মভো. আফদুর ভোন্নোন
রযরিরত নং-৫৩১১
রফবোগীয় করভনোয িট্টগ্রোভ ও
অরতরযক্ত রিফ
ংরিপ্ত রযরিরত:
নোভ

: মভো. আফদুর ভোন্নোন
রতো: ভযহুভ আরোজ্ব মভো: রিরিক মোসন
ভোতো: ভযহুভো আসয়ো আক্তোয খোতুন

জন্ তোরযখ

: ১৫ নসবম্বয ১৯৬২রি.

জন্স্থোন

: রকসোযগঞ্জ মজরোয কটিয়োরদ উসজরোধীন িোন্দপুয গ্রোভ।

রযফোয

: স্ত্রী-কোভরুন নোোয, ন্তোন-এক মভসয় ও দুই মিসর।

মরখোড়ো

: গুরুদয়োর যকোরয কসরজ রকসোযগঞ্জ ও ঢোকোরফশ্বরফদ্যোরয়।

রডগ্রী

: রফ,এ,এ (অনো স), এভ,এ,এ (যোষ্ট্ররফজ্ঞোন রফবোগ), রড-ইন-এডু, ঢোকো রফশ্বরফদ্যোরয়।

মো

: িোকরয। ফোংরোসদ ররবর োরবস (প্রোন) কযোডোসযয ’৮৬ব্যোসিয দস্য।

প্রোরনক
অরবজ্ঞতো

: িোকরযয শুরুসত ভোঠ প্রোসন কোযী করভনোয ও ম্যোরজসেট, উসজরো রনফ সোী অরপোয, অরতরযক্ত
মজরো ম্যোরজসেট, অরতরযক্ত মজরো প্রোক রসসফ গুরুত্বপূণ স দোরয়ত্ব োরন কসযন। রতরন মজরো প্রোক
রসসফ ব্রোহ্মণফোরড়য়ো ও িট্টগ্রোভ মজরোয় রফপুর সুনোসভয োসথ দোরয়ত্ব োরন কসযন।

ফোংরোসদ
রিফোরয়

: িোকরয জীফসন রতরন রফরবন্ন দফীসত গৃোয়ন ও গণপূতস ভন্ত্রণোরয়, স্থোনীয় যকোয রফবোগ, রফদুযৎ জ্বোরোনী
ও খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, স্বোস্থয ও রযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয় এফং ভররো ও রশু
রফলয়ক ভন্ত্রণোরসয় কোজ কসযন। এিোড়ো যোজধোনী উন্নয়ন কর্তসি এফং ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয উসদষ্টো য
একোন্ত রিফ, প্রধোনভন্ত্রী’য কোম সোরসয় দোরবত্ব োরন কসযন।

প্ররিণ

: রতরন মদস ও রফসদস অংখ্য প্ররিণ মকোস স অংগ্রণ কসযন, উসেখসমোগ্য: বুরনয়োরদ প্ররিণ মকো,স
রফরএটির, ফোংরোসদ রভররটোরয একোসডরভ, োসবস মসটর মভন্ট মেরনং, MATT মকো স ইতযোরদ।

রফসদভ্রভণও
ট সসকোস স
অংগ্রণ

: যুক্তযোষ্ট্র, যুক্তযোজয, ইসন্দোসনরয়ো, দরিণ মকোরযয়ো, বোযত , রঙ্গোপুয, ইতোরর, মনোর, িীন, যোরয়ো,
ভোরসয়রয়ো, কসম্বোরডয়ো, রপররোইন, রভয়োনভোয ইতযোরদ

উসেখসমোগ্য প্রকোনো :রতরন একজন সুসরখক। মদসয ফহুর প্রিোরযত দদরনক রিকোয় রনয়রভত োরতয রফলয়ক গল্প ও রনফন্ধ
ররসখন। তোয প্রকোরত মুরক্তযুদ্ধ রফলয়ক গল্পগ্রন্থ ‘অন্তযোসর দৃশ্যট’ োরক োফররো স মথসক ২০১2
োসর প্রকোরত য়। তোয রিতীয় গল্পগ্রন্থ ‘সেটিসয জেোদ’ আগোভী প্রকোনী’মথসক 2016 োসর

প্রকোরত য়। তোয প্রকোরত মুরক্তযুদ্ধ রফলয়ক নোটক ‘অমন্তযরষ্টরেয়ো’ফোংরোসদ মটরররবসন প্রিোরযত
য়। তোিোড়ো তোয ম্পোদনোয় োরতয ংকরন ‘সযোদ’ এফং ‘োম্পোন’ নোসভ োরতয ও ংস্কৃরত
রফলয়ক রিকোয় প্রকোরত সয়সি। ২০১৮ রি. অভয একুস ফই মভরোয় োঠক ভোসফ মথসক
প্রকোরত য় তোয ফ সসল গ্রন্থ ‘দুইফণ স’।
োভোরজক কভসকোন্ড

: রল্প, োরতয, ংস্কৃরতসকরিক নোনো ংগঠসনয োসথ রতরন একরনষ্ঠবোসফ জরড়ত আসিন। মমভন:
জীফন দস্য ফোংরো একোসডরভ, জীফন দস্য ঢোকো রফশ্বরফদ্যোরয় এরোভনোই এসোরসয়ন, জীফন
দস্য যোষ্ট্ররফজ্ঞোন এরোভনোই এসোরসয়ন, জীফন দস্য িট্টগ্রোভ যোইসপর ক্লোফ, দস্য অরপো স ক্লোফ
ঢোকো। প্ররতষ্ঠোতো গ্রযোজুসয়ট ক্লোফ ও রোইসব্ররয ভোরনকখোরী, রকসোযগঞ্জ আযও একোরধক ক্লোফ ও
রভরতয প্ররতষ্ঠোতো এফং উসদষ্টো রসসফ রতরন গুরুত্বপূণ স দোরয়ত্ব োরন কযসিন।

