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মিুkযুেdর aনয্তম সংগঠক o সংসদ সদসয্ মাঈনudীন খান বাদল মারা েগেছন। ভারেতর েব ালু েত
নারায়ণ  দেরাগ  িরসাচর্  inিটিটuট  aয্াn  হসিপটােল  িচিকৎসাধীন  aবsায়  বহৃsিতবার  েভাের
েশষিনঃ াস তয্াগ কেরন িতিন।

তার বয়স হেয়িছল 67 বছর। িতিন stী, িতন েছেল o eক েমেয়সহ aসংখয্ আtীয়-sজন, েনতাকমর্ী o
ণgাহী েরেখ েগেছন। সবর্েশষ চ gাম-8 আসেনর সংসদ সদসয্ o জাসদ eকাংেশর কাযর্করী সভাপিত

িছেলন বষর্ীয়ান e রাজনীিতিবদ।

মাঈনudীন খান বাদেলর মতুৃয্েত গভীর েশাক pকাশ কেরেছন রা পিত আবদলু হািমদ, pধানমntী েশখ
হািসনা, িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী, িবেরাধীদলীয় েনতা রoশন eরশাদ।
রাজৈনিতক েkেt বাদেলর aবদােনর কথা sরণ কের রা পিত eক েশাকবাতর্ ায় বেলন, িবিভn sায়ী
কিমিটেত মাঈনudীন খান তার মতামত িদেয় aতয্n tপূণর্ ভূিমকা পালন কেরেছন। েদেশর সংসদীয়
গণতেntর iিতহােস তার (বাদল) aবদান sরণীয় হেয় থাকেব।
পৃথক eক েশাকবাতর্ ায় মাঈনudীন খান বাদেলর মতুৃয্েত গভীর েশাক pকাশ কের pধানমntী েশখ হািসনা
বেলন, 1971 সােলর মহান মিুkযুেd িতিন সিkয়ভােব aংশgহণ কেরন। e বীর মিুkেযাdার মতুৃয্েত

  যুগাnর িরেপাটর্  o চ gাম
বযু্েরা
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েদশ o জািত eকজন েদশেpিমক রাজনীিতিবদেক হারাল। pগিতশীল আেnালেন সিkয় ভূিমকা রাখা e
েনতােক জনগণ সবসময় মেন রাখেব।
জাসদ েনতা বাদেলর মৃতুয্েত েশাক জািনেয়েছন েকndীয় 14 দেলর মুখপাt েমাহাmদ নািসম। বষর্ীয়ান e
রাজনীিতিবেদর মতুৃয্েত তার দল জাসেদর সভাপিত শরীফ নূ ল আিmয়া eবং সাধারণ সmাদক নাজমলু
হক pধান গভীর েশাক pকাশ কেরেছন।
eক  েশাকবাতর্ ায়  তারা  বেলন,  মাঈনudীন  খান  বাদেলর  মৃতুয্েত  েদশ  eকজন  akেতাভয়  মিুkেযাdা,
রাজৈনিতক  বয্িkt  o  aিভj  পালর্ােমnািরয়ানেক  হারাল।  বাদেলর  মতুৃয্েত  আoয়ামী  লীগ  সাধারণ
সmাদক  o  েসতুমntী  oবায়দলু  কােদর,  বািণজয্মntী  িটপু  মুনিশ,  েনৗ  পিরবহন  pিতমntী  খািলদ  মাহমুদ
েচৗধুরী,  জাতীয়  িব িবদয্ালেয়র  িভিস  হা ন-aর-রিশদ,  সংসেদর  েডপুিট  িsকার  েমা.  ফজেল  রাbী
িময়া  পৃথক  েশাক  জািনেয়েছন।  eছাড়া  14  দলীয়  েজাট,  বাংলােদশ  oয়াকর্ াসর্  পািটর্ ,  ব বnু  গেবষণা
পিরষদ, ব বnু সাংsৃিতক েজাট েশাক pকাশ কেরেছ।
মাঈনudীন খান বাদল 1952 সােলর 21 েফbয়াির চ gাম েজলার েবায়ালখালী uপেজলার সােরায়াতলী
gােম eক সmাn মসুিলম পিরবাের জngহণ কেরন। ’60-eর দশেক ছাtলীেগর সে  যুk িছেলন িতিন।
1971 সােলর মিুkযুেd সিkয়ভােব aংশgহণ কেরন।

চ gাম বnের ast েবাঝাi জাহাজ েসায়াত েথেক ast খালাস pিতেরােধর aনয্তম েনতৃtদাতা িতিন।
মিুkযুেdর  পর  জাসদ  হেয়  বাসদ  o  পের  আবারo  জাসেদ  েযাগ  েদন।  12  মাচর্  2016  সােল  জাসেদর
জাতীয় কাuিnেল আবার দiু ভাগ হয়।

