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ড. মমাোঃ মফিজুর রহমান 

 

বাাংলাদেশ সরকাদরর সাদবক অতিতরক্ত সতিব ড. মমাোঃ মফিজুর রহমান, গত ২৮ ফডসেম্বর ২০২০ তাফরখ ক্ষুদ্র ও 

মাঝাফর ফিল্প িাউসেিন (এেএমইএি) এর ব্যবস্থাপনা পফরচালক (এমফড) ফহসেসব ম াগদান কসরন। এ পসদ ম াগদাসনর 

পূসব ে ফতফন গত ২৭ মিব্রুয়াফর ২০১৮ তাফরখ মেসক ৩১ আগষ্ট ২০২০ তাফরখ প েন্ত বাাংলাসদি ফিল্প কাফরগফর েহায়তা মকন্দ্র 

(ফবটাক) এর মহাপফরচালক পসদ কম েরত ফিসলন। ড. রহমান বফরিাল মেলার ফহেলা উপসেলার এক েম্ভ্রান্ত মুেফলম পফরবাসর 

১৯৬১ োসলর ০১লা মেসেম্বর তাফরখ েন্ম গ্রহণ কসরন। বাবা ফিসলন মেনাবাফহনীর কযাসেন এবাং মা গৃফহনী। মমঘনা নদীসত 

বাফিঘর ফবলীন হওয়ায় ১৯৮৪ েন মেসক তাঁর পফরবার িরীয়তপুর মেলার মগাোইরহাট উপসেলার স্থায়ী বাফেন্দা। ঢাকা 

ফবশ্বফবদ্যালসয়র ব্যবস্থাপনা ফবভাগ মেসক ফবকম (েম্মান) (ফিতীয় মেণীসত প্রেম স্থান),  এমকম (প্রেম মেণী) পাে কসরন। 

কম েেীবসন প্রসবসির পর ফতফন োতীয় ফবশ্বফবদ্যালয় মেসক প্রাইসভট পরীক্ষােী ফহসেসব এলএলফব, মনদারল্যােে এর 

Maastricht ফবশ্বফবদ্যালসয়র Maastricht School of Management মেসক Management Control and 

Management Information System (MCMIS) ফবষসয় মপাস্ট গ্রাজুসয়ট ফডগ্রী  এবাং রােিাহী ফবশ্বফবদ্যালসয়র 

অধীন আইফবএে মেসক পফরসবি স্টাফডে ফবষসয় ফপএইচফড ফডগ্রী অেেন কসরন।   

আরব বাাংলাসদি ব্যাাংসক প্রসবিনার ফহসেসব ১৯৮৭ োসল কম েেীবন শুরু কসরন। এর পর প্রায় একই েমসয় 

ফবশ্বফবদ্যালসয় ফিক্ষকতার সুস াগ এবাং ফবফেএে পরীক্ষায় উত্তীণ ে হসল ড. রহমান ১৯৮৮ োসলর ১৫ মিব্রুয়াফর ফবফেএে প্রিােন 

কযাডাসর ম াগদান কসরন। মনায়াখালী, রাঙ্গামাটি, ময়মনফোংহ, গাইবান্ধা, সুনামগঞ্জ ও ঝালকাঠি মেলায় েহকারী কফমিনার, 

েহকাফর কফমিনার (ভূফম), এলএও, উপসেলা ফনব োহী অফিোর, মেলা পফরষদ েফচব, বাাংলাসদি মলাক প্রিােন প্রফিক্ষণ 

মকসন্দ্রর পফরচালক ফহসেসব দাফয়ত্ব পালন কসরন। মাঠ প োসয় দাফয়ত্ব পালসনর িাঁসক িাঁসক ফতফন মনৌ পফরবহন, পফরসবি ও 

বন মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং বঙ্গভবসন মহামান্য রাষ্ট্রপফতর েফচবালসয় ফেফনয়র েহকারী েফচব এবাং মৎস্য ও 

প্রাফণেম্পদ মন্ত্রণালসয়র উপেফচব ফহসেসব দাফয়ত্ব পালন কসরন।  

প্রিােন কযাডাসরর েদস্য হসয়ও ড. মমাোঃ মফিজুর রহমান দু-দু‘বার ফবসদসি বাাংলাসদি ফমিসন কাে করার অপূব ে 

সুস াগ মপসয়সিন। ফতফন ধম ে মন্ত্রণালয় হসত হজ্জ কাউসেলর ফহসেসব মেৌফদ আরসব (জুন ২০০৭ মেসক োনুয়ারী ২০০৯) এবাং 

ফবটাসক ম াগদাসনর অব্যবফহত পূসব ে অে েননফতক েম্পকে ফবভাসগর অধীসন বাাংলাসদি দূতাবাে মরাম, ইতালীসত (আগস্ট ২০১২ 

হসত ১২ োনুয়াফর ২০১৮ প েন্ত) ইসকানফমক কাউসেলর ফহসেসব কম েরত ফিসলন। ফতফন মরাসম অবফস্থত োফতোংসঘর ফতনটি 

