
 
 

mswÿß Rxeb e„ËvšÍ 
Wv. †mwjbv nvqvr AvBfx 

 

e¨w³MZ cwiPq  
 

¯’vqx I eZ©gvb wVKvbv : 157, cwðg †`I‡fvM, bvivqYMÄ| 

RvZxq cwiPq cÎ bs : 7789952418 

Rb¥ ZvwiL  : 05 Ryb 1966 

ag©   : Bmjvg (mybœx) 

RvZxqZv  : evsjv‡`kx 

ˆeevwnK Ae ’̄v  : weevwnZ  

¯^vgxi bvg  : KvRx Avnmvb nvqvZ 

mšÍvb   : 2 †Q‡j (1) KvRx mv`gvb nvqvZ mxgvšÍ| 
     (2) KvRx mviwRj nvqvZ AbšÍ| 

wkÿv Rxeb 
 

cÖv_wgK   : †`I‡fvM AvLov cÖv_wgK we`¨vjq I bvivqYMÄ wcÖcv‡iUix ¯‹zj (6ô †kÖwY ch©šÍ) 
gva¨wgK : gM©¨vY evwjKv D”P we`¨vjq n‡Z 1979 mv‡j U¨v‡j›Ucy‡j Rywbqi ¯‹jviwkc AR©b 

Ges 1982 mv‡j gva¨wgK ¯‹zj mvwU©wd‡KU cixÿvq ÷vi gvK©mn DËxY©| 
D”P gva¨wgK  : bvivqYMÄ gwnjv K‡jR n‡Z 1984 mv‡j D”P gva¨wgK cixÿvq DËxY©| 
D”PZi wkÿv : 1985 mv‡j ivwkqvb miKv‡ii ¯‹jvikxc AR©b Ges I‡Wmv wciv‡Mve †gwWK¨vj 

BbwówUDU, ivwkqv n‡Z wPwKrmv weÁv‡b 1992 mv‡j K…wZ‡Z¡i mv‡_ Doctor of 

Medicine (MD) wWMÖx jvf| 1992-93 mv‡j XvKv wgW‡dvU© nvmcvZv‡j B›Uvb©x 
m¤úbœ| 

†ckv   : wPwKrmK| 
 

ivR‰bwZK cwiPq 
 

1984 mv‡j bvivqYMÄ BDwbqb AvIqvgx jx‡Mi IqvW© KwgwUi m`m¨| 
1993 mv‡j bvivqYMÄ kni AvIqvgx jx‡Mi ¯̂v¯’̈  I cwi‡ek m¤úvw`Kv| 
2003 mv‡j bvivqYMÄ kni AvIqvgx jx‡Mi mn-mfvcwZ| 
2003 mv‡j bvivqYMÄ †cŠimfvi †Pqvig¨vb wbe©vwPZ| 
2011 mv‡j bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi cÖ_g †gqi wbe©vwPZ| 
2016 mv‡j wØZxq †gqv‡` bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi †gqi wbe©vwPZ| 
2016, 10 A‡±vei Zvwi‡L gvbbxq cÖavbgš¿x KZ…©K †NvwlZ bvivqYMÄ †Rjv AvIqvgx jx‡Mi KwgwU‡Z wmwbqi 

mn-mfvcwZ c‡` `vwqZ¡ cÖvwß| 
2022 mv‡j Z„Zxq †gqv‡` bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi †gqi wbe©vwPZ nb| 

 

mvgvwRK cwiPq 
 

mfvcwZ-Avjx Avnv¤§` PzbKv dvD‡Ûkb, 179/2, Avjx Avnv¤§` PzbKv moK, cwðg †`I‡fvM, bvivqYMÄ| 
mfvcwZ- bvivqYMÄ nvU© dvD‡Ûkb, 61/5, e½eÜz moK, gÛjcvov, bvivqYMÄ|  

mv‡eK Avn&evqK- ¯^vaxbZv wPwKrmK cwil`, bvivqYMÄ †Rjv kvLv (2003-2015 mvj)|  

mv‡eK mn-mfvcwZ- wgDwbwmcvj G‡mvwm‡qkb Ae evsjv‡`k (g¨ve), (2004-2011 mvj)|  

Dc‡`ôv-‡K›`ªxq †LjvNi Avmi| 

GQvov wewfbœ mvgvwRK I mvs¯‹…wZK msMV‡bi mv‡_ m¤ú„³|    
 



 
 

we‡`k ågb 
 

ivwkqv, wbDwRj¨vÛ, hy³ivR¨, hy³ivóª, A‡óªwjqv, Pxb, Rvcvb, Rvg©vb, `wÿY †Kvwiqv, wm½vcyi, fviZ, 
_vBj¨vÛ, gvj‡qwkqv, BZvjx, kÖxj¼v, eªvwRj, †¯úb, wgki, AvieAvwgivZmn wewfbœ †`‡k ågb K‡ib| 
cvwievwiK cwiPq 

