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রা ীয় মযর্াদায় বাবা-মােয়র কবেরর পােশ িচরিনdায় শািয়ত হেলন িবeনিপর ভাiস েচয়ারময্ান o ঢাকা
িসিট কেপর্ােরশেনর সােবক েময়র মিুkেযাdা সােদক েহােসন েখাকা।

বহৃsিতবার সnয্া 7টায় জরুাiন কবরsােন তােক দাফন করা হয়। eর আেগ পাঁচ দফা জানাজা হয়। eসব
জানাজায় নানা ে িণ-েপশার মানেুষর ঢল নােম।
বাংলােদশ  সময়  েসামবার  েবলা  1টা  50  িমিনেট  (িনuiয়কর্  সময়  রাত  2টা  50  িমিনেট) িনuiয়েকর্ র
ময্ানহাটেনর েমেমািরয়াল েsায়ান কয্াটািরং কয্াnার েসnাের িচিকৎসাধীন aবsায় েশষ িনঃ াস তয্াগ
কেরন েগিরলা মিুkেযাdা সােদক েহােসন েখাকা।
বহৃsিতবার সকাল সােড় 8টায় তার মরেদহবাহী কিফন ঢাকার হযরত শাহজালাল (রহ.) আnজর্ ািতক
িবমানবnের  েপৗঁেছ।  িবমানবnের  েখাকার  লাশ  gহণ  কেরন  তার  দীঘর্িদেনর  রাজৈনিতক  সহকমর্ী
িবeনিপর sায়ী কিমিটর সদসয্ িমজর্ া আbাস o iকবাল হাসান মাহমদু টুk।
eকi াiেট আেসন েখাকার stী iসমত েহােসন, েছেল iশরাক েহােসন o iশফাক েহােসন, েমেয় সািরকা
সােদক eবং িবeনিপ েচয়ারপারসেনর uপেদ া আবদসু সালামসহ sজনরা।

  যুগাnর িরেপাটর্
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িবমানবnেরর আনু ািনকতা েশেষ মরেদহবাহী গািড় সংসদ ভবেনর uেdেশ রoনা হয়। সে  হাজারo
েনতাকমর্ী। রাsার দiুপােশo েনতাকমর্ীরা দাঁিড়েয় dা জানান। েবলা 11টার িদেক সংসদ ভবেনর দিkণ
pাজায় মরেদহবাহী গািড়িট েপৗঁছায়।
েসখােন তার pথম জানাজার আেগ বাবার জনয্ েদায়া চান বড় েছেল pেকৗশলী iশরাক েহােসন। জানাজা
েশেষ িবেরাধী দলীয় েনতার পেk িবেরাধী দলীয় িচফ iপ মিশuর রহমান রা া েখাকার কিফেন ফুল
িদেয় dা জানান।
eছাড়া  ঢাকা  utর  িসিট  কেপর্ােরশেনর  পেk  েময়র  আিতkল  iসলাম,  eলিডিপর  কেনর্ল  (aব.)  aিল
আহেমদ, িবeনিপর সংসদ সদসয্ eবং দেলর পk েথেক ফুল িদেয় dা জানােনা হয়।

