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pধানমntী o সংসদেনতা েশখ হািসনা বষর্ীয়ান রাজনীিতক o জাসেদর েনতা মiনudীন খান বাদেলর
মতুৃয্েত  গভীর  েশাক  pকাশ  কের  বেলেছন,  ‘মiনudীন  খান  বাদেলর  মৃতুয্  রাজৈনিতক  a েন  িবরাট
শনূয্তা সৃি  কেরেছ। আমােদর দভুর্ াগয্, তার েসi বিল  ক sর আর নব না।’ িতিন বেলন, ‘চলার পেথ
aেনক আপনজনেক হািরেয়িছ, aেনেক হািরেয় যােc। aবশয্ সমেয়র সে  সবাiেক eকিদন চেল েযেত
হেব।’ গতকাল বহৃsিতবার সংসদ aিধেবশেন েশাক psােবর oপর আেলাচনায় aংশ িনেয় িতিন e কথা
বেলন। e সময় aিধেবশেন সভাপিতt কেরন িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী।
আেলাচনা  েশেষ  িsকার  সংসেদ  েশাক  psাবিট  সবর্সmিতkেম  gহেণর  psাব  িদেল  তা  গৃহীত  হয়।
pয়াতেদর েহর মাগিফরাত কামনা কের eক িমিনট দাঁিড়েয় নীরবতা পালন েশেষ েমানাজাত করা হয়।
েমানাজাত পিরচালনা কেরন সরকাির দেলর সংসদ সদসয্ িব eiচ হা ন। েরoয়াজ aনযুায়ী িsকার
aিধেবশেনর aবিশ  কাযর্kম sিগত েরেখ সংসদ aিধেবশন আগামী েসামবার িবকাল েসায়া 4টা পযর্n
মলুতিব েঘাষণা কেরন।
pধানমntী  বেলন,  ‘মiনudীন  খান  বাদল  2008,  2014  eবং  2018  সােলর  িনবর্াচেন  সংসদ  সদসয্
িনবর্ািচত  হন।  রাজৈনিতক  িচnােচতনা  o  pjায়  িতিন  যেথ  শিkশালী  ভূিমকা  েরেখেছন।  আিম  তার
েশাকসnp  পিরবােরর  pিত  সমেবদনা  জানাi।’  িতিন  বেলন,  ছাtলীেগর  eকজন  কমর্ী  িহেসেব
ছাtরাজনীিতেত  সিkয়  aংশgহণ  কেরেছন।  মহান  মিুkযুেdo  তার  বিল  aবদান  রেয়েছ।  িতিন  সব
সময়  aসাmpদািয়ক  েচতনায়  িব াসী  িছেলন।  সংসেদ  িতিন  যখন  ভাষণ  িদেতন,  pিতিট  ভাষণi  মেন
eকটা  দাগ  েকেট  েযত।  eলাকার  unয়েনর  জনয্  সব  সময়  িতিন  সিkয়  িছেলন।  তার  মতুৃয্েত  তার
eলাকাবাসীর েযমন kিত হেয়েছ, েতমিন রাজনীিতরo।
েশখ  হািসনা  আেরা  বেলন,  ‘তার  লাশ  িনেয়  আসার  জনয্  iিতমেধয্  বয্বsা  েনoয়া  হেয়েছ।  আমােদর
হাiকিমশেনর eকজন কমর্কতর্ ােক পািঠেয়িছ। মরেদহ আজ (বৃহsিতবার) সnয্ার মেধয্ েপৗঁছােনার কথা,
হয়েতা আগামীকাল ( kবার) সকােলর মেধয্ েপৗঁছােব।’
আেলাচনায়  aংশ  িনেয়  িবেরাধী  দেলর  েনতা  েবগম  রoশন  eরশাদ  বেলন, ‘aতয্n  িবনয়ী,  িবচkণ  o
aনলবষর্ী  বkা  মiনudীন  খান  বাদেলর  মতুৃয্েত  আমরা  মমর্াহত,  গভীরভােব  েশাকাহত।’  আoয়ামী
লীেগর pবীণ েনতা আমীর েহােসন আমু বেলন, ৈsরশাসেনর িব েd গণতািntক আেnালেন িতিন aতয্n
সাহসী ভূিমকা েরেখ েগেছন। আেরক pবীণ েনতা েতাফােয়ল আহেমদ বেলন, পের জাসেদ েযাগ িদেলo
aসাmpদািয়ক-গণতািntক  রাজনীিতেত  িব াসী  িছেলন  বাদল।  14  দেলর  সমnয়ক  o  আoয়ামী  লীেগর
েpিসিডয়াম সদসয্ েমাহাmদ নািসম বেলন, িবeনিপ-জামায়াত েজােটর দঃুশাসেনর িব েd 14 দল গঠেন
aনয্তম ভূিমকা পালন কের েগেছন pয়াত ei েনতা। oয়াকর্ াসর্ পািটর্ র সভাপিত রােশদ খান েমনন বেলন,
মহান মিুkযুেdর সময় পািকsািন হানাদারেদর কােছ আতে র নাম িছল মiনudীন খান বাদল। জাসেদর
সভাপিত হাসানুল হক iনু বেলন, ‘বাদল আমার দীঘর্িদেনর রাজৈনিতক সহেযাdা। ব বnুর হতয্ার পর
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েজনােরল  িজয়া  o  eরশােদর  সামিরক  শাসনিবেরাধী  আেnালেন  সাহসী  ভূিমকা  রােখন।’  জাপার
বয্ািরsার  আিনসুল  iসলাম  মাহমদু  বেলন,  িতিন  মহান  মিুkযুd  েথেক  পরবতর্ী  pিতিট  গণতািntক
আেnালেনর সে  জিড়ত িছেলন। িবেরাধীদলীয় িচফ iপ মিশuর রহমান রা া বেলন, ‘eকজন aতয্n
সুবkা, ণী, িবচkণ o মহান মুিkেযাdােক আমরা হারালাম।’
েশাক psােবর oপর আেরা আেলাচনা কেরন সােবক মntী শাজাহান খান, মহীudীন খান আলমগীর, আবলু
কালাম আজাদ o সােবক িচফ iপ আ স ম িফেরাজ।
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