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স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য ১৯৫২ সাললর ০২ ফেব্রুয়াপর র্যল ার ফজলার মপনরামপুর উপলজলার পাড়ালা গ্রালম এক সম্ভ্রান্ত
ব্রাহ্মণ পপরবালর জন্ম গ্রহণ কলরন। িার পপিার নাম মৃি সুধীর ভট্টাচার্য্য, মািার নাম- মৃি ঊষা রানী ভট্টাচার্য্য। িাাঁর
সহধপম্নী িন্দ্রা ভট্টাচার্য্য র্যল ার ফজলা মপহলা পপরষলের সাধারণ সম্পাপেকা। চার ভাই ও পিন ফবালনর মলধয বড় ভাই
সালবক এম.পপ বীর মুপিলর্যাদ্ধা পীর্যুষ কাপন্ত ভট্টাচার্য্য আওয়ামী লীলের সভাপপিমন্ডলীর সেস্য। ফমজ ভাই প্রয়াি বীর
মুপিলর্যাদ্ধা অ্যাডলভালকট অ্রণ ভট্টাচার্য্য পিললন পবজ্ঞ পসপনয়র আইনজীপব এবং ফনৌ-কমালন্ডা পহলসলব মহান মুপির্যুলদ্ধ
অ্ং গ্রহণ কলরন। স্বপন ভট্টাচার্য্য ১৯৬৮ সালল মপ য়াহাটী মাধযপমক পবেযালয় ফেলক মাধযপমক, ১৯৭০ সালল নওয়াপাড়া
কললজ ফেলক উচ্চ মাধযপমক এবং ১৯৭৩ সালল রাজ াহী পবশ্বপবেযাললয়র অ্ধীলন স্নািক পডগ্রী অ্জ্ন কলরন। পববাপহি
জীবলন এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তালনর জনক পিপন।
িাত্রজীবন ফেলকই পিপন আওয়ামী লীলের রাজনীপির সালে সমৃি। মহান মুপির্যুলদ্ধ সপিয়ভালব অ্ং গ্রহণ কলরন।
১৯৭৫ সাললর ১৫ই আেষ্ট জাপির পপিা বঙ্গবন্ধু ফ খ মুপজবুর রহমালনর স্বপপরবালর নৃ ংস হিযাকালন্ডর প্রপিবাে করায়
১৯৭৫ সাললর ২৭ফ অ্লটাবর ফগ্রেিার হলয় মরহুম রাষ্ট্রপপি পজল্লুর রহমান এবং সালবক পাপনসম্পে মন্ত্রী মরহুম আব্দুর
রাজ্জাকসহ অ্লনলকর সালে েীর্্ ১৯ মাস কারাবরণ কলরন। পরবি্ীলি েীর্্ রাজননপিক জীবলন উপলজলা ও ফজলা
আওয়ামী লীলের গুরুত্বপূণ্ পলে োপয়ত্ব পালন কলরন। সমাজ সলচিন বযপি পহলসলব পবপভন্ন সামাপজক সংেঠলন
পৃষ্ঠলপাষকিায় িাাঁর রলয়লি িাৎপর্য্পণ
ূ ্ অ্ং গ্রহণ। একাধালর কলপািাক্ষ লায়ন্স ইন্টারন্যা নাল ক্লালবর ফকন্দ্রীয়
উপলেষ্টা, কলপািাক্ষ চক্ষু হাসপািাললর প্রপিষ্ঠািা সেস্য ও র্যল ার ফজলা পূজা উের্যাপন পপরষলের সালবক সভাপপি
পহলসলব োপয়ত্ব পালন কলরন। পিপন র্যল ার ফজলা পহন্দু-ফবৌদ্ধ-পিষ্টান ঐকয পপরষলের ফজলা আহবায়ক এবং র্যল ার ফজলা
আওয়ামী লীলের সালবক ফকাষাধযক্ষ। এিাড়াও মপনরামপুলরর প ক্ষা পবস্তালর অ্গ্রণী ভূপমকা পালন কলরন। পিপন
একাধালর মপনরামপুর মপহলা কলললজর প্রপিষ্ঠািা সেস্য এবং ফোপালপুর উচ্চ মাধযপমক পবেযাললয়র প্রপিষ্ঠািা।
িাাঁর অ্জ্লনর মলধয অ্নন্য হলয় আলি ২০০৯ সালল মহামান্য রাষ্ট্রপপি কিৃক
্ বাংলালেল র ফেষ্ঠ উপলজলা ফচয়ারমযান
পেক লাভ। পিপন ইলিামলধয পবপভন্ন ফে ভ্রমণ কলরলিন। উলল্লখলর্যােয হললা- ভারি, ফনপাল, চীন, জাপান, মাললয়প য়া,
পসঙ্গাপুর, ইলদালনপ য়া, দুবাই, আরব আপমরাি, রাপ য়া, ওমান, জাম্ান, অ্পষ্ট্রয়া, ইিালী, ফপালান্ড, ফচক প্রজািন্ত্র,
ফলাভাপকয়া, সুইজারলযান্ড, ফ্রান্স, ফবলপজয়াম, ফনোরলযান্ড, নরওলয়, সুইলডন, ফেন, পেনলযান্ড, পম র, অ্লষ্ট্রপলয়া
এবং ভযাপটকান পসপট।
ে ম জািীয় সংসে পনব্াচলন পনব্াপচি হলয় পিপন ২০১৪ সাল ফেলক ২০১৯ সাল পর্য্ন্ত মুপির্যুদ্ধ পবষয়ক মন্ত্রণাললয়র
সংসেীয় স্থায়ী কপমপটর সেস্য পহলসলব োপয়ত্ব পালন কলরলিন। বি্মালন একাে জািীয় সংসে পনব্াচলন পনব্াপচি হলয়
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণাললয়র প্রপিমন্ত্রীর োপয়ত্ব পালন করলিন।

