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এস. এম. গ োলোম ফোরুক 

জনোব এস.এম. গ োলোম ফোরুক ১৯৬০ সোললর ১ জুন শরীয়তপুর গজলোর এক সম্ভ্রোন্ত মুসললম পলরবোলর 

জন্মগ্রহণ কলরন। লতলন ঢোকো লবশ্বলবদ্যোললয়র সমোজলবজ্ঞোন লবভো  হলত ১৯৮১ ও ১৯৮২ সোলল য্থোক্রলম 

লব.এস.এস (অনোস স) ও এম.এস.এস লিগ্রী অজসন কলরন। জনোব ফোরুক ১৯৮৩ সোলল বোাংলোলেশ লসলভল সোলভ সস 

(প্রশোসন) কযোিোলর গ ো েোন কলরন। 

চোকুরীলত গ ো েোলনর পর গথলক লতলন লবলভন্ন জোতীয় ও আন্তজসোলতক প্রলতষ্ঠোন হলত গপশো ত প্রলশক্ষণ লোভ 

কলরন। গৃহীত প্রলশক্ষলণর মলে উলেখল োগ্য হললো- লসলভল অলফসোস স গেলনাং একোলিমীর অধীন আইন ও 

প্রশোসন গকোস স, বোাংলোলেশ গলোক প্রশোসন প্রলশক্ষণ গকলের অধীন বুলনয়োলে প্রলশক্ষণ, উচ্চতর প্রশোসন ও উন্নয়ন 

গকোস স, লসলনয়র স্টোফ গকোস স  এবাং লসলভল সোলভ সস কললজ লসাং োপুলরর অধীন ম্যোলনলজাং এট দ্য টপ (ম্যোট) 

গকোস স। এছোড়োও লতলন যুক্তরোলজযর ব্রোিলফোি স ইউলনভোলস সটি, ওয়োর্ল্স ব্োাংক ইনলস্টটিউট, চীলনর ন্যোশনোল স্কুল 

অব এযোিলমলনলেশন, যুক্তরোলের হোভ সোি স ইউলনভোলস সটির লবলভন্ন গকোলস স সফলতোর সোলথ অাংশগ্রহণ কলরন। 

কম সজীবলন মোঠ প্রশোসনসহ সরকোলরর লবলভন্ন প সোলয় জনোব ফোরুক েোলয়ত্ব পোলন কলরন।  ত ১৬ 

এলপ্রল,২০১৮ তোলরলখ পেী উন্নয়ন ও সমবোয় লবভোল র সলচব লহলসলব লতলন গ ো েোন কলরন। এ পলে 

গ ো েোলনর পূলব স লতলন গবসোমলরক লবমোন পলরবহন ও প সটন মন্ত্রণোললয়র সলচব লহলসলব লহলসলব েোলয়ত্ব পোলন 

কলরন। এর পূলব স লতলন পলরকল্পনো কলমশলনর সেস্য (সরকোলরর সলচব) লহলসলব েোলয়ত্ব পোলন কলরন। এর 

আল  লতলন লশক্ষো মন্ত্রণোলয় ও জনপ্রশোসন মন্ত্রণোললয়র অলতলরক্ত সলচব লহলসলব েোলয়ত্ব পোলন কলরন। লতলন 

যুগ্মসলচব লহলসলব লশল্প ও জনপ্রশোসন মন্ত্রণোললয় েোলয়ত্ব পোলন কলরন। এছোড়ো, প্রধোনমন্ত্রীর কো সোললয় 

পলরচোলকসহ লসলনয়র সহকোরী সলচব লহলসলব প্রলতরক্ষো মন্ত্রণোলয় এবাং মোঠ প্রশোসলন অলতলরক্ত গজলো 

প্রশোসক, উপলজলো লনব সোহী কম সকতসো ও ম্যোলজলেট  লহলসলব লতলন েোলয়ত্ব পোলন কলরন। 

লতলন সরকোলর কোলজ লবলভন্ন সমলয় ইলদোলনলশয়ো, মোললয়লশয়ো, লফললপোইন, লভলয়তনোম, কলবোলিয়ো, 

লসাং োপুর, চীন, েলক্ষণ গকোলরয়ো, যুক্তরোে, যুক্তরোজয, সুইলিন, লনউলজল্যোন্ড, কোনোিো, গসৌলেআরব, জোপোন ও 

থোইল্যোন্ড সফর কলরলছন। 

ব্লক্ত ত জীবলন জনোব এস.এম. গ োলোম ফোরুক লববোলহত এবাং দুই পুত্র সন্তোলনর জনক।  


