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সংসদ সদ� ও সােবক �িমম�ী শাম�র রহমান শরীফ-এর ইে�কােল �িমম�ীর �শাক 

 (ঢাকা, �হ�িতবার, ০২ এি�ল ২০২০) ভাষা �সিনক ও বীর �ি�েযা�া, বাংলােদশ আওয়ামী লীগ-

এর বষ�য়ান �নতা, পাবনা-৪ আসেনর সংসদ সদ� ও সােবক �িমম�ী শাম�র রহমান শরীফ-এর ইে�কােল 

গভীর �শাক ও �ঃখ �কাশ কেরেছন �িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী, এমিপ।  

এক �শাক বাত�ায় �িমম�ী বেলন, “ভাষা �সিনক শাম�র রহমান শরীফ ১৯৭১ সােল আমােদর 

জাতীয় �ি�র জ� ঐিতহািসক সং�ােম সি�য়ভােব অংশ�হণ কেরন। পরবত�েত গণত� �ন��াের 

��রাচার িবেরাধী আে�ালেনও িতিন বিল� �িমকা �রেখিছেলন। ত�র ���েত �দশ ও জািত একজন িবিশ� 

রাজনীিতিবদ এবং সমাজ �সবকেক হারাল”।  

�িমম�ী আরও বেলন, “মাননীয় �ধান ম�ীর িনেদ �েশ �িম �ব�াপনায় নব�গ তথা 

িডিজটাইেজশেনর কাজ সােবক �িমম�ী শাম�র রহমান শরীেফর আমেলই �� হেয়িছল। ঔপিনেবিশক 

আমল পরবত� এ অ�েলর �িত� �ধান গণ�খী আে�ালেন সি�যভ়ােব অংশ�হণকারী একজন অিভ� 

রাজনীিতিবদ িহেসেব ত�র অবদান �রণীয় হেয় থাকেব”।  

�িমম�ী �শাক বাত�ায় মর�েমর আ�ার মাগেফরাত কামনা কেরন এবং �শাকস�� পিরবােরর �িত 

সমেবদনা জানান। 

উে��, মর�ম শাম�র রহমান শরীফ �িমম�ী িহেসেব ২০১৪-১৯ �ময়ােদ দািয়� পালনকােল 

সাই��ামান �চৗ�রী �িম �িতম�ীর দািয়� পালন কেরিছেলন। আজ �হ�িতবার �ভার প�চটায় ঢাকা 

ইউনাইেটড হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব�ায় িতিন ইে�কাল কেরন। (ই�া িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ 

রািজউন)। 
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//Land Minister mourns the death of Member of Parliament and former 

land minister Shamsur Rahman Sherif// 

Land Minister Saifuzzaman Chowdhury, MP expressed his sincere 

condolence at the death of language activist, freedom fighter, a senior leader of 

Bangladesh Awami League, former Land Minister Shamsur Rahman Sherif, 

MP.  

Land Minister said, “Language activist Shamsur Rahman Sherif actively 

participated in the historic struggle for our national liberation in 1971. Later, he 

also played a strong role in the anti-autocratic movement to restore democracy. 

At his demise, the country and nation lost a prominent statesman and 

humanitarian.” 

The land minister also said, "Under the direction of the Hon'ble Prime 

Minister, the new era in the land management, that is, digitalization work 

commenced during the tenure of former land minister Shamsur Rahman Sherif. 

His contribution will be remembered through his participation as a shrewd 

statesman in every major mass movement of the post-colonial era of this land.”      

In a condolence message land minister prayed for the eternal peace of the 

departed soul and conveyed profound sympathy to his bereaved family 

members. 

It is to be noted that Saifuzzaman Chowdhury served as the state minister 

of the land ministry during late Shamsur Rahman Sherif's incumbency as the 

land minister in 2014-19. He passed away while undergoing treatment at the 

Dhaka United Hospital at 5 am on today Thursday. (Inna Lillahi wa inna ilayhi 

raji'un) 


