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Khandker Mosharraf Hossain was elected Member of Parliament (MP) for second
consecutive term from Faridpur-3 constituency in 10th National Parliamentary Election
held on January 05, 2014. He took oath for second time as Minister for the Ministry of
Expatriate Welfare and Overseas Employment on 12 January 2014.
Khandker Mosharraf Hossain, MP was given the charge of the Ministry of Local
Government, Rural Development and Cooperatives on 09 July 2015.
Earlier he was elected the Member of Parliament from Faridpur-3 constituency on 29
December, 2008 and got the charges of the Ministry of Labour and Employment and the
Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment. He was in charge of the
Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment and the Ministry of Labour
and Employment in election time cabinet in 2013.
Mr Hossain was born in 1942 in Faridpur. He obtained his Engineering (Civil) degree
from the Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Dhaka in 1963.
He did his Masters in Engineering from the Strathclyde University of the United
Kingdom in 1974.
Mr Hossain was the first Chief Engineer of Rural Works’ Programme in Bangladesh. The
programme was undertaken by the then Bangladesh Government to construct rural
infrastructure and generate rural employment. From 1973-80 he worked as the Project
Director of this programme. He held many senior positions in the Government of
Bangladesh and United Nations bodies. His contribution to the establishment of Local
Government Engineering Department (LGED) in Bangladesh is widely recognized.
Khandker Mosharraf Hossain, MP has addressed numerous seminars and workshops in
many countries of the world. He joined Bangladesh University of Engineering and
Technology as a ‘Visiting Professor’ in 1980. He worked as the Chief Technical
Consultant of the International Labour Organisation (ILO) in Sierra Leone (1980-89) and
Uganda (1989-90).
Mr Hossain was a leading participant in two successful meetings with Her Royal
Highness Queen Elizabeth in relation to upholding the rights of Expatriate Bangladeshis
in the UK.
Mr Hossain was former President of Bangladesh Chamber of Industries (BCI), a post he
held successively for two terms. He is the current Chairman of Faridpur Division and
Padma Bridge Implementation Committee. He was also the President of Bangladesh
Association in Glasgow, Scotland. He was the president of Dhaka Uttara Club. He is also
involved with different socio-cultural and educational institutions.

He received Journalist Association Award for his outstanding contribution to the trade
and industrial sector of Bangladesh. Khandker Mosharraf Hossain, MP was awarded as
'Best Student' by the Government Rajendra College, Faridpur. He also received
Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) Gold Medal in 2010 as 'Best Engineer'.
Khandker Mosharraf Hossain, MP was the President of International Labour Conference
from June 2009 to June 2010. He was President of Colombo Process, a forum of 11 Asian
labour sending countries. The 4th Ministerial Consultation of Colombo Process was held
in Dhaka from 19-21, April 2011 under his Chairmanship.
Under his able leadership, the Ministry of Local Government, Rural Development and
Cooperatives is working relentlessly to ensure the betterment of standard of life of the
common people of Bangladesh.
Khandker Mosharraf Hossain, MP is blessed with two daughters, one son and eight
lovely grand children.

