খা কার মা ািফ র রহমান এনিডিস

খা কার মা ািফ র রহমান বিরশাল জলার বােকরগ উপেজলায় এক স া সিলম পিরবাের জ হণ
কেরন। িতিন ব াপনা িবষেয় াতেকা র িডি এবং ঢাকা িব িব ালয় হেত এল.এল.িব িডি অজন
কেরন। এত তীত িতিন Bangladesh University of Professionals হেত Master of
Strategy & Development Studies িডি অজন কেরন। িতিন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
অিতির সিচব পদমযাদা কমকতা। িতিন ১৯৯১ সােল ৯ম িবিসএস ( শাসন) ক াডাের যাগদান কেরন।
যাগদােনর পর থেক িতিন িবিভ পেদ িবিভ উপেজলা, জলা ও ম ণালেয় কাজ কেরেছন। ১৯৯১ সােল
চ াম িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয় সহকারী কিমশনার িহেসেব যাগদান কেরন। ১৯৯১-৯২ সােল িতিন
সহকারী কিমশনার িহেসেব নামগ জলা শাসেকর কাযালেয় দািয় পালন কেরন। পরবত েত িতিন
সহকারী কিমিশনার ( িম) িহেসেব প য়াখালী জলার কলাপাড়া এবং গলািচপা উপেজলায় কমরত িছেলন।
িতিন থম িণর ািজে ট এবং িসিনয়র সহকারী কিমশনার িহেসেব প য়াখালী, িসেলট এবং
মৗলভীবাজার জলায় দািয় পালন কেরন। উপেজলা িনবাহী অিফসার িহেসেব রা ামা ও িপেরাজ র
জলায় এবং অিতির জলা শাসক (রাজ ) িহেসেব বর না জলায় কাজ কেরন। এত তীত িতিন
অিতির জলা শাসক (রাজ /সািবক) এবং অিতির জলা ািজে ট িহেসেব ঝালকা জলায় কমরত
িছেলন। িতিন ঝালকা জলা পিরষেদর ধান িনবাহী কমকতা িহেসেবও দািয় পালন কেরন। জলা
শাসক িহেসেব িতিন ভালা ও নায়াখালী জলায় কাজ কেরেছন। তৎপরবত েত িতিন উপসিচব িহেসেব
া ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়ও কাজ কেরেছন। এছাড়া অিতির িবভাগীয় কিমশনার িহেসেব লনা
িবভােগ কমরত িছেলন। ২০১৫ ি াে িতিন সিচব িহেসেব পেদা িত পান এবং ২০১৭ ি াে
এনিডিস কাস সফলতার সােথ স
কেরেছন। অিতির সিচব িহেসেব িশ ম ণালেয় কাজ কেরেছন।
এছাড়া িতিন ব অিধদ ের মহাপিরচালক িহেসেব কমরত িছেলন। িতিন দেশ িবেদেশ িবিভ সিমনার ও
িশ ণ কম িচেত অংশ হণ কেরেছন এবং এ উপলে িবে র িবিভ দশ মণ কেরেছন- (USA, চীন,
ভারত, দি ণ কািরয়া, িসংগা র, লংকা, িভেয়তনাম, থাই া , সৗিদআরব, েয়ত, অে িলয়া,
কানাডা িত)। িতিন বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর মহাপিরচালক পেদ ০৩ ন ২০২০ ি া যাগদান
কেরন। এর েব িতিন ময়মনিসংহ িবভােগ িবভাগীয় কিমশনার িহেসেব কমরত িছেলন।
ি গত জীবেন িতিন িববািহত এবং এক ক া ও এক স ােনর জনক।
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