
মহাপরিচালক মহহাদয় 

 

ড. মমা: ওমি ফারুক 

ড. মমা: ওমি ফারুক 28 মেহেম্বি ২০২0 রি: তারিহে কারিগরি ও মাদ্রাো রিক্ষা রিভাহগ অরতরিক্ত েরচি রহহেহি 

ম াগদান কহিন। রতরন ২৫ জানুয়ারি ২০২২ রি: তারিে মহাপরিচালক, কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তহিি অরতরিক্ত দারয়ত্ব 

পালহনি জন্য রনযুক্ত হন। ইহতার্পহূি রতরন উপেরচি রহহেহি রিক্ষা মন্ত্রণালয় ও যুগ্মেরচি রহহেহি কারিগরি ও 

মাদ্রাো রিক্ষা রিভাগ, রিক্ষা মন্ত্রণালহয় কমিূত রিহলন।  

রিরেএে (প্রিােন) কযাডাহিি ত্রয় োদশ ব্যাহচি একজন কমকূতাূ রহহেহি রতরন ১৯৯৪ োহলি ২৫ এরপ্রল রিরেএে 

(প্রিােন) কযাডাহি ম াগদান কহিন। রতরন েহকারি করমিনাি ও ম্যারজহেট রহহেহি তাি চাকরি শুরু কহিন এিং 

িাংলাহদি েিকাহিি প্রিােহনি রিরভন্ন পহদ কাজ কহিহিন। রতরন মাঠ প্রিােহন মজলা প্রিােহকি কা াূলয় 

মমহহিপুি, খুলনা, রিনাইদহ ও িাহগিহাহট রিরভন্ন দারয়ত্ব পালন কহিন। রতরন ডুমুরিয়া উপহজলাি উপহজলা রনিাূহী 

অরফোি রহহেহিও দারয়ত্ব পালন কহিহিন। মাঠ প্রিােহনি পািাপারি রতরন প্রিানমন্ত্রীি কা াূলয়, প্রিােী কল্যাণ ও 

বিহদরিক কমেূংস্থান মন্ত্রণালয়, িাংলাহদি জাতীয় েংেদ েরচিালহয়ও দারয়ত্ব পালন কহিহিন। রতরন িাংলাহদি 

মডপুটি হাই করমিন, কলকাতা, ভািহত প্রথম েরচি (িারণরজযক) রহহেহি ৫ িিহিিও মিরি েময় (২০০৯-২০১৪) 

দারয়ত্ব পালন কহিন। রেরভল োরভহূে ম াগদাহনি আহগ রতরন িাহজালাল রিজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রিশ্বরিদ্যালহয়ি 

েমাজকম ূরিভাহগি প্রভাষক রহহেহি রনিাূরচত হন।  

 

ড. মমা: ওমি ফারুক ঢাকা রিশ্বরিদ্যালহয়ি েমাজকল্যাণ ও গহিষণা ইনরিটিউট (ISWR) মথহক েমাজকল্যাণ 

রিষহয় প্রথম মেণীহত 1ম স্থান অজনূর্পিকূ অনাে ূও প্রথম মেণীহত 2য় স্থান অরিকাি কহি স্নাতহকাত্তি রডগ্রী লাভ 

কহিন। উহেখ্য, রতরন 1985 েহন উচ্চ মাধ্যরমক পিীক্ষায়  হিাি মিাহডিূ অিীন েিকািী রি, এল, কহলজ, খুলনা 

মথহক মানরিক রিভাহগ 1ম স্থান অরিকাহিি মগৌিি অজূন কহিন। এিাড়াও, রতরন ইনরিটিউট অি িাংলাহদি 

িারডজ (IBS), িাজিাহী রিশ্বরিদ্যালয় মথহক আন্তজূারতক েম অরভিােহন রপএইচ.রড রডগ্রী কহিহিন। তাঁি 

অরভেন্দহভিূ রিষয় হল “International Migration and  Labour Rights: obligations, challenges and 

policy options for Bangladesh”. তাঁি আগ্রহহি মক্ষত্রগুরল হল আন্তজূারতক অরভিােন, েম অরিকাি, েম 

কল্যাণ, রিল্প-েম্পক,ূ মজন্ডাি েমস্যা, নািীি ক্ষমতায়ন, োমারজক গহিষণা, জননীরত, নীরত ও পরিকল্পনা, কমী ও  

অরফে ব্যিস্থাপনা, মানি েম্পদ উন্নয়ন এিং কারিগরি ও বৃরত্তমূলক রিক্ষা। রতরন অহেরলয়া, ভািত, মনপাল, 

রেঙ্গাপুি, চীন প্রভৃরত  মদহি কমিূালা/হেরমনাি/প্ররিক্ষহণ অংিগ্রহণ কহিহিন। 

 

এিাড়াও Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) এি অিীহন গহিষক 

রহহেহি  রতরন কাজ কহিহিন। তাঁি মিি কহয়কটি রনিন্ধ স্বীকৃত জাতীয় এিং আন্তজূারতক গহিষণা জানাূহল প্রকারিত 

হহয়হি। 

 

পারিিারিক জীিহন রতরন রিিারহত। তাঁি েহিরমনূী রমহেে রিনুফা আক্তাি একজন গৃরহনী এিং তাহদি দুই জন পুত্র 

েন্তান িহয়হি।  


