জনাব প্রক ৌশলী ম াোঃ মেলল

ৃ ধা

অধযক্ষ,
নারায়ণগঞ্জ ের ালর মে লন যাল স্কুল এন্ড কলজ

েংলক্ষপ্ত পলরলিলি
জনাব প্রক ৌশলী ম াোঃ মেলি ৃ ধা ০৩রা ার্চ, ২০২১ লরোঃ নারায়ণগঞ্জ েরকালর মেকলনকযাি স্কুি এন্ড কলিলজর অধযক্ষ পলে ম াগোন কলরন। পূ লবচ
লিলন শলরয়িপু র েরকালর টে নি যাল স্কুল এন্ড কলকের অধ্যক্ষ পকে ক চরি লিলিন।
বর্ণীল র্মেীবকি জনাব প্রক ৌশলী ম াোঃ মেলি ৃ ধা টেকশর নবনিন্ন স্বিার্ধ্িয কালরগলর প্রনিষ্ঠাকির প্রশােলনক গুরুত্বপূ র্ণম পকে োনিত্ব পালি করি।
লিলন মেকলনকযাি টির্ােচ মেলনিং কলিলজর েহল াগী অধযাপক পলে, বািংিালেশ কালরগলর লশক্ষা মবালডচর কালরকুিা লবলশষজ্ঞ (লডললা া), মগাপািগঞ্জ,
বলরশাি, শলরয়িপু র েহ লবলিন্ন েরকালর টে নি যাল স্কুল এন্ড কলকের অধ্যক্ষ পকে ক চরি লিলিন। িার উপনিনিকি এই সকি নশক্ষা প্রনিষ্ঠাকির
নশক্ষার টের্ি অগ্রগনি সাধ্ি হকিকে, মি ন প্রশােলনক ও একালডল ক কাঠাল ার ঘলেলি বযপক উন্নলি। অব াঠাকর্াগি নবনিন্ন উন্নিি ও বৃ ক্ষলরাপণ
কা চক্রল িার িূনর্ া নেল অগ্রগর্ণয। নিনি এ াধ্াকর ানরগনর নশক্ষা টবাকডমর এ েি প্রশ্ন প্রকর্ণিা, প্রধ্াি নিরীক্ষ , পাঠয পু স্ত টলখ । নিনি ানরগনর
নশক্ষা টবাকডমর োিীি পাঠযক্রর্ প্রর্ণিি নর্টির অিযির্ সেসয। এিাড়াও লিলন কালরগলর লশক্ষা অলধেপ্তর ও বািংিালেশ কালরগলর লশক্ষা মবালডচর লবলিন্ন
গুরুত্বপূ ণচ পলে েু নাল র োলে োলয়ত্ব পািন কলরলিন।
জনাব প্রক ৌশলী ম াোঃ মেলি ৃ ধা গি ০৩রা ার্চ, ২০২১ লরোঃ নারায়ণগঞ্জ েরকালর মেকলনকযাি স্কুি এন্ড কলিলজর অধযক্ষ পলে ম াগোন কলরন।
লিলন অলি অল্প ে লয় অসাধ্ারর্ণ বযনিত্ব এবং ডায়নাল ক ক চেক্ষিার াধযল েকি লশক্ষক, ক চকিচ া, ক চর্ারী ও লশক্ষােীলের লন জায়গা কলর
লনলয়লিন। একজন ানলবক ও নশক্ষার্থী-বান্ধব অধযক্ষ হওিাি নিনি অলি দ্রুি ে লয়র লিলিলি নশক্ষার্থীকের নপ্রি ূ খ এবং আিািােি হকি উমঠলিন।
িার সু নিপু ি পলরর্ািনায় এবিং েক্ষ ও লনলবড় পলরর্ চায় নারায়ণগঞ্জ মেকলনকযাি স্কুি এন্ড কলিজ লেন লেন উন্নলির াধযল কালরগলর নশক্ষাঙ্গকির অনযি
একটি প্রলিষ্ঠালন রূপান্তলরি হলে।

শিক্ষাজীবন:
োত্রেীবকি েিাব প্রক ৌশলী টর্াোঃ টসনলর্ র্ৃ ধ্া অিযন্ত টর্ধ্াবী নেকলি। প্রবি ম ধাবী ও লশক্ষানু রাগী হওয়ার েরুন িার লধয উচ্চনশক্ষার ট াোঁ নেল
মেই মিাে মেলকই। নিনি ১৯৮৪ লরোঃ-এ বাংলাকেকশর সু িার্-ধ্িয ফনরেপু র পনলমেকলনক্ ইন্সটিটিউে টর্থক নডকলার্া-ইন ইনিনিিানরং (পাওিার) টশষ
করি। এরপর নিনি ফলরেপু লর িার বর্ণীল নশক্ষা েীবি টশষ কর ঢা ায় টে নি যাল টিচাসম টেনর্ণং কলে( টিটিটিনস) মেলক ১৯৯১ লরোঃ-এ নডকলার্া
ইি টে নি যাল এডু ক শি (পাওিার) েম্পন্ন কলরন। এরপর লিলন ইসলানর্ ইউনিিানসমটি অব টে কিালনে (আইইউটি) মেলক ১৯৯৪ লরোঃ-এ নবএসনস
ইি টে নি যাল এডু ক শি ইি টর্ ানি যাল ইনিনিিানরং ( টেশালাইকেশি : অকোকর্াটিি) এবিং ২০০০ লর-এ টপাস্ট গ্রােু কিশি টে নি যাল
এডু ক শি ইি টর্ ানি যাল ইনিনিিানরং (কেশালাইকেশি : র্থাকর্মাফ্লুইড ইনিনিিানরং) নডনগ্র অেমি করি। নিনি িার অনিজ্ঞিা এবং েক্ষিা
বাড়াকিার েিয টেকশ এবং নবকেকশ নবনিন্ন গুরুত্বপূ নচ প্রলশক্ষণ র্মশালাি অংশগ্রহি করি। এিাড়াও লিলন র্ীন, লফলিপাইন, োইিযান্ড, লেিংগাপু র,
বগুরা এবিং ঢাকা েহ মেলশ ও লবলেলশর লবলিন্ন প্রলিষ্ঠান হলি বযবিাপিা ও প্রশােলনক লবষলয় প্রলশক্ষণ গ্রহণ কলরন।
সংক্ষক্ষক্ষে তার এ াকেল

শিক্ষাবৃ ত্তান্ত শনক্ষে তুক্ষে ধরা হেঃ

• নডকলার্া ইি ইনিনিিার (পাওিাি) ১৯৮৪,ফনরেপু র পনলকে নি ইিনস্টটিউে ।
• নডকলার্া ইি টে নি যাল এডু ক শি (পাওিার) ১৯৯১, টে নি যাল টিচাসম টেনর্ণং কলে( টিটিটিনস), টিেগাোঁও,ঢা া।
• নবএসনস ইি টে নি যাল এডু ক শি ইি টর্ ানি যাল ইনিনিিানরং ( টেশালাইকেশি : অকোকর্াটিি) ১৯৯৪,ইসলানর্ ইউনিিানসমটি অব
টে কিালনে (আইইউটি),ওআইনস,েঙ্গী,গােীপু র।
• টপাস্ট গ্রােু কিশি টে নি যাল এডু ক শি ইি টর্ ানি যাল ইনিনিিানরং (কেশালাইকেশি : র্থাকর্মাফ্লুইড ইনিনিিানরং) ২০০০,ইসলানর্
ইউনিিানসমটি অব টে কিালনে (আইইউটি),ওআইনস,েঙ্গী,গােীপু র।

