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১. ধোন কোটো কর্মসূচি উরবোধন ও ত্রোণ চিত ণ
মহোমোজ দরুন খোদ্যসঙ্কে এড়োরনো িন্য বচয়ো ম্যোন মরহোদরয় ব্যজিগত উরদ্যোরগ জ ক্ষক
ও জ ক্ষোিীরদ অং গ্রহরণ ধোন কোেো কমষসূজচ গ্রহণ ক ো হরয়রছ। এ মোধ্যরম ৭টি বিলো
এক ত জবঘো অজধক িজম ধোন বকরে কৃর্রক বোজড়রত বপৌৌঁরছ বদওয়ো হরয়রছ।
মুজিববরর্ ষ ২০২০ সোরল এজপ্রল মোরস ও 2021 সোরল পজবত্র মোরহ মিোরন বোৎসজ ক
ইফতো মোহজফল, বোজর্ ষক ক্রীড়ো প্রজতরযোজগতো বোরিে, তব োখী িোতো ইতযোজদ গ্রহণ নো কর
দুস্থবদ মোরে ত্রোণ জবত ণ ক ো হরয়রছ।
দ্কোচভড-১৯ দ্ োগীরদ চিচকৎসো সহোয়তো িন্য দ্িলোপ্রশোসন কর্তক
ম প্রচতচিত হোসপোতোরল
৮ লোখ টোকো আচথ মক অনুদোন প্রদোন ক ো হরয়রছ। সকল কর্মিো ী একচদরন দ্িতন
কতমনপূি মক োষ্ট্রীয় ত্রোণ তহচিরল ির্ো প্রদোন ক ো হরয়রছ। ২০২১ সোরল একইভোরি পূি ম
চনধ মোচ ত ইফতো র্োহচফরল টোকোয় পচিত্র র্োরহ র্িোরন গচ ি অসহোয় পচ িোর র্োরে
ত্রোণ চিত ণ ক ো হয়।

ব োর্ড ের বেয়োরম্যোন
ড. ব োল্লো আ ীর ব োর্সন মহ োদহের বনতৃর্ে ধোন কোটো ক েসূচে পোলন করো য়
প্রতযোজ প্রর্েসর
ত ফলোফল

অচগ্রর্ িন্যো হোত দ্থরক কৃষরক ফসল েো
কৃচষচনভম অথ মনীচত িোঙ্গো োখো, কৃষরক পচ িোর চশেোকোর্ মক্রর্ অব্যোহত োখো
িোিো চনয়ন্ত্ররণ সহোয়তো ক ো, দ্দরশ খোদ্যঘোটচত দূ ক ো

২. স্বোস্থ্য উপক ণ জবত ণ
স কো জনরদ ষজ ত স্বোস্থ্যজবজধ অনুস ণ কর ববোরড ষ কমষকতষো-কমষচো ীরদ মরধ্য স্বোস্থ্য
উপক ণ জবত ণ ক ো হরয়রছ। ববোরড ষ কমষকতষো-কমষচো ীরদ মোরে মোস্ক, হযোন্ড
স্যোজনেোইিো , সোবোন ইতযোজদ এবং আর পোর িনসোধো রণ মোরেও ববোরড ষ জনিস্ব
ব্যবস্থ্োপনোয় মোস্ক জবত ণ ক ো হরয়রছ।

৩. পজ ষ্কো পজ চ্ছন্নতো অজিযোন
বডঙ্গু ও ম োবোজহত ব োরগ প্রোদুিষোব ব োরধ পজ ষ্কো পজ চ্ছন্নতো অজিযোন পজ চোলনো ক ো
হরয়রছ। কযোম্পোরস জনয়জমত ম ো ওষুধ জছেোরনো হয় ও বেোঁপ-িঙ্গল পজ ষ্কো ক ো হয়।

৪. এসএসজস প ীক্ষো ২০২০-এ ফলোফল পয ষোরলোচনো ও মূল্যোয়ন কজমটি গঠন
সোধো ণত প্রচতটি পোিচলক প ীেো ফলোফল প্রকোচশত হওয়ো প চশেো দ্িোড মগুরলো ফলোফল
পয ষোরলোচনো ও মূল্যোয়ন কজমটি গঠন কর জ রপোে ষ প্রদোন কর । এ জ রপোরে ষ জিজত্তরত প বতী
ক ণীয় জনধ ষো ণ ক ো হয়। তরব বকোজিড-১৯ মহোমোজ প্রিোরব জ ক্ষো প্রজতষ্ঠোন বখোলো নো
িোকোয় বেজণকরক্ষ পোঠদোন, পোবজলক প ীক্ষো গ্রহণ ইতযোজদ দফোয় দফোয় জপজছরয় বদওয়োয়
জ ক্ষোকোয ষক্ররম মো োত্মক প্রিোব পরড়। তোই র্রশো চশেো দ্িোরড ম উরদ্যোরগ স কোচ এর্এর্
করলরি অধ্যে (ভো প্রোপ্ত) প্ররফস দ্শখ কোউসো আলীরক আহ্বোয়ক কর র্রশো চশেো
দ্িোরড ম এসএসচস প ীেো 2020 এ ফলোফল পর্ মোরলোিনো ও মূল্যোয়ন কচর্টি গঠন ক ো
হরয়রছ। ববোরড ষ প্রধোন মূল্যোয়ন কমষকতষো িনোব জমিোনু হমোন এ কজমটি সদস্য সজচব।
ববোরড ষ প ীক্ষো জনয়ন্ত্রক প্ররফস মোধব চন্দ্র রুরে সহরযোজগতো জনরয় তোঁ ো কোি কর
ইরতোমরধ্য জ রপোে ষ প্রদোন কর রছন।

স কোচ এর্ এর্ করলি, র্রশো এ অধ্যে র্রহোদরয় অচফস করে 12 নরভম্ব 2020 চি. তোচ রখ
র্রশো চশেো দ্িোরড ম এসএসচস প ীেো-২০২০ এ মূল্যোয়ন কচর্টি সভো অনুচিত হয়।

কো ণসমূহ
চিভোগীয় শহ , দ্িলো শহর ফলোফল পর্ মোরলোিনো, চিষয়চভচিক ফলোফল পর্ মোরলোিনো,
দ্ছরল-দ্র্রয় আলোদো আলোদো ফলোফল পর্ মোরলোিনো ক ো হয়। চিগত িছর ফলোফল ত্রুটি,
চিচ্যুচত, ভোরলো-র্ন্দ চদক চিরিিনো কর ভচিষ্যরত র্োরত আ ও ভোরলো ফলোফল ক ো র্োয় দ্স
চিষরয় ব্যিস্থো গ্রহণ ক ো হয়।
প্রতুোশো
পোরশ হো বৃচি ও চশেো গুণগত র্োরনোন্নয়ন, দ্িন্ডো ইরকোয়োচলটি, ের পড়ো দ্ োধ, শহ
ও গ্রোরর্ চশেো বিষম্য দূ ক ো, চশেো সুিু পচ রিশ িিোয় োখো। প ীেো পচ িোলনো ও
উি পত্র মূল্যোয়ন পিচত গুণগত র্োরনোন্নয়ন সোধন।