আরo aংশ েনন িবকl ধারার েpিসেডn বদ েdাজা েচৗধুরী, আoয়ামী লীগ েনতা েতাফােয়ল আহেমদ,
হাজী েসিলম, আ স ম িফেরাজ, oয়াকর্ াসর্ পািটর্ র রােশদ খান েমনন, জাতীয় পািটর্ র কাজী িফেরাজ রশীদ,
ফখ ল  iমাম,  কৃষক- িমক-জনতা  লীেগর  ব বীর  কােদর  িসিdকী,  কলয্াণ  পািটর্ র  েমজর  েজনােরল
(aব.) ৈসয়দ মুহাmদ  iবরািহম, eলিডিপর মহাসিচব  ড. েরেদায়ান আহেমদ  pমখু। িবeনিপ  েনতােদর
মেধয্ aংশ েনন মoদদু আহমদ, িমজর্ া আbাস, জিমরuিdন সরকার, মঈন খান, আবদlুাহ আল েনামান,
হািফজuিdন  আহেমদ,  eম  েমারেশদ  খান  (সদয্  পদতয্াগকারী),  জয়নলু  আবদীন  ফা ক,  ফজললু  হক
িমলন, ল kdসু তালুকদার দলু ুpমখু।
দপুুর 12টায় েখাকার মরেদহ েনয়া হয় েকndীয় শহীদ িমনাের। েসখােন িসিপিবর মুজািহদলু iসলাম েসিলম,
আoয়ামী  লীেগর  েগালাম  দsগীর  গাজী,  নাগিরক  ঐেকয্র  মাহমদুরু  রহমান  মাnা,  গণsােsয্র  ডা.
জাফ lাহ  েচৗধুরী,  গণেফারােমর  আবু  সাiিয়য্দসহ  eলিডিপ,  বাংলােদশ  নয্াশনাল  আoয়ামী  পািটর্ -
বাংলােদশ  নয্াপ,  নয্াশনাল েডেমােkিটক  পািটর্ -eনিডিপ,  জাগপা,  জাতীয়তাবাদী  মিহলা  দল,  তাঁতী  দল,
যুবদল, েscােসবক দল, ছাtদল, মিুkেযাdা দল, বাংলােদশ জাসদ, বাসদ, সিmিলত সাংsৃিতক েজাট,
বাংলােদশ  িহnু  েবৗd  িখ্রsান  কলয্াণ  n,  জাতীয়  িমক  কমর্চারী  iuিনয়ন,  বাংলােদশ  িহnু  েবৗd
িখ্রsান  ঐকয্  পিরষদ,  বাংলােদশ  যুব  সিমিত,  িবpবী  oয়াকর্ াসর্  পািটর্ ,  ভাসানী  aনসুারী  পিরষদ,
জাতীয়তাবাদী  সাংsৃিতক  েজাট,  গণতািntক  বাম  ঐকয্,  মহানগর  সবর্জনীন  পূজা  কিমিট,  জাতীয়  িহnু
মহােজাট, ঋিষজ িশlীেগা ী, ছাt iuিনয়ন o গণসংহিত আেnালেনর েনতারা েখাকার কিফেন ফুল িদেয়
dা জানান।

পের  পিরবােরর  পk  েথেক  বkবয্  েদন  েখাকার  েছেল  iশরাক  েহােসন।  িতিন  বেলন,  বাংলােদেশ
pিতিহংসার েয রাজনীিত চচর্ া, তার ভুkেভাগী আমার বাবা, আমার পিরবার।
বাবার  সে  গত  পাঁচ  বছর  কািটেয়িছ।  aেনক  িকছু  িশেখিছ।  িতিন  বলেতন,  মিুkযুd  হেয়িছল  গণতnt
pিত ার  লেkয্।  eখােন  আজ  েয  হানাহািনর  রাজনীিত  চলেছ,  eর  জনয্  বাবা  মুিkযুd  কেরনিন।
রাজৈনিতক িভnমত থাকেব, ব  রাজৈনিতক দল থাকেব, আমােদর লড়াi হেব েভােটর মাধয্েম।
iশরাক বেলন, িবeনিপর যারা  আহত, িনহত o aতয্াচােরর িশকার হেয়েছন, তােদর  pিত dা  েরেখ
বলেত  চাi, ei রাজনীিতর চচর্ া কতিদন চলেব? বাংলােদেশ  দজুন aিভভাবক  আেছন- eকজন সােবক
pধানমntী খােলদা িজয়া, িযিন েজেল আেছন।
আেরকজন বতর্ মান pধানমntী েশখ হািসনা। আিম p  রাখেত চাi, আমােদর ভিবষয্ৎ েকাথায়? আপনারা
eর সমাধান কের েদন। pধানমntীর uেdেশ িতিন বেলন, খােলদা িজয়ার জািমেনর েয বাধা েলা আেছ,
েস েলা  দরূ  কেরন।  আশপােশর sাথর্বাদীেদর  বাদ িদেয়  খােলদা  িজয়ার সে  কথা  বেলন।  বাংলােদেশর
ভিবষয্ৎ িঠক কের িদেয় যান।
আমরা  যারা  নতুন  pজn, আমারা  চাi  না  আর  েকােনা  িবeনিপ  পিরবার ei  pিতিহংসার রাজনীিতর
িশকার  েহাক  eবং  aনয্  েকােনা  দল  যিদ  kমতায়  আেস,  তখন  আoয়ামী  লীেগর  েকােনা  পিরবার
pিতিহংসার িশকার েহাক।
আমােদর aিভভাবক যারা আেছন, তােদর eর সমাধান কের িদেয় েযেত হেব। aনয্ কারo িদেয় eটা হেব
না। e সময় dা জানােত আসা সবার pিত কৃতjতা pকাশ কের বাবার জনয্ িতিন সবার কােছ েদায়া
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চান।
েদড়টার িদেক েখাকার মরেদহবাহী কিফন নয়াপlেন িবeনিপর  েকndীয় কাযর্ালেয়র সামেন েনয়া  হেল
কাnায় েভেঙ পেড়ন তার দীঘর্িদেনর রাজৈনিতক সহকমর্ীরা। e সময় আেবগঘন পিরেবেশর সৃি  হয়।