হাসানুল হক iনরু েনতৃtাধীন aংশিট iিসর sীকৃিত পায়। বাংলােদশ জাসদ নােম আলাদা দেলর aংশিট
sীকৃিত পায়িন। e aংেশর কাযর্করী সভাপিত িছেলন বাদল। আoয়ামী লীেগর েনতৃেt 14 দল গঠেনo
বাদেলর uেlখেযাগয্ ভূিমকা িছল। নবম, দশম o eকাদশ জাতীয় সংসেদর সংসদ সদসয্ িছেলন িতিন।
েদখা হল না কালুরঘাট েসতু : s ভাষী িহেসেব পিরিচত বাদল সংসদ o সংসেদর বাiের নানা বkবয্
িদেয় িবিভn সময় আেলািচত হন। চ gােমর কালরুঘােট কণর্ফুলী নদীেত েসতু িনমর্ােণর দািবেত েসাcার
িছেলন িতিন।

বারবার  েসতুিট  িনমর্ােণর  দািব  জািনেয়o  সাড়া  না  পাoয়ায়  িতিন  েkাভ  pকাশ  কেরন।  েঘাষণা  েদন,
2019 সােলর িডেসmেরর মেধয্ সরকার কালরুঘাট েসতু িনমর্ােণ কাযর্কর uেদয্াগ না িনেল িতিন সংসদ
েথেক পদতয্াগ করেবন। eরপর সরকােরর পk েথেক কালুরঘাট েসতু িনমর্ােণর েঘাষণা আেস। িকn কাজ

র আেগi িচরিবদায় িনেলন বাদল।
আজ আসেব মরেদহ, শিনবার দাফন : বাদেলর বয্িkগত সহকারী eসeম হািবব বাবু যুগাnরেক জানান,
েব ালু  েথেক আজ সকােল বাদেলর লাশ ঢাকায় আনা হেব। eিদন দপুুের সংসদ ভবেনর দিkণ pাজায়
তার pথম জানাজা aনিু ত হেব। পরিদন তার লাশ চ gাম েনয়া হেব।
নগরীর  জিময়তুল  ফালাহ  মসিজদ  মােঠ  জানাজা  eবং  েসিদনi  েবায়ালখালীর  সারoয়াতলীর  gােমর
বািড়েত সবর্েশষ জানাজার পর পািরবািরক কবরsােন তার লাশ দাফন করা হেব।
েশাকাতর্  চ gােমর রাজৈনিতক a ন : সংসদ সদসয্ বাদেলর মতুৃয্েত চ gােমর িবিভn রাজৈনিতক েনতা
o সংগঠেনর পk েথেক েশাক pকাশ কের িববৃিত েদয়া হেয়েছ। আoয়ামী লীেগর েpিসিডয়াম সদসয্ o
সােবক মntী iি িনয়ার েমাশাররফ েহােসন eক িববিৃতেত বেলন, বাদেলর iেnকােল জািত eকজন কৃতী
রাজনীিতিবদেক হারাল।
aনলাiন সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম েফসবুেক আেবগঘন sয্াটাস িদেয়েছন আoয়ামী লীগ সাংগঠিনক
সmাদক o িশkা uপমntী বয্ািরsার মিহবুল হাসান েচৗধুরী নoেফল। িতিন  েলেখন- বীর মিুkেযাdা,
জাতীয় েনতা, aনলবষর্ী বkা, সংসদ সদসয্, বীর চ লার েগৗরব আজ না েফরার েদেশ।

মেন হেc েযন আবারo িপতৃহারা হলাম। চীন সফের থাকা চ gাম িসিট কেপর্ােরশেনর েময়র আ জ ম
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

নািছর  udীন  eক  েশাকবাতর্ ায়  বেলন,  বাদল  ভাiেয়র  মৃতুয্েত  চ gামবাসী  eকজন  সাহসী  সnানেক
হারাল।
েবায়ালখালী (চ gাম) pিতিনিধ জানান, দiু বছর আেগ েsােক আkাn হন বাদল। হােটর্ o সমসয্া িছল
তার। িটন েচকআেপর aংশ িহেসেব 18 aেkাবর ভারেত যান বাদল। েসখােন আবারo মাil েsােক
আkাn হেল তােক েব ালু র oi হাসপাতােল ভিতর্  করা হয়।
pখয্াত  দেরাগ  িবেশষj ডা. েদবী  েশিঠ o িনuেরা  সাজর্ ন  ড. িবkম িসংেয়র তttাবধােন  িচিকৎসায়
মােঝ  তার  শারীিরক  aবsার  িকছুটা  unিত  হয়।  হাসপাতােল  মতুৃয্র  সময়  uপিsত  িছেলন  বাদেলর
সহধিমর্ণী েসিলনা বাদল।
িতিন  জানান,  pধানমntীর  িনেদর্ েশ  eকিট  িবেশষ  দল  বাদেলর  মরেদহ  েদেশ  আনার  pিkয়া  তttাবধান
করেছ। সকােল ei রাজনীিতেকর মতুৃয্র খবের eলাকায় েশােকর ছায়া েনেম আেস।
চ gাম দিkণ েজলা আoয়ামী লীেগর সভাপিত েমাছেলম uিdন আহমদ, uপেজলা pশাসন, েপৗর pশাসন,
েবায়ালখালী েpস kাব, uপেজলা আoয়ামী লীগ, জাসদ, uপেজলা মুিkেযাdা সংসদ, িবিভn sুল-কেলজ,
মাdাসার পk েথেক েশাক জানােনা হয়।
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