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সকাল সােড় 9টায় রাজধানীর বনানী কবর ােন আoয়ামী লীেগর প  েথেক মরহুমার কবের া িল িনেবদন করা হয়। 

আoয়ামী লীগ সাধারণ স াদক eবং সড়ক পিরবহন o েসতুম ী oবায়দুল কােদেরর েনতৃেতব্ e সময় দেলর যু  সাধারণ স াদক 
মাহবুবuল আলম হািনফ, জাহা ীর কিবর নানক, uপেদ া পিরষেদর সদ  iনাম আহেমদ েচৗধুরী, িশ ম ী নূরুল মিজদ মাহমুদ 
হুমা ন, সাংগঠিনক স াদক o েনৗপিরবহন িতম ী খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী, ধম র্িবষয়ক স াদক o ধম র্ িতম ী েশখ েমা. 
আবদু াহ, সাংগঠিনক স াদক o পািনস দ uপম ী eেকeম eনামুল হক শামীম, িব ান o যুি িবষয়ক স াদক েকৗশলী 
আবদুস সবুর, ানীয় সংসদ সদ  আকবর েহােসন পাঠানসহ েক ীয় o ঢাকা মহানগেরর েনতারা uপি ত িছেলন। 

া িনেবদন েশেষ oবায়দুল কােদর সাংবািদকেদর বেলন, গণতে র সং ােম আiিভ রহমান িছেলন আপসহীন। িতিন িছেলন 
বাংলােদেশর রাজনীিতেত নারীেদর জ  eকজন ন । ে েনড হামলায় আiিভ রহমান র া  aব ায় কাতরাি েলন। 

িক  সময়মেতা িচিকৎসা পানিন। িচিকৎসায় িবলমব্ না হেল হয়েতা িতিন ে েচ েযেতন। আoয়ামী লীেগর a  o সহেযাগী 
সংগঠনসহ িবিভ  সংগঠেনর প  েথেক আiিভ রহমােনর কবের ফুল িদেয় া জানােনা হয়। 

বাদ আসর পিরবােরর প  েথেক আiিভ কনকড র্ টাoয়াের (বািড়-33, সড়ক-219, গুলশান-3, ঢাকা) িমলাদ o েদায়া মাহিফেলর 
আেয়াজন করা হয়। 

বাংলােদশ মিহলা সিমিতর আiিভ রহমান িমলনায়তেন আiিভ রহমান মৃতুয্বািষ র্কী পালন কিমিট আেলাচনা সভার আেয়াজন কের। 
eেত ধান aিতিথর ব  রােখন ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী। 

uপি ত িছেলন আoয়ামী লীেগর ে িসিডয়াম সদ  মিতয়া েচৗধুরী, সাহারা খাতুন, সাংগঠিনক স াদক o পািনস দ uপম ী 
eেকeম eনামুল হক শামীম, জািকয়া পারিভন খানম মিন eমিপ, বাংলােদশ মুি েযা া সংসেদর সােবক মহাসিচব সিফকুল বাহার 
মজুমদার িটপু মুখ।  

সভায় ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলন, রা য েক বহার কের 32 আগে র মেতা জঘ  পিরকি ত হতয্াকাে র নিজর 
িবেশব্ িবরল। ধানম ী েশখ হািসনােক হতয্া eবং জািতেক েনতৃতব্শূ  করেতi ei ে েনড হামলা করা হেয়িছল।  

িদনিট uপলে  ƣভরেবo িবিভ  কম র্সূিচ পািলত হয়। ানীয় আoয়ামী লীগ সকাল সােড় 9টায় দলীয় aিফেস িমলাদ, েকারআন 
খতম o েদায়ার আেয়াজন কের। 

সকাল সােড় ৯টায় ানীয় বাস য্া  eলাকায় িনিম র্ত আiিভ রহমােনর িত েতারেণ পু বক িদেয় া জানান আoয়ামী লীগসহ 
a  o সহেযাগী সংগঠেনর েনতাকম রা। 

eছাড়া িনজ বাসায় েমেয় তািনয়ার uপি িতেত িমলাদ o েদায়া পড়ােনা হয়। মরহুমার বাবার বািড় ƣভরব শহেরর চি েবর eলাকার 
বাসায়o িমলাদ, েকারআন খতমসহ েদায়ার আেয়াজন করা হয়। 

িবকাল 6টায় ানীয় আoয়ামী লীগ aিফেস আেলাচনা সভা aনুি ত হয়। eেত সভাপিততব্ কেরন uপেজলা সভাপিত েমা. সায়দু াহ 
িময়া। 

ব  রােখন সাধারণ স াদক জাহা ীর আলম েস , সােবক রা পিত িজ র রহমােনর eিপeস সাখাoয়াত েহােসন, েপৗর 
আoয়ামী লীগ সভাপিত eস বাকী িব াহ, সাধারণ স াদক আিতক আহেমদ েসৗরভ, েজলা পিরষেদর ােনল েচয়ার ান িমজর্া 
সুলাiমান, জািকর েহােসন কাজল মুখ। 


