প্রোফোইল
ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয়েি সরিব জনাব নমাোঃ আবদুস সামাদ রবরসএস (প্রোঃ)
ক্যাডায়িি ১৯৮৫ ব্যায়িি ক্মমক্র্মা। রর্রন গর্ ১১ নসয়েম্বি ২০১৭ র্ারিয়ে
ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে ভািপ্রাপ্ত সরিব রহয়সয়ব ন াগদান ক্য়িন। গর্ ৪ এরপ্রল
২০১৮ র্ারিয়ে রর্রন সরিব পয়দ পয়দান্নরর্ পান। ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে
ন াগদায়নি পূয়ব ম রর্রন খুলনাি রবভাগীে ক্রমশনাি রিয়লন।
জনাব সামাদ র্াঁি ক্মমজীবন শুরু ক্য়িন ১৯৮৬ সায়ল, পল্লী রবদুযর্ােন নবায়ড মি
এরজএম রহয়সয়ব। রর্রন ১৯৮৮ সায়লি ১৫ নেব্রুোিী র্ারিয়ে যুব ও ক্রীড়া
মন্ত্রণালয়ে সহক্ািী সরিব পয়দ ন াগ নদন। রর্রন ১৯৯১ হয়র্ ১৯৯৭ প মন্ত
স্থানীে সিক্াি রবভায়গ সহক্ািী সরিব/রসরনেি সহক্ািী সরিব পয়দ রনয়োরজর্ রিয়লন। রর্রন ১৯৯৭ সাল হয়র্
১৯৯৯ প মন্ত রসিাজগয়েি িােগে উপয়জলাে এবং ১৯৯৯ হয়র্ ২০০১ প মন্ত সুনামগয়েি রবশ্বম্ভিপুয়ি উপয়জলা
রনব মাহী অরেসাি রিয়লন। রর্রন ২০০৩ হয়র্ ২০০৬ প মন্ত ননত্রয়ক্ানা নজলাে অরর্রিক্ত নজলা প্রশাসক্ রহয়সয়ব
ক্াজ ক্য়িন। রর্রন ২০০৬ হয়র্ ২০০৮ প মন্ত পরিয়বশ অরিদের্য়িি পরিিালক্ পয়দ রনয়োরজর্ রিয়লন। রর্রন
২০০৯ সায়ল পিিাস্ট্র প্ররর্মন্ত্রীি এক্ান্ত সরিব রহয়সয়ব দারেত্ব পালন ক্য়িয়িন। ২০০৯-২০১১ সায়ল রর্রন
সার্ক্ষীিাি নজলা প্রশাসক্ রিয়লন। ২০১২ সায়ল রর্রন িাজশাহী উন্নেন ক্র্তপম য়ক্ষি নিোিম্যান রনযুক্ত হন এবং
দু' বিি দারেত্ব পালন ক্য়িন। ২০১৪ সায়ল রর্রন খুলনাি রবভাগীে ক্রমশনাি রনযুক্ত হন।
জনাব সামাদ ১৯৯৪ সায়ল রসরনেি সহক্ািী সরিব, ২০০৬ সায়ল উপসরিব, ২০১২ সায়ল যুগ্ম সরিব এবং ২০১৫
সায়ল অরর্রিক্ত সরিব পয়দ পয়দান্নরর্ পান। রর্রন ২০১১ সায়ল সার্ক্ষীিাি নজলা প্রশাসক্ থাক্াক্ায়ল নদয়শি নেষ্ঠ
নজলা প্রশাসক্ রনব মারির্ হন।
জনাব সামাদ ১৯৬১ সায়ল নশিপুি নজলাি নারলর্াবাড়ী উপয়জলাে জন্ম গ্রহন ক্য়িন। রর্রন ১৯৭৬ সায়ল
নারলর্াবাড়ী র্ািাগে হাই স্কুল নথয়ক্ প্রথম রবভায়গ এসএসরস পাশ ক্য়িন। রর্রন ঢাক্া ক্য়লজ নথয়ক্ কৃরর্য়ত্বি
সায়থ এইিএসরস পাশ ক্য়িন। রর্রন মেমনরসংহ কৃরি রবশ্বরবদ্যালে নথয়ক্ এরগ্রক্ালিাি ইরেরনোরিংএ রবএসরস
রডগ্রী অজমন ক্য়িন। পিবর্ীয়র্ রর্রন মায়ক্মটংএ এমরবএ ক্য়িন।
জনাব সামাদ েয়িন নেরনং, ওোক্মশপ, রমটং ও নসরমনাি উপলয়ক্ষ রবয়শ্বি রবরভন্ন নদশ ভ্রমন ক্য়িয়িন। রর্রন
১৯৮৯ সায়ল জাইক্াি উয়দ্যায়গ ইউথ নডরলয়গশন রনয়ে জাপান সেি ক্য়িন। রর্রন জামমারন, যুক্তিাষ্ট্র, যুক্তিাজয,
দ: নক্ারিো, নেন, মালয়েরশো, রেরলপাইন, ভাির্ ও ক্ানাডা সেি ক্য়িয়িন।
জনাব সামাদ এক্জন ক্রব। র্াঁি এক্ারিক্ ক্রবর্াি বই প্রক্ারশর্ হয়েয়ি। র্াঁি প্রক্ারশর্ ক্াব্যগ্রয়েি ময়ে "শুভ্র
সমুজ্জ্বল", " রশরশয়ি জীবন ক্য়ল্লাল", " ঘাস েরড়ংয়েি নজাৎস্না স্নান" উয়ল্লেয় াগ্য। রর্রন মুরক্তযুয়েি এক্জন
গয়বিক্। নশিপুয়িি শহীদ মুরক্তয় াো নাজমুয়লি উপি র্াঁি নলো "জল নজািনাে নাজমুল" বহুল প্রশংরসর্ এক্ট
গয়বিনা গ্রে।
জনাব সামাদ রববারহর্। স্ত্রী সুলর্ানা রনলুোি জাহান, পুত্র র্ানভীি র্াজওোি ও ক্ন্যা োরিহা র্াসয়নাভায়ক্
রনয়ে র্াঁয়দি সুেী পরিবাি।

