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ড. আহমেদ মুসিরুছ িামেহীি 

   

ড. আহমেদ মুসিরুছ িামেহীি ৫ মে ২০২০ িামে প্রবািী কল্যাণ ও ববমদসিক কে মিংস্থাি েন্ত্রণােময়র িসিব 

সহমিমব ম াগদাি কমরি এবং ৩১ মি সডমিম্বর ২০২২ তাসরমে সিসিয়র িসিব সহমিমব পমদান্নসত োভ কমরি। 

১৯৯১ িামে বাংোমদি সিসভে িাসভমি মর িবে ব্যামির একজি কে মকতমা সহমিমব ম াগদামির পূমব ম সতসি 

জাহাঙ্গীরিগর সবশ্বসবদ্যাসেময়র ইংমরসজ সবভামগর মেকিারার সহমিমব প্রায় দু’বছর অধ্যাপিা কমরি। সতসি 

কাস্টেি কযাডামরর একজি িদস্য সহমিমব ১৮ বছর অভযন্তরীণ িম্পদ সবভামগর আওতায় জাতীয় রাজস্ব 

মবামড মর োঠ ও িীসতসির্ মারণী প মাময় সবসভন্ন গুরুত্বপূণ ম পমদ দাসয়ত্ব পােি কমরি। ২০০৯ িামে উপিসিব সহমিমব 

পমদান্নসত পাওয়ার পর  সকছু িেয় সতসি  প্রর্ািেন্ত্রীর কা মােময়র আওতার্ীি প্রাইমভটাইমজিি কসেিমি  কাজ 

কমরি। পমর প্রায় পাঁি বছর অর্ মসবভামগ দাসয়ত্ব পােি কমরি উপিসিব, যুগ্মিসিব ও অসতসরক্ত িসিব সহমিমব। 

 

ড. িামেহীমির জন্ম েয়েিসিংমহর গফরগাঁও উপমজোর িাঁেচূড়া গ্রামের এক িম্ভ্রান্ত আমোসকত পসরবামর, 

১৯৬৫ িামে। সিক্ষাসবদ সপতা (েরহুে) এ, সব, মুিমেহ উসিি আহমেদ [প্রর্াি সিক্ষক, গফরগাঁও ইিোসেয়া 

(িরকাসর) উচ্চ সবদ্যােয়; অন্যতে প্রসতষ্ঠাতা ও প্রসতষ্ঠাতা প্রর্াি সিক্ষক, িাঁেচূড়া উচ্চ সবদ্যােয়] ও সবদূষী 

োতা (েরহুে) মোছাাঃ হামজরা োতুমির  িয় িন্তামির কসিষ্ঠতে  সতসি। তাঁর ভাইমবামিরা িবাই উচ্চসিসক্ষত 

এবং স্ব স্ব মক্ষমে িাোসজকভামব প্রসতসষ্ঠত। 

 

সিক্ষা ও মপিাগত উভয় মক্ষমে অিার্ারণ কৃসতমত্বর স্বাক্ষর মরমেমছি সতসি। জাহাঙ্গীরিগর সবশ্বসবদ্যােময়র 

ইংমরসজ সবভাগ মর্মক অিাি ম ও োস্টাি ম উভয় পরীক্ষায় প্রর্ে মেসণমত প্রর্ে স্থাি অসর্কার কমরমছি। সিসভে 

িাসভ মমি প্রমবমির পর সহউবাট ম এইি হােমে মফমো সহমিমব গ্রযাজুময়ট স্টাসড িম্পন্ন কমরমছি যুক্তরামের দ্য  

মপিসিেভাসিয়া মস্টট ইউসিভাসি মটিমত এবং এেসবএ কমরমছি ঢাকা সবশ্বসবদ্যােময়র বাসণজয অনুষদ মর্মক। 

িব মমিষ, অমেসেয়া িরকামরর ে মাদাপূণ ম এিমডভার এওয়াড মি সিময় পাবসেক পসেসিমত সপএইিসড িম্পন্ন 

কমরমছি অমেসেয়ার সিন্ডাি ম ইউসিভাসি মটি মর্মক। বাংোমদমির মপ্রসক্ষমত ট্যামেিি ও গভমি মন্স সিময় করা তাঁর 

