প্রোফোইল
প্নৌপরিবহন মন্ত্রণোলয়েি রিরনেি িহকোিী িরিব জনোব প্মোোঃ নজরুল
ইিলোম (পরিরিরি নং ১১১৯৮) একজন নন-কযোডোি কমমকিমো। রিরন ১৯৬৮
িোয়লি ০১ জুলোই কুরমল্লো প্জলোি িদি দরিণ উপয়জলোি দরিণ িোমপুি
গ্রোয়ম এক িম্ভ্রোন্ত মুিরলম পরিবোয়ি জন্মগ্রহণ কয়িন। িাঁি রপিোি নোম
প্িকোন্দি আলী ও মোিোি নোম সূর্ মবোন রবরব। িাঁি রিিো জীবন শুরু হে
িাঁদপুি িিকোরি রোথরমক রবদ্যোলয়ে। রিরন কুরমল্লো িহয়ি অবরিি ইউসুফ
বহুমুখী উচ্চ রবদ্যোলে হয়ি ১৯৮৪ িোয়ল মোধ্যরমক এবং কুরমল্লো কমোি ম
কয়লজ হয়ি ১৯৮৬ িোয়ল উচ্চ মোধ্যরমক পিীিো পোি কয়িন। রিরন জগন্নোথ
রবশ্বরবদ্যোলে, ঢোকো হয়ি ব্যবিোপনো রবষয়ে ১৯৮৯ িোয়ল রব.কম (অনোি ম) ও
১৯৯০ িোয়ল মোষ্টোি অব কমোি ম রডগ্রী অজমন কয়িন।
জনোব প্মোোঃ নজরুল ইিলোম ১৯৮৭ িোয়লি ২৯ প্িয়েম্বি প্নৌপরিবহন মন্ত্রণোলয়ে ব্যরিগি কমমকিমো রহয়িয়ব
িোকুিীয়ি প্র্োগদোন কয়িন। রিরন প্নৌপরিবহন মন্ত্রণোলয়েি িরিব ও মোননীে মন্ত্রীি ব্যরিগি কমমকিমো রহয়িয়ব
দোরেত্ব পোলন কয়িন। রিরন ০১ নয়েম্বি, ২০১২ হয়ি ২৫ রডয়িম্বি, ২০১৭ পর্ মন্ত িহকোিী িরিব পয়দ দোরেত্ব
পোলন কয়িন। রিরন ২৬ রডয়িম্বি, ২০১৭ িোরিয়খ রিরনেি িহকোিী িরিব পয়দ পয়দোন্নরি লোে কয়িন এবং
একই িোরিয়খ জনরিোিন মন্ত্রণোলয়েি আয়দয়িি প্ররিয়ি প্নৌপরিবহন মন্ত্রণোলয়ে রিরনেি িহকোিী িরিব
রহয়িয়ব প্র্োগদোন কয়িন। বিমমোয়ন রিরন প্নৌপরিবহন মন্ত্রণোলয়েি বোংলোয়দি রিরপং কয়পমোয়িিন (রবএিরি)
িোখোে রিরনেি িহকোিী িরিব রহয়িয়ব দোরেত্ব পোলন কিয়েন।
রিরন িাঁি কমমজীবয়ন বোংলোয়দি প্লোক রিোিন ররিিণ প্কন্দ্র (রবরপএটিরি), িোেোি হয়ি ফোউয়েিন প্েরণং,
জোিীে পরিকল্পনো ও উন্নেন একোয়ডমী, ঢোকো হয়ি অরফি ম্যোয়নজয়মন্ট, জনরিোিন মন্ত্রণোলয়েি প্লোক রিোিন
করিউটোি প্কন্দ্র হয়ি ই-ফোইল ম্যয়নজয়মন্ট রিয়েম, রিিো মন্ত্রণোলয়েি অধীন প্বনয়বইি হয়ি করিউটোি
ম্যোয়নজয়মন্ট এে েোবলসুযটিং অব হোড মওেযোি এে প্নটওেোকম এবং ফোেোি িোরেমি এে রিরেল রডয়ফন্স প্েরণং
কময়েক্স, রমিপুি হয়ি ফোেোি ফোইটিং িীষ মক ররিিণ গ্রহণ কয়িন। রিরন িিকোরি কোয়জ রিঙ্গোপুি, প্েন,
ফ্রোন্স, তুিস্ক, মোলয়েরিেো ও জোপোন ভ্রমণ কয়িয়েন।
জনোব প্মোোঃ নজরুল ইিলোম ১৯৯৮ িোয়লি ০৮ মোি ম নূি রফদোহ্ রনম্মীি িোয়থ রববোহ বন্ধয়ন আবদ্ধ হন। রিরন
দুই পুত্র িন্তোয়নি জনক। িোয়দি বড় প্েয়ল নটিয়ডম কয়লজ উচ্চ মোধ্যরমক রবজ্ঞোন িোখোে এবং প্েোট প্েয়ল
মরিরিল আইরডেোল স্কুল এে কয়লয়জ িপ্তম প্েণীয়ি অধ্যোেনিি।

