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জনাব মমাোঃ মহলাল উরিন এনরিরি ১১ মাচ চ ২০২১ রি: তারিখ কারিগরি ও মাদ্রািা রিক্ষা রবভাগগ অরতরিক্ত িরচব 

রহগিগব ম াগদান কগিন এবং মহাপরিচালক, কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এি অরতরিক্ত দারিত্ব পালগনি জন্য রনযুক্ত 

হন। ইগতাপূগব চ রতরন রিল্প  মন্ত্রণালগি অরতরিক্ত িরচব রহগিগব কম চিত রিগলন। রতরন সুিক্ষা মিবা রবভাগ, স্বিাষ্ট্র 

মন্ত্রণালগ ়েি অরতরিক্ত িরচব রহগিগব দারিত্ব পালন কগিগিন। 

 

রবরিএি (প্রিািন) কযািাগিি ৮ম ব্যাগচি কম চকতচা রহগিগব  রতরন ১৯৮৯ িাগলি ২০ রিগিম্বি রবরিএি (প্রিািন) 

কযািাগি ম াগদান কগিন। রতরন দীর্ চরদন মাঠ প্রিািগনি রবরভন্ন পগদ কম চিত রিগলন। রতরন জনপ্রিািন মন্ত্রণালি 

ও রিক্ষা মন্ত্রণালগি উপ িরচব এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালগি যুগ্ম িরচব রহগিগব দারিত্ব পালন কগিগিন।  

 

রতরন িিকারি চাকরিজীরবগদি জন্য প্রগ াজয িকল অভযন্তিীণ প্ররিক্ষণ িম্পন্ন কগিগিন। রতরন ২০১৪ িাগল 

এনরিরি মকাগি চ অংিগ্রহণ কগিগিন। এনরিরি মকাগি চ তাঁি গগবষণাি রবষি রিল “Skills Development 

Training for Youths and its contribution towards their future employment”. 
 

রতরন জনপ্রিািন মন্ত্রণালগিি Strengthening প্রকগল্পি আওতাি ১ম ব্যাগচ ২০১১ িাগল AIT,  থাইল্যান্ড হগত 

৩ মাি মমিাদী “Administering Environment and Development in the 21st Centuries 

Information Era”, 2011 িাগল SIDA এি আগিাজগন সুইগিন ও চািনাি ৪ িপ্তাহ মমিাদী “Advanced 

International Training Program in Education for Sustainable Development in Higher 

Education” প্ররিক্ষগণ অংিগ্রহণ কগিন। ২০১২ িাগল MATT-2, Stage-2 এি আওতাি যুক্তিাগজযি 

Wolverhampton রবশ্বরবদ্যালগি ৬ িপ্তাগহি উচ্চতি প্ররিক্ষণ এবং ২০১৬ িাগল ন্যািনাল ইউরনভারি চটি 

রিঙ্গাপুি হগত  “E-Government: Public Service Transformation” রবষগি ৩ িপ্তাগহি প্ররিক্ষণ গ্রহণ 

কগিন।  

 

রতরন ঢাকা রবশ্বরবদ্যালি হগত ব্যবস্থাপনা রবষগি স্নাতক িম্মান ও মাস্টাি চ রিগ্রী অজচন কগিন। পিবতীগত রতরন 

ব্র্যাক রবশ্বরবদ্যালি হগত উন্নিন অধ্যিন রবষগি মাস্টাি চ রিগ্রী অজচন কগিগিন। এিাড়াও রতরন জাহাঙ্গীি নগি 

রবশ্বরবদ্যালগিি িিকাি ও িাজনীরত রবভাগ হগত িম্প্ররত রপএইচ.রি. গগবষণা িম্পন্ন কগিগিন। তাি গগবষণাি 

রবষি রিল: Government and NGO Partnership in Non-Formal Education Sector; An 

Evaluation. 
 

স্কাউটিং কা চক্রগম রবগিষ অবদাগনি জন্য রতরন ২০০৪ িাগল বাংলাগদি স্কাউট’ি এি পক্ষ হগত Medal of 

Merit িনদ প্রাপ্ত হন। প্রাথরমক রিক্ষাি রবগিষ অবদাগনি জন্য রতরন ২০০৫ িাগল চট্রগ্রাম রবভাগগি মেষ্ঠ উপগজলা 

রনব চাহী অরিিাি মগনানীত হন। ২০১১ িাগল MATT-2, Stage-1 ব্যাচ ৩৪ এ প্ররিক্ষগণি িমি 

অংিগ্রহণকািীগদি মভাগট Best Contributor রহগিগব রনব চারচত হন। রতরন ২০১৬ িাগল বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালগিি 

যুগ্ম িরচব থাকাকালীন মন্ত্রণালগিি পক্ষ মথগক শূদ্ধাচাি পুরুস্কাি লাভ কগিন। রতরন ২০১০ িাল হগত মুিাদনগি 

উপগজলা রবরিএি কযািাি অরিিাি চ মিািাগমি িািািণ িম্পাদক রহগিগব দারিত্ব পালন কিগিন। 

 

পারিবারিক জীবগন রতরন রববারহত। তাি িহিরম চনী রদগলািািা মবগম ইিানী একজন গৃরহনী এবং তাগদি দুই জন 

পুত্র িন্তান িগিগি। 

 


