
 
 
��াক ��াবাল �বােড� র �চয়ার আমীরা হক-এর িববিৃত 
 
আমরা গভীর দঃুেখর সে� জানাি� �য, ��ােকর �িত�াতা স�ার ফজেল হাসান আেবদ আজ ২০ িডেস�র ��বার রাত ৮ 

টা ২৮ িমিনেট মতুৃ�বরণ কেরেছন।  ই�ািল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন।  মতুৃ�কােল তাঁর বয়স হেয়িছল ৮৩ বছর। 

িতিন দরুােরাগ� মি�ে�র ক�া�াের ভুগিছেলন।  

 

ভিবষ�েতর �য �কােনা পিরি�িতর জন� ফজেল হাসান আেবদ সবসময় ��ত �থেকেছন। িতিন িছেলন �বল 

বা�বেবাধস�� দরূদিশ� �নতৃ��েণর অিধকারী। এই চূড়া� মহূুত� �র জন� আমােদরেক িতিন সেব�াতভােব ��ত কের 

�গেছন। দীঘ� সময় ধের সুিনপুণ পিরক�নার মাধ�েম ��ােকর �নতৃে�র সু�ু পালাবদল স�� কেরেছন।  

 

জীবেনর �িত� ��ে�ই ফজেল হাসান আেবেদর সেব�া� অ�ািধকার িছল ��াক, ��ােকর কম� এবং যােদর িনেয় ��াক 

কাজ কের �সইসব মানেুষর �িত। িতিন তাঁর শারীিরক অসু�তার কথা জািনেয় কম�েদর �কােনাভােবই িবচিলত করেত 

চান িন। যতিদন স�ব এবং যতটা সহজভােব স�ব িতিন �াভািবক জীবনযাপন চািলেয় �যেত �চেয়েছন। এমনিক, 

��তর শারীিরক পিরি�িতর মেধ�ও িতিন যথাস�ব অিফেস আসেত �চ�া কেরেছন। ��ােকর ভিবষ�ৎ কম�েকৗশল চূড়া� 

করার কােজ সময় িদেয়েছন। ��ােকর �বি�ক পিরচালন কাঠােমার পিরক�না কেরেছন। ‘ওয়ান ��াক’ পিরচেয় আমােদর 

কােজর �ভাব কীভােব িব�ব�াপী ছিড়েয় �দওয়া যায়, তার জন� িদকিনেদ�শনা ��ত কেরেছন। ��াক ইউিনভািস��র 

নতুন ক�া�ােসর িভি���র �াপেনর জন�ও সময় িদেয়েছন । 

 

ফজেল হাসান আেবেদর আ�িনেবদন, কম�িন�া এবং সুদঢ়ৃ �নিতক অব�ান তাঁেক ��াক পিরবােরর সকেলর কােছ 

সব��ে�য় ‘আেবদ ভাই’ কের তুেলেছ। মানষুেক ময�াদা �দওয়ার িবষয়� িছল তাঁর কােছ খুবই ���পূণ�। সততা, িবনয় 

এবং মানিবকতার এক িবরল দ�ৃা� িছেলন িতিন। তাঁর এসকল �ণাবিলই ��ােকর �ািত�ািনক মলূ�েবাধ গেড় ওঠার 

িভি� রচনা কেরেছ। 

 

ফজেল হাসান আেবদ এমনভােব ��াকেক গেড় তুলেত সমথ� হেয়েছন যােত তা কখনই ব�ি�িনভ� র �কােনা �িত�ান হেয় 

থােক িন। বরং, ব� মানেুষর সমি�ত শি�ই ��ােকর মলূ চািলকাশি� হেয় উেঠেছ। কম�েদর উপর িছল তাঁর অগাধ 

আ�া। িতিন িব�াস করেতন ��ােকর িনেবিদত কম�দল তাঁর �ে�র �সই পৃিথবী গেড় তুলেব, �যখােন সব মানষু তার 

স�াবনা িবকােশর সমান সুেযাগ পােব। �য মলূ�েবাধ িতিন আমােদর মেধ� স�ািরত কেরেছন তা আমােদর জন� 

ভিবষ�েতর পথিনেদ�শক হেয় থাকেব। 

 

৩৬ বছর বয়েস ��াক �িত�ার মধ� িদেয় িতিন িনেজেক আমলূ বদেল �ফেলিছেলন। �সই িদন �থেক �ধু তাঁর িনেজর 

জীবন নয়, পৃিথবী জেুড় ল�েকা� মানেুষর মেধ� িনেজেদর জীবন বদেল �ফলার িব�াস িতিন জািগেয় তুেলেছন। তাঁর 



 
মতুৃ� সম� ��াক পিরবারেক �শােক �� কের িদেয়েছ। িক�, পিরি�িত যতই �িত�ল �হাক, সামেন এিগেয় যাওয়ার ম� 

িতিনই আমােদর িশিখেয়েছন। জীবেনর �শষমহূুত�  পয�� �য ময�াদােবাধ, সাহস আর সহানভূুিতর দ�ৃা� িতিন �াপন 

কেরেছন, �সই ��রণা িনেয় তাঁর অস�ূণ� কাজ�েলা আমােদরেকই এিগেয় িনেয় �যেত হেব।  

 

এই ক�ন সমেয় তাঁর পিরবােরর সদস�েদর �িত আমরা গভীর সমেবদনা জানাি�। তাঁর জীবন এবং মলূ�বান সময় 

আমােদর সােথ ভাগ কের �নওয়ার জন� পিরবােরর সকেলর �িত আমরা কৃত� এবং ঋণী। 

 

স�ার ফজেল হাসান আেবেদর অস�ূণ� �� বা�বায়েনর দািয়� এখন আমােদর কাঁেধ। িনরলস �েচ�ার মাধ�েম ��াক 

পিরবােরর �িত� সদস� তাঁর উ�রািধকারেক বহন কের িনেয় যােব, এই আমােদর অ�ীকার। 

 
 
 