৫. মুজিব তবর্ ষ ক্ষণগণনো শুরু ওরয়বসোইরে যুিক ণ
িোচত চপতো িঙ্গিন্ধু দ্শখ ম্যচিবু হর্োরন িন্মশতিোচষ মকী উদ্র্োপরন িন্য দ্ঘোচষত
ম্যচিিিষ ম (২০২০ সোরল ১৭ মোচ ষ বিরক ২০২১ সোরল ১৬ জডরসম্ব পয ষন্ত) ক্ষণগণনো শুরু
কমষসূজচ িোতীয়িোরব উদ্যোপন ক ো হয়। এ ই অং জহরসরব ববোরড ষ ওরয়বসোইরে মুজিব
তবর্ ষ ক্ষণগণনো কোউন্টডোউন জডজিেোল ক্লক সংরযোিন ক ো হয়। ববোরড ষ প্রধোন বগইরেও
অনুরূপ ক্ষণগণনো কোউন্টডোউন ইরলকেজনক্স ক্লক স্থ্োপন ক ো হরয়রছ।
মুজিব িম তবোজর্ ষকী উদ্যোপরন ক্ষণগণনো/কোউন্টডোউন শু হয় ১০ িোনুয়োজ ২০২০ জি.
োত ১২:০০:০১ হরত। ১৭ই র্োি ম প্রথর্ প্রহর বলরিল ০০:০০:০০:০০ যিোক্ররম
জদন:ঘন্টো:জমজনে:রসরকন্ড ক্ষণগণনো সমোজি ঘরে।
প্রতযোজ ত ফলোফল
মুজিব তবর্ ষ উদ্যোপনরক বহুল প্রতযোজ ত, আনদচিজচরত্ত িনমরন গ্রহরণ প্রয়োস। পোজকস্তোরন
কো োগো বিরক মুজি বপরয় লন্ডন এবং জদজি হরয় ১৯৭২ সোরল ১০ই িোনুযোজ বঙ্গবন্ধু ব খ
মুজিবু হমোন স্বোধীন বোংলোরদর জফর আরসন তোই জদনটি তোৎপয ষ তুরল ধ ো এবং
িনমরন এ তোৎপয ষ ধো ণ ক োরনো। মুজিযুরদ্ধ বচতনো এবং বঙ্গবন্ধু আদ রষ ক নতুন
প্রিরম সোমরন তুরল ধ ো।

৬. ওরয়বসোইরে বঙ্গবন্ধু িোর্ণ ও ছজব সংরযোিন
সোতই র্োরি ম ভোষণ ১৯৭১ চিষ্টোরে ৭ই র্োি ম ঢোকো র্নোয় অিচস্থত দ্ সরকোস ম র্য়দোরন (িতমর্োন
দ্সোহ োওয়োদী উদ্যোন) অনুচিত িনসভোয় িোচত চপতো দ্শখ ম্যচিবু হর্োন কর্তক
ম প্রদি এক
ঐচতহোচসক ভোষণ।

চতচন উক্ত ভোষণ চিরকল ২টো ৪৫ চর্চনরট শুরু কর চিরকল ৩টো ৩ চর্চনরট দ্শষ কর ন। উক্ত ভোষণ
১৮ চর্চনট স্থোর্ী হয়। এই ভোষরণ চতচন তৎকোলীন পূি ম পোচকস্তোরন (িতমর্োরন িোাংলোরদশ)
িোঙোচলরদ রক স্বোধীনতো সাংগ্রোরর্ িন্য প্রস্তুত হওয়ো আহ্বোন িোনোন। ১৩টি ভোষোয় ভোষণটি অনুিোদ
ক ো হয়। ১৩ তর্ চহরসরি সম্প্রচত র্োহোরতো নৃতোচিক িোচতরগোিী কুডর্োচল ভোষোয় ভোষণটি অনুিোদ
ক ো হয় র্ো নৃতোচিক িনরগোিী ভোষোয় ১র্ অনুিোদ। চনউিউইক ম্যোগোচিন িোচত চপতো িঙ্গিন্ধু
দ্শখ ম্যচিবু হর্োনরক োিনীচত কচি চহরসরি স্বীকৃচত দ্দয়। ২০১৭ সোরল ৩০ দ্শ অরটোি
ইউরনরকো এই ভোষণরক ঐচতহোচসক দচলল চহরসরি স্বীকৃচত দ্দয়।
বসবোটি বোস্তবোয়নকোল, শুরু তোজ খ ও সমোজি তোজ খ
১৪ আগস্ট 2020 হরত শুরু হরয় অদ্যোিচধ িোলু আরছ

প্রতযোজ ত ফলোফল
িঙ্গিন্ধু ভোষণ র্থো ীচত দ্শোনো এিাং তো র্র্মোথ ম চশেোথীরদ িোনোরনো।

৭. ইনহোউি বেজনং অযোন্ড সফেওয়যো বডরিলপরমন্ট
র্রশো চশেো দ্িোড মরক িোাংলোরদরশ প্রথর্ চডচিটোল চশেো দ্িোড ম দ্ঘোষণো ক ো প দ্থরক র্রশো
দ্িোড ম চনিস্ব উরদ্যোরগ চনিস্ব দ্ডরভলপো বো ো প্রচতটি অনলোইন দ্সিো দ্ডরভলপ কর আসরছ, র্ো অন্য
চশেো দ্িোড মগুরলো দ্থরক সম্পূণ ম ব্যচতক্রর্। ২০১৪ সোরল আইচসটি ল্যোি স্থোপন ক ো হয় দ্র্খোরন র্রশো
দ্িোরড ম উদ্ভোিনী দ্সিোসমূহ িোলু ক ো উরেরে কর্মকতমো/কর্মিো ীরদ র্োরে দ্ডরর্ো দ্প্ররিরেশন দ্দয়ো
হয়। দ্সখোরন সাংচিষ্ট শোখো কর্মকতমো ও কর্মিো ীরদ উপচস্থচত িোধ্যতোমূলক ক ো হরয়রছ। চশেো
প্রচতিোনগুরলোরক দ্সিোটি সম্পরকম অিচহত ক ো িন্য দ্সিোটি প্রিো ও প্রসোর