wcZv Avjx Avnv¤§` Pzb&Kv �েল ছা�াব�ায় িতিন আওয়ামী লীেগর ছা� রাজনীিতর সােথ জিড়ত হন। ১৯৬২ সােলর 
িশ�া আে�ালন এবং পরবত�েত ১৯৬৬ সােলর ছয় দফা আে�ালেন �����ণ � �িমকা রােখন। আই�ব িবেরাধী 
গণআে�ালেন নারায়ণগে�র ছা�-�িমক ও সাধারণ মা�ষেক �� করার ��ে� িতিন অ�ণী �িমকা পালন কেরন।  
১৯৬৮ সােল িতিন নারায়ণগ� শহর আওয়ামী লীেগর সাধারণ স�াদক িনব �ািচত হন। ১৯৬৯ সােল নারায়ণগে�র 
�িমক-জনতােক সংগ�ত কের ��রশাসক আই�ব খােনর িব�ে� অ���থােন �ন�� �দন। ১৯৭০ সােলর িনব �াচেন 
আওয়ামী লীেগর �াথ�েদর িবজয়ী করার ��ে� ����ণ � �িমকা রােখন। ১৯৭১ সােল �ি��ে� সংগঠক িহেসেব 
সি�য় ভােব অংশ�হণ কেরন। ( �ি��� �িমক নং- ১১৩৮, ��া নং- ৪৯৯৫, বাংলােদশ �গেজট অিতির�, ২৯ �শ 
�ম ২০০৫ ি�.)। 

�ি��ে�র �চনােত ২৬ মাচ � ত�র �ন�ে� �ি�েযা�ারা নারায়ণগে� অ�াগার ��ন কের। যা িদেয় পরবত�েত 
পাকেসনাবািহনীর িব�ে� �িতেরাধ গেড় �তােল। পরবত�েত িতিন ভারেতর আগরতলার রাজবািড়েত অব�ান �হণ 
কেরন। িতিন আগরতলা ও �মঘালেয়র ক�াে�র �ি�েযা�ােদর এবং �রনাথ�েদর খাবার-দাবার, িচিকৎসা ও িবিভ� 
সম�ার সমাধােনর দািয়� পালন করেতন। আলী আহা�দ �নকা ১৯৬২ সােল �দওেভাগ ইউিনয়ন �থেক িবনা 
�িত�ি�য় িবিড �ম�ার িনব �ািচত হন। ১৯৭৩ সােল অ�ি�ত �পৗরসভার িনব �াচেন িব�ল �ভােট িনব �ািচত হেয় িতিন 
নারায়ণগ� �পৗরসভার �চয়ার�ান িহেসেব দািয়� �হণ কেরন। ��তপে� �চয়ার�ান িনব �ািচত হেয় ত�র �থম ও 
�ধান কাজই িছল শহেরর অবকাঠােমা উ�য়ণ ও উ�ত নাগিরক �সবার মান যেথ�ভােব �ি� করা। যার ফেল ১৯৭৭ 
সােল নারায়ণগ� �পৗরসভার িনব �াচেন িতিন �নরায় িব�ল �ভােট �চয়ার�ান িনব �ািচত হন। িতিন ১৯৭৮ সােল ি�তীয় 
জাতীয় সংসদ িনব �াচেন আওয়ামী লীেগর �াথ� িহসােব অংশ�হণ কেরন। ১৯৮০ সােল নারায়ণগ� �জলা আওয়ামী 
লীেগর সভাপিত িনব �ািচত হন। ���র �ব � পয �� (১৯৮৪ সাল) িতিন একাধাের নারায়ণগ� �জলা ও শহর আওয়ামী 
লীেগর সভাপিতর দািয়� পালন কেরেছন। ১৯৮১ সােল �ি��ে� �ন��দানকারী সংগঠন বাংলােদশ আওয়ামী 
লীেগর সভােন�ী িহসােব ব�ব� ক�া জনেন�ী �শখ হািসনােক নারায়ণগে�র চাষাড়া বা�র মােঠ �থম গণসংবধ �না 
�দান কেরন এবং “নগেরর চাবী” ত�র হােত �েল �দন। িতিন দেলর �ঃসমেয় সংগঠক িহসােব এবং ত�র জীবেনর 
�শষ িদন পয �� বিল� �িমকা পালন কেরেছন।  

পরবত�েত ত�রই ক�া ডা. �সিলনা হায়াৎ আইভী নারায়ণগ� �পৗরসভার িনব �াচেন আওয়ামী লীেগর �াথ� িহেসেব 
িবএনিপ-জামাত �জাট সরকােরর �াথ�েক িব�ল �ভােটর �বধােন পরািজত কের ২০০৩ সােলর ১লা �ম নারায়ণগ� 
ওসমানী �পৗর ��িডয়ােম ব�ব� ক�া জনেন�ী �শখ হািসনার হােত “নগেরর চাবী” �েল �দন। 

আলী আহা�দ �নকা �দওেভাগ �াথিমক িব�ালয় �থেক ত�র �াথিমক িশ�া জীবন ��। �শশব �থেকই অবেহিলত 
�াি�ক জনেগা�ীর �িত িছল ত�র অগাধ মমতা ও ভালবাসা। জীবেনর িবিভ� পেব � এই জনেগা�ীর �িত তার গভীর 

