
 
 

মাঃ মা তাক হাসান, এনিডিস 
চয়ার ান, িবিসক 

 
জনাব মাঃ মা তাক হাসান, এনিডিস ১৪ ফ য়াির, ২০১৯ তািরেখ বাংলােদশ  ও র িশ  কেপােরশন এর 

চয়ার ান পেদ যাগদান কেরন। গত ৩১ বছর চা ির জীবেন িতিন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সিচবালয় এবং 

মাঠ শাসেনর ণ পেদ অিতির  সিচব,  সিচব, উপসিচব, উপেজলা িনবাহী অিফসার, সহকারী কিমশনার, 

িহেসেব দািয়  পালন কেরন।  

িতিন বাংলােদশ িষ িব িব ালেয়র মাৎ  িব ান অ ষদ হেত ১৯৮৪ সেন িব.এস.িস অনাস িডি  এবং ১৯৮৫ সেন 

মা াস িডি  অজন কেরন। পরবত েত িতিন ভারত থেক িডে ামা এবং াশনাল িডেফ  কেলজ থেক এনিডিস িডি  

অজন কেরন। িতিন িব.িস.এস, ১৯৮৬ ােচর (৮ম) শাসন ক াডােরর একজন কমকতা। শাসন ক াডাের যাগদােনর 

েব িতিন জনতা াংেক িসিনয়র অিফসার িহেসেব কমরত িছেলন। িব.িস.এস শাসন ক াডাের রাজশাহী িবভাগীয় 

কিমশনােরর কাযালেয় যাগদােনর পর িতিন  জলা শাসেকর কাযালয়, ঠা রগ ও এ যাগদান কেরন। তাছাড়া, িতিন 

ির িজ িরিলফ কিমশনােরর কাযালয় এবং রািহ া শরনাথ  িশিবর, ক বাজার এ দািয়  পালন কেরন। িতিন ানীয় 

সরকার িবভােগ িবিভ  শাখায় দািয়  পালনসহ সিচেবর একা  সিচব িহেসেব কাজ কেরন। মাঠ পযােয় িতিন উপেজলা 

িনবাহী অিফসার িহেসেব িকেশারগ  জলার কিরমগ  উপেজলােত দািয়  পালন কেরন।  িতিন ইউএনিডিপ এবং ইস 

ফাউে শন ফর টকিনেকল কা-অপােরশন নামক িত ােন ৬ বছেরর অিধক সময় িলেয়েন দািয়  পালন কেরন।   িতিন 

িশ া ম ণালয়াধীন উ িশ া মােনা য়ন কে  েজ  ােনজেম , মিনটিরং ও ইভা েয়শন উইং এর ধান িহেসেব 

কাজ কেরন। িতিন বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  এবং র ানী উ য়ন েরােত মহাপিরচালক িহেসেব দািয় ব 

পালন কেরন।  িবিসক এর চয়ার ান পেদ  যাগদােনর েব িতিন া  সবা িবভােগর অিতির  সিচব (উ য়ন) িহেসেব 

কমরত িছেলন।  

িতিন ময়মনিসংহ জলাধীন ি শাল উপেজলার সা য়া ইউিনয়েনর সা য়া েম স া  সিলম পিরবাের জ হণ কেরন। 

ি  জীবেন িতিন এক  স ােনর জনক।                                                                                                                             

পশাগত দািয়  পালেনর জ  িতিন ভারত, িমশর, চীন, দি ণ কািরয়া, জাপান, থাই া , মালেয়িশয়া, ইে ােনিশয়া, 

িফিলিপন  , লংকা, ওমান, রাজ  ইেডন, জামানী, ডনমাক, অি য়া, ন, ি স, মািকন রা  মন কেরন। 

একজন পশাদার আমলা িহেসেব িতিন সব সময়  িন া ও সততার সােথ দািয়  পালন করার চ া কেরন।  


