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জনাফ সৌরযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী ৩০ জানুয়াসয ২০১৮ তাসযরখ সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবারগ সচফ রদ সমাগদান করযন। 

তারক ১৮ সভ ২০২০ তাসযরখ সসনয়য সচফ রদ রদান্নসত প্রদান করয পুনঃযায় একআ সফবারগ দায়ন কযা য়।  সতসন ১৯৬১ 

াররয নগাঁ সজরায ফদরগাছী উরজরায এক ম্ভ্রান্ত  ঐসতযফাী সযফারয জন্মগ্রণ করযন। তাঁয সতায নাভ ব্ররজন্দ্র নাথ 

চক্রফর্ত্তী  ভাতা সফতা চক্রফর্ত্তী।  

জনাফ সৌরযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী যাজাী সফশ্বসফদ্যাররয়য যাষ্ট্রসফজ্ঞান সফবাগ রত সফ এ (না স)  ভাস্টা স সডগ্রী জসন করযন। 

এছাড়া সতসন একআ সফশ্বসফদ্যারয় রত এর.এর.সফ. সডসগ্র জসন করযন। প্রাসতষ্ঠাসনক ড়াশুনায ফাআরয ফাংরারদরয আসতা , 

ঐসতয, ংস্কৃসত, সবৌরগাসরক ফস্থান, ভাভসয়ক ঘটনাপ্রফা আতযাসদ ম্পরকস তাঁয সফরল অগ্র যরয়রছ এফং সতসন এফ সফলরয় 

সনয়সভত ড়াশুনা করযন। াসযফাসযক ঐসতযগতবারফ সতসন নানাসফধ ভাজ-সফামূরক কভ সকারে যুক্ত।   

ফাংরারদ সসবর াসব স (প্রান) ১৯৮৫ ব্যারচয (৭ভ ব্যাচ) কভ সকতসা জনাফ সৌরযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী ১৫ সপব্রুয়াসয ১৯৮৮ তাসযরখ 

কাযী কসভনায  ম্যাসজরেট সররফ সজরা প্রারকয কাম সারয় , ভাগুযায় সমাগদারনয ভাধ্যরভ কভ সজীফন শুরু করযন। তাযয 

সতসন কাযী কসভনায  ম্যাসজরেট , কাযী কসভনায (ভূসভ), প্রথভ সেসণয ম্যাসজরেট, উরজরা সনফ সাী সপায, যাঙ্গাভাটি 

সজরায সজরা প্রাক , ঢাকা সফবারগয সতসযক্ত সফবাগীয় কসভনায ভাঠ ম সারয়য সফসবন্ন রদ দাসয়ত্ব ারন করযন। ভাঠ 

ম সারয় তাঁয বফসচত্র্যভয় কভ সজীফরন সতসন ভাগুযা , যংপুয, ঞ্চগড়, সকরাযগঞ্জ, নড়াআর, নাযায়ণগঞ্জ, যাঙ্গাভাটি  ঢাকা সজরায় 

সফসবন্ন রদ দাসয়ত্ব ারন করযন। সযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা সফবারগয সচফ রদ সমাগদারনয পূরফ স সতসন সতসযক্ত সচফ 

সররফ স্থানীয় যকায , সি উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণাররয়য ধীন স্থানীয় যকায সফবারগ কভ সযত সছররন। এছাড়া সতসন 

আউএনসডস’য থ সায়রন ফাস্তফায়নাধীন উরজরা গবারন সন্স প্ররজক্ট ( UZGP) ীল সক প্রকরেয জাতীয় প্রকে সযচারক ( NPD) 

সররফ দাসয়ত্ব ারন করযন। সতসন স্থানীয় যকায সফবারগ যুগ্মসচফ সররফ দাসয়ত্ব ারন করযন। সজরা প্রাক সররফ 

যাঙ্গাভাটি সজরায় দাসয়ত্ব াররনয পূরফ স সতসন যকারযয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণাররয়য ধীন াট সধদপ্তরযয সযচারক (উসচফ) 

সররফ দাসয়ত্ব ারন করযন। সতসন ফাংরারদ জাতীয় ংদ সচফাররয় সসনয়য কাযী সচফ সররফ দাসয়ত্ব ারন করযন।  

সতসন যকাসয কারজ সফসবন্ন অন্তজসাসতক সসভনায , প্রসক্ষণ, কভ সারা, বায় ংগ্ররণয জন্য  এসয়া, আউরযা, রেসরয়া 

এফং অরভসযকা ভারদরয সফসবন্ন সদ পয করযরছন। 

ব্যসক্তগত জীফরন সতসন সফফাসত এফং দুআ পুত্র্ ন্তারনয জনক। তাঁয ধসভ সনী সভজ যসক্তভা চক্রফতী সরী এফং দুআ ন্তান সাবন 

চক্রফতী  বফ চক্রফতী।     


