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শকছুশদন অলে না গপযায গদল চলর গেলরন অশ ও নব্বআ দলকয শরচয গজরা দলরয 

শনবভযলমােয শিলকটায, গকাচ ও অাভ যশি দলরয প্রাক্তন গেলরায়াড় শুবভ্রত দত্তযায় ওযলপ 
সুফীয দত্তযায়। তাাঁয প্রয়ালেআ তাাঁলক স্মযে কলয শকছু কথা শরলেলছন আকফার ফাায 

রস্কয. . .  

 



 

 

 

না গপযায গদল চলর গেলরন  অশ ও নব্বআ দলকয শরচয গজরা দলরয শনবভযলমােয 
শিলকটায, গকাচ ও অাভ যশি দলরয প্রাক্তন গেলরায়াড় শুবভ্রত দত্তযায় ওযলপ সুফীয 
দত্তযায়। তায ভতুৃযলত গাকাত অাভ শিলকট ংস্থা (এশএ)। ংস্থায বাশত যলভন দত্ত 
এফং শচফ গদলফাশজৎ আশকয়া এক শফফৃশতলত শুবভ্রলতয ভতুৃযলত েবীযবালফ গাক ফযক্ত 
কলযলছন। প্রয়াত শুবভ্রত, সুফীয দত্তযায় নালভআ শধক শযশচত শছগরন। এশএ প্রধান দ্বলয়য 
ফাতভায় গাকাত শযফালযয প্রশতও ভলফদনা ফযক্ত কযা লয়লছ। তাাঁয এআ প্রয়ালে েবীয 
গাক প্রকা কলযলছ শরচয গজরা িীড়া ংস্থাও। ংস্থায বাশত ফাফুর গাড় ও াধাযে 
শচফ শফলজন্দ্র প্রাদ শং এক গাক ফাতভায় শফলদশ অত্মায শচযাশি কাভনা কগযন এফং 
একআ ালথ গাকিপ্ত শযফালযয প্রশত ভলফদনা জানান। প্রয়ালতয প্রশত ম্মান প্রদভন কলয 
েত ২৯গ গভ, শনফায শরচয শিএএ- য তাকা ধভনশভত যাো য়।  
  
কাছাড় গজরা িীড়া ংস্থায অজীফন দস্য সুফীয দত্তযায়  শশনওয শিলকট দলরয গকাচ 
ছাড়াও অাভ শিলকট ংস্থায জশুনয়য শিলকট দর শনফভাচন কশভশটয দস্যও শছলরন। 
শিলকলট উআলকট শকায ফযাটভযান শালফ ভালে দের শছর তাাঁয। ১৯৮৭ ালর শিুযায 
লে শফজয়ী অাভ যশি দলরয গেলরায়াড় শছলরন। ১৯৭২ ার গথলক ক্লাফ শিলকট গথলক 
প্রয়ালতয উত্থান ঘলট। যাজযস্তলযয এআ শিলকটায ংেয অিঃ গজরা শিলকট, শশনওয 
শিলকট প্রশতলমাশেতা নযূ উশিন ট্রশপ আতযাশদ ছাড়াও গকাচশফায ট্রশপ ও শলক নাআি ুট্রশপ 
প্রশতলমাশেতায় অাভ দলরয প্রশতশনশধত্ব কলযলছন। প্রেতঃ, প্রয়াত সুফীয দত্তযায় ফতভভান 
শরচয গজরা িীড়া ংস্থায ন্যতভ - বাশত সুজয় দত্ত যাগয়য নুজ।  
 
েত ২৮গ গভ,শুিফায ন্ধ্যা ৭টায় শরচয গভশিকযার কলরজ াাতালর ৬৫ ফছয ফয়ল 
গল শনঃশ্বা তযাে কলযন সুফীযফাফু। ভতুৃযকালর গযলে গেলছন স্ত্রী, দুআ ুি  অত্মীয় স্বজন 
এফং ংেয শযশচত গুেভগু্ধ। েফলয প্রকা, প্রথভ ফস্থায় প্রয়াত সুফীয দত্তযালয়য গকাশবি 
লে কযা লয়শছর। শকন্তু যফতভীলত গকাশবি যীক্ষায গযজাল্ট গনলেশটব অল েত ২৩ 
গভ। লয নালবভয ভস্যায দরুন শচশকৎায জন্য গুয়াাশটলত যভান াাতালর শনলয় 
মাওয়া য়। শকন্তু কলযানায গযজাল্ট অযশটশশঅলয অফায শজশটব লর ফৃস্পশতফায 
তাাঁলক শরচলয শপশযলয় অনা য়। শুিফায দুুলয ালটভয ভস্যা গদো শদলর সুফীযফাফুলক 
তশড়ঘশড় গবশটটলরলন শনলয় মাওয়া য়। শকন্তু গল যক্ষা য়শন। এশদন ন্ধ্যায় শরচয 
গভশিকযার কলরজ াাতালর জীফন মুলে ায ভালনন ভয়দালনয এআ গেলরায়াড়।  

 