লরেু উক্ত

দ্প্ররিরেশন দ্প্রোগ্রোরর্ দ্েত্রচিরশরষ ইরলকট্রচনক ও চপ্রে চর্চডয়ো কর্ীরদ আর্ন্ত্রণ িোনোরনো হয়।
দ্িোরড ম ঊধ মতন কর্মকতমোগণ এই সর্য় উপচস্থত দ্থরক নতুন দ্সিোটি সম্পরকম অিচহত হন। এ প
চিভোগ/শোখোচভচিক সিোইরক দ্সিোটি ব্যিহো চিচধ সম্পচকমত প্রচশক্ষণ প্রদোন ক ো হয়।
৮. ইরনোরি ন টিম গঠন
স কোর জনরদ ষর প্রজতটি দি , অজধদি ও মোঠ পয ষোরয় অজফরস একটি কর ইরনোরি ন টিম গঠন
ক রত হরয়রছ। জ ক্ষো মন্ত্রণোলয় বতষমোরন তো অধীরন সকল সংস্থ্োরক অনলোইরন/জফজিকযোজল নতুন
নতুন উদ্ভোবনী ধো ণো প্রণয়ন, ব ো-রকজসং ও িোতীয়িোরব পোইলটিং-এ কোয ষক্রম হোরত জনরয়রছ। এ
িন্য মন্ত্রণোলরয় মোধ্যজমক ও উচ্চজ ক্ষো জবিোগ প্রজতজনয়ত ববোডগুষ রলোরক প্ররয়োিনীয় জদকজনরদ ষ নো
জদরয় আসরছ। বকোজিড-১৯ চলোকোলীন জ ক্ষো মন্ত্রণোলয় সোজব ষক কোয ষক্রম িোচুয়ষ োজল অব্যোহত ব রখরছ।
৯. িোচষ মক কর্মসম্পোদন চ্যচক্ত ব্যিস্থোপনো পিচতরত চ্যচক্ত স্বোে
িোচষ মক কর্মসম্পোদন চ্যচক্ত (এচপএ) মূলত গণপ্রিোতন্ত্রী িোাংলোরদশ স কোর র্োননীয় প্রধোনর্ন্ত্রী
প্রচতচনচধ চহসোরি র্চন্ত্রপচ ষদ সচিি এিাং সাংচিষ্ট র্ন্ত্রণোলরয় দোচয়ত্বপ্রোপ্ত র্োননীয় র্ন্ত্রী প্রচতচনচধ
চহসোরি সাংচিষ্ট র্ন্ত্রণোলয়/চিভোরগ সচিরি র্রধ্য স্বোেচ ত একটি সর্রেোতো দচলল। স কোচ
কর্মকোরে স্বচ্ছতো ও দোয়িিতো বৃচি, সম্পরদ র্থোর্থ ব্যিহো চনচিতক ণ এিাং প্রোচতিোচনক
সের্তো উন্নয়রন লরেু স কোচ কর্মসম্পোদন ব্যিস্থোপনো পিচত আওতোয় িোচষ মক কর্মসম্পোদন
চ্যচক্ত প্রিতমন ক ো হরয়রছ। এই চ্যচক্তরত সাংচিষ্ট র্ন্ত্রণোলয়/চিভোরগ দ্কৌশলগত উরেেসমূহ, এ সকল
দ্কৌশলগত উরেে অিমরন িন্য গৃহীত কোর্ মক্রর্সমূহ এিাং এ সকল কোর্ মক্ররর্ ফলোফল পচ র্োরপ

িন্য কর্মসম্পোদন সূিক ও লেুর্োত্রোসমূহ চিধৃত রয়রছ। সাংচিষ্ট অথ মিছ সর্োপ্ত হওয়ো প ঐ
িছর চ্যচক্তরত চনধ মচ ত লেুর্োত্রোসমূরহ চিপ ীরত সাংচিষ্ট র্ন্ত্রণোলয়/চিভোরগ প্রকৃত অিমন
মূল্যোয়ন ক ো হরি।
অনলোইন বোজর্ ষক কমষসম্পোদন চুজি (APA) স্বোক্ষর মন্ত্রী পজ র্দ জবিোগ কর্তক
ষ বডরিলপকৃত
এজপএএমএস সফেওয়যো apams.cabinet.gov.bd ব্যবহো কর যর ো জ ক্ষো ববোড ষ
তো বোজর্ ষক কমষসম্পোদন চুজি সকল তথ্য প্রজতবছ আপরলোড কর িোরক। মুজিববরর্ ষ এ ব্যতযয়
ঘরেজন। চুজিটি প্রজতবছ জ ক্ষো মন্ত্রণোলরয় মোধ্যজমক ও উচ্চ জ ক্ষো জবিোগ এবং মোধ্যজমক ও উচ্চ
মোধ্যজমক জ ক্ষো ববোড ষ, যর ো এ সোরি স্বোক্ষ হরয় িোরক।
বোস্তবোয়নকোল শুরু তোজ খ ও সমোজি তোজ খ
এটি একটি িলর্োন প্রচক্রয়ো
প্রতযোজ ত ফলোফল
 অন্যোন্য র্ন্ত্রণোলরয় র্োরে চশেো র্ন্ত্রণোলরয় ভোিমূচতম উজ্জ্বল ক ো
 কোরি গচতশীলতো আনয়ন
 শুিোিো িি মো বৃচি ইতুোচদ।

10. মুজিব তবর্ ষ স্ম রণ ‘িয়বোংলো উদ্যোন’
বঙ্গবন্ধু িম তবোজর্ ষকী স্ম রণ যর ো জ ক্ষো ববোরড ষ সম্মুখস্থ্ জব োল িোয়গো ববদখলকো ীরদ হোত
বিরক উদ্ধো কর “িয়বোংলো উদ্যোন” নোরম একটি স্থ্োয়ী ফুরল বোগোন ততজ ক ো হরয়রছ।
পূরব ষ অবস্থ্ো

অব ধ দখলদোরর্দর দখর্ল থোকো িে োন জয় োংলো উদ্যোর্নর পূ েো স্থো
বতষমোন অবস্থ্ো

সম্প্রচি যর্ োর সদর-৩ আসর্নর োননীয় সংসদ সদস্য জনো কোজী নোচ ল আ র্ দ উক্ত
জয় োংলো উদ্যোন পচরদ েন কর্রন।

পজ ষ্কো -পজ চ্ছন্নতো কোয ষক্ররম অং জহরসরব ববোড ষ প্রোচী সংলগ্ন দীঘ ষজদরন অববধ
দখলদো রদ উরচ্ছদ ক ো হয় এবং আবিষনো অপসো ণ কর নয়নোজি োম উদ্যোনটি ততজ ক ো
হরয়রছ। মুজিববরর্ ষ যর ো সদ -৩ আসরন মোননীয় সংসদ সদস্য িনোব কোিী নোজবল
আহরমদ উি িয়বোংলো উদ্যোন পজ দ নষ কর ন।

বোস্তবোয়নকোল
এজপ্রল ২০২০ জি. হরত নরিম্ব ২০২০ জি. হরলও এ পজ চয ষো অব্যোহত িোকরব।

মুচজ র্ষ ে যর্ োর-৫ ( চিরো পুর) আসর্নর োননীয় সংসদ সদস্য জনো স্বপন ভট্টোেোর্য্ে স্থোনীয়
সরকোর, পল্লী উন্নয়ন ও স োয় (এলচজআরচড) ন্ত্রিোলর্য়র প্রচি ন্ত্রী, উক্ত জয় োংলো উদ্যোন
পচরদ েন কর্রন।

