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ক�োভিড-১৯ মহোমোভিি মধ্যে বোংলোধ্েধ্ে ভিবো্চিক�োভিড-১৯ মহোমোভিি মধ্যে বোংলোধ্েধ্ে ভিবো্চি
�ধ্িোিো মহোমোভিধ্ে থমধ্� যোয়ভি ভিবো্চি। পৃভথবীি ভবভিন্ন গণেোভ্রি� কেধ্েি 
ন্োয় ক�োভিড-১৯ বো �ধ্িোিো মহোমোভিি মধ্যেও বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেি 
ভিবো্চভি �োযর্্ম অব্োহে কিধ্েভিল। এ�োেে জোেীয় সংসধ্েি ভবভিন্ন উপভিবো্চি 
ও স্োিীয় সি�োধ্িি ভবভিন্ন ভিবো্চি অনুষ্োি �ধ্িধ্ি। বোংলোধ্েধ্ে প্রথম �ধ্িোিো 
কিোগী ধিো পধ্ে ৮ মোচ ্ ২০২০। এিপি এ কিোগ মহোমোভি আ�োধ্ি সোিোধ্েধ্ে 
িভেধ্য় পেধ্ে থোধ্�। বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেি সোংভবধোভি� বোযেবোধ�েো 
থো�োয় �ধ্িোিো মহোমোভিি মধ্যেও ভিবো্চি অনুষ্োি �িধ্ে বোযে হয়।

�ধ্িোিো পভিভস্ভেধ্ে বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেি মোচ,্ ২০২০ িোগোে দুইিোধ্গ 

ভ�ছু সংসেীয় ও স্োিীয় সি�োধ্িি ভিবো্চি অনুষ্োি �িোি ভসদ্োন্ত গ্রহণ �ধ্ি। এি 
মধ্যে এ� িোধ্গি ভিবো্চি ২১ মোচ ্২০২০ এি মধ্যে এবং ভবিেীয় িোগ ২৯ মোচ ্
২০২০ এি মধ্যে সম্পন্ন �িোি ভসদ্োন্ত গ্রহণ �ধ্ি।

বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেি প্রথমিোধ্গি ভিবো্চিগুধ্লো সুষ্ঠুিোধ্ব সম্পন্ন �িধ্ে 
সক্ষম হয়। ভবিেীয় িোধ্গি ভিবো্চি অনুষ্োধ্িি আধ্গই সোিোধ্েধ্ে �ধ্িোিো 

পভিভস্ভেি অবিভে ঘধ্ে।

বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেি 
মোচ ্ ২০২০ – জুি ২০২১ 
পযন্্ত এগোধ্িোটি সংসেীয় 
আসধ্িি উপভিবো্চি অনুষ্োি 
�ধ্ি। এসব ভিবো্চি অবোধ, 
সুষ্ঠু ও েোভন্তপূণ ্ পভিধ্বধ্ে 
সব িোজনিভে� েধ্লি 
অংেগ্রহধ্ণ অনুভষ্ে হয়। 
সোংভবধোভি� বোযেবোধ�েোি 
�োিধ্ণ সোিোধ্েধ্ে �ধ্িোিো 
মহোমোভি চলমোি থো�ো সধ্্বেও 
বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেিধ্� 
এসব ভিবো্চি অনুষ্োি 
�িধ্ে হয়। এিমধ্যে িধ্য়ধ্ি 

গোইবোন্ো-৩, ঢো�ো-৩, ঢো�ো-৫, ঢো�ো-১৮, পোবিো-৪, িওগাঁ-৬, ভসিোজগঞ্জ-১, 
যধ্েোি-৬, বগুেো-১ ও লক্ষীপুি-২ শুন্ আসধ্িি ভিবো্চি।

এ সমধ্য় ৬০০ এি অভধ� স্োিীয় সি�োধ্িি ভিবো্চি অনুভষ্ে হয়। যোি মধ্যে 
ইউভিয়ি পভিষধ্েি সোধোিণ ও উপভিবো্চি ভমধ্ল প্রোয় ৫৫৪টি, উপধ্জলো পভিষে 
১৩টি, কজলো পভিষে ১৭টি এবং ২২টি কপৌিসিোি সোধোিণ ভিবো্চি ও উপভিবো্চি 
অনুভষ্ে হয়।

স্োিীয় সি�োি ও সংসেীয় আসধ্িি এসব ভিবো্চধ্ি ব্োলে কপপোি ও ইভিএম 
(ইধ্ল�ট্রভি� কিোটিং কমভেি) এ কিোে গ্রহণ �িো হয়। এসব ভিবো্চধ্ি কিোেোি 

েোিও্িোি ভিল প্রোয় ৬৫%।

�ধ্িোিো িীভে ও কিোেোিধ্েি কিোেধ্�ধ্্রে আিধ্ে ভিবো্চি �ভমেধ্িি পেধ্ক্ষপ:�ধ্িোিো িীভে ও কিোেোিধ্েি কিোেধ্�ধ্্রে আিধ্ে ভিবো্চি �ভমেধ্িি পেধ্ক্ষপ:

�ধ্িোিো সমধ্য় কিোেোিধ্েি িীভে দূি �ধ্ি কিোেধ্�ধ্্রে আিধ্ে বোংলোধ্েে ভিবো্চি 
�ভমেি কিোেোি ও জিসধ্চেিেোমূল� িোিো পেধ্ক্ষপ গ্রহণ �ধ্ি। এি মধ্যে 
স্োস্থ্যভবভধ প্রভেপোলি সংর্োন্ত ভবজ্োপি প্রচোি/প্র�োে। জিসধ্চেিেোমূল� ব্োিোি, 
কেস্টুি, ড্রপডোউি ব্োিোি মুদ্রণ ও েো সংভলিষ্ট কিোেোি এলো�োি জিবহুল স্োি ও 
কিোেধ্�ধ্্রেি ভিেধ্ি ও বোভহধ্ি েোিোধ্িো/ঝুলোধ্িো হয়। এসব প্রচোি সোমগ্রীি কমধ্সজ 
কমোেোমুটিিোধ্ব ভিম্নরূপ:

 ¾ কিোেধ্�ধ্্রে প্রধ্বধ্েি পি কিোেোিধ্েি স্োস্থ্যভবভধ কমধ্ি অর্্োৎ মোস্ক পধ্ি ও 
পিস্পি হধ্ে �মপধ্ক্ষ ৩ ফুে দূিত্ব বজোয় কিধ্ে লোইধ্ি োঁেোধ্ে হধ্ব।

