টিআইসিআই এর সির্ বাহী পসরচালক জিার্ িমীর সর্শ্বাসির জীর্ি বৃত্তান্তঃ
০১। জিার্ িমীর সর্শ্বাি ০৯.০৭.২০২০সরঃ তাসরসে টিআইসিআই এর সির্ বাহী পসরচালক (চলসত দাসিত্ব) সহসিসর্ দাসিত্ব গ্রহণ কসরি।
০২। জিার্ িমীর সর্শ্বাি চট্টগ্রাম সর্শ্বসর্দ্যালি থেসক ১৯৮৮ িাসল ব্যর্স্থাপিা সর্ভাসে সর্ কম (অিাি ব ) এর্ং ১৯৮৯ িাসল প্রেম থেিীসত
এম. কম সিসগ্র অজবি কসরি।
০৩। ২৯সে এসপ্রল ১৯৯০ িাসল সতসি িহঃ ব্যর্স্থাপক সহসিসর্ র্াসিসজিক কিািাসর সর্সিআইসিসত থ ােদাি কসরি।
০৪। িংস্থাি থ ােদাসির পর সতসি সর্সভন্ন িমি সর্সিআইসি প্রধাি কা বালসির সর্পণি সর্ভাে, ক্রি সর্ভাে, িংস্থাধীি সর্আইএিএফ সলঃ
ও সপইউএফএফএসল সর্সভন্ন গুরুত্বপূি ব পসদ কমবরত সিসলি। সতসি র্াংলাসদসে ইউসরিা িার সেসের পসেকৃত িংস্থাধীি ন্যাচারাল
ব
গ্যাি ফাটিলাইজার
ফিাক্টরী সলঃ-এ ব্যর্স্থাপিা পসরচালক সহসিসর্ ২৫.০৫.২০১৫ থেসক ১৬.০৭.২০১৬সরঃ প বন্ত কমবরত সিসলি।
পরর্তীসত ২৩.০৭.২০১৬সরঃ তাসরসে টিআইসিআইসত থ ােদাি কসরি এর্ং KOICA িহািতাি টিআইসিআইসত র্াস্তর্াসিত
‘‘Modernization and Strenghthening of TICI’’ প্রকসের আওতাি Department of Educational Planing
affairs প্রসতষ্ঠাি গুরুত্বপূি ব ভূসমকা রাসেি এর্ং DEPA এর সর্ভােীি প্রধাি সহসিসর্ দাসিত্ব পালি কসরি। পরর্তীসত র্দলীজসিত
কারসি ০৬.০১.২০১৮সরঃ তাসরসে টিআইসিআই হসত অব্যাহসত প্রাপ্ত হসি সর্সিআইসি প্রধাি কা বালসি আইসিটি সর্ভাসে সর্ভােীি
প্রধাি সহসিসর্ আইসিটি সর্ভাসের িক্ষমতা বৃসিসত তাৎপ বপূি ব ভূসমকা রাসেি। আইসিটি সর্ভাসে কমবকালীি িমসি সতসি
সর্সিআইসিসত ই-সজসপ এর্ং ই-িসে র্াস্তর্ািসি অগ্রিী ভূসমকা রাসেি।
০৫। ১৯৯৪ িাসল সতসি Netharland Fellowship Progrmme এর আওতাি স্কলারেীপ সিসি Marketing Management &
Physical Distribution সর্ষসি ৪ মাসির Advance থকাি ব িম্পন্ন কসরি। সতসি ESCB, মুসিেঞ্জ, েজাসরিা থেসক PPA
এর্ং PPR এর উপর প্রসেক্ষণ গ্রহণ কসরি। PPR থেসিং-এ Distinction Marks অজবি করাি পরর্তীসত েণপ্রজাতন্ত্রী
র্াংলাসদে িরকাসরর পসরকেিা কসমেসির CPTU, IMED, PPRP-2 এর আওতাি Chartered Institute of
Procurement & Supply (CIPS),UK হসত CIPS (Advance Professional Diploma) সিসগ্র অজবি কসরি। একই
ব
র্ির সতসি CPTU হসত িাটিফাইি
ন্যােিাল থেইিার অি পার্সলক প্রসকউরসমন্ট সহসিসর্ স্বীকৃসত অজবি কসরি।
০৬। ২০১৬ িাসল সতসি থপ্রষসণ ব্র্যাক ইউসিভাসি বটি থেসক Top up Masters সহসিসর্ Masters in Procurement & Supply
Management (MPSM) সিসগ্র অজবি কসরি এর্ং একই র্ির সতসি Exposure Visit at CIPS (Australia,
Melbourne) থেসক প্রসেক্ষণ গ্রহণ কসরি।
০৭। ২০১৮ িাসল সতসি ইতাসলর তুসরসি অর্সস্থত ITC - ILO হতে Procurement of Physical Services সর্ষসি প্রসেক্ষণ
গ্রহণ কসরি।
০৮। সতসি চট্টগ্রাসমর পটিিা উপসজলার একটি িম্ভ্রান্ত সহন্দু পসরর্াসর ৩১.১২.১৯৬৪ িাসল জন্মগ্রহণ কসরি। সতসি সর্র্াসহত এর্ং
পাসরর্াসরক জীর্সি দুই িন্তাসির েসর্ বত সপতা। তাঁর িহধসমবিী কসলসজ সেক্ষকতা থপোি সিসিাসজত আসিি।