বাংলা ভাশ ন
খ কার মাশাররফ হােসন ২০১৪ সােলর ৫ জা য়াির অ ি ত ১০ম জাতীয় সংসদ িনব াচেন ফিরদ র-৩ আসন
হেত পরপর ি তীয়বােরর মেতা সংসদ সদ (এমিপ) িনব ািচত হেয়েছন। িতিন বাসী ক াণ ও বেদিশক
কম সং ান ম ণালেয়র দািয় া ম ী িহসােব ১২ জা য়াির ২০১৪ তািরেখ শপথ হণ কেরন। এর আেগ ২৯
িডেস র ২০০৮ তািরেখ অ ি ত জাতীয় সংসদ িনব াচেন একই িনব াচনী আসন হেত িতিন এমিপ িনব ািচত হন
এবং একই ম ণালেয়র দািয় া হন। ২০১৩ সােল িনব াচনকালীন মি সভায়িতিন বাসী ক াণ ও বেদিশক
কম সং ান ম ণালয় এবং ম ও কম সং ান ম ণালেয়র দািয়ে িনেয়ািজত িছেলন। িতিন মি পিরষদ িবভােগর
০৯ লাই ২০১৫ তািরেখর াপেন ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র ম ী িহেসেব যাগদান
কেরন।
খ কার মাশাররফ হােসন ১৯৪২ সােল জ হণ কেরন। িতিন ১৯৬৩ সােল বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়
( েয়ট), ঢাকা হেত রেকৗশল িবভােগ াতক িড ী লাভ কেরন এবং ১৯৭৪ সােল
রােজ র
Strathclyde University হেত াতেকা র িড ী লাভ কেরন।
জনাব মাশাররফ হােসন বাংলােদেশর ামীন কম সং ান কম িচর থম ধান েকৗশলী িছেলন। এ কম িচর
আওতায় তৎকালীন বাংলােদশ সরকার ামীন অবকাঠােমা িনম াণ ও ামীন কম সং ান ি র উে াগ হণ
কেরিছল ১৯৭৩-৮০ পয । িতিন এ কম িচর ক পিরচালকিহেসেব ষ দািয় পালন কেরন। িতিন বাংলােদশ
সরকার এবং উ য়ন সহেযাগী সং ার অেনক ঊ তন পেদ দািয় পালন কেরেছন। বাংলােদেশ ানীয় সরকার
েকৗশল অিধদ র াপেন ত র অবদান ব ল ী ত।

খ কার মাশাররফ হােসন িবে র িবিভ দেশ অ ি ত ব সিমনার ও ওয়াকশেপ ব
দান কেরেছন।
িতিন ১৯৮০ সােল বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালেয় িভিজ ং েফসর িহেসেব যাগদান কেরন। িতিন
আ জািতক ম সং ার (আইএলও) ধান কািরগির পরামশ ক িহেসেব িসেয়রা িলওেন (১৯৮০-৮৯) এবং
উগা ায় (১৯৮৯-৯০) কম রত িছেলন। িতিন
রােজ বাংলােদিশ বাসীেদর অিধকার সংর েণর লে
মহারাণী এিলজােবেথর সে
ফল সভায় ন ানীয় অংশ হণকারী িছেলন।
জনাব মাশাররফ হােসন বাংলােদশ চ ার অফ ই াি জ (িবিসআই)- এর া ন সভাপিত িছেলন এবং এ পেদ
িতিন ই ময়ােদ সাফে র সে দািয় পালন কেরন। িতিন ফিরদ র িবভাগ ও প া স বা বায়ন কিম র
বতমান চয়ার ান। িতিন ট াে র াসেগা বাংলােদশ সিমিতরও সভাপিত। িতিন উ রা ােবরও সভাপিত
িছেলন। িতিন িবিভ সামািজক-সাং িতক এবং িশ া িত ােনর সে স ৃ আেছন।
িতিন বাংলােদেশর িশ ও বািণজ

ে

িত

ণ অবদােনর জ সাংবািদক সিমিতর স াননা লাভ কেরন। ।

জনাব মাশাররফ হােসন ন ২০০৯ হেত ন ২০১০ ময়ােদ আ জািতক ম সে লেনর সভাপিতর দািয়
পালন কেরেছন। িতিন এিশয়ার ১১ কম রণকারী দেশর সংগঠন কলে া েসস-এর সভাপিত িহেসেব দািয়
পালন কেরেছন। ত র সভাপিতে ১৯-২১ এি ল, ২০১১ তািরেখ ঢাকায় কলে া েসস-এর ৪থ ম ী পয ােয়র
আেলাচনা সভা অ ি ত হয়।
জনাব মাশাররফ হােসন ক া ও এক

স ােনর জনক এবং আটজন নািত-নাতিনর িপতামহ।