 ¾ কিোে প্রেোধ্িি জন্ এ�সোধ্থ ক�বল মোত্র এ�জি কিোেোি, কিোে�ধ্ক্ষ প্রধ্বে 
�িধ্ে পোিধ্বি।

 ¾ কিোে�ধ্ক্ষ প্রধ্বধ্েি সময় কিোেোিধ্েি হোধ্ে জীবোনুিোে�/স্োভিেোইজোি 
প্রেোি �িো হধ্ব।

 ¾ কিোেধ্�ধ্্রেি কিেি কিোেগ্রহণ�োিী �ম�্েো্, কপোভলং এধ্জন্ট, সোংবোভে� 
ও পযধ্্বক্ষ�সহ স�লধ্� মোস্ক পধ্ি ও সোমোভজ� দূিত্ব বজোয় কিধ্ে েোভয়ত্ব 
পোলি �িধ্ে হধ্ব।

 ¾ কিোে গণিোি সময়ও সোমোভজ� দূিত্ব বজোয় কিধ্ে গণিো সম্পন্ন �িধ্ে হধ্ব।

 ¾ ক�োভিড-১৯ মহোমোভিি মধ্যে বোংলোধ্েধ্ে ভিবো্চি
 ¾ জোেীয় কিোেোি ভেবস ২০২১
 ¾ ভিবো্চি �ভমেধ্িি িতুি সভচব হধ্লি কমোঃ হুমোয়ুি �বীি 
কেোন্দ�োি

 ¾ কিোেোি েোভল�ো হোলিোগোে �মস্ূভচ ২০২০ এি আধ্লোধ্� 
চূেোন্ত কিোেোি েোভল�ো প্র�োে

 ¾ চট্টগ্রোম ভসটি �ধ্পো্ধ্িেি ভিবো্চি ২০২১
 ¾ ইউভিয়ি পভিষে ভিবো্চি-২০২১
 ¾ মোভস� সমন্বয় সিো
 ¾ ভিবো্চি �ভমেি সিোি গুরুত্বপূণ ্ভসদ্োন্ত
 ¾ প্রভেক্ষণ
 ¾ ভিবো্চি �ভমেধ্ি ৬ েয্ো ভবভেষ্ট ভচভ�ৎসোধ্�ধ্্রেি শুি উধ্বিোধি
 ¾ ভিবো্চি িবি কেোয়োিো চত্বি পুকুধ্ি মোধ্িি কপোিো অবমুক্ত�িণ
 ¾ কেো� সংবোে

স্োস্থ্যভবভধ কমধ্ি এ�োেে জোেীয় সংসে উপ-ভিবো্চি ও স্োিীয় সি�োধ্িি ভবভিন্ন ভিবো্চধ্ি কিোে ভেধ্ছেি কিোেোিিো
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‘বয়স যভে আঠোধ্িো হয়, কিোেোি হধ্ে কেভি িয়’ প্রভেপোদ্যধ্� সোমধ্ি কিধ্ে ২ 
মোচ ্ ২০২১ েোভিে জোেীয় কিোেোি ভেবস পোলি �িো হধ্য়ধ্ি। ব্োপ� উৎসোহ 
উদ্ীপিো ও আিন্দঘি পভিধ্বধ্েি মযে ভেধ্য় ঢো�োসহ সোিোধ্েধ্ে যথোযথিোধ্ব 
ভেবসটি পোলি �িো হয়। দুভিয়োব্োপী ক�োভিড-১৯ বো �ধ্িোিো মহোমোভি চলমোি 
থো�োয় এ বিি ভেবসটিি পভিসি ভ�ছুেো সীভমে �িো হয়। কিোেোি ভেবস উপলধ্ক্ষথ্য 

ক�্রেীয়িোধ্ব ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলধ্য় এবং মোঠ পযো্ধ্য় ভবিোগীয়, কজলো ও 
উপধ্জলো পযো্ধ্য় স্োস্থ্যভবভধ কমধ্ি আধ্লোচিো সিো �িো হয়। এভেি মোিিীয় প্রধোি 
ভিবো্চি �ভমেিোি Zoom apps এি মোযেধ্ম ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলয় ও মোঠ 
পযো্ধ্য়ি �ম�্েো্ধ্েি সোধ্থ জোেীয় কিোেোি ভেবধ্সি গুরুত্ব ও েোৎপধ্যি্ ভবষধ্য় 
আধ্লোচিোসিো �ধ্িি।

২ মোচ ্২০২১ স�োধ্ল মোিিীয় �ভমেি ভিবো্চি িবধ্িি সোমধ্ি পোয়িো ও কবলুি 
উভেধ্য় জোেীয় কিোেোি ভেবধ্সি শুি উধ্বিোধি �ধ্িি। এ সময় মোিিীয় প্রধোি 
ভিবো্চি �ভমেিোি জিোব ক� এম নূরুল হুেো, মোিিীয় ভিবো্চি �ভমেিোি জিোব 
মোহবুব েোলু�েোি, মোিিীয় ভিবো্চি �ভমেিোি জিোব কমোঃ িভেকুল ইসলোম, 
মোিিীয় ভিবো্চি �ভমেিোি কবগম �ভবেো েোিম ও মোিিীয় ভিবো্চি �ভমেিোি 
ভরিধ্গভডয়োি কজিোধ্িল েোহোেোে কহোধ্সি কচৌধুিী (অব.) উপভস্ে ভিধ্লি। 

কিোেোি ভেবধ্সি উধ্বিোধি কেধ্ষ মোিিীয় প্রধোি ভিবো্চি �ভমেিোি বধ্লি, ‘বয়স 
যভে আঠোধ্িো হয়, কিোেোি হধ্ে কেভি িয়’ প্রভেপোদ্যধ্� সোমধ্ি কিধ্ে আজ 
সোিোধ্েধ্ে তৃেীয়বোধ্িি মধ্েো জোেীয় কিোেোি ভেবস উেযোভপে হধ্ছে। এ সময় 
ভেভি বধ্লি, জোেীয় কিোেোি ভেবধ্সি মূল উধ্দ্শ্য হধ্ছে ভিবন্িধ্যোগ্য কিোেোিধ্� 
জোেীয় কিোেোি েোভল�োয় অন্তর্ক্্ত �িো। কিোেোি ভেবধ্সি উেযোপি কস উধ্দ্শ্যধ্� 
সেল �িধ্ে সহোয়েো �িধ্ব। এ সময় মোিিীয় প্রধোি ভিবো্চি �ভমেিোি উধ্বিোধিী 
অনুষ্োধ্ি উপভস্ে স�লধ্� আন্তভি� ধন্বোে জোিোি।