11. গণহতযো-জনয ষোতন ও মুজিযুদ্ধ ১৯৭১ ীর্ ষক প্রজ ক্ষণ বকোস ষ-এ আরয়োিন
যর ো জ ক্ষো ববোরড ষ মুজিববরর্ ষ অন্যতম আরয়োিন গণহতযো-জনয ষোতন ও মুজিযুদ্ধ ১৯৭১ ীর্ ষক
প্রজ ক্ষণ বকোস ষ। ১১/১২/২০২০ হরত ০৯/০১/২০২১ জি.তোজ খ পয ষন্ত প্রজ ক্ষণ বকোরস ষ আরয়োিন ক ো
হরয়রছ। এরত সহরযোজগতো কর রছ ১৯৭১: গণহতযো-জনয ষোতন আকষোইি ও িোদুঘ সংগঠন। গণহতযোজনয ষোতন ও মুজিযুরদ্ধ উপ গরবর্ণো জবজিন্ন িই, গ্রন্থ ও টি শোট ম ইতুোচদ স্টরল প্রদ নষ ও জবজক্র ক ো
হয়।
ম্যচক্তযুরি ইচতহোস একটি অুোকোরডচর্ক চিষয় হরলও এ উপ চশেকরদ কখরনোই প্রচশেণ দ্দওয়ো
হয়চন। ম্যচক্তযুরি ইচতহোস চিকৃচত হোত দ্থরক েো কর সঠিক ইচতহোস িি মো র্োধ্যরর্ নতুন
প্রিন্মরক তো িোনোরনো িন্য এ প্রচশেরণ আরয়োিন ক ো হয়।
ম্যচক্তযুরি ইচতহোস একটি অুোকোরডচর্ক চিষয় হরল ও এ উপ চশেকরদ কখরনোই প্রচশেণ
দ্দওয়ো হয়চন। ম্যচক্তযুরি ইচতহোস চিকৃচত হোত দ্থরক েো কর সঠিক ইচতহোসিি মো র্োধ্যরর্ নতুন
প্রিন্মরক তো িোনোরনো িন্য এ প্রচশেরণ আরয়োিন ক ো হয়।

যর্ োর-৫ ( চিরো পুর) আসর্নর োননীয় সংসদ সদস্য জনো স্বপন ভট্টোেোর্য্ে স্থোনীয় সরকোর, পল্লী উন্নয়ন
ও স োয় (এলচজআরচড) ন্ত্রিোলর্য়র প্রচি ন্ত্রী, সম্মোচনি অচিচথ চ র্সর্ ক্তব্য রোর্খন।

ে ও মুচক্তযুদ্ধ ১৯৭১ ীষকে প্রচ ক্ষি বকোর্স ের আ চন্ত্রি অচিচথবৃন্দ
গি িযো-চনযোিন

প্রতযোজ ত ফলোফল
গরবর্ণো মোধ্যরম ছজড়রয় জছটিরয় িোকো মুজিযুরদ্ধ জবজিন্ন স্মৃজতজচহ্ন উদ্ধো কর একটি িোয়গোয়
জলজপবদ্ধ কর প বতী প্রিমরক মুজিযুরদ্ধ সঠিক ইজতহোস িোনোরনো, মুজিযুরদ্ধ বচতনোয় একটি
সমৃদ্ধ োলী ও উন্নত িোজত গঠরন সহোয়তো ক ো।
প্রজ ক্ষরণ অং গ্রহণকো ী ো গণহতযো জনয ষোতন বধ্যভূজম জবর্রয় জিজসস িমো জদরব এবং তো গ্রহণরযোগ্য
হরল বই আকোর প্রকোজ ত হরব।

ে ও মুচক্তযুদ্ধ ১৯৭১ ীষকে প্রচ ক্ষি বকোর্স ে মুচক্তযুর্দ্ধর ই ব লো
গি িযো-চনযোিন

ে ও মুচক্তযুদ্ধ ১৯৭১ ীষকে প্রচ ক্ষি বকোর্স ে অং গ্র িকোরীর্দর বড’ আউট
গি িযো-চনযোিন

১২. ব খ োরসল প্র োসজনক িবরন নোমফলক উরমোচন ও ব খ োরসল-এ ছজব প্রজতস্থ্োপন
ব খ োরসল প্র োসজনক িবরন নোমফলক উরমোচন কর ন ববোরড ষ মোননীয় বচয়ো ম্যোন
প্ররফস ড. বমোিো আমী বহোরসন। ববোরড ষ প্র োসজনক িবন-২ এ নোমক ণ ব খ োরসল
িবন ক ো প িবরন সোমরন ব খ োরসরল একটি ছজব চক্রস্টোল গ্লোরস বতচ দ্েরর্ স্থ্োপন
ক ো হরয়রছ।
ম্যচক্তযুরি র্রশো চশেো দ্িোরড ম র্রথষ্ট অিদোন আরছ। এ দ্িোরড ম উরেখরর্োগ্য সাংখ্যক
কর্মকতমো-কর্মিো ী ম্যচক্তযুরি অাংশগ্রহণ কর রছ। এ দ্িোরড ম একটি চিপগোচড় ম্যচক্তযুরি প্রধোন
দ্সনোপচত করন মল এর্এচি ওসর্োনী ব্যিহো ক রতন। গোচড়টি স কোর ইচ্ছোয় ম্যচক্তযুি
িোদুঘর হস্তোন্ত ক ো হরয়রছ। অথি এ দ্িোরড ম ম্যচক্তযুরি দ্কোন স্মৃচতচিহ্ন দ্নই। িঙ্গিন্ধু
পচ িোর দ্কোরনো সদরে নোরর্ও ইতঃপূরি ম জকছু জছল নো। বতষমোন ববোড ষ প্র োসন মুজিযুরদ্ধ
বচতনো বোস্তবোয়রন একটি প একটি কমষসূজচ হোরত জনরচ্ছ এবং তো বোস্তবোয়ন ক রছ।

ব খ রোর্সল ভ র্নর নো েলক উর্মোেন কর্রন ব োর্ড ের োননীয় বেয়োরম্যোন প্রর্েসর ড. ব োল্লো আ ীর ব োর্সন

বোস্তবোয়নকোল শুরু তোজ খ
১ জডরসম্ব ২০২০ জি.

প্রতযোজ ত ফলোফল
চশশুরদ প্রচত ভোরলোিোসো ও উন্নত িোচতগঠরন অিদোন োখরি।
যুগযুগোন্ত ধর র্োনুষ শ্রিোভর স্ম ণ ক রি এিাং ম্যচক্তযুরি দ্িতনো সমৃি হরি। দ্শখ
োরসরল স্ম রণ ভিনটি নোর্ক ণ ক ো হরলো এই িন্য র্োরত 15 আগস্ট চনহত চশশু দ্শখ
োরসরল ছচি এটোই সিোইরক র্রন কচ রয় দ্দয় র্োরত আ দ্কোরনো চশশু প্রচত এর্ন চনদ ময়
আি ণ ক ো নো হয়।

