
        প্রোফোইল 
 

প্ ৌপরিবহ  মন্ত্রণোলয়েি সহকোিী রধো  জ োব প্মোোঃ হোরু -অি-িরিদ রবরসএস (ইয়কো রমক) কযোডোয়িি 

৩০ (রিি) ব্যোয়েি কম মকর্মো। রর্র  ২০১২ সোয়লি ৩ জু  রবরসএস (ইয়কো রমক) কযোডোয়িি কম মকর্মো 

রহয়সয়ব সহকোরি রধো  পয়দ প্ োগদো  কয়ি । এি আয়গ রর্র  একটি বোড়ী একটি খোমোি রকয়েি 

উপয়জলো সমন্বেকোিী, গ্রোমীণয়ফো  রলোঃ এ কোস্টমোি ম্যোয় জোি, দদর ক রথম আয়লোি রফেোি রিয়পোর্ মোি 

ও রিটিি কোউরিয়ল পরিদি মক রহয়সয়ব েোকুিী কয়িয়ে । জ োব প্মোোঃ হোরু -অি-িরিদ েোকরি জীবয়  

অথ ম রবভোগ, পরিকে ো রবভোগ এবং শ্রম ও কম মসংস্থো  মন্ত্রণোলয়ে কোজ কয়িয়ে । ২০১৬ সোয়লি ৭ 

প্সয়েম্বি রর্র  প্ ৌপরিবহ  মন্ত্রণোলয়ে সহকোিী রধো  পয়দ প্ োগদো  কয়ি । 

 

জ োব প্মোোঃ হোরু -অি-িরিদ ১৯৮৭ সোয়ল র্োি রপর্োমোর্োি কম মস্থল হরবগঞ্জ প্জলোি মোধবপুি উপয়জলোে জন্মগ্রহ  কয়ি । র্োি দপরিক 

র বোস একই প্জলোি বোহুবল উপয়জলোি রমিপুি ইউ রেয় ি প্ োেোগাঁও গ্রোয়ম। রর্র  হরবগয়ঞ্জি লোখোই উপয়জলোি ভোরদকোিো আদি ম 

সিকোিী রোথরমক রবদ্যোলে প্থয়ক ৫ম প্শ্রণীয়র্ ট্যোয়লন্টপুয়ল বৃরি অজম  কয়ি । রর্র  একই উপয়জলোি কোলোউক উচ্চ রবদ্যোলে প্থয়ক 

৮ম প্শ্রণীয়র্ বৃরি লোভ কয়ি ২০০২ সোয়ল রবজ্ঞো  রবভোগ প্থয়ক এসএসরস ও হরবগয়ঞ্জি বৃন্দোব  সিকোরি কয়লজ হয়র্ ২০০৪ সোয়ল রবজ্ঞো  

রবভোগ প্থয়ক এইেএসরস পিীক্ষো পোি কয়ি । পিবর্ীয়র্ রর্র  ঢোকো রবশ্বরবদ্যোলে হয়র্ ২০১০ সোয়ল র্থ্যরবজ্ঞো  ও গ্রন্থোগোি ব্যবস্থোপ ো 

রবষয়ে রথম প্শ্ররণয়র্ রবএ (সম্মো ) ও ২০১২ সোয়ল  িয়ওে সিকোি রদি বৃরি র য়ে জো মোলরজম, রমরডেো এন্ড করমউর য়কি  রবষয়ে 

রথম প্শ্ররণয়র্ ২ বেি প্মেোরদ রিরজও োল মোস্টোস ম রডগ্রী অজম  কয়ি । রর্র  ২০১৫ সোয়ল জোপো  সিকোি রদি ম বুকোগোকুয়িো বৃরি 

র য়ে জোপোয় ি প্র্োরকওয়র্ অবরস্থর্ ন্যোি োল গ্রযোজুয়ের্ ই রস্টটিউর্ ফি পরলস স্টোরডজ (রগ্রপস) হয়র্ পোবরলক পরলরস রবষয়ে মোস্টোস ম 