জোেীয় কিোেোি ভেবস ২০২১ উেযোপি উপলধ্ক্ষ মহোমোন্ িোষ্ট্রপভে, আইি ভবচোি 
ও সংসে ভবষয়� ম্রিণোলধ্য়ি মোিিীয় ম্রিী, মোিিীয় �ভমেি ও ভিবো্চি �ভমেি 
সভচবোলধ্য়ি সভচব ‘বোণী’ কেি। বোণীধ্ে মহোমোন্ িোষ্ট্রপভে জিোব কমোঃ আব্দুল 
হোভমে বধ্লি, স্োিীয় সি�োি ও জোেীয় সংসে ভিবো্চিসহ স�ল পযো্ধ্য়ি ভিবো্চি 
সুষ্ঠুিোধ্ব সম্পন্ন �িো বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেধ্িি েোভয়ত্ব। ভিবো্চি �ভমেি 
েোধ্েি কসবো �োযর্্ধ্ম ভডভজেোল প্রযুভক্তি ব্বহোি এবং কিোেগ্রহণ পদ্ভেধ্ে 
ইধ্ল�ট্রভি� কিোটিং কমভেধ্িি ব্বহোি শুরু �ধ্িধ্ি যো জোভেি ভপেো বঙ্গবন্ধু কেে 
মুভজবুি িহমোি এি জন্মেেবোভষ�্ীধ্ে োঁি স্ধ্নেি কসোিোি বোংলো ভবভিমো্ধ্ণি 
আ�োঙ্োি সোধ্থ সংগভেপূণ।্ ভিবো্চি �ভমেিধ্� েোধ্েি এ উধ্দ্যোধ্গি জন্ আভম 
সোধুবোে জোিোই। কেধ্ে গণেধ্্রিি অগ্রযোত্রো অব্োহে িোেধ্ে বোংলোধ্েে ভিবো্চি 
�ভমেি ভিষ্োি সোধ্থ েোভয়ত্ব পোলি �িধ্ব-এ প্রেথ্যোেো �ভি। 

আইি, ভবচোি ও সংসে ভবষয়� ম্রিণোলধ্য়ি মোিিীয় ম্রিী োঁি বোণীধ্ে বধ্লি, 
বোংলোধ্েধ্েি সংভবধোি প্রেত্ত েোভয়ত্ব অনুসোধ্ি বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেি জোেীয় 
সংসধ্েি ভিবো্চভি এলো�োসমূধ্হি সীমোিো ভিধো্িণ এবং িোষ্ট্রপভে পধ্েি ও সংসে-
সেস্ধ্েি ভিবো্চি অনুষ্োি �ধ্ি থোধ্�। এিোেো আইধ্ি প্রেত্ত ক্ষমেো বধ্ল ভিবো্চি 
�ভমেি স্োিীয় সি�োি প্রভেষ্োধ্িি স�ল স্তধ্িি ভিবো্চি পভিচোলিো �ধ্ি থোধ্�। 

এসব ভিবো্চধ্িি জন্ আবশ্য�ীয়িোধ্ব প্রধ্যোজি এ�টি ভির্ল্ কিোেোি েোভল�ো। 
আি কিোেোি েোভল�ো প্রণয়ি ভিবো্চি �ভমেধ্িি এ�টি সোংভবধোভি� েোভয়ত্ব। 
এই েোভয়ত্ব বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেি অেথ্যন্ত সুচোরুিোধ্ব পোলি �িধ্ি। কেধ্েি 
প্রোপ্তবয়স্ক স�ল িোগভি�ধ্� জোেীয় পভিচয়পত্র প্রেোি �িো বোংলোধ্েে ভিবো্চি 
�ভমেধ্িি আি এ�টি অভবস্মিণীয় অবেোি। এ স�ল �ময্ধ্জ্ি জন্ আভম 
ভিবো্চি �ভমেিধ্� সোধুবোে জোিোই। 

“বয়স যভে আঠোধ্িো হয়, 

কিোেোি হধ্ে কেভি িয়।”

মোিিীয় প্রধোি ভিবো্চি �ভমেিোি জিোব ক� এম নূরুল হুেো বধ্লি, িোষ্ট্রপভে, 
সংসে সেস্ এবং স্োিীয় সি�োি প্রভেষ্োিসমূধ্হি ভিবো্চি পভিচোলিোি জন্ 
কিোেোি েোভল�ো প্রস্তুে�িধ্ণি কয েোভয়ত্ব ভিবো্চি �ভমেধ্িি উপি ন্স্ত িধ্য়ধ্ি 
ভিবো্চি �ভমেি ভিষ্োি সোধ্থ েো প্রভেপোলি �ধ্ি। সংভবধোধ্িি অনুেোসি মধ্ে 
প্রধ্েথ্য� ভিবো্চভি এলো�োি জন্ ধম,্ জোে, বণ ্ও িোিী-পুরুষ ভিভবধ্্েধ্ষ এ�টি 
মোত্র কিোেোি েোভল�ো প্রণয়ি �িোি ভবধোি প্রভেপোলি �িো হয়।

সংভবধোধ্ি আধ্িোপ �িো েেস্োধ্পধ্ক্ষ কেধ্েি িোগভি� হধ্লই ভেভি কিোেোি ভহধ্সধ্ব 
ভিবভন্ে হবোি কযোগ্যেো অজি্ �ধ্িি। সংভবধোি বধ্ল প্রজোেধ্্রিি স�ল ক্ষমেোি 
মোভল�োিো জিগধ্ণি �োধ্ি কয অভজে্ িধ্য়ধ্ি এবং েোধ্েি কিোধ্ে ভিবো্ভচে 
প্রভেভিভধ কেে পভিচোলিোি কয সুধ্যোগ গ্রহণ �ধ্িি েোি প্রভে ভিবো্চি �ভমেি 
সধ্চেি িধ্য়ধ্ি। ভিবো্চধ্ি কিোে কেওয়োি অথবো ভিবো্চধ্ি প্রভেবিভ্বিেো �িো-উিয় 
কক্ষধ্ত্র এ�জি কযোগ্য িোগভি�ধ্� কয কিোেোি হধ্ে হধ্ব ‘জোেীয় কিোেোি ভেবস’ 
পোলধ্িি মধ্যে ভেধ্য় েোি ব্োপ� প্রচোধ্িি সুধ্যোগ সৃভষ্ট হধ্ব। পূণো্ঙ্গ িোগভি�ত্ব 
অজি্ �িধ্ে হধ্ল কিোেোি ভহধ্সধ্ব ভিবভন্ে হওয়োি জন্ প্রধ্েথ্য�ধ্� অনুপ্রোণীে 
�িো আমোধ্েি জোেীয় কিোেোি ভেবস উেযোপধ্িি অন্েম লক্ষথ্য।

ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলধ্য়ি সভচব জিোব কমোঃ হুমোয়ুি �বীি কেোন্দ�োি েোি 
বোণীধ্ে বধ্লি, বোংলোধ্েেী িোগভি�গণ জীবধ্ি মোত্র এ�বোি ভিবভন্ে হওয়োি 
মোযেধ্ম আজীবি কিোেোি স্থ্যোেোস অজি্ �ধ্িি। এি পোেোপোভে ভিবভন্ে 
িোগভি�গণ পোধ্ছেি জোেীয় পভিচয়পত্র যো ভবভিন্ন িোগভি� কসবো প্রোভপ্তধ্ে এেি 
অপভিহোয ্ েভলল। কিোেোি কসবো প্রেোধ্িি লধ্ক্ষথ্য বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেি 
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হোলিোগোে �মস্ূভচি পোেোপোভে সোিোবিি অিলোইধ্ি ভিবন্ি আধ্বেধ্িি ব্বস্ো 
উন্মঠুক্ত কিধ্েধ্িি। িোগভি�গণ এেি ঘধ্ি বধ্সই অিলোইধ্ি ভিবন্ধ্িি আধ্বেি 
�িোি সুধ্যোগ পোধ্ছেি। ক�োভিড-১৯ মহোমোভিি মোধ্েও কথধ্ম কিই কিোেোি ভিবন্ি 
প্রভর্য়ো। এিোেোও প্রবোসী বোংলোধ্েেীধ্েি জন্ প্রবোধ্সই ভিবন্ি প্রভর্য়ো এভগধ্য় 
চলধ্ি। আমোধ্েি দৃঢ় ভবশ্োস, জোেীয় কিোেোি ভেবধ্সি আধ্য়োজি েরুণ প্রজন্মসহ 
স�ল িোগভি�ধ্� গণেধ্্রিি কচেিোয় উবিঠুদ্ �িধ্ব। প্রভেটি িোগভি� যথোসমধ্য় 
ও আন্তভি�েোি সোধ্থ ের্-উপোত্ত প্রেোি �ধ্ি কিোেোি ভিবন্ি প্রভর্য়োধ্� আধ্িো 
গভেেীল �িধ্বি এবং ভির্ল্ কিোেোি েোভল�ো তেভিধ্ে েথো কিোেোভধ�োি ও 
গণে্রিধ্� সমুন্নে িোেধ্ে গুরুত্বপূণ ্ ভূভম�ো পোলি �িধ্বি।

জোেীয় কিোেোি ভেবস উপলধ্ক্ষ ব্োপ� প্রচোধ্িি জন্ িোিোমুেী �মস্ূভচ গ্রহণ �িো 
হয়। এি মধ্যে িধ্য়ধ্ি িোস্তোি কমোধ্ে কমোধ্ে ব্োিোি, কেস্টুি ঝুলোধ্িো। জোেীয় 
তেভিধ্� কিোেোি ভেবস উপলধ্ক্ষ ভবধ্েষ কর্োেপত্র প্র�োে। এিোেো জোেীয় কিোেোি 
ভেবধ্সি স্মৃভেধ্� ধধ্ি িোেধ্ে এ�টি স্মিভণ�ো প্র�োে �িো হয়।

ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলধ্য়ি সভচব ভহধ্সধ্ব কযোগেোি �ধ্িধ্িি 
জিোব কমোঃ হুমোয়ুি �বীি কেোন্দ�োি। ১ কেব্রুয়োভি ২০২১ েোভিধ্ে 
ভেভি ভিবো্চি িবধ্ি েোি িতুি �মস্্ধ্ল কযোগেোি �ধ্িি। জিপ্রেোসি 
ম্রিণোলয় কথধ্� ২৬ জোনুয়োভি ২০২১ েোভিধ্ে েোধ্� সি�োধ্িি 
সভচব পধ্ে পধ্েোন্নভেপূব�্ ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলধ্য় পেোয়ি �িো 
হয়। সভচব ভহধ্সধ্ব কযোগেোধ্িি পূধ্ব ্ভেভি মোঠ প্রেোসধ্িি সধ্বো্চ্চ 
পে ভবিোগীয় �ভমেিোি ভহধ্সধ্ব িোজেোহী ভবিোধ্গ �মি্ে ভিধ্লি। 

জিোব কমোঃ হুমোয়ুি �বীি কেোন্দ�োি ১৯৬৫ সোধ্লি ৩১ ভডধ্সম্বি 
কিোয়োেোলী কজলোয় জন্মগ্রহণ �ধ্িি। ভেভি ঢো�ো ভবশ্ভবদ্যোলয় হধ্ে 
েেি্ ভবষধ্য় স্োে� (সম্োি) এবং এ�ই ভবষধ্য় স্োেধ্�োত্তি ভডভগ্র 
অজি্ �ধ্িি। জিোব কমোঃ হুমোয়ুি �বীি কেোন্দ�োি (পভিভচভে িং-৫৬০৯) বোংলোধ্েে 
ভসভিল সোভিস্ (প্রেোসি) �থ্যোডোধ্িি ১০ম ব্োধ্চি এ�জি �ম�্েো্। ভেভি ১৯৯১ 
সোধ্লি ভডধ্সম্বি মোধ্স িোজেোহী ভবিোগীয় �ভমেিোধ্িি �োযো্লধ্য় সহ�োিী �ভমেিোি 
ও এভসিভ�উটিি ম্োভজধ্্রেে ভহধ্সধ্ব চো�ভি জীবি শুরু �ধ্িি।