প্রফতষ্ঠান খাদ্য ও কৃফষ োংস্থা (এিএও), ইন্টারন্যািনাল িাে ির এফগ্রকালচারাল মডপলপসমন্ট (ইিাদ) এবাং ফবশ্ব খাদ্য 

কম েসূফচ (ডফিউএিফপ) মত ফবকল্প স্থায়ী প্রফতফনফধ ফহসেসব বাাংলাসদসির প্রফতফনফধত্ব কসরন। ড. রহমানই একমাত্র বাাংলাসদফি 

ফ ফন েব েপ্রেম ২০১৫ োসল ফে-৭৭ মরাম চাোসরর ভাইচ মচয়ার এবাং ২০১৬ োসল মচয়ারপাে েসনর দাফয়ত্ব পালন কসরন। 

ফতফন কফমটি অন ওয়ার্ল্ে ফুড ফেফকউফরটি (ফেএিএে) এর ব্যযসরা মমম্বার ফহসেসব দু‘মটা উপ-কফমটির মচয়ারম্যাসনর দাফয়ত্ব 

পালন কসরন। তািািও ফতফন এিএও‘র মপ্রাগ্রাম কফমটি, িাইনাে কফমটি ও ফলগ্যাল কফমটির ফনব োফচত েদস্য ফহসেসব দাফয়ত্ব 

পালন কসরন। ২০১৪ োসলর Second International Conference on Nutrition (ICN2) এর মরাম ফডক্লাসরিসন 
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তাঁরই মদয়া প্রস্তাবনা গৃহীত হওয়ায় োফতোংঘ ২০১৬ মেসক ২০২৫ েময়কালসক পুফষ্ট দিক (International Decade 

for Nutrition) মঘাষণা কসরসি। তাঁর প্রসচষ্টাসত বাাংলাসদি ২০১৬-২০১৮ মময়াসদ ফবশ্ব খাদ্য কম েসূফচর ফনব োহী কফমটির 

েদস্য ফনব োফচত হসয়সি। এিািাও ফতফন এিএও, ইিাদ এবাং ডফিউএিফপ‘র প্রায় েকল কফমটি, উপকফমটিেহ ফবফভন্ন ইসভসন্ট 

মচয়ারপাে েন/প্যাসনফলষ্ট/মডাসরটসরর দাফয়ত্ব পালন কসরসিন।  

 
তবটাদকর মহাপতরিালক তহদসদব োতিত্ব পালন কাদল তিতন তবটাদকর জদের ৫৮ বছর পর তবটাক আইন ২০১৯ 

প্রণিন,  তবটাদকর জন্য জনপ্রশাসন পেক অজজন এবাং উক্ত প্রতিষ্ঠাদনর  জন্য েীর্ জ মমিােী তিশনাতর মাষ্টার প্লান প্রণিন কদরন 

যার আওিাি তবটাদক নানামূখী উন্নিন কায জক্রম এখন িলমান রদিদছ।  

 

মেৌফদ আরব এবাং ইতালীসত চাকফরর সুবাসদ অবস্থান করা িািাও প্রফিক্ষণ ও েরকাফর দাফয়সত্বর অাংি ফহসেসব ড. 

রহমান ফেঙ্গাপুর, মালসয়ফিয়া, ইসন্দাসনফিয়া, তুরস্ক, ফভসয়তনাম, ইউএেএ, ইউসক, নরওসয়, োম োফন, মবলফেয়াম, 

মনদারল্যেে, গ্রীে, সুইোরল্যাে, ফ্রাে, োইল্যাে, মসরাক্ক, লাওে, ইকুসয়ডর, মনপাল, ফিফে, েসলামন আইল্যাে, োসমায়া, 

োউে মকাফরয়া, ওমান, োংযুক্ত আরব আফমরাত, অফষ্ট্রয়া, োম োফন, মলাসভফনয়া, মরাসয়ফিয়া, আলসবফনয়া, োফব েয়া, মকফনয়া, 

ইফেওফপয়া, মাফল, ফেসয়রা ফলওন, ফগফন, লাইসবফরয়া, ভারত, চীন, অসষ্ট্রফলয়া এবাং োপান ভ্রমণ কসরন।  

 
ব্যফক্তগত েীবসন ফতফন দুই পুত্র েন্তাসনর েনক। তার বি মিসল বতেমাসন অসেফলয়ার চালে ে ডারউইন 

ফবশ্বফবদ্যালসয়র প্রভাষক এবাং মিাট মিসল আসমফরকার মলাফরডা ইনফস্টটিউট অব মটকসনালফে (এিআইটি) মেসক এযাফভসয়িন 

ম্যাসনেসমন্ট ফবষসয় গ্রাডুসয়েিন েম্পন্ন কসরসি। তার স্ত্রী বাাংলাসদি মবতাসর ফনেস্ব ফিল্পী ফহসেসব কম েরত।  


