ড. আহমেদ মুনিরুছ সামেহীি
ড. আহমেদ মুনিরুছ সামেহীি ১৯ িমেম্বর ২০২০ সামে প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংমকর পনরচােিা পর্ ষমদর চচয়ারম্যাি নহমসমব চ াগদাি
কমরি। নিনি ৫ চে ২০২০ সামে প্রবাসী কল্যাণ ও ববমদনিক কেষসাংস্থাি েন্ত্রণােময়র সনচব নহমসমব চ াগদাি কমরি। এর আমগ
নিনি প্রায় চসায়া দুই বছর এই েন্ত্রণােময় অনিনরক্ত সনচব নহমসমব কেষরি নছমেি। বাাংোমদি নসনেে সানেষমসর িবে ব্ামচর এই
কেষকিষা কাস্টেস কযাডামরর একজি সদস্য নহমসমব ১৯৯১ সমি কযাডার সানেষমস চ াগদাি কমরি এবাং ১৮ বছর অেযন্তরীণ সম্পদ
নবোমগর আওিায় জািীয় রাজস্ব চবামড ষর োঠ ও িীনিনির্ ষারণী প ষাময় নবনেন্ন গুরুত্বপূণ ষ পমদ দানয়ত্ব পােি কমরি। ২০০৯ সামে
উপসনচব নহমসমব পমদান্ননি পাওয়ার পর নকছু সেয় নিনি প্রর্ািেন্ত্রীর কা ষােময়র আওিার্ীি প্রাইমেটাইমজিি কনেিমি কাজ
কমরি। পমর প্রায় পাঁচ বছর অর্ ষনবোমগ দানয়ত্ব পােি কমরি উপসনচব, যুগ্মসনচব ও অনিনরক্ত সনচব নহমসমব।
ড. সামেহীমির জন্ম েয়েিনসাংমহর গফরগাঁও উপমজোর িাঁখচূড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আমোনকি পনরবামর, ১৯৬৫ সামে। নিক্ষানবদ
নপিা (েরহুে) এ, নব, মুসমেহ উনিি আহমেদ [প্রর্াি নিক্ষক, গফরগাঁও ইসোনেয়া (সরকানর) উচ্চ নবদ্যােয়; অন্যিে প্রনিষ্ঠািা ও
প্রনিষ্ঠািা প্রর্াি নিক্ষক, িাঁখচূড়া উচ্চ নবদ্যােয়] ও নবদূর্ী োিা (েরহুে) চোছাাঃ হামজরা খাতুমির িয় সন্তামির কনিষ্ঠিে নিনি।
িাঁর োইমবামিরা সবাই উচ্চনিনক্ষি এবাং স্ব স্ব চক্ষমে সাোনজকোমব প্রনিনষ্ঠি।
নিক্ষা ও চপিাগি উেয় চক্ষমে অসার্ারণ কৃনিমত্বর স্বাক্ষর চরমখমছি নিনি। জাহাঙ্গীরিগর নবশ্বনবদ্যােময়র ইাংমরনজ নবোগ চর্মক
অিাস ষ ও োস্টাস ষ উেয় পরীক্ষায় প্রর্ে চেনণমি প্রর্ে স্থাি অনর্কার কমরমছি। নসনেে সানেষমস প্রমবমির পর নহউবাট ষ এইচ হােমে
চফমো নহমসমব গ্রযাজুময়ট স্টানড সম্পন্ন কমরমছি যুক্তরামের দ্য চপিনসেোনিয়া চস্টট ইউনিোনস ষটিমি এবাং এেনবএ কমরমছি ঢাকা
নবশ্বনবদ্যােময়র বানণজয অনুর্দ চর্মক। সব ষমির্, অমেনেয়া সরকামরর ে ষাদাপূণ ষ এিমডোর এওয়াড ষস নিময় পাবনেক পনেনসমি
নপএইচনড সম্পন্ন কমরমছি অমেনেয়ার নিন্ডাস ষ ইউনিোনস ষটি চর্মক। বাাংোমদমির চপ্রনক্ষমি ট্যামেিি ও গেমি ষন্স নিময় করা িাঁর
