
                     প্রোফোইল 

 

জনোব প্ োোঃ রফফকুল ইসলো  ১৫ ফিসসম্বর ১৯৬০ সোসল টোঙ্গোইল প্জলোর 

নোগরপুসর জন্মগ্রহণ কসরন। ফিফন ১৯৭৬ সোসল প্েলদুয়োর উপসজলোর এলোফসন 

িোরক প্ োসগন্দ্র উচ্চফবদ্যোলয় হসি এস.এস.ফস এবং ১৯৭৮ সোসল সো’েি 

কসলজ, করটিয়ো হসি এইচ.এস.ফস পরীক্ষোয় উত্তীণ ণ হন। ১৯৮১ সোসল ঢোকো 

ফবশ্বফবদ্যোলয় হসি পফরসংখ্যোসন  ফবএসফস (অনোস ণ) ও ১৯৮২ সোসল 

এ .এস.ফস ফিফগ্র লোভ কসরন। ফিফন কম্পউটোর ফবষসয় প্বফসক ও এযোিভোন্স 

প্কোস ণ কসরসেন এবং  ফিসলো ো ইন সফটওয়যোর অযোফলসকশন (ফিএসএ) ফিফগ্র 

অজণন কসরসেন। ফিফন ২০১০ সোসল MATT প্কোস ণ এবং একই সোসল 

 োসনচষ্টোর ইউফনভোফস ণটি প্েসক MATT প্েজ-২ (সুপোর MATT প্কোস ণ) 

সম্পন্ন কসরন। ফিফন ২০১১ সোসল রে  প্েণীসি এ ফবএ ফিফগ্র লোভ কসরন।   

 

ফিফন ১৯৮৪ ব্যোসচ ফবফসএস (রশোসন) কযোিোসর প্ োগেোন কসরন। প ণোয়ক্রস  ফিফন সহকোরী কফ শনোর, 

চট্টগ্রো , সহকোরী কফ শনোর (ভূফ )-রোঙ্গুফনয়ো, চট্টগ্রো , আরফিফস-মুফন্সগঞ্জ ও খুলনো, উপসজলো ফনব ণোহী 

অফফসোর- কফর গঞ্জ, ফকসশোরগঞ্জ, ফসফনয়র সহকোরী সফচব- রফিরক্ষো  ন্ত্রণোলয় এবং রোেফ ক ও গণফশক্ষো 

 ন্ত্রণোলয়, অফিফরক্ত প্জলো রশোসক ও অফিফরক্ত প্জলো ্োফজসট্রেট-নরফসংেীসি েোফয়ত্ব পোলন কসরন। 

 

 ফিফন ২০০৩ সোসল ১০ প্ফব্রুয়োরী উপসফচব পসে পসেোন্নফি লোভ কসরন। ফিফন রধোন ফনব ণোহী ক ণকিণো 

ফহসসসব কুফিগ্রো  ও ফসরোজগঞ্জ প্জলো পফরষসে েোফয়ত্ব পোলন কসরন। ফিফন ১৯ নসভম্বর ২০০৬ সোসল প্েসক 

২০০৮ সোসল প ণন্ত লোল ফনরহোসট প্জলো রশোসক এবং  ৎস্য ও রোফণসম্পে  ন্ত্রণোলসয় উপসফচব ফহসসসব েোফয়ত্ব 

পোলন কসরন। ফিফন ২১ জুন ২০১০ প্েসক অফিফরক্ত ফবভোগীয় কফ শনোর ফহসসসব খুলনো ফবভোসগ েোফয়ত্ব পোলন 

কসরন। ফিফন  প্বসরকোফর ফশক্ষক ফনববন্ধন ও রিযয়ন কর্তণপক্ষ (এনটিআরফসএ) এর সেস্য পসে ফনসয়োফজি 

ফেসলন। ফিফন ১৩ জোনুয়োরী ২০১৪ সোসল অফিফরক্ত সফচব পসে পসেোন্নফি লোভ কসরন। ফিফন গি ১ অসটোবর 

২০১৪ সোসল প্নৌপফরবহন  ন্ত্রণোলসয় অফিফরক্ত সফচব পসে প্ োগেোন কসরন। 

 

সরকোফর কোসজ ফিফন নরওসয়, ইংল্যোন্ড, েোইল্যোন্ড, শ্রীলঙ্কো, জো ণোফন, ফসংগোপুর,  ফরশোস,  ফ্রোন্স ও 

 োলসয়ফশয়ো সফর কসরসেন। 

 

ফিফন ফবফভন্ন সো োফজক ক ণকোসন্ডর সোসে জফিি।  টোঙ্গোইলস্থ  নোগরপুর সফ ফির আজীবন সেস্য 

ফিফন।  ফিফন বোংলোসেসশর অন্যি  সৃজনশীল সংগঠন েোয়োনীি এর আজীবন সেস্য। বোংলোসেশ প্রি ফক্রসসন্ট 

প্সোসোইটিরও ফিফন আজীবন সেস্য।  

 

জনোব প্ োোঃ রফফকুল ইসলো  ১৯৯০ সোসল  োকসুেো সুলিোনো প্রখোর সোসে ফববোহ বন্ধসন আবদ্ধ হন। 

ফিফন দুই পুত্র সন্তোসনর জনক। প্জযষ্ঠ পুত্র প্ ো. রোকীন  োশরুর খোন  এবং কফনষ্ঠ পুত্র প্ ো. রোজীন  োখদু  খোন।   

 

জনোব প্ োোঃ রফফকুল ইসলো   েোত্রজীবন প্েসকই ক্রীিোনুরোগী এবং অবসর প্পসলই বই পসিন, কফবিো 

ফলসখন ও গোন প্শোসনন। 

 