রডগ্রী অজম  কয়ি । এেোড়ো রর্র   দ মো  রবশ্বরবদ্যোলে প্থয়ক গভয় মি স্টোরডজ রবষয়ে  মোস্টোস ম রডগ্রী এবং বোংলোয়দি রবশ্বরবদ্যোলে প্থয়ক 

এলএলরব রডগ্রী অজম  কয়ি ।  

 

জ োব প্মোোঃ হোরু -অি-িরিদ েোি জীবয়  ইউর ভোরস মটি স্টুয়ডন্টস এয়সোরসয়েি  অব হরবগঞ্জ (ঊষো) এি ররর্ষ্ঠোর্ো আহবোেক, ঢোকো 

রবশ্বরবদ্যোলে প্িোভোি স্কোউর্ গ্রুয়পি রসর েি প্িোভোি প্মর্, সূ ময়স  রবর্কম ধোিোি সোধোি  সম্পোদক, ঢোকো ইউর ভোরস মটি জোলোলোবোদ 

স্টুয়ডন্ট এয়সোরসয়েিয় ি সোরহর্য সম্পোদক, ঢোকো ইউর ভোরস মটি ট্যযরিস্ট প্সোসোইটিি রেোি সম্পোদক রেয়ল । এেোড়ো রর্র  ২০০৮ সোয়ল 

মহোমোন্য িোষ্ট্রপরর্ রদি স্কোউটিংয়েি সয়ব মোচ্চ পদক প্ররসয়ডন্ট’স প্িোভোি স্কোউর্ অযোওেোড ম অজম  কয়ি । স্কোউটিংয়ে সয়ব মোচ্চ কৃরর্ত্ব 

রদি ময় ি জন্য ঢোকো রবশ্বরবদ্যোলে র্োয়ক ২০০৯ সোয়ল সম্মো সূেক ব্লু অযোওেোড ম রদো  কয়ি। রর্র  ২০০৯ সোয়ল মোলয়েরিেোি 

কুেোলোলোমপুয়ি অনুরষ্ঠর্ এরিেো প্যোরসরফক রিরজও োল ইয়ুথ করম্পটিিয়  েযোরম্পে  হবোি প্গৌিব অজম  কয়ি । ২০১২ সোয়ল সোকম ইয়ুথ 

অযোওেোয়ড মি জন্য বোংলোয়দি সিকোি র্োয়ক ময় ো ীর্ কয়ি।  

 

র্োি রপর্ো অবসিরোপ্ত উপয়জলো মৎস্য কম মকর্মো প্মোোঃ আিিোফ আলী রবরসএস (মৎস্য) কযোডোয়িি কম মকর্মো রেয়ল  এবং মোর্ো মিহুমো 

 োরদিো আক্তোি সিকোিী রোথরমক রবদ্যোলয়েি রধো  রিরক্ষকো রেয়ল । উয়েখ্য প্ , জ োব প্মোোঃ হোরু -অি-িরিদ উচ্চরিক্ষো, ররিক্ষণ, 

সিকোরি ও ব্যরক্তগর্ কোয়জ এ প মন্ত যুক্তিোষ্ট্র, প্মরিয়কো, িোরিেো, জোম মো ী, তুিস্ক, জোপো , রমিি, েী , দরক্ষণ প্কোরিেো, থোইল্যোন্ড, 

মোলয়েরিেো, রসঙ্গোপুি, হংকং, প্ পোল, ভূর্ো  ও ভোির্ সফি কয়িয়ে । 

 

জ োব প্মোোঃ হোরু -অি-িরিদ রববোরহর্ এবং এক কন্যো সন্তোয় ি জ ক। র্াঁি স্ত্রী  োঈমো প্বগম বর্মমোয়  জোর্ীে রবশ্বরবদ্যোলয়ে িোষ্ট্ররবজ্ঞো  

রবষয়ে মোস্টোস ম অধ্যে ির্। র্োি কন্যোি  োম সোিোফ ওেোরফ আরিিো।   