নপএইচনড অনেসন্দেষ উক্ত নবশ্বনবদ্যােময়র 'োইস চযামন্সের'স এওয়াড ষ ফর ডক্টরাে নর্নসস এমেমেন্স' অজষি কমরমছ। িাঁর চবি নকছু
গমবর্ণা প্রবন্ধ প্রকানিি হময়মছ নবনেন্ন নপয়ার- নরনেউড আন্তজষানিক জাি ষামে।
নিনি বাাংোমদি পাবনেক এডনেনিমেিি চেনিাং চসন্টার (নবনপএটিনস) কর্তষক পনরচানেি দিে বুনিয়ানদ প্রনিক্ষণ চকাস ষ এবাং ৬৯িে
এনসএনড চকামস ষ চেষ্ঠ প্রনিক্ষণার্ী হওয়ার চগৌরব অজষি কমরি।
পাবনেক ফাইিান্স নরফেষ, পাবনেক প্রনকউরমেন্ট, আন্তজষানিক চিমগানিময়িি ও কর ব্বস্থাপিাসহ নবনেন্ন চপিাগি নবর্ময়
চদমিনবমদি প্রনিনক্ষি ড. সামেহীি প্রনিক্ষক নহমসমবও দানয়ত্ব পােি কমর র্ামকি। জিপ্রিাসি, কর ব্বস্থা ও অনেবাসি নবর্ময়
নিনি প্রনিক্ষণ প্রদাি কমরমছি নবনপএটিনস, ন্যািিাে নডমফন্স কমেজ ও ঢাকা নবশ্বনবদ্যােময়র আইনবএসহ নবনেন্ন প্রনিষ্ঠামি।
সাম্প্রনিক সেময় েেঅনেবাসি ও েে কূটনিনিক নবর্য়ক আমোচিায় নিয়নেি অাংি নিমেি জািীয় ও আন্তজষানিক প ষাময়।
বাাংোমদমির প্রনিনিনর্ নহমসমব নিনি ২০১৯ সামের অমক্টাবমর দুবাইময় অনুনষ্ঠি আবুর্ানব ডায়েমগ অনেবাসী কেীমদর ফাইিানন্সয়াে
নেটামরনস নবর্য়ক চসনেিামর চকা-মচয়ার এবাং ২০২০ সামের জানুয়ানরমি ইকুময়ডমরর নকমটামি অনুনষ্ঠি চলাবাে চফারাে ফর
োইমগ্রিি এন্ড চডমেেপমেন্ট (নজএফএেনড) কিফামরমন্স Reducing Vulnerabilities: Pathways to
Regularization িীর্ ষক রাউন্ড চটনবে চসিমি চচয়ার নহমসমব দানয়ত্ব পােি কমরি।
উচ্চনিক্ষামর্ ষ অবস্থাি করা ছাড়াও চপিাগি প্রনিক্ষণ, নিক্ষাসফর এবাং নিপানক্ষক ও বহুপানক্ষক আমোচিায় অাংিগ্রহমণর উমিমে ড.
সামেহীি এনিয়া, ইউমরাপ, উত্তর আমেনরকা, ল্যাটিি আমেনরকা, আনেকা ও অমেনেয়া েহামদমির নবনেন্ন চদি ভ্রেণ কমরমছি।
ব্নক্তগি জীবমি স্ত্রী ডানেয়া পারেীি, পুে রানফদ আহমেদ সামেহীি ও কন্যা জানরি মুনিয়ািমক নিময় ড. সামেহীমির সাংসার।
ছােজীবি চর্মকই নিনি প্রগনিিীে নচন্তার্ারায় উিুদ্ধ এবাং সৃজিিীে ও েিিিীে চেখামেনখর সামর্ যুক্ত। িাঁর প্রকানিি গ্রন্থসাংখ্যা
৭।
নিনি নবশ্বাস কমরি, জিপ্রিাসমির একজি কেীর জন্য চসবামুখী েমিাোব নিময় োনুমর্র জন্য কাজ করাই স্রষ্টা ও চদমির প্রনি
কৃিজ্ঞিা জািামিার চেষ্ঠ উপায়।

