প্রোফোইল
প্নৌপরিবহন মন্ত্রণোলয়েি ভোিরোপ্ত সরিব রহয়সয়ব রবরসএস (র:) ক্যোডোয়িি ১৯৮৫
ব্যোয়িি ক্মমক্র্মো জনোব প্মোোঃ আবদুস সোমোদ গর্ ১১ প্সয়েম্বি ২০১৭ র্োরিয়ে
প্ োগদোন ক্য়িয়েন। এি পূয়ব ম রর্রন খুলনোি রবভোগীে ক্রমশনোি রেয়লন।
জনোব সোমোদ র্াঁি ক্মমজীবন শুরু ক্য়িন ১৯৮৬ সোয়ল, পল্লী রবদুযর্োেন প্বোয়ড মি এরজএম রহয়সয়ব। রর্রন ১৯৮৮
সোয়লি ১৫ প্ফব্রুেোিী র্োরিয়ে যুব ও ক্রীড়ো মন্ত্রণোলয়ে সহক্োিী সরিব পয়দ প্ োগ প্দন। রর্রন ১৯৯১ হয়র্ ১৯৯৭
প মন্ত স্থোনীে সিক্োি রবভোয়গ সহক্োিী সরিব/রসরনেি সহক্োিী সরিব পয়দ রনয়েোরজর্ রেয়লন। রর্রন ১৯৯৭ সোল
হয়র্ ১৯৯৯ প মন্ত রসিোজগয়েি িোেগে উপয়জলোে এবং ১৯৯৯ হয়র্ ২০০১ প মন্ত সুনোমগয়েি রবশ্বম্ভিপুয়ি
উপয়জলো রনব মোহী অরফসোি রেয়লন। রর্রন ২০০৩ হয়র্ ২০০৬ প মন্ত প্নত্রয়ক্োনো প্জলোে অরর্রিক্ত প্জলো রশোসক্
রহয়সয়ব ক্োজ ক্য়িন। রর্রন ২০০৬ হয়র্ ২০০৮ প মন্ত পরিয়বশ অরিদফর্য়িি পরিিোলক্ পয়দ রনয়েোরজর্ রেয়লন।
রর্রন ২০০৯ সোয়ল পিিোস্ট্র ররর্মন্ত্রীি এক্োন্ত সরিব রহয়সয়ব দোরেত্ব পোলন ক্য়িয়েন। ২০০৯-২০১১ সোয়ল রর্রন
সোর্ক্ষীিোি প্জলো রশোসক্ রেয়লন। ২০১২ সোয়ল রর্রন িোজশোহী উন্নেন ক্র্তপম য়ক্ষি প্িেোিম্যোন রনযুক্ত হন এবং দু'
বেি দোরেত্ব পোলন ক্য়িন। ২০১৪ সোয়ল রর্রন খুলনোি রবভোগীে ক্রমশনোি রনযুক্ত হন।
জনোব সোমোদ ১৯৯৪ সোয়ল রসরনেি সহক্োিী সরিব, ২০০৬ সোয়ল উপসরিব, ২০১২ সোয়ল যুগ্ম সরিব এবং ২০১৫
সোয়ল অরর্রিক্ত সরিব পয়দ পয়দোন্নরর্ পোন। রর্রন ২০১১ সোয়ল সোর্ক্ষীিোি প্জলো রশোসক্ থোক্োক্োয়ল প্দয়শি প্েষ্ঠ
প্জলো রশোসক্ রনব মোরির্ হন।
জনোব সোমোদ ১৯৬১ সোয়ল প্শিপুি প্জলোি নোরলর্োবোড়ী উপয়জলোে জন্ম গ্রহন ক্য়িন। রর্রন ১৯৭৬ সোয়ল
নোরলর্োবোড়ী র্োিোগে হোই স্কুল প্থয়ক্ রথম রবভোয়গ এসএসরস পোশ ক্য়িন। রর্রন ঢোক্ো ক্য়লজ প্থয়ক্ কৃরর্য়ত্বি
সোয়থ এইিএসরস পোশ ক্য়িন। রর্রন মেমনরসংহ কৃরি রবশ্বরবদ্যোলে প্থয়ক্ এরগ্রক্োলিোি ইরেরনেোরিংএ রবএসরস
রডগ্রী অজমন ক্য়িন। পিবর্েয়র্ রর্রন মোয়ক্মংংএ এমরবএ ক্য়িন।
জনোব সোমোদ ফয়িন প্েরনং, ওেোক্মশপ, রমংং ও প্সরমনোি উপলয়ক্ষ রবয়শ্বি রবরভন্ন প্দশ ভ্রমন ক্য়িয়েন। রর্রন
১৯৮৯ সোয়ল জোইক্োি উয়দ্যোয়গ ইউথ প্ডরলয়গশন রনয়ে জোপোন সফি ক্য়িন। রর্রন জোমমোরন, যুক্তিোষ্ট্র, যুক্তিোজয,
দ: প্ক্োরিেো, প্েন, মোলয়েরশেো, রফরলপোইন, ভোির্ ও ক্োনোডো সফি ক্য়িয়েন।
জনোব সোমোদ এক্জন ক্রব। র্াঁি এক্োরিক্ ক্রবর্োি বই রক্োরশর্ হয়েয়ে। র্াঁি রক্োরশর্ ক্োব্যগ্রয়েি ময়ে "শুভ্র
সমুজ্জ্বল", " রশরশয়ি জীবন ক্য়ল্লোল", " ঘোস ফরড়ংয়েি প্জোৎস্নো স্নোন" উয়ল্লেয় োগ্য। রর্রন মুরক্তযুয়েি এক্জন
গয়বিক্। প্শিপুয়িি শহীদ মুরক্তয় োেো নোজমুয়লি উপি র্াঁি প্লেো "জল প্জোেনোে নোজমুল" বহুল রশংরসর্ এক্ং
গয়বিনো গ্রে।
জনোব সোমোদ রববোরহর্। স্ত্রী সুলর্োনো রনলুফোি জোহোন, পুত্র র্োনভীি র্োজওেোি ও ক্ন্যো ফোরিহো র্োসনুভোয়ক্ রনয়ে
র্াঁয়দি সুেী পরিবোি।

