মাননীয় িতম ী

ড. বীেরন িশকদার
িতম ী, যুব ও ীড়া ম ণালয়

ড.
বীেরন িশকদার এম.িপ একজন া ও নামধণ রাজনীিতিবদ। বতমােন িতিন গণ জাত ী
বাংলােদশ সরকােরর যুব ও ীড়া ম ণালেয়র িতম ীর দািয়ে িনেয়ািজত রেয়েছন। ১৯৪৯ সােলর ১৬ই
অে াবর মা রা জলার শািলখা উপেজলার অ গত িসংড়া ােম তাঁর জ । বেড় উেঠেছন একই জল
হাওয়ায়। ড. িশকদার বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর াথ িহেসেব তাঁর সংসদীয় আসন মা রা-২ হেত
িনবািচত িতনবােরর সংসদ সদস ।
ড. িশকদার মাধ িমক ও উ

মাধ িমক িশ া সমাপন কেরন যেশার িশ া বােডর অধীন। পরবত েত

াতক ও াতেকা র িড ী লাভ কেরন রাজশাহী িব িবদ ালয় হেত। পশায় িতিন একজন আইন ব বসায়ী।
বনাঢ রাজৈনিতক ক ািরয়ার রেয়েছ এ রাজনীিতিবেদর। ছা রাজনীিতর মাধ েম রাজৈনিতক জীবেনর
সূচনা। ১৯৬৮-৬৯ সােল িছেলন বৃহ র যেশার জলা ছা লীেগর সভাপিত। আইয়ুব িবেরাধী আে ালেন
গ ত সবদলীয় ছা সং াম পিরষেদরও যেশার জলার আহবায়ক িছেলন এই নতা। ১৯৬৯ সােলর
গণঅভু ােনর মূল িভি রিচত হেয়িছল মূলত সবদলীয় ছা সং াম পিরষেদর হাত ধের। থম
জন িতিনিধ িনবািচত হন ১৯৮৫ সােল শািলখা উপেজলা চয়ারম ান িহেসেব। পরবত েত ১৯৯৬ সাল
থেক এ পয মহান সংসেদর সদস িহেসেব িনবািচত হেয়েছন িতনবার। জাতীয় সংসেদর সদস েপ িতিন
বািনজ ও িশ া ম ণালয় সংসদীয় াি ং কিম র এবং পাবিলক আ ার টিকং কিম র সদস িহেসেব
দািয় পালন কেরেছন। িতিন ব ও পাট ম ণালেয়র সংসদীয় াি ং কিম র সভাপিত িহেসেবও
সফলতার সােথ দািয় পালন কেরন।
িনজ এলাকায় িবিভ উ য়নমূলক ও কল াণধম কমকাে র জন িতিন সবজনিবিদত। মহ দপুর ও
শািলখা উপেজলার ভৗত অবকাঠােমা িনমান ও আধুিনক সড়ক যাগােযােগর পকার ড. িশকদার এ
এলাকার সড়ক উ য়ন ও িবিভ ি জ, কালভাট তিরর পাশাপািশ ায় ১০০ কা টাকা ব েয় মহ দপুর

মধুমিত নদীর এলাংখালী ঘােট িনমান কেরেছন শখ হািসনা সতু ।
িদেয়েছন আধুিনক সকল সুিবধা সংবিলত ইনেডার

ীড়াে মী মা রাবাসীেক উপহার

িডয়াম, িত া কেরেছন পূনা

জলা

িডয়াম।

িবেদ াৎসাহী ড. িশকদার মহ দপুর, শািলখা উপেজলার মানুেষর মােঝ িশ ার আেলা ছড়ােত িত া
কেরেছন ০৪ িশ া িত ান। সর তী িশকদার ু ল এ কেলজ, শািলখা, িবহারীলাল িশকদার িডি
কেলজ, শািলখা, আড়পাড়া িড ী কেলজ, শািলখা এবং
বীেরন িশকদার আদশ ু ল এ ড কেলজ,
মহ দপুর-আজ পিরণত হেয়েছ এ এলাকার মানুেষর ােণর িত ােন। িবহারীলাল িশকদার িড ী কেলজ
ইেতামেধ মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনায় জাতীয়করণ হেয়েছ।
িশ া ও সামািজক ে অসামান অবদােন ড. িশকদার কলকাতা িব িবদ ালয় হেত ভূ িষত হেয়েছন ‘‘িব
আর আে দকর পুর ার’’ এবং ২০১৫ সােল অল ইি য়া িভ ু সংঘ কতৃ ক স ািনত হেয়েছন ‘‘লড বু
আ জািতক শাি পুর ার’’ এর ীকৃ িতেত।
ড. বীেরন িশকদার মন কেরেছন পৃিথবীর িত মহােদশীয় অ েলই। মাননীয় ধানম ীর সফরস ী
িহেসেবও তাঁর মন অিভ তা রেয়েছ। মহান হাউজ অব লডেসর আম েন িতিন যু রােজ র পালােমে
গণত ও আইেনর শাসন িবষেয় ব ব রেখেছন। অংশ হন কেরেছন াসেগা’ ত অনুি ত কমনওেয়লথ
গমস, িনউিজল াে অনুি ত ি েকট িব কাপ, ািজেলর অিলি ক আেয়াজন, ভারেত অনুি ত এস এ
গমস এবং িফফা হডেকায়াটাস, সুইজারল াে অনুি ত
াটস এিথকস এ িলডারিশপ সািমটসহ ভূ ত
িব
ীড়া আেয়াজেন। িব দরবাের বাংলােদেশর িতিনিধ কেরেছন কািরয়া ও কাজাক ােন অনুি ত
এি ডািপং কনফােরে , তু রে আেয়ািজত OIC যুব ও ীড়া সে লন এবং জািতসংঘ কতৃ ক আেয়ািজত
৬ ইেকাসক যুব ফারাম ইত ািদ। ড. িশকদার জািতসংেঘর ইেকাসক সে লেন দ ভাষেণ SDG অজেন
বাংলােদেশর দৃঢ় ত য় ব কের বেলন MDG অজেনর মত SDG ল অজেনও বাংলােদেশর সফলতা
থাকেব।
ড. িশকদার ব ি জীবেন িববািহত। তাঁর সহধিমনী মিত শাি লতা িশকদার িশি ত ও গৃহবধু। এই সুখী
দ িত এক পু ও এক কন া স ােনর জনক-জননী। কন া মিত িবউ িশকদার াতেকা র শেষ
বতমােন ব ব ু শখ মুিজব মিডেকল িব িবদ ালেয় কমরত এবং পু
অিমতাভ িশকদার ব বসা
শাসেন অধ য়ন কেরেছন। বতমােন একজন পুেরাদ
ড.

বীেরন িশকদার এম.িপ যুব ও

২০১৪।

র পশাজীিব ব বসায়ী ও উেদ া া।

ীড়া ম ণালেয়র িতম ী িহেসেব শপথ হণ কেরন ১২ জানুয়াির