িpয়  েনতােক  েশষ  িবদায়  জানােত  আসা  মানেুষর  সমাগম  নয়াপlন,  ফিকরাপুল,  কাকরাiল  eলাকার
সড়েক ছিড়েয় পেড়। oi eলাকার সড়েক যানবাহন চলাচল বn হেয় যায়। দেলর মহাসিচব িমজর্ া ফখ ল
iসলাম  আলমগীেরর  েনতৃেt  sায়ী  কিমিটর  সদসয্  ড.  খnকার  েমাশাররফ  েহােসন,  িমজর্ া  আbাস  o
গেয় র চnd রায় pয়াত েনতার কিফনিট দলীয় পতাকা িদেয় মিুড়েয় িদেয় dা িনেবদন কেরন।
eরপর কারাবিn েচয়ারপারসন খােলদা িজয়া o ভারpাp েচয়ারময্ান তােরক রহমােনর পk েথেক ফুল
েদয়া হয়। কােলা কাপেড় েমাড়া asায়ী মে  রাখা হয় কিফন।
েনতাকমর্ীেদর uেdেশ িমজর্ া ফখ ল বেলন, সবার িpয় েনতা সােদক েহােসন েখাকা আমােদর েছেড় eমন
eকসময় চেল েগেলন, যখন আমােদর েদশেনtী খােলদা িজয়া কারাগাের।
িতিন তােক েশষ েদখা েদখেত পারেলন না। ei ফয্ািসবাদী সরকােরর িনযর্াতেন সারা বাংলােদেশর মানষু
যখন aতয্াচািরত-লাি ত, েসi সমেয় েয মানুষ েলা ঘুের দাঁড়ািcল, েখাকা তার aনয্তম।
তার ei aকােল চেল যাoয়ায় েয রাজৈনিতক শনূয্তা সৃি  হল, তা পূরণ হoয়ার নয়। পের েসখােন িdতীয়
জানাজা  হয়।  eরপর  তার  কিফেন  সয্ালটু  জানায়  েসkর  কমাnার  শাহজাহান  oমেরর  েনতৃেt
জাতীয়তাবাদী মুিkেযাdা দল।
জানাজায়  aংশ  েনন  িবeনিপর  শাহ  েমায়ােjম  েহােসন,  শাহজাহান  oমর,  আলতাফ  েহােসন  েচৗধুরী,
বরকত  ulাহ  বলু,ু  েমা.  শাহজাহান,  আবদলু  আuয়াল  িমnু,  আহেমদ  আজম  খান,  eেজডeম  জািহদ
েহােসন,  ল  কিবর  িরজভী,  মাহবুব  uিdন  েখাকন,  খায় ল  কবীর  েখাকন,  হািববuন  নবী  খান
েসােহল, শহীদuিdন েচৗধুরী eয্ানী, আবদসু সালাম আজাদ, েখাnকার মা kর রহমান, আকন kdসুুর
রহমান, eিবeম েমাশাররফ েহােসন, তাiফুল iসলাম িটপু, মুনীর েহােসন, শিফuল বারী বাব,ু  আবদলু
কািদর ভুiয়া জেুয়ল, সুলতান সালাহuিdন টুk, eসeম জাহা হীর, মাহবুবলু হাসান ভঁূiয়া িপংk, দলুাল
েহােসন,  হায়দার  আলীর  েলিলন,  বজলুল  কিরম  েচৗধুরী  আেবদ,  oমর  ফা ক  সািফন,  িবeনিপ
েচয়ারপারসেনর িবেশষ সহকারী শামসুর রহমান িশমুল িব াস, িমিডয়া uiংেয়র সদসয্ শায় ল কিবর
খান o শামসুিdন িদদার, জামায়ােত iসলামীর মিজবুর রহমান, হািমদরু রহমান আজাদ, শামীম সাঈদী,
জাগপার েখাnকার লৎুফর রহমান, eনিপিপর ড. ফিরদjুামান ফরহাদ, েলবার পািটর্ র ডা. েমাsািফজরু
রহমান iরান, জিময়েত uলামােয় iসলােমর মফুিত মিহuিdন iকরাম pমখু।
িবকাল 3টায় েখাকার মরেদহ েনয়া হয় তার সােবক কমর্sল ঢাকা দিkণ িসিট কেপর্ােরশেনর নগর ভবন
pা েণ। e সময় মরেদেহ ফুল িদেয় dা জানান েময়র সাঈদ েখাকনসহ সােবক o বতর্ মান কাuিnলর,
কেপর্ােরশেনর  pধান  িনবর্াহী  কমর্কতর্ া  শাহ  iমদাদলু  হক  o  িবিভn  দফতেরর  িবভাগীয়  pধানসহ  aনয্
কমর্কতর্ া-কমর্চারীরা।
পের  েসখােন  তৃতীয়  জানাজা  হয়।  eেত  েময়র  সাঈদ  েখাকন,  ঢাকা  মহানগর  দিkণ  আoয়ামী  লীেগর
সাধারণ সmাদক শােহ আলম মুরাদসহ কেপর্ােরশেনর কমর্কতর্ া-কমর্চারী eবং সাধারণ মানষু aংশ েনন।

