
 

ম াোঃ মেজাউল আহসান 

 

জনাব ম াোঃ মেজাউল আহসান ০৫ নভেম্বে ২০১৯ খ্রিস্টাভে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাভেশ সেকাভেে সখ্রিব পভে 

পভোন্নখ্রত প্রাপ্ত হভে ০৬ নভেম্বে ২০১৯ খ্রিস্টাভে স্থানীে সেকাে, পল্লী উন্নেন ও স বাে  ন্ত্রণালভেে পল্লী উন্নেন ও স বাে 

খ্রবোভগ সখ্রিব খ্রহভসভব োখ্রেত্ব ্রহহণ কভেন  বততম ান পভে মগাগোভনে ূরভব তম খ্রতখ্রন  খ্রন্ত্রপখ্রেদে খ্রবোভগ তখ্রতখ্রে্ত  সখ্রিব পভে 

ক তমেত খ্রিভলন   

জনাব ম াোঃ মেজাউল আহসান খ্রবখ্রসএস (প্রশাসন) কযাডাভেে ৮  (১৯৮৬) ব্যাভিে একজন ক তমকততমা  খ্রতখ্রন ১৯৮৯ 

সাভল বাাংলাভেশ খ্রসখ্রেল সাখ্রে তমভস মগাগোন কভেন  খ্রতখ্রন মকন্দ্রীে ও  াঠ প্রশাসভনে খ্রবখ্রেন্ন গুরুত্বূরণ তম পভে োখ্রেত্ব পালন 

কভেভিন  খ্রতখ্রন  াঠ প্রশাসভন সহকােী কখ্র শনাে ও ম্যাখ্রজভেট, উপভজলা খ্রনব তমাহী তখ্রিসাে, তখ্রতখ্রে্ত  মজলা প্রশাসক 

এবাং মজলা প্রশাসক ও মজলা ম্যাখ্রজভেট, কুখ্র ল্লা সহ খ্রবখ্রেন্ন গুরুত্বূরণ তম পভে োখ্রেত্ব পালন কভেন  খ্রতখ্রন মকন্দ্রীে প্রশাসভন 

বাাংলাভেশ সেকাভেে উপসখ্রিব খ্রহভসভব জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালভে, উপসখ্রিব, যুগ্ম সখ্রিব ও তখ্রতখ্রে্ত  সখ্রিব খ্রহভসভব তর্ তম 

খ্রবোগ, তর্ তম  ন্ত্রণালভে এবাং তখ্রতখ্রে্ত  সখ্রিব খ্রহভসভব  খ্রন্ত্রপখ্রেদে খ্রবোভগ োখ্রেত্ব পালন কভেন   

জনাব ম াোঃ মেজাউল আহসান ১৯৬২ সাভল োংপুে মজলাে খ্র ঠাপুকুে উপভজলাে এক মুসখ্রল  সম্ভ্রান্ত পখ্রেবাভে 

জম্ম্রহহণ কভেন  খ্রতখ্রন দুই পুত্র সন্তাভনে জনক   

জনাব ম াোঃ মেজাউল আহসান  বাাংলাভেশ কৃখ্রদ খ্রবশ্বখ্রবদ্যালে মর্ভক ১৯৮৪ সাভল কৃখ্রদ খ্রবদভে খ্রবএসখ্রস (স্নাতক), 

১৯৮৫ সাভল কৃখ্রদ তত্ত্ব খ্রবদভে এ এসখ্রস এবাং ২০০৪ সাভল ইাংল্যাভেে The City and Guilds of London 

Institute মর্ভক Diploma in Software Applications খ্রড্রহী তজতমন কভেন  

বাাংলাভেশ খ্রসখ্রেল সাখ্রে তমভস মগাগোভনে পে হভত খ্রতখ্রন মেভশ-খ্রবভেভশ খ্রবখ্রেন্ন গুরুত্বূরণ তম প্রখ্রশক্ষণ ্রহহণ কভেভিন  

বাাংলাভেশ মলাক প্রশাসন প্রখ্রশক্ষণ মকন্দ্র হভত Managing at the Top-2 ও Senior Staff Course, 

BNCU & ISESCO হভত Development of Cultural Tourism in the Asian and 

Pacific মকাস তম, েখ্রক্ষন মকাখ্রেোে KOICA হভত Middle Management Course on 

Administration, যু্ত োভেে Duke University হভত Professional Development 

Program এবাং কানাডাে University of Ottawa হভত Public Private Partnership 

খ্রবদভে  উচ্চতে প্রখ্রশক্ষণ সম্পন্ন কভেন   

খ্রতখ্রন খ্রবখ্রেন্ন সা াখ্রজক ও কল্যাণমূলক সাংগঠভনে সাভর্ জখ্রিত  বততম াভন খ্রতখ্রন ঢাকাস্থ োংপুে মজলা সখ্র খ্রতে 

সোপখ্রতে োখ্রেত্ব পালন কেভিন   

োপ্তখ্রেক প্রভোজভন খ্রতখ্রন খ্রিখ্রলপাইন, োেত, খ্রেভেতনা , র্াইল্যাে, োখ্রশো, তভেখ্রলো ও িীনসহ খ্রবখ্রেন্ন মেশ 

সিে কভেভিন  


