
মা বর িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা িবভাগ
এবং 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর নবিন  সিচব, িম ম ণালয়

জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান িপএএ- র 
জীবনােল



ঐিতহ বাহী ঢাকা িবভােগর মা বর িবভাগীয় কিমশনার এবং গণ জাত ী 
বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় অিতির  সিচব জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান 

িপএএ ১৯৬৪ সােলর ২৫ ম লনা জলার এক স া  সিলম পিরবাের 
জ হণ কেরন।



• ত র িপতার নাম জনাব মাঃ িমজা র রহমান, জননী বগম াহার।



জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান সই  জােসফ হাই ল থেক ১৯৭৯ সােল 
থম িণেত মা িমক পরী া এবং সরকাির িবএল কেলজ থেক ১৯৮১ সােল 

উ  মা িমক পরী ায় উ ীণ হন। 



পরবত েত িতিন রাজশাহী িব িব ালেয়র পদাথিব ান িবভাগ থেক ১৯৮৬ সােল 
াতেকা র িডি  অজন কেরন।



কমজীবেন িতিন জাপােনর জাইকা এবং রাে র িডউক ইউিনভািস  থেক 
উ তর িশ ণ হণ কেরন। 



িতিন বাংলােদশ িসিভল সািভস (িবিসএস) শাসন ক াডােরর দশম ােচর একজন 
কমকতা



১৯৯১ সােলর ১১ িডেস র িতিন সহকারী কিমশনার িহেসেব িবভাগীয় কিমশনার, 
ঢাকা িবভাগ, ঢাকা এর কাযালেয় যাগদান কেরন।



দীঘ ২৮ বছর ৯ মাস ও ১৫ িদেনর বণাঢ  কমজীবেন জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান 
িপএএ মাঠ শাসেনর সকল ের এবং ক ীয় শাসেনর ণ পেদ কমকাল 

অিতবািহত িছেলন।



িতিন সহকারী কিমশনার ও ািজে ট িহেসেব ফিরদ র ও যেশার জলায় কমরত 
িছেলন



সহকারী কিমশনার িহেসেব Refugee Relief & Repatriation 
Commissioner Office, ক বাজাের কমরত িছেলন



িতিন সহকাির কিমশনার ( িম) িহেসেব যেশার জলার কশব র উপেজলায় 
কমরত িছেলন।



িতিন সাত ীরা জলার তালা ও ি য়া জলার মারখালী উপেজলার উপেজলা 
িনবাহী অিফসার িহেসেব দািয়  পালন কেরন।



পরবত েত িতিন যেশার জলার অিতির  জলা শাসক িহেসেব দািয়  পালন 
কেরন।



িতিন ১ আগ  ২০১১ থেক ০১ লাই ২০১৪ সাল পয  জলা শাসক ও িব  
জলা ািজে ট িহেসেব ঐিতহ বাহী ও াচীন যেশার জলায় কমরত িছেলন। 



িবিসএস াশাসন ক াডােরর মাঠ পযােয়র সেবা  পদ িবভাগীয় কিমশনার। িসেলট 
িবভােগর কিমশনার িহেসেব দ তা ও নােমর সে  দািয়  পালেনর পর মাননীয় 

ধানম ী শখ হািসনা তােক ঢাকা িবভােগর দািয়  দান কেরন।



িতিন ১৩ জা য়াির ২০২০ থেক অ াবিধ ঢাকা িবভােগর মা বর কিমশনার 
িহেসেব অত  আ া ও িন ার সে  দািয়  পালন কের যাে ন। 



মাঠ শাসেনর পাশাপািশ িতিন ক ীয় শাসেনর িবিভ  ের িবেশষ কের 
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ অ ণী িমকা পালন কের চেলেছন।



িতিন Standard Computer Training Course এ
Programmer Access to Information (A2I) এর পিরচালক ও 

ক  পিরচালক িহেসেব বণাঢ  কমকাল অিতবািহত কেরন।



এছাড়া িবিসএস শাসন ক াডাের যাগদােনর েব িতিন লনা পাবিলক কেলেজ 
ভাষক িহেসেব কমরত িছেলন। 



আমােদর আজেকর অ ােনর মা বর ধান অিতিথ ত র বণাঢ  ও আেলাক-উ ল 
কমকােল জাতীয় ও আ জািতক পযােয় উে খেযা  র াের িষত হন।



Electronic Asia Award-2011



UISC Sustainability িবষেয়  জলা শাসক-২০১২



 জলা শাসক-২০১২ িহেসেব জাতীয় াথিমক িশ া পদক



মাননীয় ধানম ীর অ ািধকার ক  ত ব এক  বািড় এক  খামার কে  
অন  অবদােনর জ   জলা শাসক-২০১৩ পদেক িষত হন।



জনেসবায় িবেশষ অবদােনর ী িত প িতিন ২০১৬ সােল শাসেনর সেবা  
স াননা জন শাসন পদক অজন কেরন।



এছাড়া িসেলট িবভােগর িবভাগীয় কিমশনার থাকাকালীন ত র েযা  ন ে  
িসেলট িবভাগ জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস-২০১৯- ত  িবভােগর র ার 

অজন কের।



িতিন মা বর িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা িহেসেব গত অথবছের 
াচার র ার অজন কেরন।



ত  ও যাগােযাগ ি  খােত অন  অবদােনর ী িত প মাঃ মা ািফ র 
রহমান, িপএএ, িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা মেহাদয় ক ি  িণেত ত  ও 
যাগােযাগ ি  িবভাগ িডিজটাল বাংলােদশ র ার ২০২০-এ িষত কেরেছ৷



মাঃ মা ািফ র রহমান র সহধিমনী িম  শারিমন আফেরাজ- ক িনেয় ত েদর 
খী পািরবািরক জীবেন রেয়েছ একজন  ও একজন ক া।



ত েদর জ  ক া িমজ জহাত রহমান, কিন   জনাব মাঃ রািফদ রহমান
এবং জামাতা সয়দ এহসা র রহমান ি  



Tomorrow 
is another 
day! 