জানাজা র আেগ সাঈদ েখাকন বেলন, eকজন েময়র িহেসেব নগরবাসীর েসবা কের েগেছন aিবভk
ঢাকা  িসিট  কেপর্ােরশেনর  সােবক  েময়র  সােদক  েহােসন  েখাকা।  িন ার  সে  িতিন  দলমত  িনিবর্েশেষ
মানেুষর জনয্ েসবা কের েগেছন, eটাi িছল তার আদশর্।
পের  েখাকার  মরেদহ  েনয়া  হয়  তার  িpয়  kাব  bাদাসর্  iuিনয়েন।  িকছুkণ  রাখার  পর  েসখােন  চতুথর্
জানাজা  হয়।  পের  কিফন  েগাপীবােগ  ৈপতৃক  বাসভবেন  েনয়া  হয়।  e  সময়  আtীয়sজনেদর  কাnায়
আশপােশর পিরেবশ ভারী হেয় oেঠ।
হাজারo মানষু মরেদহ eকনজর েদখেত িভড় জমান। েসখান েথেক বাদ আসর ধুপেখালা মােঠ সবর্েশষ
জানাজা হয়। পের জরুাiন কবরsােন িনেয় যাoয়া হয় তার লাশ। েসখােন পুিলেশর 17 সদেসয্র eকিট
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aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

েচৗকস দল ঢাকা েজলা pশাসেনর সহকারী কিমশনার আবদলু আuয়ােলর েনতৃেt রা ীয় সালাম জানায় o
গাডর্  aব aনার pদান কেরন।
e সময় পুিলেশর eিডিস নাজমরু নাহারসহ কমর্কতর্ ারা uপিsত িছেলন। আবদlুাহ আল েনামােনর েনতৃেt
রণা েনর মিুkেযাdােদর পk েথেক সয্ালুট জানােনা হয়। পের জরুাiেনর পুরেনা কবরsােন মা সােলহা
খাতুন o বাবা eমe করীেমর কবেরর পােশ দাফন করা হয় সােদক েহােসন েখাকােক।
e সময় পিরবােরর সদসয্রা ছাড়াo িবeনিপর মহাসিচব িমজর্ া ফখ ল iসলাম আলমগীর, sায়ী কিমিটর
সদসয্  িমজর্ া  আbাস,  iকবাল  হাসান  মাহমদু  টুk,  মহানগর  দিkেণর  সভাপিত  হািববuন  নবী  খান
েসােহলসহ দল o a সংগঠেনর েনতা o আtীয়sজন uপিsত িছেলন।
eিদেক বৃহsিতবার বাদ আসর চ gাম মহানগর িবeনিপর uেদয্ােগ নািসমন ভবেনর দলীয় কাযর্ালেয়র
মােঠ সােদক েহােসন েখাকার গােয়বানা জানাজা aনুি ত হয়।
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