
জীফন বৃত্তান্ত 

 

শখ ইউসুপ ারুন ৩০ জুন ২০১৯ তারযখখ স্বাস্থ্য রক্ষা ও রযফায কল্যাণ রফবাখগ 

বাযপ্রাপ্ত রিফ শমাগদান কখযন। এ রফবাখগ শমাগদান কযায পূখফ ে রতরন জনপ্রান 

ভন্ত্রণারখেয রনখোগ, খদান্নরত ও শপ্রলণ অনুরফবাখগ অরতরযক্ত রিফ রখখফ ২ ফছখযয 

অরধক ভে দারেত্ব ারন কখযন। ররবর ারব েখয গুরুত্বপূণ ে এ খদ কাজ কখয রতরন 

‘ভানফ ম্পদ ব্যফস্থ্ানাে’ দক্ষতা অজেন কখযন। এ ছাড়া রতরন প্রধানভন্ত্রীয কাম োরখে 

ভারযিারক রখখফ রতন ফছখযয অরধক ভে কাজ কখযন। এভে রতরন রল্প, স্বাস্থ্য 

ও কৃরল খাত, শফযকারয ংস্থ্া, রফরনখোগ, শফযকারয খাত উন্নেন, ররর, রফডা, 

শফজা, শফজা রনখে কাজ কযায সুখমাগ ান। িাকুরয জীফখন রক্ষা ভন্ত্রণারখেয 

যুগ্ম-রিফ (কখরজ) রখখফ রক্ষা ব্যফস্থ্ানােও কাজ কযায সুখমাগ শখেখছন। 

ভাঠ ম োখে শগাারগঞ্জ ও ঢাকা শজরায শজরা প্রাক রখখফ দীঘ ে াখড় াঁি ফছয 

কাজ কযায দীঘ ে অরবজ্ঞতা রাব কখযন। অরতরযক্ত শজরা প্রাক ও উখজরা রনফ োী 

অরপায রখখফ দুইটি উখজরাে কাজ কখযন। এ ভে রতরন জনপ্ররতরনরধ, যকারয 

ও শফযকারয ংস্থ্ায াখথ ভন্বখেয ভাধ্যখভ প্রকল্প ফাস্তফােন ও উন্নেন প্রাখন কাজ 

কযায ফাস্তফ দক্ষতা অজেন কখযন।  

শখ ইউসুপ ারুন ররনেয কাযী করভনায ও ১ভ শেণীয ম্যারজখেট রখখফ 

রফগঞ্জ শজরাে দারেত্ব ারন কখযন। তাছাড়া রতরন শ্রীভঙ্গর ও জগন্নাথপুয উখজরাে 

কাযী করভনায (ভূরভ) রখখফ কাজ কখয মখথষ্ট দক্ষতায রযিে শদন।  

শখ ইউসুপ ারুন ১৯৮৬ াখরয ৮ভ রফ.র.এ যীক্ষাে উত্তীণ ে খে ১৯৮৯ াখর 

কাযী করভনায রখখফ সুনাভগঞ্জ কাখরক্টখযখট শমাগদান কখযন। িাকুরযখত 

থাকাকাখর রতরন রফরবন্ন শদখ স্বল্প ও দীঘ েখভোদী প্ররক্ষণ  গ্রণ কখযন। এয ভখধ্য 

যুক্তযাখজযয উরবাযখভটন ইউরনবারটি ও যুক্তযাখেয াব োড ে এফং রডউক 



ইউরনবার েটি অন্যতভ। তাছাড়া িাকুরয জীফখন রতরন থাইল্যান্ড, কখবারডো, রপররাইন, 

ফ্রান্স, জাভ োনী, ইটারী, জাান, িীন, শৌরদ আযফ, শডনভাকে, অখেররো, রনউরজল্যান্ড, 

সুইজাযল্যান্ড, আজাযফাইজান, তুযস্ক ভ্রভণ কখযন। 

শখ ইউসুপ ারুন াতক্ষীযা শজরায দযগাপুয ইউরনেখনয দযগাপুয গ্রাখভ এক ম্ভ্রান্ত 

মুররভ রযফাখয ১৯৬২ াখরয ১৫ শভ তারযখখ জন্মগ্রণ কখযন। তায রতা ভযহুভ 

শখ আরভনূয যভান একজন যকারয িাকুরযজীফী এফং ভাতা ভযহুভা আকররভা খাতুন 

একজন গৃরণী রছখরন। রতরন খুরনা শজরায াইকগাছা উচ্চ রফদ্যারে খত ১৯৭৮ াখর 

এ.এ.র ও যকারয রফ.এর কখরজ খত ১৯৮০ াখর এইি.এ.র যীক্ষাে উত্তীণ ে 

ন। এযয রতরন ১৯৮৪ াখর যাজাী রফশ্বরফদ্যারখেয পররত যােন রফবাগ খত 

রফ.এ-র (ম্মান) ও ১৯৮৫ াখর এভ.এ-র রডরগ্র রাব কখযন।  

শখ ইউসুপ ারুন প্ররক্ষক রখখফ রফোভ, ফাংরাখদ প্রান একাখডরভ, রযকল্পনা 

ও উন্নেন একাখডরভখত রনেরভত ক্লা রনখে থাখকন।  

রতরন একজন অযাখভিায শটরন শখখরাোড়। অরপা ে ক্লাফ ও রফরবন্ন ক্লাফ টুন োখভখে 

অংগ্রণ কখয অখনক পুযস্কায অজেন কখযখছন। রতরন ফাংরাখদ শটরন শপাযাখভয 

-বারত রখখফ দারেত্ব ারন কযখছন। 

ছাত্রজীফন শযাবায স্কাউট রখখফ অখনকগুখরা মুখট অংগ্রণ কখযন। রতরন আয,এ,এর 

শেরনং প্রাপ্ত। ফতেভাখন ফাংরাখদ স্কাউটস্ এয জাতীে করভনায (রফরধ) রখখফ কভ েযত 

আখছন। 

রতরন ফাংরাখদ এযাডরভরনখেটিব ারব ে এখারখেখখনয ভারিফ রখখফ দারেত্ব 

ারন কযখছন। যাজাী রফশ্বরফদ্যারখেয পররত যােন রফবাখগয প্রাক্তন ছাত্র রভরতয 

বারত রখখফ দারেত্ব ারন ছাড়াও রতরন অখনক াভারজক ও াংস্কৃরতক ংগঠখনয 

াখথ জরড়ত।  

ব্যরক্তগত জীফখন রতরন রফফারত ও এক কন্যা ন্তাখনয জনক। তায স্ত্রী একজন গৃরনী। 