১৩. বঙ্গবন্ধু িোস্কয ষ িোঙো প্রজতবোরদ মোনববন্ধন কমষসূজচ পোলন
করয়কটি ধমষজিজত্তক দরল িোস্কয ষজবর োধী অবস্থ্োন এবং কুচষ্টয়োয় বঙ্গবন্ধু িোস্কয ষ িোঙো
প্রজতবোরদ বদ জুরড় মোনবন্ধন কমষসূজচ গ্রহণ ক োয় যর ো জ ক্ষো ববোরড ষ কমষকতষো ও
কমষচো ীবৃদচি মোনববন্ধন কমষসূজচ পোলন কর রছন। তোছোড়ো জবচো পজত এফ আ এম নোিমুল
আহোসোন ও জবচো পজত োরহদ নূ উজিরন িোচুয়ষ োল হোই বকোে ষ ববঞ্চ বদর বিলো-উপরিলোয়
মুজিরযোদ্ধো কমরেরক্সসহ বদর বয বকোন স্থ্োরন িোজত জপতো বঙ্গবন্ধু ব খ মুজিবু হমোরন
সব মূয োরল জন োপত্তো জনজিত ক ো আরদ বদন।
একোত্তর জবর োধী জি, যো ো বোংলোরদ রক বমরন জনরত পোর জন, তোরদ বপ্রতোত্মো োই
বঙ্গবন্ধু িোস্কয ষ জনমষোরণ জবর োজধতো ক রছ বরল িনমরন আ ঙ্কো ও বক্ষোি। এক পয ষোরয়
মোনববন্ধন কমষসূজচ সোমোজিক আরদচিোলরন রূপ জনরয়রছ।
১৪. মুজিব তবর্ ষ উপলরক্ষয ব খ োরসল ব্যোডজমন্টন টুন ষোরমন্ট’২০২০-এ আরয়োিন

র্োধ্যচর্ক ও উচ্চ র্োধ্যচর্ক চশেো দ্িোড ম, র্রশো ম্যচিিিষ ম উদ্র্োপন উপলরেু দ্শখ োরসল
ব্যোডচর্েন টুন মোরর্রে আরয়োিন কর রছ। চশেকরদ সোরথ দ্িোড ম কর্মকতমোরদ পো ষ্পচ ক
দ্সৌহোদ্যম, সম্প্রীচত বৃচি লরেু এ আরয়োিন। ১৮ চডরসম্ব ২০২০ চি. দ্ োি শুক্রিো সন্ধ্ুো
ছয়টো চদরক চশেো দ্িোড ম অচফসোস ম দ্কোয়োট মো দ্খলো র্োরঠ দ্িোরড ম সহরর্োচগতোয় এিাং র্রশো
চশেো দ্িোড ম স কোচ র্রডল স্কুল এন্ড করলরি ব্যিস্থোপনোয় এ টুন মোরর্ে উদ্রিোধন ক ো হয়।
আশো ক ো র্োয়, প্রচত িছ দ্শখ োরসল ব্যোডচর্েন টুন মোরর্ে িোলু থোকরি। এ দ্খলো র্োধ্যরর্
দ্শখ োরসরল স্মৃচত ধর োখো সম্ভি হরি।

িোতীয় চিশ্বচিদ্যোলরয় ইচতহোস চিভোরগ সহরর্োগী অধ্যোপক ড. আহরর্দ শ ীফ, িগন্নোথ
চিশ্বচিদ্যোলরয় সহকো ী অধ্যোপক তপন কুর্ো পচলত, চশেো দ্িোড ম র্রডল স্কুল অন্ড করলরি
অধ্যে দ্ল.ক. দ্গোলোর্ দ্র্োস্তফো, িোরগ হোট িহুমূখী করলরি অধ্যে ফো হোনো আক্তো ,
িটিয়োঘোটো করলরি অধ্যে অচনরর্ষ দোস, এচিচসচড চডচগ্র করলরি অধ্যে দ্ িোউল
ইসলোর্, চিলো স্কুরল প্রধোন চশেক এরকএর্ দ্গোলোর্ আর্র্, চশেো দ্িোড ম কর্মকতমো কল্যোণ
সচর্চত সভোপচত কোর্োল দ্হোরসন, সহ-সভোপচত দ্র্োহোম্মদ দ্র্োিোরম্মল হক দ্িৌধু ী, যুগ্ম
সম্পোদক ম্যচিবুল হক, দপ্ত সম্পোদক দ্র্ো: হোচিবু হর্োন, কর্মিো ী ইউচনয়রন দ্নর্তবৃন্ধ্,
দ্িোরড ম ক্রীড়ো অচফসো আশোফুরেৌেো টিরটো, সহকো ী চিদ্যোলয় পচ দশমক দ্ িোউল ইসলোর্,
স কোচ এর্ এল এ স্কুরল প্রধোন চশেক দ্র্োস্তোচফজু হর্োন আিোদ ও িোহোদু পু র্োধ্যচর্ক

চিদ্যোলরয় প্রধোন চশেক দ্র্োস্তোচফজু
চছরলন।

হর্োন আিোদ প্রম্যখ উরবোধনী অনুিোরন উপচস্থত

চশেো দ্িোড ম কর্মকতমো ও চশেকরদ চনরয় উদ্রিোধনী ম্যোি অনুচিত হয়। চিদ্যোলয় ও করলি
দুই কুোটোগচ রত চিভক্ত হরয় দ্র্োট ২০টি টির্ টুন মোরর্রে অাংশগ্রহণ কর ।
শুরু তোজ খ ও সমোজি তোজ খ
১৮ চডরসম্ব ২০২০ হরত ০১ িোনুয়োচ ২০২১ চি.
প্রতযোজ ত ফলোফল
ক্রীড়ো র্োনচসক স্বোরস্থু উন্নয়ন ঘটোয়, তোছোড়ো দ্শখ োরসরল স্মৃচতিো ণো দ্খলো র্র্ মোদোরক
বৃচি কর চছল।
১৫. বপৌরর্ জপঠো উৎসব উদযোপন

ব খ রোর্সল ব্যোডচ ন্টন টুন েোর্ ন্ট’২০২০ ও বপৌর্ষর চপঠো উৎস পচরদ েন করর্েন োননীয় এলচজআরচড প্রচি ন্ত্রী স্বপন
ভট্টোেোর্য্ে এ চপ

ব খ রোর্সল ব্যোডচ ন্টন টুন েোর্ ন্ট’২০২০ বখর্লোয়োড়র্দর সোর্থ পচরচেি র্েন োননীয় এলচজআরচড প্রচি ন্ত্রী স্বপন
ভট্টোেোর্য্ে এ চপ

ব খ রোর্সল ব্যোডচ ন্টন টুন েোর্ ন্ট’ ২০২০ বখর্লোয়োড়র্দর োর্ে পুরস্কোর চ িরি কর্রন োননীয় এলচজআরচড প্রচি ন্ত্রী
স্বপন ভট্টোেোর্য্ে এ চপ, উপচস্থি চের্লন যর্ োর বজলোর বজলো প্র োসক ও পুচল সুপোর প্রমুখ

