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ম োছোাঃ োকছুদো খোতুন ১৯৮৮ সোলে বোাংেোলদশ সসসিে সোসিিলসর প্রশোসন কযোডোলরর ক িকর্িো সিলসলব সিকোসর কস শনোর পলদ
ম োগদোন কলরন। সর্সন প্রশোসলনর সবসিন্ন স্তলর সনষ্ঠো ও সুনোল র সোলে দোসিত্ব পোেন কলরলছন। োঠ প্রশোসলনর সবসিন্ন স্তর ম ন
ি
সিকোরী কস শনোর(অে ি), উপলেেো ম্যোসেলেট, মেনোলরে সোর্টসিলকট
অসিসোর, উপলেেো সনব িোিী অসিসোর এবাং অসর্সরক্ত মেেো
ি
ম্যোসেলেট পলদ সর্সন ক রর্ সছলেন। সর্সন বন ও পসরলবশ ন্ত্রণোেি এবাং ভূস ন্ত্রণোেলির গুরুত্বপূণ ি পলদ দোসিত্ব পোেন কলরন।
বর্ি োলন সর্সন সবদ্যযৎ, জ্বোেোসন ও খসনে সম্পদ ন্ত্রণোেলির অধীন সবদ্যযৎ সবিোলগর অসর্সরক্ত সসিব (প্রশোসন) পলদ দোসিত্ব পোেলনর
পোশোপোসশ ২৫মশ জুন, ২০১৯ র্োসরখ মেলক ঢোকো ইলেকসিক সোপ্লোই মকোম্পোসন সেস লটড (মডসলকো) এর মিিোরম্যোন সিলসলবও দোসিত্ব
পোেন করলছন। উলেখ্য,সর্সন প্রোি ২ বছর ওলেোপোসডলকো মবোলড ি মিিোরম্যোলনর দোসিত্ব পোেন কলরসছলেন। সবদ্যযৎ সবিোলগর সনিস র্
কোলের পোশোপোসশ সর্সন “িীি ইলনোলিশন ক িকর্িো” ও “এসপএ র্ট ”এর প্রধোন সিসোলব সিের্োর সোলে কোে কলর োলেন।
মপশোগর্ েীবলন সর্সন োসকিন যুক্তরোষ্ট্র , মনদোরল্যোন্ড, ফ্রোন্স, মপোল্যোন্ড, যুক্তরোেয, সিলির্নো , েোইল্যোন্ড, োেলিসশিো, িোরর্,
েো োি সন, অলেসেিো, সসঙ্গোপুর, শ্রীোংকো, নরওলি, সুইজোিল্যোন্ড, ইর্োেী, মেন, েোপোন, সিসেপোইন, দ্যবোই, মসৌসদআরব এবাং িীন
এ সরকোসর কোলের অাংশ সিলসলব সবসিন্ন প্রসশক্ষণ, মসস নোর/ক শি েোি অাংশগ্রিণ কলরলছন।
সর্সন Public Administration এর উপর University of Malaya ও Asian Institute of
Technology(AIT) মেলক, Management and Maintenance of Energy Sector শীর্ িক
সবর্লি University of Fordham,USA মেলক, Electronic Government Procurement (eGP) সবর্লি University of Technology Sydney(UTS) মেলক, Project Monitoring and
Evaluation সবর্লি Washington D.C মেলক, Result based management and
performance indicator training সবর্লি Boston, USA মেলক,
Professional
Development Program on Public Administration Capacity Building সবর্লি
Thailand ও Vietnam মেলক এবাং Public Policy, Service delivery and Negotiations এর
উপর Duke Centre for International Development (DCID) at DUKE University
মেলক short course ও skill development program এ অাংশগ্রিণ কলরলছন।
ম োছোাঃ োকছুদো খোতুন সোর্ক্ষীরো মেেোি েন্মগ্রিণ কলরন। ১৯৭৮ সোলে সোর্ক্ষীরো মেলক োধ্যস ক এবাং উচ্চ োধ্যস ক পরীক্ষোি
কৃসর্লত্বর সোলে উত্তীণ ি িন এবাং উচ্চ োধ্যস ক পরীক্ষোি লশোর মবোলড োনসবক সবিোলগ ৪ে ি স্থোন অসধকোর কলরন।সর্সন ১৯৮৭ সোলে
ঢোকো সবশ্বসবদ্যোেি মেলক োনসবক সবিোলগ স্নোর্লকোত্তর সডসগ্র এবাং রোেশোিী সবশ্বসবদ্যোেি মেলক আইন সবিোলগ স্নোর্ক সডসগ্র অেিন
কলরন । ব্যসক্তগর্ েীবলন োকছুদো খোতুন এক পুত্র ও এক কন্যো সন্তোলনর েননী। র্াঁর স্বো ী একেন বীর মুসক্তল োদ্ধো ও অবসরপ্রোপ্ত
মেেোেে।

