প্রোফোইল
প্েগম জিকরুর প্রিো খোনম জেজিএি-১৯৮২ জনয়জমত ব্যোচের একিন
কমমকতমো। জতজন েোকুরী িীেন শুরু কচরন জেজিএি (রশোিন) কযোডোচরর
১৯৮২ জেচশষ ব্যোচের কমমকতমো জিচিচে টোাংগোইল প্িলোয় িিকোরী
কজমশনোর ও ম্যোজিচেট পচে। জতজন ০৩-০৪-১৯৮৩ িচত ৩০-০৯১৯৮৪ পর্ মন্ত টোাংগোইল প্িলো রশোিচকর কোর্ মোলচয় জেেোজরক েোজয়চের
পোশোপোজশ রোয় প্েড় েছর সুনোচমর িোচে জুজডজশয়োল মুজিখোনোয়
েোজয়েিি প্িলো ট্রোিচপোট ম অেজরটির িজেচের েোজয়ে পোলন কচরন।
জতজন জেজিএি (রশোিন) কযোডোচরর েোকুরী প্ছচড় ১-১০-১৯৮৪ তোজরচখ জেজিএি (তথ্য) কযোডোচর
প্র্োগেোন কচরন। জতজন অচটোের ১৯৮৪ িচত প্ফব্রুয়োরী ১৯৯৭ পর্ মন্ত গনচর্োগোচর্োগ অজিেপ্তচর িিকোরী
পজরেোলক (রশোিন) ও উপ-পজরেোলক (রশোিন) জিচিচে িততো ও সুনোচমর িোচে েোজয়ে পোলন কচরন।
জতজন ১৯৯৭ িচত ২০০৫ পর্ মন্ত তথ্য অজিেপ্তচরর জিজনয়র তথ্য অজফিোর জিচিচে র্েোক্রচম েীফ জফেোর
রোইটোর, জশফট ইন েোিম-জনউি রুম ও উপ-রিোন তথ্য অজফিোর (চরি) এর েোজয়ে পোলন কচরন। জতজন
২০০৫-২০০৬ িোচল েলজিত্র ও রকোশনো অজিেপ্তচরর পজরেোলক (রশোিন) জিচিচে েোজয়ে পোলন কচরন।
প্েগম জিকরুর প্রিো খোনম ১৪ অচটোের, ২০০৬ তোজরচখ জেজিএি (তথ্য) কযোডোচরর েোকুরী
প্ছচড় িরকোচরর উপিজেে জিচিচে িনরশোিন মন্ত্রণোলচয় প্র্োগেোন কচরন। জতজন ২০০৭ িচত ২০১১ পর্ মন্ত
িাংস্কৃজত মন্ত্রণোলচয়র অিীচন নিরুল ইনজিটিউচটর িজেে পচে েোজয়ে পোলন কচরন। জতজন ২০১০ িোচল
িরকোচরর যুগ্মিজেে পচে পচেোন্নজত লোভ কচরন এোং ২০১১-২০১২ িোচল জশল্প মন্ত্রণোলচয়র যুগ্মিজেে
জিচিচে েোজয়ে পোলন কচরন। জতজন ২০১৩ িচত ২০১৫ পর্ মন্ত জশক্ষো মন্ত্রণোলচয়র জেশ্বজেদ্যোলয়
অনুজেভোচগর যুগ্মিজেে জিচিচে েোজয়ে পোলন কচরন।
প্েগম জিকরুর প্রিো খোনম, ৬ এজরল, ২০১৫ তোজরচখ িরকোচরর অজতজরক্ত িজেে পচে পচেোন্নজত
লোভ কচরন। জতজন গত ২৪-০৫-২০১৫ তোজরখ িচত প্নৌপজরেিন মন্ত্রণোলচয়র অজতজরক্ত িজেে (উন্নয়ন)
জিচিচে েোজয়ে পোলন কচর আিচছন।
প্েগম জিকরুর প্রিো খোনম িোনুয়োরী , ১৯৮৫ িচত প্ম, ১৯৮৫ পর্ মন্ত েোাংলোচেশ প্লোক-রশোিন
রজশক্ষণ প্কন্দ্র, িোভোচর বুজনয়োেী রজশক্ষণ গ্রিণ কচরন। জতজন ১৯৮৮ িোচল িোতীয় গণ প্র্োগোচর্োগ
ইনজিটিউট িচত তথ্য রচেশক পোঠ্যিোরো রজশক্ষণ প্কোচি ম ১ম স্থোন অিমন কচরন। জতজন ২০০৭ িোচল

জেজপএটিজিচত অনুজিত এজিএজড প্কোচি ম ৫ম স্থোন অজিকোর কচরন। জতজন জেজপএটিজি ও জিাংগোপুচর
অনুজিত MATT (Stage-I) এ ১ম স্থোন অজিকোর কচরন। জতজন ২০০৯ িোচল যুক্তরোচিয
Wolberhampton University প্েচক MATT (Stage-II) রজশক্ষণ িম্পন্ন কচরন।
জতজন ২০১২ িোচল জেজপএটিজিচত জিজনয়র স্টোফ প্কোি ম িম্পন্ন কচরন। জতজন ২০১৩ িোচল ন্যোশনোল
জডচফি কচলি িচত এনজডজি প্কোি ম িম্পন্ন কচরন।
প্েগম জিকরুর প্রিো খোনম একিন স্বনোমিন্য প্লজখকো। এ পর্ মন্ত তোর রকোজশত গ্রন্থ িাংখ্যো ১৪।
প্েচশর জেজভন্ন িোতীয় পজত্রকোর ঈে িাংখ্যোয় জনয়জমত তাঁর ভ্রমণ কোজিনী এোং জশশু-জকচশোরচের িন্য
রজেত গল্প উপন্যোি রকোজশত িচয় আিচছ। তাঁর উচেখচর্োগ্য গ্রচন্থর মচে আচছ িোিোর েছচরর ইস্তোম্বুল,
েোঙ্গোজলর জেলোচয়ত নোমো ও কোিোজন জিেী জেেীকো।
প্েগম জিকরুর প্রিো খোনম ঢোকো জেশ্বজেদ্যোলয় িচত ১৯৮০ িোচল জেএিএি (অনোি ম) পরীক্ষোয়
রোষ্ট্রজেজ্ঞোন জেভোচগ রেম প্েণী অিমন কচরন। জতজন ১৯৮১ িোচল একই জেভোগ িচত এমএিএি জডগ্রী
অিমন কচরন।
জতজন জেজভন্ন িরকোরী প্রোগ্রোচম যুক্তরোিয, সুইচডন, প্েন, প্ডনমোকম, িোপোন, মোলচয়জশয়ো ও
জিঙ্গোপুর িফর কচরচছন।
জতজন ১৯৫৯ িোচল প্নত্রচকোনো প্িলোয় িন্মগ্রিণ কচরন। তাঁর স্বোমী িনোে প্শখ আচনোয়োরুল িক
একিন ব্যেিোয়ী। তাঁচের দুই পুত্র িন্তোন। প্িযিয পুত্র প্শখ প্রফোত আচনোয়োর বুচয়চট আজকমচটকেোর
ফোইনোল ইয়োচরর ছোত্র এোং কজনি পুত্র প্শখ আফিোন প্রিো University of
Massachusetts, USA প্েচক MS জডগ্রী অিমন কচরচছন।