১৬. ই-চিচপ বোস্তবোয়ন
পজ কল্পনো
মন্ত্রণোলয়,
CPTU
বযৌি
ব্যবস্থ্োপনোয়
বডরিলপকৃত
www.eprocure.gov.bd ওরয়বসোইরে মোধ্যরম 2017 সোরল যর ো জ ক্ষো ববোড ষ
ই-জিজপরত প্ররব কর । বতষমোরন ববোড ষ সকল বকনোকোেো ই-জিজপ’ মোধ্যরম পচ িোলন
ক রছ। ই-জিজপ’ মোধ্যরম বৃহৎ দ্কনোকোটোয় বেন্ডো কোয ষক্রম পজ চোলনো ক ো প বিরক
ববোরড ষ ক্রয়কোরয ষ স্বচ্ছতো জফর এরসরছ। স্থ্োনীয় প্রিোব োলীরদ বদৌ োত্ময করমরছ। ফরল ক্ররয়
পো োপোজ বোৎসজ ক অজডে কোর্ মক্রর্ও আর ো স্বচ্ছ ও িবোবজদজহমূলক হরয়রছ।
১৭. ই-নজি/জড-নজি বোস্তবোয়ন
ই-নজি/জড-নজি বয নোরমই বলো বহোক নো বকন স কোজ কোয ষক্ররম গজত আনয়রন লরক্ষয
স কো েযোজড নোল ফোইল ওয়োরকষ পজ বরতষ ই-নজি ব্যবস্থ্োপনো চোলু কর রছ। এটি একটি
অনলোইন ব্যবস্থ্োপনো, এ ব্যবস্থ্োয় অনলোইরন ডোক গ্রহণ ও বপ্র ণ ক ো হয়। এরত স্বোক্ষ ক ো
প্ররয়োিন হয় নো। এসএমএস-এ মোধ্যরম ফোইরল অবস্থ্ো জনণ ষয় ক ো যোয়। ফোইল জনষ্পন্ন হরল
গ্রোহক বো বসবো গ্রজহতো কোরছ বমোবোইরল এসএমএস যোরব। ম্যচিিিরষ ম ই-নচথরক আ ও দ্িচশ
সহিীক ণ কর চড-নচথরত রূপোন্ত ক ো হরচ্ছ। স কোর এই মহোন উরদ্যোরগ সোরি যর ো
জ ক্ষো ববোড ষ সম্পৃি হরয়রছ।
১৮. ম্যচক্তযুিকোলীন চিচভন্ন দ্িোগোন চিচশষ্ট দ্পোস্টো দ্ফস্টুন টোনোরনো
 ম্যচক্তযুরি দ্িতনো িোস্তিোয়রন দ্িোড ম কুোম্পোরস ম্যচক্তযুিকোলীন চিচভন্ন দ্িোগোন চিচশষ্ট দ্পোস্টো দ্ফস্টুন
টোনোরনো হরয়রছ।
 িঙ্গিন্ধু মূু োল বত ী কোি প্রচক্রয়ধীন।
 চশেো প্রচতিোরন িঙ্গিন্ধু ভোঙ্কর্ ম/মূু োল স্থোপরন উৎসোচহত ক ো হরচ্ছ, ম্যচক্তযুরি দ্িতনো ও িঙ্গিন্ধু
উপর দ্লখো িই ক্ররয় িন্য আচথ মক অনুদোন প্রদোন ক ো হরয়রছ।

 প্ররতুক চশেো প্রচতিোরন িঙ্গিন্ধু কন মো চনর্মোণ ক ো িন্য চনরদ মশ প্রদোন ক ো হরয়রছ।

১৯. িবোবজদজহতোমূলক প্র োসন ততজ
• সৎ, দক্ষ ও িবোবজদজহতোমূলক প্র োসন সৃজষ্ট লরক্ষয পরদোন্নজত মোপকোঠি জহরসরব সততো,
দক্ষতো, জনষ্ঠো, ন্যোয়প োয়নতো, শৃঙ্খলোরবোধ এবং িনগণ ও সংজবধোরন প্রজত তষহীন আনুগতয
জবরবচনোয় োখো হরচ্ছ।
• প্র োসরন স্বচ্ছতো, িবোবজদজহতো, ন্যোয়প োয়ণতো এবং বসবোপ োয়ণতো জনজিত ক ো হরয়রছ,
যো অব্যোহত িোকরব।
• জসদ্ধোন্ত গ্রহণ ও বোস্তবোয়রন দীঘ ষসূজত্রতো, স্বিনপ্রীজত ও দুনীজতসহ সকল প্রকো িটিলতো জন সরন
ব্যবস্থ্ো গ্রহণ ক ো হরয়রছ, যো অব্যোহত িোকরব।
• জনয়মোনুবতী এবং িনগরণ বসবক জহরসরব প্র োসনরক গরড় বতোলো কোি অগ্রস কর বনওয়ো
হরব।
• কোরি স্বচ্ছতো, অজিরযোগ ও প োমর ষ লরক্ষয অনলোইরন অজিরযোগ গ্রহণ চনষ্পচি ব্যবস্থ্ো
ক ো হরয়রছ।
• গণশুনোনী জবর্য়গুরলো আমরল জনরয় জসটিরিন চোে ষো বমরন ইরনোরি রন Time, Cost
and Visit কজমরয় মোনসম্মত কোজিত বসবো ও তথ্য প্রদোন ক ো হরচ্ছ।

২০. শুদ্ধোচো চচ ষো
• দুনীজত প্রজতর োরধ জির ো েলোর ন্স বঘোর্ণো ক ো হরয়রছ।
• ঘুর্ বলনরদন ও অন্যোন্য অসদুপোয় প্রজতর োরধ করঠো ব্যবস্থ্ো গ্রহণ ক ো হরয়রছ।
• দুনীজতর োরধ ববোরড ষ গুরুত্বপূণ ষ োখো ও স্থ্োরন জসজস কযোরম ো স্থ্োপন ক ো হরয়রছ।

২১. ঢোকো জ ক্ষো ববোড ষ ও ময়মনজসংহ জ ক্ষো ববোরড ষ অনলোইন কোরি সহোয়তো
এটি অতযন্ত বগৌ রব জবর্য় বয, যর ো জ ক্ষো ববোড ষ ঢোকো ও ময়মনজসংহ ববোডরষ ক অনলোইন
কোরি সহোয়তো জদরয় আসরছ। এ দ্িোড ম নবগঠিত ময়মনজসংহ জ ক্ষো ববোড ষরক ফলোফল প্রস্তজত
কোরি, করলি ও জবদ্যোলয় োখো সকল দ্সিো তিোগ অনলোইরন বোস্তবোয়ন ক রত
সফলিোরব কোজ গজ সহরযোজগতো প্রদোন কর আসরছ।

২২. জবজবধ কমষসূজচ পোলন

• কমষদক্ষতো বৃজদ্ধ লরক্ষয জন বজচ্ছন্ন জবদুযৎ স ব োহ, ইন্টো রনে ব্যবস্থ্ো, ট্যোব, ল্যোপেপ ইতযোজদ
জডজিেোল জডিোইস কমষকতষোরদ মোরে জবত ণ ক ো হরয়রছ।
• কমষদক্ষতো বৃজদ্ধ লরক্ষয উন্নত অবকোঠোরমো, অজফস কক্ষ সুসজিতক ণ, আধুজনক ও রুজচসম্মত
আসবোবপরত্র ব্যবস্থ্ো ক ো হরয়রছ।
• জনয়জমত অজফস প্রোঙ্গণ ও অজফসকরক্ষ পজ ষ্কো -পজ চ্ছন্নতো অজিযোন চোলোরনো ব্যবস্থ্ো গ্রহণ
ক ো ফরল স্বোস্থ্যসম্মত পজ রব বিোয় আরছ।
• কমষকতষো-কমষচো ীরদ দক্ষতো বৃজদ্ধ লরক্ষয জবজিন্ন বমোটিরি নোল কোি ও অনুষ্ঠোরন
আরয়োিন ক ো হরয়রছ এিাং হরচ্ছ।
• সৎ, দক্ষ ও পজ েমী কমষকতষো-কমষচো ীরদ িন্য জবর র্ প্ররণোদনো ও বপ্রর্ণো ব্যবস্থ্ো ক ো
হরয়রছ।
• কমষকতষোরদ দক্ষতো বৃজদ্ধ লরক্ষয ই-ফোইজলং, ই-জিজপ ও ই-গিোরন ষস প্রজ ক্ষরণ ব্যবস্থ্ো
বনওয়ো হরয়রছ।
• কর োনোকোলীন স্বোস্থ্যরসবো জনজিতক ণ ক ো হরয়রছ, ফরল সবোই সুস্থ্ আরছন এবং পূণ ষক্ষমতো
জনরয় কোি ক রছন। বজহ োগত বসবো গ্রহীতোগণরক বনো মোস্ক বনো এজি জনরদ ষ নো পোলন ক ো
হরচ্ছ এবং স্বোস্থ্যজবজধ বমরন সকল জবিোরগ কোয ষক্রম পজ চোলনো ক ো হরচ্ছ।

