজা  শেষ  দিব ার  উপেজলায়  এলাহাবাদ  ােম  পািরবািরক
কবর ােন অধ াপক মাজাফফর আহমদেক রা ীয় মযাদায় দাফন করা হেব। দিব ার উপেজলা ােপর
সভাপিত অিনল চ বতী জানান,  আজ সকাল ১০টায় িমল া টাউন হল মােঠ ততৃীয় এবং পের মর েমর
বািড়র সামেন চতথু জানাজা অ ি ত হেব।

উেল খ ,  বার স া ৭টা  ৪৯  িমিনেট রাজধানীর অ ােপােলা হাসপাতােলর িনিবড় পিরচযা কে
(আইিসইউ) িচিক সাধীন অব ায় মারা যান অধ াপক মাজাফফর আহমদ। তাঁর বয়স হেয়িছল ৯৭ বছর।

১৪ দেলর শাক

অধ াপক মাজাফফর আহমেদর মৃতু েত গভীর শাক ও ঃখ কাশ কেরেছ ১৪ দর। আওয়ামী লীেগর
িসিডয়াম  সদ ,  ক ীয়  ১৪  দেলর  মুখপা  ও  খাদ  ম ণালয় স িকত সংসদীয়  ায়ী  কিমিটর

সভাপিত মাহা দ নািসম জােটর প  থেক গতকাল এক িববৃিতেত শাক জানান। দীঘ রাজৈনিতক
জীবেন দেশর মহান মুি যু  এবং িবিভ  গণতাি ক আে ালেন অধ াপক মাজাফফেরর ভিূমকার কথা
গভীর কৃত তার সােথ রণ কেরন িতিন।

জাতীয় পািট- জিপ’র শাক

অধ াপক মাজাফফর আহমেদর ইে কােল জাতীয় পািট- জিপ’র চয়ারম ান আেনায়ার হােসন ম ,ু
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

এমিপ এবং দেলর সাধারণ স াদক শখ শহী ল ইসলাম গভীর শাক ও ঃখ কাশ কেরেছন। গতকাল
এক িববিৃতেত  জিপ’র নতৃ য় বেলন, বাংলােদেশর রাজৈনিতক অ েন িতঁিন িছেলন একজন িথতযশা
রাজনীিতিবদ এবং এেদেশর মিু র সং ামসহ সকল সং ােম তাঁর সং ামী অং হণ িছল। তাঁর মৃতু েত
দশ একজন িন াবান,  দশে িমক ও রাজৈনিতক ব াি েক হারােলা।  
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