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ড. মমো: সোইদুর রহমোন ২০১৪ মেকে ২০১৬ সো অবধি অত্যন্ত সফত্োর সোকে কৃধি অে থনীধত্ ধবভোকের প্রিোকনর 

দোধিত্ব পোন েকরন। চোকুধর জীবকনর শুরুকত্ ধত্ধন ১৯৯৬ সোকর ১৪ মম ধদনোজপুরস্থ বত্ থমোন হোজী মমোহোম্মদ 

দোকনশ ধবজ্ঞোন ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যোকি প্রভোিে পকদ মযোেদোন েকরন। 

২০০০ সোকর ২৩ জুোই অত্র ধবশ্বধবদ্যোকি কেই পকদ মযোেদোন েকরন। ২০০২ সোক সহেোরী প্রকফসর, ২০০৮ 

সোক সহকযোেী প্রকফসর কবং ২০১৩ সোকর ২০ মশ জুন প্রকফসর পকদ মযোেদোন েকরন। ধত্ধন ১৯৮৮-৮৯ 

ধশক্ষোবকি থ কৃধি অে থনীধত্ ও গ্রোমীণ সমোজধবজ্ঞোন অনুিকদ ভধত্ থ হকি ১৯৯৪ সোক প্রেোধশত্ ধবকসধস. কধজ. ইেন. 

অনোস থ ক প্রেম মেণীকত্ ধিত্ীি স্থোন অজথন েকরন। 

বোকৃধব মেকে ১৯৯৭ সোক উৎপোদন অে থনীধত্কত্ কমকস, ২০০৮ সোক মনোরোড স্কোর ধহকসকব নরওকিধজিোন 

ইউধনভোধস থটি অভ্ োইভ সোকিন্স মেকে মডকভপকমন্ট কন্ড ধরকসোচ থ ইকেোনধমকে কমকসধস কবং ২০১৬ সোক 

ধফধপোইনস্ কর আন্তজথোধত্ে িোন েকবিণো ইনধিটিউট কবং যুিরোকের পোর্ডথ ইউধনভোধস থটির আধে থে ও ধশক্ষো 

েককবোকরশকন বোংোকদশ কৃধি ধবশ্বধবদ্যোয় মেকে ধপকইচধড ধডধগ্র অজথন েকরন। ২০১৮-১৯ সোক যুিরোে 

সরেোকরর পৄব্রোইট স্কোর ধহকসকব মটেোস মিট ইউধনভোধস থটিকত্ মপোি-ডক্টকরট ধডধগ্র সম্পন্ন েকরন। 

ধত্ধন ক পয থন্ত ২৪ জন কমকস ছোত্রছোত্রীর েকবিণো েোয থ সুপোরভোইস েকরকছন। বত্ থমোকন ত্োর অিীকন ৯ জন 

কমকস কবং ৩ জন ধপকইচধড ছোত্রছোত্রী অধ্যিরত্ রকিকছ। ড. রহমোন মদশী ও ধবকদশী জোনোক থ মমোট ৫৮ টি 

েকবিণো প্রবন্ধ, ৩ টি বুে চযোপ্টোর প্রেোশ েকরকছন। ক পয থন্ত ধত্ধন ধশক্ষো, েকবিণো, প্রধশক্ষণ, েকবিণো প্রেল্প ও 

মসধমনোর-ধসকম্পোধজিোকম মযোেদোকনর জন্য পৃধেবীর ২৩ টি মদশ ভ্রমণ েকরকছন। 

ধত্ধন ধবশ্বধবদ্যোকির অসংখ্য েধমটিকত্ গুরুত্বপূণ থ ভূধমেো মরকে ধবশ্বধবদ্যোকির উন্নিকন েোজ েকর যোকেন। 

অনুিকদর বুযকরো মেকে প্রেোধশত্ বোংোকদশ জোন থো অভ কধগ্রেোচোরো ইকেোনধমে কর ২০১৬-১৮ সমিেোক 

কধেধেউটিভ কধডটর ধহকসকব ধত্ধন দোধিত্ব পোন েকরন। চোকুধর জীবকন ধত্ধন সুত্োনো রোধজিো হকর হোউজ 

টিউটর কবং ধবশ্বধবদ্যোকির সহেোরী মপ্রোক্টর ধহকসকব অত্যন্ত সফত্োর সোকে দোধিত্ব পোন েকরন। 

ধবশ্বধবদ্যোকি জোধত্র জনে বঙ্গবন্ধু মশে মুধজবুর রহমোকনর আদকশ থ উজ্জীধবত্ মুধিযুদ্ধ ও স্বোিীনত্োর স্বপক্ষ শধির 

ধশক্ষে সংেঠন, েণত্োধিে ধশক্ষে মফোরোকমর ১৪২৩ বঙ্গোকের েোয থধনব থোহী েধমটির সোিোরণ সম্পোদকের দোধিত্ব 

পোন েকরন। ধত্ধন বোংোকদশ অে থনীধত্ সধমধত্র পর পর দুই টোকম থর েোয থধনবোহে েধমটির সদস্য ধহকসকব েোজ 

েকর যোকেন। 

ধত্ধন ধববোধহত্ কবং কে েণ্যো ও পুত্র সন্তোকনর জনে। পধরচোে ধহকসকব ধত্ধন আইকধডকস মে সেকর প্রত্যোশো 

পূরকণ কধেকি ধনকত্ চোন। কজন্য ধত্ধন সেকর সোধব থে সহকযোধেত্ো েোমনো েকরকছন। 