২৩. িঙ্গিন্ধু ও ম্যচক্তযুি কন মো চনর্মোণ
ম্যচিিিরষ ম র্রশো চশেো দ্িোড ম-এ আর কটি উপহো িঙ্গিন্ধু ও ম্যচক্তযুি কন মো চনর্মোণ। ম্যচিিিরষ ম ১
আগস্ট ২০২১ চি. তোচ রখ এ শুভ উরদ্ভোধন ক ো হয়। শুভ উরবোধন কর ন দ্িোরড ম িতমর্োন দ্িয়ো ম্যোন
প্ররফস ড. দ্র্োেো আর্ী দ্হোরসন। উরবোধন কোর্ মক্ররর্ আ ও অাংশগ্রহণ কর ন প্রোক্তন দুিন
দ্িয়ো ম্যোন প্ররফস আর্ীরুল আলর্ খোন ও প্ররফস আব্দুল র্চিদ। ভোচ্যয়ম োচল যুক্ত হন প্রোক্তন
দ্িয়ো ম্যোন প্ররফস আবুল িোশো দ্র্োেো। এখোরন সচন্নরিচশত ক ো হরচ্ছ ১৯৭১ সোরল র্হোন
ম্যচক্তযুরি ইচতহোস, গণহতুো ইচতহোস, িঙ্গিন্ধু দ্প্রোফোইল ও িঙ্গন্ধু কর্মর্জ্ঞ।
প্রতযোজ ত ফলোফল
দ্িোরড ম আগত চশেক, চশেোথী, অচভভোিক ও দশমনোথী চিরশষ কর নতুন প্রিন্মরক িোচত চপতো
সম্পরকম অিচহত ক ো। এখোরন এরস আগত সকল দ্সিোগ্রহীতো িঙ্গিন্ধু সম্পরকম, তাঁ কর্মর্জ্ঞ সম্পরকম,
তো ছোত্রিীিন, িন মোঢু োিননচতক িীিন, দীঘ ম সাংগ্রোরর্ ইচতহোস ইতুোচদ সম্পরকম চিস্তোচ ত িোনরত
পো রি। আ ও িোনরত পো রি িঙ্গিন্ধু দ্শখ ম্যচিবু হর্োন 1920 সোরল ১৭ র্োি মদ্গোপোলগঞ্জ দ্িলো
টুঙ্গীপোড়োয় িন্মগ্রহণ কর ন। স্বোধীনতো র্হোনোয়ক িঙ্গিন্ধু িন্মচদনটি িোতীয় চশশু চদিস চহরসরি
উদ্র্োচপত হয়। চতচন ১৯৬৯ সোরল ২৩ দ্ফব্রুয়োচ 'িঙ্গিন্ধু' উপোচধ লোভ কর ন। ১৯৭৫ সোরল ১৫
আগস্ট দ্ভোর িোাংলোরদশ দ্সনোিোচহনী একদল চিপথগোর্ী চনদ ময় সদে ঢোকোস্থ ধোনর্চন্ড ৩২ নম্ব
িোসভিরন নৃশাংসভোরি িোচত িনক িঙ্গিন্ধু দ্শখ ম্যচিবু হর্োনরক সপচ িোর হতুো কর ।
দ্সৌভোগ্যক্ররর্ দ্দরশ িোইর অিস্থোন ক োয় দ্েঁরি র্োন আিরক র্োননীয় প্রধোনর্ন্ত্রী দ্শখ হোচসনো ও
তাঁ দ্ছোট দ্িোন দ্শখ দ্ হোনো। দ্গোপোলগঞ্জ দ্িলো চনলফো িোিো দ্পচ রয় র্ধুর্চত নদী তীর
টুঙ্গীপোড়ো উপরিলোয় চি চনদ্রোয় শোচয়ত আরছন িোচত চপতো। িতমর্োরন ১৫ আগস্ট িোতীয় দ্শোক
চদিস চহরসরি পোচলত হয়।

দ্গোপোলগরঞ্জ টুঙ্গীপোড়োয় িঙ্গিন্ধু সর্োচধ কর্রেরে পোরশই িঙ্গিন্ধু আচদ িোচড়। চকছুদূ পর
আরছ লোইরেচ ভিন। পোরশ রয়রছ ির্ৎকো স্থোপরতু একটি র্সচিদ। দ্গোপোলগঞ্জ গণপূতম চিভোগ
কর্তক
ম চনচর্মত ‘ম্যচিি কন মো ’ ও ‘িঙ্গিন্ধু গ্যোলোচ ’।
এটি িঙ্গিন্ধু চিচভন্ন দুলমভ ছচি ও কোরি আরলোকচিত্র এিাং িঙ্গিন্ধু উপ দ্লখো চিচভন্ন িই চদরয়
সোিোরনো হরয়রছ। চিচভন্ন দ্িলো দ্থরক দ্িোরড ম দ্সিো চনরত আসো চশেোথী, চশেক ও কর্মকতমো-কর্মিো ী ো
িঙ্গিন্ধু কন মোর চেত িই পরড় িঙ্গিন্ধু ও তো চিন্তোরিতনো সম্পরকম িোনরত পো রিন।

২৪. িঙ্গিন্ধু ম্যু োল স্থোপন (প্রচক্রয়োধীন)
িোচত চপতো িঙ্গিন্ধু দ্শখ ম্যচিবু হর্োরন িন্মশতিোচষ মকী উপলরেু চশেো দ্িোড ম প্রোঙ্গরণ িঙ্গিন্ধু
ম্যু োল চনর্মোরণ উরেরে ম্যচিিিরষ ম একটি দ পত্র আহিোন ক ো হরয়রছ।
িোস্তিোয়রন কো ণ
চিচভন্ন চদিস উদ্র্োপন ও উপলরেু িোচত চপতো িঙ্গিন্ধু দ্শখ ম্যচিবু
চনরিদন

