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ংফাদ বফজ্ঞবি 

 

আগাভীকার বালাফীয এভ এ ওয়াদুদদয ৩৬ তভ মৃত্যুফাবল িকী                       

                                                                                                                 

আগাভীকার ২৮ আগস্ট বক্ষাভন্ত্রী ডা. দীপু ভবন এয বতা, বালাফীয এভ এ ওয়াদুদদয ৩৬ তভ মৃত্যুফাবল িকী । 

তৎকারীন পূফ ি াবকস্তাদনয ছাত্র ও বফববন্ন আদদারদন ননতৃত্বদানকাযী ও পূফ ি াবকস্তান ছাত্ররীদগয াধাযণ 

ম্পাদক এফং দদবনক ইদেপাদকয াদফক কর্ম্িাধ্যক্ষ ভযহুভ এভ এ ওয়াদুদ ১৯২৫ এয ১ আগস্ট চাঁদপুয নজরায 

যাবিয চয গ্রাদভ জন্মগ্রণ কদযন। 

 

জনাফ এভ. এ. ওয়াদুদ গনতাবন্ত্রক যুফরীগ (১৯৪৮), পূফ ি াবকস্তান মুবরভ ছাত্ররীগ (১৯৪৮) ও নকন্দ্রীয় কবচকাঁচায 

নভরায (১৯৫৬) প্রবতষ্ঠাতা দস্য বছদরন। ভযহুভ এভ এ ওয়াদুদ পূফ ি াবকস্তান আওয়াভী মুবরভ রীগ (১৯৪৯), 

ািাবক ইদেপাক (১৯৪৯) ও দদবনক ইদেপাক (১৯৫৩) প্রবতষ্ঠাকারীন দস্য বছদরন। বতবন নাদন ীদ 

নাযাওয়াবদ ি ও ফঙ্গফন্ধুয ঘবনষ্ট দমাগী বছদরন। 

 

জনাফ এভ. এ. ওয়াদুদ ১৯৫৩-৫৪ াদর প্রাদদবক ছাত্ররীদগয াধাযন ম্পাদক বছদরন। দুইফায নগয ছাত্ররীদগয 

াধাযণ ম্পাদক ও ১ (এক) ফায প্রাদদবক ছাত্ররীদগয  ম্পাদদকয দাবয়ত্বও বতবন বনষ্ঠা ও াপদেয াদথ 

ারন কদযন। বতবন আওয়াভী রীদগয একজন বিয় দস্য বছদরন। বালা আদদারদন ননতৃত্ব নদওয়ায কাযদণ 

১৯৪৮ াদর একফায এফং ১৯৫২ াদরয ২১ ন নপব্রুয়াযী নথদক ২০ ন আগস্ট ম িন্ত বিতীয়ফায কাযাফযণ কদযন। 

১৯৫৪ াদর ৯২(ক) ধাযা জাযী কদয যুক্তফ্রন্ট যকাযদক ফযখাস্ত কযায য ছাত্র আদদারনদক বিবভত কযায জন্য 

পুনযায় জনাফ এভ. এ. ওয়াদুদদক কাযারুদ্ধ কযা য়। ১৯৪৯ াদর বফশ্ববফদ্যারয় চত্যথ ি নেণীয কভ িচাযীদদয 

আদদারদন ননতৃত্ব নদয়ায কাযদণ তৎকারীন াকদদয রুদ্রদযাদলয বকায দয় দীঘ ি বদন আত্মদগান কযদত বতবন 



ফাধ্য ন। ১৯৪৯ াদর ছাত্র আদদারদন ননতৃত্ব নদয়ায কাযদণ ফঙ্গফন্ধু জনাফ এভ. এ. ওয়াদুদ ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারয় নথদক ফবস্কৃত ন। 

 

১৯৭৮ াদর াভবযক যকাদযয াদথ াত বভবরদয় ভন্ত্রীত্ব গ্রদণ অস্বীকৃবত জানাদনায জন্য বতন ফায বফববন্ন 

নভয়াদদ জনাফ এভ. এ. ওয়াদুদ কাযাফযণ কদযন। াভবযক াদনয ভদয় তাঁয বফরুদদ্ধ ফাযফায বভথ্যা ভাভরা 

দাদয়য কদয য়যাবন কযা য়। 

 

জনাফ এভ. এ. ওয়াদুদ ১৯৪৭ এয নদবফবাদগয য নথদক ১৯৭১ নবযদয় ১৯৮৩ এয ২৮ ন আগদস্ট মৃত্যুফযদণয 

পূফ ি ম িন্ত ফাঙ্গারীয বালা, স্বাধীকায ও অথ িননবতক মুবক্তয কর আদদারদনয াদথ ওতদপ্রাতবাদফ জবিত বছদরন। 

 

ফাংরাদদ আওয়াভী রীদগয যুগ্ম-াধাযন ম্পাদক, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয াদফক যযাষ্ট্র ভন্ত্রী, 

বচবকৎক, আইনজীফী ও জনস্বািু বফদলজ্ঞ ডা. দীপু ভবন তাঁয একভাত্র কন্যা এফং ডায়াদফটিক ফুট াজিাযীদত 

নদদয একভাত্র বফদলজ্ঞ ে বচবকৎক ডাাঃ জাওয়াদুয যবভ ওয়াদুদ (টিপু) তাঁয একভাত্র পুত্র। 

 

 

 

                                                                                         নভাাম্মদ আবুর খাদয়য 

  তথ্য ও জনংদমাগ কভ িকতিা 

         বক্ষা ভন্ত্রণারয় 

                                                                                    নভাফাইর নাম্বায:০১৭১৬০৬৬৮৮ 

 

 

 

 


