
সিচব 

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর স ািনত সিচব জনাব মাহা দ আ ু া  যবু ও ীড়া  ম ণালেয় সিচব পেদ ২৬ আগ  ২০১৮ তািরেখ যাগদান কেরন। 
জনাব মাহা দ আ ু া  ২৮ ফ য়াির ১৯৬০ সােল জামালপেুর জ হণ কেরন। তাঁর িপতা মিছর উি ন আহা দ এবং মাতা রািজয়া খাতুন। িতিন ঢাকা িব িবদ ালয় 
থেক পিরসংখ ােন াতেকা র িডি  অজন কের ১৯৮৪ সােলর িব.িস.এস. পরী ায় উ ীণ হেয় ১৯৮৬ সােল সহকারী কিমশনার িহেসেব জলা শাসেকর কাযালয়, 
া ণবািড়য়ায় যাগদান কেরন। এরপর িতিন উপেজলা ম ািজে ট িহেসেব হিবগ  জলার চুনা ঘাট ও বািনয়াচং উপেজলায় এবং চাঁদপরু জলার হাজীগ  উপেজলায় 

দািয়  পালন কেরন। রিভিনউ ডপু  কােল র িহেসেব িতিন নােটার ও ঢাকা জলায় দািয়  পালন কেরন। পরবত েত িতিন উপেজলা িনবাহী অিফসার িহেসেব ভালা 
জলার ভালা সদর ও মিু গ  জলার লৗহজং উপেজলায়  দািয়  পালন কেরন। এরপর িতিন িসিনয়র সহকারী সিচব ও উপসিচব িহেসেব জন শাসন ম ণালয় এবং া  
ও পিরবার কল াণ ম ণালেয় দািয়  পালন কেরন। জন শাসন ম ণালেয় কমরত থাকা অব ায় ২০০৫ সােল িতিন ামেফাড ইউিনভািস  হেত এম.এসিস. ইন 
কি উটার সাই  িডি  অজন কেরন।েজলা শাসক িহেসেব খাগড়াছিড় জলায় দািয়  পালন শেষ ব ব াপনা পিরচালক িহেসেব িতিন বাংলােদশ ওভারসীজ ইম য়েম  
এ  সািভেসস িলিমেটড, ঢাকায় যাগদান কেরন। এখােন দািয়  পালন শেষ িতিন অিতির  সিচব িহেসেব পনুরায় জন শাসন ম ণালেয় যাগ দন। জন শাসন ম ণালয় 
থেক িতিন মাঠ শাসেনর সেবা  পদ িবভাগীয় কিমশনার িহেসেব চ ােম দািয়  পালন কেরন। এরপর ২০ িডেস র ২০১৫ তািরেখ সরকােরর ভার া  সিচব িহেসেব 
িব.িস.এস. শাসন একােডিমেত র র পেদ যাগদান কেরন এবং গত ১৪ জনু ২০১৬ তািরেখ বাংলােদশ সরকােরর ভার া  সিচব হেত সিচব পদমযাদায় পেদা িত পান 
এবং ১৯ অে াবর ২০১৬ তািরখ পয  র র পেদ পণূ দািয়  পালন কেরন। যবু ও ীড়া ম ণালেয়র সিচব পেদ যাগদােনর পেূব িশ  ম ণালেয় ও িনবাচন কিমশন 
সিচবালেয়র সিচব পেদ কমরত িছেলন। িতিন তাঁর এ সদুীঘ কমজীবেন িব.এম.এ.; সােভ এ  সেটলেম ; আইন ও শাসন কাস; বিুনয়ািদ িশ ণ কাস; কি উটার 
এ াওয়ারেনস ও ওয়াড েসিসং; এ.িস.এ.িড কাস; িসসেকা িরিজওনাল একােডিম, বেুয়ট থেক িস.িস.এন.এ; িব.িপ.এ. .িস থেক MATT-2 এবং ভারত থেক হাডওয় ার 
এ  নটওয়ািকং শালাইজড া াম ভৃিত িনং স  কেরন।জনাব মাহা দ আ ু া  িশ ণ এবং সরকাির কােজ ভারত, জাপান, অে িলয়া, িনউিজল া ,  
অি য়া, লাওস, থাইল া , মালেয়িশয়া, িস াপরু, িভেয়তনাম, চীন, বাহরাইন, জডান, ইউএই, কিনয়া, লাইেবিরয়া, ঘানা, সেনগাল, আইভিরেকা , দি ণ কািরয়া, 
ািজল, া , যু রা , িচিল, মি েকা, জ ামাইকা, পানামা, আেজি না, কলি য়াসহ িবিভ  দশ মণ কেরেছন। ব ি গত জীবেন িতিন এক পু  ও এক কন ার জনক। 
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