সপএইিসড অসভিন্দভম উক্ত সবশ্বসবদ্যােময়র 'ভাইি িযামন্সের'ি এওয়াড ম ফর ডক্টরাে সর্সিি এমেমেন্স' অজমি 

কমরমছ। তাঁর মবি সকছু গমবষণা প্রবন্ধ প্রকাসিত হময়মছ সবসভন্ন সপয়ার- সরসভউড আন্তজমাসতক জাি মামে। 

 

সতসি বাংোমদি পাবসেক এডসেসিমেিি মেসিং মিন্টার (সবসপএটিসি) কর্তমক পসরিাসেত দিে বুসিয়াসদ 

প্রসিক্ষণ মকাি ম এবং ৬৯তে এসিএসড মকামি ম মেষ্ঠ প্রসিক্ষণার্ী হওয়ার মগৌরব অজমি কমরি। 



 

পাবসেক ফাইিান্স সরফে ম, পাবসেক প্রসকউরমেন্ট, আন্তজমাসতক মিমগাসিময়িি ও  কর ব্যবস্থাপিািহ সবসভন্ন 

মপিাগত সবষময় মদমিসবমদি প্রসিসক্ষত  ড. িামেহীি  প্রসিক্ষক সহমিমবও দাসয়ত্ব পােি কমর র্ামকি। 

জিপ্রিািি, কর ব্যবস্থা ও অসভবািি সবষময় সতসি  প্রসিক্ষণ প্রদাি কমরমছি সবসপএটিসি, ন্যািিাে সডমফন্স 

কমেজ ও ঢাকা সবশ্বসবদ্যােময়র আইসবএিহ সবসভন্ন প্রসতষ্ঠামি। িাম্প্রসতক িেময় েেঅসভবািি ও েে 

কূটনিসতক সবষয়ক আমোিিায় সিয়সেত অংি সিমেি জাতীয় ও আন্তজমাসতক প মাময়। বাংোমদমির প্রসতসিসর্ 

সহমিমব সতসি ২০১৯ িামের অমক্টাবমর দুবাইময় অনুসষ্ঠত আবুর্াসব ডায়েমগ অসভবািী কেীমদর ফাইিাসন্সয়াে 

সেটামরসি সবষয়ক মিসেিামর মকা-মিয়ার এবং ২০২০ িামের জানুয়াসরমত ইকুময়ডমরর সকমটামত অনুসষ্ঠত 

মলাবাে মফারাে ফর োইমগ্রিি এন্ড মডমভেপমেন্ট (সজএফএেসড) কিফামরমন্স Reducing 

Vulnerabilities: Pathways to Regularization িীষ মক রাউন্ড মটসবে মিিমি মিয়ার 

সহমিমব দাসয়ত্ব পােি কমরি। 

 

উচ্চসিক্ষামর্ ম অবস্থাি করা ছাড়াও মপিাগত প্রসিক্ষণ, সিক্ষািফর এবং সিপাসক্ষক ও বহুপাসক্ষক আমোিিায় 

অংিগ্রহমণর উমিমে ড. িামেহীি এসিয়া, ইউমরাপ, উত্তর আমেসরকা, ল্যাটিি আমেসরকা, আসেকা ও 

অমেসেয়া েহামদমির সবসভন্ন মদি ভ্রেণ কমরমছি। 

 

ব্যসক্তগত জীবমি স্ত্রী ডাসেয়া পারভীি, পুে রাসফদ আহমেদ িামেহীি ও কন্যা জাসরি মুসিয়াতমক সিময় ড. 

িামেহীমির িংিার। ছােজীবি মর্মকই সতসি প্রগসতিীে সিন্তার্ারায় উিুদ্ধ এবং সৃজিিীে ও েিিিীে 

মেোমেসের িামর্ যুক্ত। তাঁর প্রকাসিত গ্রন্থিংখ্যা ৭। 

 

সতসি সবশ্বাি কমরি, জিপ্রিািমির একজি কেীর জন্য মিবামুেী েমিাভাব সিময় োনুমষর জন্য কাজ করাই 

স্রষ্টা ও মদমির প্রসত কৃতজ্ঞতা জািামিার মেষ্ঠ উপায়।  

  

 