হর্োরন প্রচতকৃচতরত শ্রিো

২৫. িঙ্গর্োতো দ্িগর্ ফচিলোতুন দ্নছো ভিন নোর্ক ণ
ম্যচিিিরষ ম দ্িোরড ম দ্িয়ো ম্যোন প্ররফস ড. আর্ী দ্হোরসন র্রহোদরয় একোন্ত ইচ্চোয় ও দ্িোরড ম
সি মস্তর কর্মকতমো-কর্মিো ী শ্রিো ও ভোরলোিোসোয় চসক্ত িোঙোচল িোচত চপতো িঙ্গিন্ধু দ্শখ ম্যচিবু
হর্োরন সহধচর্মণী র্হীয়সী নো ী িঙ্গর্োতো দ্শখ ফচিলোতুরন্নছো ম্যচিি-এ নোরর্ র্রশো চশেো দ্িোড ম
প্রশোসচনক ভিন-১ এ নোর্ক ণ ক ো হরয়রছ।
আসুন দ্িরন দ্নয়ো র্োক িঙ্গর্োতো সাংচেপ্ত পচ িয় :
িঙ্গর্োতো দ্িগর্ ফচিলোতুন দ্নছো (৮ আগস্ট ১৯৩০ - ১৫ আগস্ট ১৯৭৫) চছরলন িোাংলোরদরশ প্রথর্
ফোস্টম দ্লচড এিাং প্রথর্ োষ্ট্রপচত িঙ্গিন্ধু দ্শখ ম্যচিবু হর্োন-এ সহধচর্মণী। চতচন ১৯৩০ সোরল
দ্গোপোলগরঞ্জ টুচঙ্গপোডোর্ িন্মগ্রহণ কর ন। তো ডোকনোর্ চছল দ্ নু। তো চপতো নোর্ দ্শখ িহুরুল
হক ও র্োতো নোর্ দ্হোসরন আ ো দ্িগর্। পাঁি িছ িয়দ্স তো চপতো-র্োতো র্ো ো র্োন। চতচন তো স্বোর্ী
িঙ্গিন্ধু দ্শখ ম্যচিবু হর্োরন িোিোরতো দ্িোন চছরলন। িোচত চপতো িঙ্গিন্ধু দ্শখ ম্যচিরি িয়স র্খন
১৩ ও িঙ্গর্োতো দ্িগর্ ফচিলোতুরন্নসো িয়স র্খন র্োত্র চতন, তখন পচ িোর িড় ো তোরদ চিরয়
ঠিক কর ন। ১৯৩৮ সোরল চিরয় হিো সর্য় িঙ্গর্োতো দ্ নু িয়স চছল ৮ িছ ও দ্শখ ম্যচিরি ১৮
িছ । পর এই দম্পচত দুই কন্যো ও চতন দ্ছরল হয়। তো ো হরলন দ্শখ হোচসনো ও দ্শখ দ্ হোনো এিাং

দ্শখ কোর্োল, দ্শখ িোর্োল ও দ্শখ োরসল। িোাংলোরদরশ স্বোধীনতো যুরি সর্য় দ্িগর্ ফচিলোতুরন্নসো
পচ িোর অন্য সদেরদ (দ্শখ হোচসনো, দ্শখ িোর্োল, দ্শখ দ্ হোনো, দ্শখ োরসল, এর্ এ ওয়োরিদ
চর্য়ো এিাং অন্যোন্য) সোরথ র্গিোিো অথিো কোছোকোচছ দ্কোরনো এলোকো এক ফ্ল্ুোট দ্থরক পোচকস্তোন
দ্সনোিোচহনী কর্তক
ম দ্গ্রফতো হরয়চছরলরন ১২ দ্র্ ১৯৭১ এিাং ধোনর্চন্ড িোচড ২৬, সডক ৯ এ (পু রনো
১৮) দ্ত িচন্দ অিস্থোর্ চছরলন ১৭ চডরসম্ব পর্ মন্ত। ১৯৭৫ সোরল ১৫ আগস্ট তোরক তাঁ স্বোর্ী (িোচত
চপতো), চতন পুত্র এিাং দুই পুত্রিধূ সোরথ চনর্মর্ভোরি হতুো ক ো হয়।
২৬. ড. এর্ এ ওয়োরিদ চর্য়ো গ্রন্থোগো নোর্ক ণ ও আধুচনকোয়ন
র্রশো চশেো দ্িোড ম গ্রন্থোগো একটি সমৃি গ্রন্থোগো । এখোরন দ্দরশ ইচতহোস ঐচতহু সাংিচলত অরনক
প্রোিীন িই রয়রছ। স্বোধীনতো প িতী চিচভন্ন দ্শ্রচণ চসরলভোরস ওপ অসাংখ্য দ্টেট িই, ধর্মগ্রন্থ,
ভো তীয় উপর্হোরদরশ ইচতহোস, ইসলোরর্ ইচতহোস ও সাংষ্কৃচত, িনপরথ ইচতহোস ও ঐচতহু,
র্রশো দ্িলো ইচতহোস ও ঐচতহু, ভোষো আরন্দোলন, ম্যচক্তযুি 1971, গণহতুো ও চনর্ মোতন, চিশ্ব
োিনীচত ও অথ মনীচত, কচম্পউটো চিজ্ঞোন, আইচসটি, সোধো ণ চিজ্ঞোন, ভূরগোল, উচদ্ভদ চিজ্ঞোন প্রোণী
চিজ্ঞোন, গচণত, ভোষো ও সোচহতু, সোয়ন্স চফকশন, আরমোন্নয়ন, দ্দশ-চিরদচশ ভোষো, ক্রীড়ো ইতুোচদ
চিষয়ক অসাংখ্য িই, গরিষণো এখোরন স্থোন দ্পরয়রছ।
ম্যচিিিরষ ম দ্িোরড ম দ্িয়ো ম্যোন প্ররফস ড. আর্ী দ্হোরসন র্রহোদরয় একোন্ত ইচ্চোয় ও দ্িোরড ম
সি মস্তর কর্মকতমো-কর্মিো ী শ্রিো ও ভোরলোিোসোয় চসক্ত ড. এর্ এ ওর্োরিদ চর্য়ো গ্রন্থোগো নোর্ক ণ
সুন্দ ও স্বোথ মক হরয়রছ। ড. এর্ এ ওর্োরিদ চর্য়ো (১৬ দ্ফব্রুর্োচ ১৯৪২ - ৯ দ্র্ ২০০৯) িোাংলোরদরশ একিন
খ্যোতনোর্ো প র্োণু চিজ্ঞোনী। চতচন গণপ্রিোতন্ত্রী িোাংলোরদশ স কোর িতমর্োন প্রধোনর্ন্ত্রী দ্শখ হোচসনো স্বোর্ী চছরলন।
পদোথ ম চিজ্ঞোন ও িহুল পঠিত চিচভন্ন োিননচতক দ্লখক। চতচন িোাংলোরদশ প র্োণু শচক্ত কচর্শরন সোরিক
দ্ির্ো ম্যোন। িতমর্োরন এই গ্রস্থোগোর আধুচনকোয়ন ও সাংকো ক ো হরয়রছ। লোইরেচ ম্যোরনিরর্ে সফটওয়ুোর
র্োধ্যরর্ িই উরিোলন ও ির্ো প্রদোন ক ো র্োরচ্ছ। এটি দ্িোরড ম সকল কর্মকতমো-কর্মিো ীসহ আগত দ্সিোগ্রহীতোগরণ
িন্য উন্মুক্ত।