জিধ্সবোয় গুরুত্বপূণ ্অবেোধ্িি জন্ ভেভি ২০১৬ সোধ্ল ‘জিপ্রেোসি 
পে�’ প্রোপ্ত হি। ের্ প্রযুভক্ত ও উদ্োবি ভবষধ্য় কসিো কজলো প্রেোস� 
�থ্যোেোগভিধ্ে ‘জোেীয় ের্ ও কযোগোধ্যোগ প্রযুভক্ত পুিস্কোি ২০১৪’ 
লোি �ধ্িি। স্কোউে আধ্ন্দোলধ্ি সোভব�্ অবেোধ্িি জন্ ভেভি 
‘Bar to the Medal of Merit’ পুিস্কোি প্রোপ্ত হি। কপেোগে 
প্রধ্য়োজধ্ি ভেভি ভবভিন্ন জোেীয় ও আন্তজো্ভে� প্রভেক্ষণ গ্রহণ 
�ধ্িধ্িি। এগুধ্লোি মধ্যে উধ্লেেধ্যোগ্য হধ্লো- েোউধ্ডেেি ক�োস ্
(১০ম), ভবভসএস ওভিধ্য়ধ্ন্টেি ক�োস ্ (২২েম), আইি ও প্রেোসি 
ক�োস ্ (৩০েম), ভসভিয়ি স্োে ক�োস ্ (৮২ েম) ইেথ্যোভে। 

এিোেো প্রভেক্ষণ গ্রহণ, আন্তজো্ভে� কসভমিোি ও সি�োভি েোভয়ত্ব পোলধ্িি জন্ 
ভেভি িোিে, চীি, ভিধ্য়েিোম, ভসঙ্গোপুি, মোভ�ি্ যুক্তিোষ্ট্র, জোপোি, ফ্োন্স, তুিস্ক 
ও যুক্তিোজথ্য ভ্রমণ �ধ্িি। ব্ভক্তগে জীবধ্ি জিোব কমোঃ হুমোয়ুি �বীি কেোন্দ�োি 
এ� �ন্ো ও এ� পুত্র সন্তোধ্িি জি�।

বেম্োধ্ি বোংলোধ্েে কমোে কিোেোি ১১ ক�োটি ১৭ লোে ২০ হোজোি ৬৬৯ জি। ২ মোচ ্
২০২১ জোেীয় কিোেোি ভেবধ্সি অনুষ্োধ্ি মোিিীয় প্রধোি ভিবো্চি �ভমেিোি জিোব 
ক� এম নূরুল হুেো কিোেোি েোভল�ো হোলিোগোে �মস্ূভচ ২০২০ এি অংে ভহধ্সধ্ব এ 
ের্ প্র�োে �ধ্িি। প্র�োভেে কিোেোি েোভল�ো অনুযোয়ী কেধ্ে কমোে পুরুষ কিোেোি 
৫ ক�োটি ৬৫ লক্ষ ৯৮ হোজোি ৫ জি এবং মভহলো ৫ ক�োটি ৫১ লক্ষ ২২ হোজোি 
২২৩ জি। এবোধ্িি কিোেোি েোভল�োয় ভহজিো ভহধ্সধ্ব ভিবভন্ে হধ্য়ধ্িি ৪৪১ জি।

২০২০ সোধ্ল কিোেোি েোভল�ো হোলিোগোধ্ে কমোে ১৯ লোে ১৮ হোজোি ৫৬ জি িতুি 
কিোেোি যুক্ত হধ্য়ধ্ি। এ মধ্যে পুরুষ কিোেোি ১১ লক্ষ ২৫ হোজোি ৭৫৫ জি এবং মভহলো 
কিোেোি ৭ লক্ষ ৯২ হোজোি ২২০ জি। ভহজেো ভহধ্সধ্ব িতুি ভিবভন্ে হধ্য়ধ্ি ৮১ জি। 
ভেভি আিও বধ্লি, এ সমধ্য় মৃতুথ্যজভিে �োিধ্ণ কিোেোি েোভল�ো কথধ্� বোে কেয়ো 
হধ্য়ধ্ি ১৬ হোজোি ৪৯৯ জি। এি মধ্যে পুরুষ কিোেোি ১০ হোজোি ২৮০ জি এবং 
মভহলো কিোেোি ৬ হোজোি ২১৯ জি।

চট্টগ্রোম ভসটি �ধ্পো্ধ্িেি ভিবো্চি ২০২১চট্টগ্রোম ভসটি �ধ্পো্ধ্িেি ভিবো্চি ২০২১
অবোধ, সুষ্ঠু ও েোভন্তপূণ ্ পভিধ্বধ্ে ২৭ জোনুয়োভি ২০২১ েোভিধ্ে চট্টগ্রোম ভসটি 
�ধ্পো্ধ্িেধ্িি সোধোিণ ভিবো্চি অনুভষ্ে হয়। ভিবো্চধ্ি বোংলোধ্েে আওয়োমী লীগ 
মধ্িোভিে প্রোথথী জিোব কমোঃ কিজোউল �ভিম কচৌধুিী কিৌ�ো প্রেী� ভিধ্য় কমোে ৩ 
লক্ষ ৩৬ হোজোি ২৪৮ কিোে কপধ্য় কময়ি ভিবো্ভচে হি। েোি ভি�েেম প্রভেবি্বিী 
প্রোথথী বোংলোধ্েে জোেীয়েোবোেী েল-ভবএিভপ এি েোহোেোে কহোধ্সি ধোধ্িি েীষ 
প্রেী� ভিধ্য় কমোে ৫২ হোজোি ৪৮৯ কিোে পোি। এ ভিবো্চধ্ি ইভিএম বো ইধ্ল�ট্রভি� 
কিোটিং কমভেধ্ি কিোেগ্রহণ �িো হয়। এ ভিবো্চি েে�িো ২২.৫২ িোগ কিোে পধ্ে। 
চট্টগ্রোম ভসটি �ধ্পো্ধ্িেি ভিবো্চধ্ি ভবভিন্ন িোজনিভে� েধ্লি কমোে ৭ জি প্রোথথী 
কময়ি পধ্ে প্রভেবি্বিীেো �ধ্িি। ৪১টি ওয়োড ্ সম্বভলে এ ভসটিধ্ে কমোে কিোেোি 
ভিল ১৯ লক্ষ  ৩৮ হোজোি ৭০৬ জি।  কমোে কিোেধ্�ধ্্রেি  সংখ্ো ৭৩৫টি এবং 
কমোে কিোে�ধ্ক্ষি সংখ্ো ৪ হোজোি ৮৮৬টি। এবোধ্িি ভিবো্চধ্ি ভিেোভিং্ অভেসোি 
ভহধ্সধ্ব েোভয়ত্ব পোলি �ধ্িি চট্টগ্রোম অঞ্চধ্লি আঞ্চভল� ভিবো্চি �ম�্েো্ জিোব 
মুহোম্ে হোসোনুজ্োমোি।

