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ডঃ এম িমজা র রহমান, মহাপিরচালক, বাড; গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর একজন অিতির  সিচব। 

িতিন ১৯৮৮ সােল িবিসএস শাসন ক াডাের যাগদান কেরন। িতিন ১৯৬৩ সােল া ণবািড়য়া জলার সদর 

উপেজলায় জ হন কেরন। িশ াজীবেন িতিন ঢাকা িব িব ালয় এর ব াপনা িবভাগ থেক াতক 

(স ান) ও াতেকা র িড ী স  কেরন। পরবত েত ২০০২ সােল িতিন চক জাত  থেক অথনীিতেত 

এমএস ও মাইে া ফাই া  এর উপর ড েরট িডি  লাভ কেরন। িতিন সরকারী চা রীেত মাঠ শাসনসহ 

িবিভ  িবভাগ ও ম নালেয় দ তার সােথ দািয়  পালন কেরন। কমজীবেন পশাগত দ তা উ য়েনর 

িনিমে  িতিন বশ িক  আ জািতক িশ েণ অংশ হন কেরন। যার মে  রাজ  থেক 

“Leadership”, া  থেক “Financial Management”, থাই াে র HDFF থেক “Project 

Management, Monitoring and Evaluation” ও AIT থেক “Effective Management 

Skills Development Using IT Applications” এবং িভেয়তনাম থেক “Public 

Administration” ইত ািদ উে খেযা । িতিন দেশ িবেদেশ অেনক সিমনার, কনফাের  ও ওয়াকশেপ 

অংশ হণ কেরেছন। যার মে  রেয়েছ ২০০৭ সােল ােভিনয়ােত িব াংেকর Economic 

Development Forum ক ক আেয়ািজত “Annual Bank Conference on Development 

Economics”।  

ডঃ এম িমজা র রহমান ২০১৮ সােলর জা য়ারী মাস থেক বােডর মহাপিরচালক িহেসেব দািয়  পালন  

করেছন। ইেতা েব িতিন ২০১৫ সাল থেক র -২ এর ক  পিরচালক িহেসেব সফলভােব িহেসেব দািয়  

পালন কেরেছন। এছাড়া িতিন সৗিদ আরেবর বাংলােদশ তাবােস ইকেনািমক কাউি লর পেদ ায় প চ 

(০৫) বছর দািয়  পালন কেরেছন। িতিন অথৈনিতক স ক িবভােগ চা ির করার বােদ িবিভ  উ য়ন 

সহেযাগী দশ ও সং ার সােথ ি -পাি ক ও ব -পাি ক সভায় অংশ হন কেরন। এছাড়া জ া  ইসলািমক 

ডেভলপেম  াংক (আইিডিব) এর সােথ বাংলােদেশর অথৈনিতক উ য়েনর জ  আিথক সহায়তার িবষেয় 

কাজ কেরেছন।  

ডঃ এম িমজা র রহমান িবেদশী ভাষা যথা ফরাসী, আরবী এবং চক ভাষা শখার জ  িশ ন িনেয়েছন। 

িতিন জাপান, মালেয়িশয়া, বলিজয়াম, ভারত, থাই া , সং  আরব আিমরাত, িভেয়তনাম, াভািনয়া, 

ইজার া , চক িরপাবিলক, া , জামািন, রাজ , র , ইটািল িত দশ মন কের অিভ তা 

অজন কেরেছন।  


