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রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকায় শেষকতৃ্য সম্পন্ন হয়য়য়ে রাষ্ট্রপতত্ শমা. আবদুল হাতময়দর তেক্ষক,  তকয়োরগয়ের 
গুরুদয়াল সরকাতর কয়লয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,  প্রতিত্র্ো তেক্ষাতবদ-সাতহতত্যক,  বীর মুতিয়র্াদ্ধা 
প্রয়েসর প্রায়েে কুমার শ ৌধু্রীর। 

বৃহস্পতত্বার (২৯ এতপ্রল) সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকার বাসায়বা কালীবাতি শ্মোয়ে ত্াাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। 

এর আয়গ শসখায়ে ত্াাঁর মরয়দহ তেয়য় র্াওয়ার পর ঢাকা শেলা প্রোসয়ের পক্ষ শিয়ক শ্রদ্ধা তেয়বদে করা 
হয়। শসখায়েই গার্য অব অোর শদয়া হয় বীর মুতিয়র্াদ্ধা েত্ কীতত্যমায়ের তেক্ষক ‘তপ.য়ক.তস’ স্যারয়ক। 

বৃহস্পতত্বার (২৯ এতপ্রল) দুপুর শসায়া ২টার তদয়ক ঢাকার শসগুেবাতগ ায় শেয়লর বাসায় প্রয়েসর প্রায়েে 
কুমার শ ৌধু্রী (৮১) পরয়লাকগমে কয়রে। তত্তে দীর্যতদে ধ্য়র তকর্তে েতটলত্ায় ভুগতেয়লে। 

মৃত্ুযকায়ল তত্তে স্ত্রী,  দুই শেয়ল,  দুই শময়য়,  আত্মীয়-স্বেে,  শদে-তবয়দয়ে অসংখয োত্র-োত্রী ও গুেগ্রাহী 
শরয়খ শগয়েে। ত্াাঁর মৃত্ুযর খবয়র তকয়োরগে শেলা েহয়রর তবতভন্ন রােনেতত্ক-সামাতেক-সাংস্কৃতত্ক 
পতরম-য়ল শোয়কর োয়া শেয়ম আয়স। 

কয়রাো মহামারীর কারয়ে প্রয়াত্ প্রয়েসর প্রায়েে কুমার শ ৌধ্ুরীর মরয়দহ তকয়োরগয়ে ো এয়ে ঢাকায়ত্ই 
দাহ করার তসদ্ধান্ত শেয়া হয় পতরবায়রর পক্ষ শিয়ক। 



ত্াাঁর মৃত্ুযয়ত্ রাষ্ট্রপতত্ শমা. আবদুল হাতমদ গভীর শোক প্রকাে কয়রয়েে। এক শোকবাত্যায় তত্তে প্রয়াত্ 
প্রয়েসর প্রায়েে কুমার শ ৌধ্ুরীর আত্মার োতন্ত কামো কয়রে এবং ত্াাঁর শোকসন্তপ্ত পতরবায়রর প্রতত্ গভীর 
সময়বদো োোে।  

প্রয়াত্ প্রয়েসর প্রায়েে কুমার শ ৌধ্ুরীর মৃত্ুযয়ত্ ন্যাশনাল ইনস্টিস্টিউি অব স্টনউোসাাাোনোসেসা   
হাাপাতাোলস পস্টসচালক অধ্যাপক ডাাঃ কাজী দীন ম াহাম্মদ   যুগ্ম-পস্টসচালক অধ্যাপক ডাাঃ ম াাঃ বদরুল 
আল  াহ াকল Kg©KZ©v-Kg©Pvix গভীর শোক প্রকাে এবং তাস আত্মার োতন্ত কামো কয়রে   ত্াাঁর 
শোকসন্তপ্ত পতরবায়রর প্রতত্ গভীর সময়বদো োোে।  