মম�েবােধর �িতফলন ঘেটেছ। �াি�ক জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়েন িনরলস �েচ�া চািলেয়েছন। িতিন একিদেক 
রাে�র উ� পয �ােয়র ম�ী ও ����ণ � �ি�বগ � ও অ�িদেক সমােজর িন��েরর অবেহিলত �হ�র �াি�ক জনেগা�ীর 
সােথ সমভােব স�ক� গেড় �েলেছন।  

১৯৫৬ সােল নারায়ণগ� শহর ও এর আেশপােশ ভয়াবহ মহামাির �দখা �দয়। বস� �রােগর �া�ভ �াব ঘের ঘের ছিড়েয় 
পেড়। শত শত মা�েষর ��� হয় আ�ীয় পিরজন �ফেল জীবন ব�চােত যখন মা�ষ এিদক-�সিদক পালােত থােক তখন 
িতিন সহকম�েদর িনেয় দল গঠন কের আেত�র �সবায় ঝ�িপেয় পেড়ন। তােদর িচিকৎসা �সবা ও �তেদর দাফন-
কাফেন তােদর পােশ দ�ড়ান। মহামারীর �েরা সময় িতিন এই আেত�র �সবায় িনেয়ািজত থােকন। ১৯৬৪ সােলর 
সা�দািয়ক দা�ায় সাহিসকতার সােথ িতিন িবপ� মা�েষর পােশ দ�ড়ান। ১৯৬৯ সােল নারায়গে�র �ডমরার 
টেন �েডা, ১৯৭০ সােল দি�ণবে� জেলা�াস এবং ১৯৭৪ সােলর �িভ �ে�র সময় �গ �তেদর র�ার জ� ত�র �িমকা 
নারায়ণগ�বাসী ��াভের �রণ কের। আর এসেবর জ�ই িতিন জনগেণর “�নকা ভাই” িহেসেব সারােদেশ পিরিচত 
হেয় ওেঠন। জনিহৈতষী, পেরাপকারী অসা�দািয়ক ও মানবতাবাদী �বিশে��র কারেন িতিন সম� নারায়ণগে�র 
মা�েষর িনকট অত�� জনি�য় িছেলন। 



 
 

িশ�া-সং�িতর ��ে� িতিন ����ণ � অবদান �রেখেছন। িতিন ‘িশ�বাগ িব�ালয়’ ও ‘কলরব’ নােম �ই� �ল 
�িত�া কেরন। িতিন শহেরর নারায়ণগ� হাই �ল গণিব�া িনেকতন, �তালারাম কেলজ ও মিহলা কেলজ 
পিরচালনার সােথ �� �থেক �িত�ানস�েহর িশ�ার মান উ�য়েন িবেশষ �িমকা রােখন। নারায়ণগে�র  অসং� 
সাং�িতক �িত�ােনর সােথ িতিন �ত�� ও পেরা� ভােব জিড়ত �থেক সং�িতর মান উ�য়েনও িবেশষ অবদান 
রােখন। িতিন �ায় শতািধক সমাজ ক�াণ�লক �িত�ান, সামািজক সংগঠন, �াব সিমিত ও �ীড়া সংগঠেনর সােথ 
জিড়ত িছেলন। �ানীয় সাংবািদকতায় তার অবদান �রনীয়। িতিন ��সাংবািদকতার �িবধ �ােথ � নারায়ণগ� 
��স�ােবর জয়াগা বরা� �দন। নারায়ণগে� বই পড়ায় উৎসাহ �দয়ার জ� �ধীজন পাঠাগােরর ভবন িনম �ােণর জ� 
জায়গা বরা� �দন।   

িতিন নারায়গে� �াউট আে�ালনেক স�সািরত করেত িবেশষ �িমকা পালন কেরন। কাবািড, �টবল ও ি�েকট সহ 
িবিভ� �খলা�লায় তার সিবেশষ আ�হ িছল। িতিন একজন �ীড়া সংগঠক িহেসেব পিরিচত িছেলন। �হ�র ঢাকা 
�জলায় িতিন কাবািড �খেলায়াড় িহেসেব ব� �র�ার �হণ কেরেছন। িতিন �ায় ৭৬� সামািজক ও �পশাজীবী সংগঠন 
�িত�া কেরেছন। 

gvZv: ggZvR †eMg  
fvB: 2 Rb   (1) Avjx †iRv wicb, mn-mfvcwZ, evsjv‡`k AvIqvgx hyejxM, bvivqYMÄ †Rjv kvLv| 

 (2) Avnv¤§` Avjx †iRv D¾j, mvaviY m¤úv`K, evsjv‡`k AvIqvgx hyejxM, bvivqYMÄ 
gnvbMi|  

†evb: 2Rb   (1) wgby †eMg (M„wnbx)| 
 (2) jvwK dvinvbv (wbDwRj¨vÛ cÖevmx)| 


