
 

 

ড. ম োছোম্মৎ নোজ োনোরো খোনু  বোাংলোদেশ সিসিল িোসি িদি সনদ োসজত নোরী ক িকতিোদের িাংগঠন সবসিএি উইদ ন মনটও োদকির 

িিোপসত সিদিদব ২৫ জোনু োসর ২০২০ িোল মেদক এবাং খোদ্য  ন্ত্রণোলদ র িসিব পদে ১৯ সডদিম্বর, ২০১৮ িোল মেদক েোস ত্বরত 

রদ দছন। সবসিএি ১৯৮৯ ব্যোদির প্রশোিন কযোডোদরর ক িকতিো নোজ োনোরো মেদশর প্রে  নোরী সবিোগী  কস শনোর। িসিব  দিোে  

কযোডোর িোসি িি পদে সবগত ৩২ বছর যোবৎ সনষ্ঠো ও িততোর িোদে েোস ত্ব পোলন করদছন। 

 

১৯৬২ িোদলর জুদন যদশোর মজলো  জন্মগ্রিণ কদরন। ড. ম োছোম্মৎ নোজ োনোরো খোনু  ১৯৮৯ িোদল বোাংলোদেশ সিসিল িোসি িদি (প্রশোিন 

কযোডোর, অষ্ট  ব্যোি) মযোগেোন কদরসছদলন। সশক্ষোজীবদন সতসন সবএিসি (কৃসি) ও উসিে প্যোেলসজদত এ এিসি এবাং জোপোদন খোদ্য 

সবজ্ঞোন ও পুসষ্টর উপর সপএইিসড সডসগ্র অজিন কদরন।  

 

সতসন  োঠ প্রশোিদনর েীর্ ি সুিসিত ক িজীবদন িরকোরী পদে িিকোরী কস শনোর, স্থোনী  িরকোদরর িিকোরী পসরিোলক, উপদজলো 

সনব িোিী অসিিোর সিিোদব কোজ কদরদছন। 

 

সতসন নওগাঁ মজলো প্রশোিক ও সিদলদটর সবিোগী  কস শনোর সিদিদব গণপ্রজোতন্ত্রী বোাংলোদেশ িরকোদরর  োঠ প্রশোিদনর িব িোসিক 

গুরুত্বপূণ ি পদে েোস ত্ব পোলন কদরদছন।  

 

 োঠ প্রশোিদনর েীর্ ি ক িজীবন ছোড়োও ড. ম োছোম্মৎ নোজ োনোরো খোনু  জনপ্রশোিন  ন্ত্রণোল , স্থোনী  িরকোর, পল্লী উন্ন ন ও ি বো  

 ন্ত্রণোল , মবিো সরক সব োন পসরবিন ও পয িটন  ন্ত্রণোলদ  কোজ কদরদছন। 

 

প্রসশক্ষণ মকোদি ি অাংশ মনও োাঃ  

স্থোনী  প্রসশক্ষণ মকোি িাঃ মেজোসর মেসনাং মকোি ি, িোউদেশন মেসনাং মকোি ি, আইন ও প্রশোিন মকোি ি, পল্লী উন্ন ন মকোি ি, জসরপ ও বদদোবস্ত 

মকোি ি, স্থোনী  িরকোর সবিদ  প্রসশক্ষকদের প্রসশক্ষণ, এ টিসবএি, রোজস্ব সবদকন্দ্রীকরণ, শীদি ি ব্যবস্থোপনো, প্রশোিদনর জন্য অসগ্র  মকোি ি 

এবাং উন্ন ন (এসিএসড), িাংগ্রদির উপর প্রসশক্ষণ, সিসন র স্টোি মকোি ি (এিএিসি)। 

 

ববদেসশক প্রসশক্ষণ মকোি িাঃ গদবিণো পদ্ধসত, পোবসলক প্রসকউরদ ন্ট ম্যোদনজদ ন্ট, ই-িরকোর: পোবসলক িোসি িি েোন্সিরদ শন। 

 

রোষ্ট্রী  প্রদ োজদন সবদেশ ভ্র ণাঃ জোপোন, ইতোসল, সিঙ্গোপুর, কোনোডো,  োলদ সশ ো, িীন, সিদ তনো , সিসলপোইন, শ্রীলঙ্কো, িোরত 

ইতযোসে  

 