ইউভিয়ি পভিষে ভিবো্চি-২০২১ইউভিয়ি পভিষে ভিবো্চি-২০২১
অবোধ সুষ্ঠু ও েোভন্তপূণ ্পভিধ্বধ্ে ২১ জুি ২০২১ েোভিধ্ে প্রথমধোধ্প সোিোধ্েধ্ে ২০৪টি 
ইউভিয়ি পভিষধ্েি সোধোিণ ভিবো্চি অনুভষ্ে হধ্য়ধ্ি। ২০৪ টি ইউভপ ভিবো্চধ্িি 
মধ্যে ২০টিধ্ে ইভিএম কমভেধ্ি কিোেগ্রহণ �িো হয়। স�োল ৮েোয় কিোেগ্রহণ শুরু 
হধ্য় এ�েোিো ভবধ্�ল ৪েো পযন্্ত কিোেগ্রহণ �িো হয়। এ স�ল ভিবো্চধ্ি কচয়োিম্োি 
পধ্ে ৮৫৯ জি, সংিভক্ষে সেস্ পধ্ে ২১৫৪ জি ও সোধোিণ ওয়োধ্ডি্ সেস্ পধ্ে 
৬৯৬০ জি প্রোথথী প্রভেবি্বিীেো �ধ্িি। ২৮টি ইউভিয়ি পভিষধ্ে কচয়োিম্োি পধ্ে 
ভবিো প্রভেবি্বিীেোয় ভিবো্ভচে হয়।

ভিবো্চি �ভমেধ্িি িতুি সভচব হধ্লি কমোঃ হুমোয়ুি �বীি কেোন্দ�োিভিবো্চি �ভমেধ্িি িতুি সভচব হধ্লি কমোঃ হুমোয়ুি �বীি কেোন্দ�োি

কিোেোি েোভল�ো হোলিোগোে �মস্ূভচ ২০২০ এি আধ্লোধ্� চূেোন্ত কিোেোি েোভল�ো প্র�োেকিোেোি েোভল�ো হোলিোগোে �মস্ূভচ ২০২০ এি আধ্লোধ্� চূেোন্ত কিোেোি েোভল�ো প্র�োে
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মোভস� সমন্বয় সিোমোভস� সমন্বয় সিো
জোনুয়োভি-জুি ২০২১ পযন্্ত কমোে ০৫টি মোভস� সমন্বয় সিো অনুভষ্ে হয়। এধ্ে 
ভবগে সিোয় গৃহীে ভসদ্োন্তসমূহ বোস্তবোয়ধ্িি অগ্রগভে প্রভেধ্বেি এবং েোেোসমূধ্হি 
ভিষ্পন্ন ও অভিষ্পন্ন �োধ্জি ভববিণ তুধ্ল ধিো হয়। সমন্বয় সিোয় সিোপভেত্ব �ধ্িি 
ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলধ্য়ি সভচব জিোব কমোঃ হুমোয়ুি �বীি কেোন্দ�োি।

সিোি আধ্লোচথ্য ভবষয়সমূহ:সিোি আধ্লোচথ্য ভবষয়সমূহ:

কজলো ও উপধ্জলো পভিষধ্েি মোভস� উন্নয়ি সমন্বয় সিোয় তবিে কিোেোি হওয়োি 
েোভস্তি ভবষয়টি আধ্লোচথ্যসূভচধ্ে অন্তর্ক্্ত �ধ্ি স্োিীয় সি�োি ভবিোগধ্� পধ্ত্রি 
মোযেধ্ম অনুধ্িোধ �িো, তবিে কিোেোি হওয়ো কিোধ্ধ ভবিেীয়বোি কিোেোি হধ্ে আসো 
এবং বোে পোেো কিোেোিধ্েি যোচোই �িোি জন্ এবং ক�োি ডকুধ্মন্ট িো থো�ো 
কিোেোিধ্েি েিোক্ত�িধ্ণি জন্ উপধ্জলো/থোিো, কজলো ও আঞ্চভল� ভিবো্চি 
�ম�্েো্ি �োযো্লধ্য় AFIS matching  বো বোধ্য়োধ্মভট্র� যোচোই �িধ্ণি ব্বস্ো 
িোেোি উধ্দ্যোগ গ্রহণ, প্রচোিণোি ভবষয় জোেীয় এবং স্োিীয় পযো্ধ্য় ইধ্লক্ট্রভি� ও 
ভপ্রন্ট ভমভডয়োয় এবং স্োিীয় প্রেোসিসহ সংভলিষ্ট স�লধ্� সম্পপৃক্ত �ধ্ি সোিো বিি 
প্রচোিণো �োযর্্ম চোলোধ্ে হধ্ব।

পটুয়োেোলী কজলোি �লোপোেোসহ স�ল কিস্ হোউধ্জ ক�য়োিধ্ে�োি ও কু� এি পে 
িোজস্েোধ্ে সৃজি িো �ধ্ি আপোেেঃ আউেধ্সোভসং্ এি মোযেধ্ম ভিধ্য়োধ্গি উধ্দ্যোগ গ্রহণ। 

স�লধ্� স্োস্থ্য ভবভধ প্রভেপোলি �িধ্ে হধ্ব এবং ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলধ্য় 
অভেভথ আগমি সীভমে�িণ, মূলেেধ্� থোমো্ল স্কথ্যোিোি স্োপি, হথ্যোডে স্োভিজোইজোি 
সিবিোহ, ভডসইিধ্ে�েি কগে স্োপি ও স�লধ্� মোস্ক পভিধোি ভিভচিে �িো।

