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সিচব

জনাব �মাহা�দ �মজবাহ্ উ��ন �চৗধুরী
 সিচব

 �ানীয় সরকার িবভাগ
 �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়

 বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 

জনাব �মাহা�দ �মজবাহ ্উ��ন �চৗধুরী ২২ �ম ২০২২ তািরেখ সিচব িহসােব �ানীয় সরকার িবভাগ, �ানীয় সরকার,
প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালেয় �যাগদান কেরন। এ ম�ণালেয় �যাগদান করার পূেব � িতিন �নৗপিরবহন ম�ণালেয়
সিচব িহেসেব দািয়� পালন কেরন। এসময় িতিন আধুিনক ব�র ব�ব�াপনা ও �নৗ-�স�েরর উ�য়েন ���পূণ �
অবদান রােখন।

 

জনাব �মাহা�দ �মজবাহ ্উ��ন �চৗধুরী ১৯৬৫ সােল ৩১ িডেস�র চ��াম মহানগের জ��হণ কেরন। তারঁ িপতা
মর�ম �তাফােয়ল উ��ন �চৗধুরী এবং মাতা জাহানারা �বগম। তারঁ িনজ �জলা �ফনী। িতিন সরকাির হাজী মহিসন
কেলজ �থেক এইচ.এস.িস, ঢাকা িব�িবদ�ালয় হেত �াতক এবং ��ামেফাড� ইউিনভািস ��ট �থেক িহউম�ান িরেসাস �
ম�ােনজেম� এ এমিবএ িডি� অজ�ন কেরন।

 

নবম ব�ােচর এই কম �কত�া ১৯৯১ সােল বাংলােদশ িসিভল সািভ�স (�শাসন) ক�াডাের �যাগদান কেরন এবং মাঠ
�শাসেনর সকল �ের কাজ করার অিভ�তা স�য় কেরন। বিরশাল �জলা �শাসেকর কায �ালেয় সহকারী
কিমশনার িহসােব িতিন কম �জীবন �� কেরন। বিরশােলর �গৗরনদী উপেজলায় সহকারী কিমশনার (ভূিম) িহসােব
কম �রত িছেলন এবং বিরশাল িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালেয় কিমশনােরর সহকারী িহসােব কাজ কেরন। িতিন
রা�ামা�ট, চ��াম ও কুিম�া  �জলার �নজারত �ডপু�ট কােল�র িহসােব কাজ কেরন। িতিন উপেজলা িনব �াহী
অিফসার িহসােব �া�ণবািড়য়া �জলার আখাউড়া উপেজলায় কম �রত িছেলন। এছাড়াও িতিন ম�া�জে�ট িহসােব
ঢাকা িবদু�ৎ িবতরণ কতৃ�প�, ি�তীয় সিচব িহসােব জাতীয় রাজ� �বাড�, অিতির� �জলা �শাসক িহসােব �নায়াখালী
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, িবিনেয়াগ �বােড�র এ��িকউ�টভ �চয়ারম�ােনর একা� সিচব িহসােব কম �রত িছেলন।
জনাব �মাহা�দ �মজবাহ ্উ��ন �চৗধুরী রাজশাহী �জলার �জলা �শাসক িহসােব মাঠ �শাসেনর ���পূণ � দািয়�
পালন কেরন। িতিন অথ �ৈনিতক স�ক� িবভােগ এবং মি�পিরষদ িবভােগ যু�সিচব িহসােব কম �রত িছেলন।
বাংলােদশ সরকােরর অিতির� সিচব িহসােব মি�পিরষদ িবভােগর ময �াদাপূণ � মি�পিরষদ ও িরেপা�ট�ং অনুিবভােগর
�ধান িহসােব দািয়� পালন কেরন। িতিন িবভাগীয় কিমশনার িসেলট িহসােব মাঠ �শাসেনর শীষ � পয �ােয় দািয়�
পালেনর অিভ�তা স�য় কেরন। এছাড়াও িতিন জন�শাসন ম�ণালেয়র িনেয়াগ, পেদা�িত ও ��ষণ অনুিবভােগ
অিতির� সিচব িহসােব দািয়� পালন কেরন। এ পেদ কাজ কের িতিন সরকােরর ‘মানব স�দ ব�ব�াপনায়’
���পূণ � ভূিমকা পালন কেরন।
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জনাব �মাহা�দ �মজবাহ ্উ��ন �চৗধুরী �দেশ-িবেদেশ অেনক �িত�ান ও িব�িবদ�ালয় িবিভ� �ময়ােদ �িশ�ণ
�হণ কেরন। ত�েধ� িভেয়তনাম ন�াশনাল একােডিম অব পাবিলক এ�াডিমিনে�শন, জাপােনর িকেয়ােটা �ুল অব
ল’, িস�াপুর িসিভল সািভ�স কেলজ, চায়িনজ একােডিম অব গভেন ��, টেরাে�া ইউিনভািস ��ট, নথ � ক�ােরািলনার
িডউক ইউিনভািস ��ট ইত�ািদ উে�খেযাগ�। কম �জীবেন িতিন দি�ণ-পূব � এিশয়া, দরূ�াচ�, মধ��াচ�, ইউেরাপ,
আেমিরকা ও অে�িলয়ার িবিভ� �দশ �মণ কেরেছন।

 

জনাব �চৗধুরী িসেলট িবভাগীয় কিমশনার িহসােব দািয়� পালেনর সময় ��� িবভাগীয় কিমশনার িহসােব ��াচার
পুর�ার �হণ কেরন।

 

জনাব �মাহা�দ �মজবাহ ্উ��ন �চৗধুরী ও িমেসস ফিরদা ইয়াসিমন এর একমা� স�ান মািসয়াত হািসন �চৗধুরী
��াক ইউিনভািস ��ট-�ত ক��উটার সােয়� ও ই��িনয়ািরং-এ অধ�য়নরত।