প্রয়াত্ প্রয়েসর প্রায়েে কুমার শ ৌধ্ুরীর মৃত্ুযয়ত্ শেলা আওয়ামী লীয়গর সভাপতত্ এর্য়ভায়কট শমা. কামরুল 
আহসাে োহোহাে,  সাধ্ারে সম্পাদক এর্য়ভায়কট এম এ আেেল,  শেলা গেত্ন্ত্রী পাতটযর সভাপতত্ 
এর্য়ভায়কট ভূয়পন্দ্র শভৌতমক শদালে,  অধ্যক্ষ রবীন্দ্রোি শ ৌধ্ুরী,  শেলা আইেেীবী সতমতত্র সভাপতত্ ও 
তপতপ এর্য়ভায়কট োহ আতেেুল হক,  শেলা সতিতলত্ সামাতেক আয়দালয়ের সভাপতত্ এর্য়ভায়কট 
অয়োক সরকার,  শেলা দুেযীতত্ প্রতত্য়রাধ্ কতমতটর সাধ্ারে সম্পাদক এর্য়ভায়কট আব্দুর রহমােসহ তবতভন্ন 
রােনেতত্ক ও সামাতেক-সাংস্কতৃত্ক সংগঠয়ের শেত্ৃবৃদ গভীর শোক প্রকাে কয়রয়েে। 

‘তপ.য়ক.তস স্যার’ োয়ম সমতধ্ক পতরত ত্ প্রয়েসর প্রায়েে কুমার শ ৌধ্ুরী ১৯৬৪ সায়ল গুরুদয়াল সরকাতর 
কয়লয়ে শর্াগদাে কয়রে। তত্তে ইংয়রতে তবভায়গর প্রধ্াে তহয়সয়ব দীর্যতদে দাতয়ত্ব পালে কয়রয়েে। দীর্য 
অধ্যাপোকায়ল তত্তে বহুয়ক্ষয়ত্র বহু কীতত্যমােয়ক োত্র তহয়সয়ব শপয়য়য়েে। তত্তে বাংলায়দয়ের বত্যমাে 
রাষ্ট্রপতত্ শমা. আবদুল হাতময়দরও তেক্ষক। 

ইংয়রতে,  েরাতস,  রুে সাতহয়ত্যর ওপর পাতিত্য অেযেকারী প্রয়েসর প্রায়েে কুমার শ ৌধ্ুরী কতবত্া,  
শোটগল্প,  প্রবন্ধ্ র ো োিাও অয়েক কতবত্া ও শোটগল্প অনুবাদ কয়রয়েে। োত্ীয় পর্যায়য়র শেত্ৃস্থােীয় 
ইংয়রতে ও বাংলা দদতেক ও সামতয়কীয়ত্ ত্াাঁর বহু র ো প্রকাতেত্ হয়য়য়ে। 

তত্তে তকয়োরগে েহয়রর কালীবাতি মতদর কতমতটসহ শেলার তবতভন্ন তেল্প-সাতহত্য,  সামাতেক-সাংস্কৃতত্ক 
সংগঠয়ের োোমুখী কমযকায়ির সায়ি সতিয়ভায়ব র্ুি তেয়লে। 

োত্রাবস্থায় তত্তে আেদয়মাহে কয়লে বাতষযকী সম্পাদক এবং ঢাকা তবশ্বতবদযালয় েগন্নাি হল োত্রসংসয়দর 
সাতহত্য সম্পাদক তহসায়ব কৃতত্য়ত্বর স্বাক্ষর রায়খে। 

২০১৫ সায়ল তত্তে ১ম মােহারুে-েূর োউয়ডর্েে সিােোয় ভূতষত্ হয়য়য়েে। এোিা তত্তে রায়েন্দ্র-
আোলত্া োউয়ডর্েে সিােোয় ভূতষত্ হে। 

স্বকীয় কর্ ম ও কীর্তমর র্াধ্যমর্ র্তর্ি র্কম ারগমের র্ ক্ষা-সংসৃ্কর্তর ইর্তহামস স্মরণীয় হময় 
থাকমেি। 