ভিবো্চি �ভমেি সিোি গুরুত্বপূণ ্ভসদ্োন্তভিবো্চি �ভমেি সিোি গুরুত্বপূণ ্ভসদ্োন্ত
০১ জোনুয়োভি হধ্ে ০৯ জুি ২০২১ সমধ্য় মোিিীয় �ভমেধ্িি ৮টি সিো অনুভষ্ে 
হয়। মোিিীয় প্রধোি ভিবো্চি �ভমেিোধ্িি সিোপভেধ্ত্ব অনুভষ্ে সিোয় মোিিীয় 
ভিবো্চি �ভমেিোিবৃন্দ, সভচব মধ্হোেয় এবং ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলধ্য়ি উর্্েি 
�ম�্েো্বৃন্দ অংেগ্রহণ �ধ্িি।

�ভমেি সিো িং-৭৯/২০২১, েোভিে: ১৯/০৫/২০২১�ভমেি সিো িং-৭৯/২০২১, েোভিে: ১৯/০৫/২০২১

জোেীয় পভিচয় ভিবন্ি �োযর্্ম ভিবো্চি �ভমেধ্িি পভিবধ্ে ্সুিক্ষো কসবো ভবিোগ, 
স্িোষ্ট্র ম্রিণোলধ্য়ি অধীধ্ি ন্স্ত �িো সংর্োন্ত প্রধোিম্রিীি �োযো্লধ্য় ১৭ কম ২০২১ 
েোভিধ্েি পধ্ত্রি পভিধ্প্রভক্ষধ্ে প্রধোিম্রিীি �োযো্লধ্য় ও মভ্রিপভিষে ভবিোধ্গি 
প্রভেভিভধি উপভস্ভেধ্ে মোিিীয় ভিবো্চি �ভমেধ্িি সিোয় এ�� এধ্জডেো ভহধ্সধ্ব 
আধ্লোচথ্যসূভচর্ক্ত �ধ্ি �ভমেি সিো আধ্য়োজি �িধ্ে হধ্ব। আধ্লোচথ্যসূভচি 
�োযপ্ধ্ত্র বোংলোধ্েে ভিবো্চি �ভমেি অভেসোস ্অথ্যোধ্সোভসধ্য়েধ্িি এবং ভিবো্চি 
�ভমেি �ম�্েো্ �মচ্োভি ঐ�থ্যপভিষধ্েি স্মোি�ভলভপ অন্তর্ক্্ত �িধ্ে হধ্ব।

�ভমেি সিো িং-৮১/২০২১, েোভিে: ০২/০৬/২০২১�ভমেি সিো িং-৮১/২০২১, েোভিে: ০২/০৬/২০২১

�. আগোমী ২১ জুি ২০২১ েোভিধ্ে এ�োেে জোেীয় সংসধ্েি ২৭৫ লক্ষীপুি-২ 
আসধ্িি স্ভগেকৃে ভিবো্চি অনুভষ্ে হধ্ব।

ে. ৬ষ্ ধোধ্পি ১১টি কপৌিসিোসহ ১ম ধোধ্পি ৩৭১টি ইউভিয়ি পভিষধ্েি 
স্ভগেকৃে ভিবো্চি এবং ০২টি উপধ্জলো পভিষে ও ১টি কজলো পভিষধ্েি শূন্ 
পধ্ে উপভিবো্চি আগোমী ২১ জুি ২০২১ েোভিধ্ে অনুভষ্ে হধ্ব।  

প্রভেক্ষণপ্রভেক্ষণ

জোনুয়োভি-জুি ২০২১ পযন্্ত  ভিবো্চভি প্রভেক্ষণ 
ইিভস্টিউে চট্টগ্রোম ভসটি �ধ্পো্ধ্িেধ্িি সোধোিণ 
ভিবো্চি, ১৭৬টি কপৌিসিোি সোধোিণ ভিবো্চি/উপ-
ভিবো্চি, ০৪টি উপধ্জলো পভিষধ্েি সোধোিণ ভিবো্চি/
উপভিবো্চি, ইউভিয়ি পভিষধ্েি সোধোিণ ভিবো্চি/
উপ-ভিবো্চি উপলধ্ক্ষ কিোেগ্রহণ �ম�্েো্ধ্েি প্রভেক্ষণ 
EVM এি ক�োয়োভলটি কচভ�ং QC এবং ট্রোবলশুটিং 
ভবষধ্য় প্রভেক্ষণ প্রেোি �িো হয়। এিোেো, কিোেোি 
েোভল�ো হোলিোগোে �োযর্্ম ও জোেীয় পভিচয়পত্র 
সংর্োন্ত �োযর্্ধ্মি প্রভেক্ষণ এবং িবভিযুক্ত �ম�্েো্-
�মচ্োিীধ্েি ওভিধ্য়ধ্ন্টেি এবং  ভিবো্চি �ভমেি 
সভচবোলধ্য়ি ভিজস্ �ম�্েো্ ও �মচ্োিীধ্েি েক্ষেো 
বৃভদ্ি জন্  প্রভেক্ষণসহ অন্োন্ প্রভেক্ষধ্ণ কমোে 
১,৫১,৪৩০ জি �ম�্েো্- �মচ্োিীধ্� প্রভেক্ষণ প্রেোি 

�িো হয় । চট্টগ্রোম ভসটি �ধ্পো্ধ্িেি সোধোিণ ভিবো্চি, 
খুলিো ভসটি �ধ্পো্ধ্িেি ভিবো্চধ্িি ১০িং সংিভক্ষে 
ওয়োধ্ডি্  �োউভন্সলি পধ্ে উপভিবো্চধ্ি প্রথম বোধ্িি 
মে সম্পূণ ্ইভিএম এি মোযেধ্ম কিোেগ্রহণ অনুভষ্ে হয়। 

ভিবো্চি �ভমেধ্ি ৬ েয্োভবভেষ্ট ভিবো্চি �ভমেধ্ি ৬ েয্োভবভেষ্ট 
ভচভ�ৎসোধ্�ধ্্রেি শুি উধ্বিোধিভচভ�ৎসোধ্�ধ্্রেি শুি উধ্বিোধি

ঢো�োি আগোিগাঁওস্ ভিবো্চি প্রভেক্ষণ ইিভস্টিউে 
িবধ্ি ৬ েয্োভবভেষ্ট ভচভ�ৎসোধ্�ধ্্রেি শুি উধ্বিোধি 
�ধ্িধ্িি মোিিীয় প্রধোি ভিবো্চি �ভমেিোি জিোব 
ক� এম নূরুল হুেো। ২৩ জুি ২০২১ ভিবো্চি প্রভেক্ষণ 
ইিভস্টিউে িবধ্িি িীচেলোয় SCDECS প্র�ধ্পেি 
আওেোয় স্োভপে এ ভচভ�ৎসোধ্�ধ্্রেি শুি উধ্বিোধি 
�িো হয়। এ ভচভ�ৎসোধ্�্রে কথধ্� ভিবো্চি �ভমেি 
সভচবোলয় ও মোঠপযো্ধ্য়ি �ম�্েো্-�মচ্োিীবৃন্দ 
ভচভ�ৎসো সুভবধো ভিধ্ে পোিধ্বি।

ভিবো্চি িবি কেোয়োিো চত্বি পুকুধ্ি ভিবো্চি িবি কেোয়োিো চত্বি পুকুধ্ি 
মোধ্িি কপোিো অবমুক্ত�িণমোধ্িি কপোিো অবমুক্ত�িণ

ভিবো্চি িবি কেোয়োিো চত্বি পুকুধ্ি মোধ্িি কপোিো 
অবমুক্ত �িধ্লি মোিিীয় প্রধোি ভিবো্চি �ভমেিোি। 
৩১ কম ২০২১ স�োধ্ল মোিিীয় প্রধোি ভিবো্চি 
�ভমেিোি জিোব ক� এম নূরুল হুেো ভিবো্চি �ভমেি 
সভচবোলধ্য়ি সভচব জিোব কমোঃ হুমোয়ুি �বীি 
কেোন্দ�োি, অভেভিক্ত সভচব জিোব অধ্েো� কুমোি 
কেবিোথ ও জোেীয় পভিচয় ভিবন্ি অনুভবিোধ্গি 
মহোপভিচোল� জিোব এধ্�এম হুমোয়ূি �বীিধ্� সোধ্থ 
ভিধ্য় ভিবো্চি িবি কেোয়োিো চত্বি পুকুধ্ি মোধ্িি 
কপোিো অবমুক্ত �ধ্িি। এ সময় ভিবো্চি �ভমেি 
সভচবোলধ্য়ি যুগ্মসভচবগণ ও অন্োন্ �ম�্েো্বৃন্দ 
উপভস্ে ভিধ্লি।

জিোব কমোহোম্ে আেোউি িহমোি, ভসভিয়ি কজলো ভিবো্চি অভেসোি, চট্টগ্রোম 
�ধ্িোিো আর্োন্ত হধ্য় ০২ এভপ্রল ২০২১ েোভিে ঢো�োয় এ�টি হোসপোেোধ্ল ইধ্ন্ত�োল 
�ধ্িি (ইন্নো ভললেোভহ ওয়ো ইন্নো ইলোইভহ িোভজউি)। মৃতুথ্য�োধ্ল েোি বয়স হধ্য়ভিল ৪৫ 
বিি। জিোব আেোউি িহমোি ১৯৭৬ সোধ্ল কুভমলেো কজলোি রিোহ্মণপোেো উপধ্জলোয় 
জন্মগ্রহণ �ধ্িি। ভেভি ২০০৫ সোধ্ল উপধ্জলো ভিবো্চি অভেসোি ভহধ্সধ্ব ভিবো্চি 
�ভমেধ্ি কযোগেোি �ধ্িি। মৃতুথ্য�োধ্ল ভেভি স্তী, দুই কিধ্ল কিধ্ে যোি।

জিোব কমোঃ আব্োস আলী সিেোি, অভেস সহোয়�, ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলয়, 
ঢো�োয় মোিিীয় প্রধোি ভিবো্চি �ভমেিোি এি েপ্তধ্ি �মি্ে ভিধ্লি। কষ্ট্রো�জভিে 
�োিধ্ণ ভেভি গে ১২ জুি ২০২১ েোভিে ভবধ্�ল ৪.৩০ ভমভিধ্ে ইধ্ন্ত�োল �ধ্িি 
(ইন্নো ভললেোভহ ওয়ো ইন্নো ইলোইভহ িোভজউি)। েোি বয়স হধ্য়ভিল ৪৬ বিি। মৃতুথ্য�োধ্ল 
ভেভি স্তী, এ� পুত্র ও এ� �ন্ো সন্তোি কিধ্ে যোি। 

উপধ্জলো ভিবো্চি অভেসোধ্িি �োযো্লয়, �লোপোেো, পটুয়োেোলীি অভেস সহোয়� 

জিোব কমোঃ েভহদুল ইসলোম গে ২৭ জুি ২০২১ েোভিে ভবধ্�ল ৫:০০ েোয় �ধ্িোিোয় 
আর্োন্ত হধ্য় ভচভ�ৎসোধীি অবস্োয় �লোপোেো উপধ্জলো স্োস্থ্য �মধ্লেধ্সি ইধ্ন্ত�োল 
�ধ্িি (ইন্নো ভললেোভহ ওয়ো ইন্নো ইলোইভহ িোভজউি)। মৃতুথ্য�োধ্ল োঁি বয়স হধ্য়ভিল 
৪১ বিি। মৃতুথ্য�োধ্ল ভেভি স্তী ও ১ �ন্ো সন্তোিসহ অসংখ্ গুণগ্রোহী কিধ্ে কগধ্িি। 

ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলধ্য় কডপুধ্েেধ্ি �মি্ে পভিবহি পুধ্লি গোেীচোল� 
জিোব কমোঃ ইমোম বসি বোবলু ২৮ জুি ২০২১ েোভিে দুপুি ১:৩০ ভমভিধ্ে �থ্যোন্সোধ্ি 
আর্োন্ত হধ্য় ইধ্ন্ত�োল �ধ্িি (ইন্নো ভললেোভহ ওয়ো ইন্নো ইলোইভহ িোভজউি)। মৃতুথ্য�োধ্ল 
োঁি বয়স হধ্য়ভিল ৫৫ বিি। 

মৃতুথ্য�োধ্ল ভেভি স্তী ও ৩ কিধ্লসহ অসংখ্ গুণগ্রোহী কিধ্ে কগধ্িি। 

মোিিীয় ভিবো্চি �ভমেি ও ভিবো্চি �ভমেি সভচবোলধ্য়ি �ম�্েো্-�মচ্োিীবৃন্দ 
মিহুমধ্েি আত্োি মোগভেিোে �োমিো �ধ্িি এবং কেো� সন্তপ্ত পভিবোধ্িি প্রভে 
সমধ্বেিো জ্োপি �ধ্িি।
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