
মাননীয় শিল্প প্রশিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমমদ মজুমদার এমশি’র জীবন বৃত্তান্ত 

 
মাননীয় শিল্প প্রশিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমমদ মজুমদার ১৯৫০ সামলর ৩ মার্ চ ফেনী ফজলার শনজকাশলকাপুর গ্রামম এক সম্ভ্রান্ত মুসশলম 

িশরবামর জন্মগ্রহণ কমরন। িাঁর শিিা আলহাজ্ব মাওলানা নূর ফমাস্তো মজুমদার এবং মািা আলহাজ্ব ফদলবাহার ফবগম। মাওলানা নূর 

ফমাস্তো মজুমদার শিমলন উিমহামদমির একজন শবশিষ্ট আমলম। 

  

শনজকাশলকাপুর প্রাইমাশর স্কুল ফেমক জনাব কামাল আহমমদ মজুমদামরর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। শিশন িরশুরাম িাইলট হাইস্কুল ফেমক 

এস.এস.শস এবং রাজধানী ঢাকার সশলমুল্লাহ কমলজ ফেমক এইর্.এস.শস ও শিশগ্র িাি কমরন। ঢাকা শবশ্বশবদ্যালময় অধ্যয়নকালীন 

রাজননশিক হয়রাশনর জন্য কারাগামর োকায় রাষ্ট্রশবজ্ঞামন মাস্টাস চ োইনাল িরীক্ষা এবং আইন শবষময়র শিিীয় িাট চ িরীক্ষায় অংি 

শনমি িামরন শন। জনাব কামাল আহমমদ মজুমদার শবশিন্ন সমময় রাজননশিক হয়রাশনর স্বীকার হময় ৫ বিমররও অশধক সময় 

কারাগামর শিমলন। ২০০৭ সামলর ১/১১-এ জরুশর অবস্থা জাশরর ির সব চপ্রেম িাঁমক বনানীর শনজ বাসা ফেমক ফগ্রেিার করা হয়। 

  

জনাব কামাল আহমমদ মজুমদার িাত্রজীবমন তুম াড় িাত্রমনিা শিমলন। শিশন সশলমুল্লাহ কমলমজর িাত্রসংসমদর শনব চাশর্ি শজএস ও 

শিশি শিমলন। শিশন ঢাকা মহানগর িাত্রলীমগর শিন বার সিািশি এবং একই সামে ফকন্দ্রীয় কশমটির সাংস্কৃশিক সম্পাদমকর দাশয়ত্ব 

িালন কমরন। িাত্ররাজনীশি ফিমষ শিশন বাংলামদি আওয়ামী লীমগর রাজনীশির সামে ওিমপ্রািিামব জশড়ি হন এবং ঢাকা মহানগর 

আওয়ামী লীমগর শসশনয়র সহ-সিািশি শিমলন। বিচমামন শিশন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীমগর প্রধান উিমদষ্টা। শিশন একজন 

শবশিষ্ট শিল্প উমদ্যাক্তা, গামম চন্টস ইন্ডাশির অন্যিম িাময়াশনয়ার, শিক্ষানুরাগী, ক্রীড়া সংগঠক ও ফল ক। সাংবাশদকিার সামেও শিশন 

জশড়ি। শিশন ফমাহনা ফটশলশিিন শলশমমটি এবং এস.এস. এমগ্রা কমমেক্স শলশমমটমির ফর্য়ারম্যান। 

  

জনাব কামাল আহমমদ মজুমদার একজন বীর মুশক্তম াদ্ধা। ১৯৭১ সামল মহান মুশক্তযুমদ্ধ শিশন সশক্রয়িামব অংিগ্রহণ কমরন। ১৯৭৫ 

সামলর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনিাশবমরাধী র্ক্র জাশির শিিা বঙ্গবন্ধু ফি  মুশজবুর রহমানমক সিশরবামর হিযা করার ির সব চপ্রেম িাঁর 

ফনতৃমত্বই ঢাকা শবশ্বশবদ্যালময় প্রশিবাদ শমশিল হময়শিল এবং এজন্য িাঁমক একাশধকবার ফগ্রেিার করা হময়শিল। জাশির শিিা বঙ্গবন্ধু 

ফি  মুশজবুর রহমান িাঁমক অিযন্ত ফেহ করমিন এবং ফি  কামামলর সামে িাঁর ঘশনষ্ঠ বন্ধুত্ব শিল। 

  

শিশন বাংলামদমির ঐশিহযবাহী ফেষ্ঠ শবদ্যািীঠ মশনপুর উচ্চ শবদ্যালয় ও কমলমজর প্রশিষ্ঠািা ও গিশন চং বশির সামবক সিািশি। শিশন 

ঢাকার শমরপুমর অবশস্থি সরকাশর বঙ্গবন্ধু কমলজ, ফি  েশজলাতুমন্নিা ইসলাশমক মশহলা শিগ্রী কমলজ, বঙ্গবন্ধু শবদ্যাশনমকিন, কামাল 

আহমমদ মজুমদার স্কুল এন্ড কমলজ, ফদলবাহার প্রােশমক শবদ্যালয়সহ আরও অমনক শিক্ষা প্রশিষ্ঠামনর প্রশিষ্ঠািা। এিাড়া শমরপুর 

উদয়ন স্কুল, জান্নাি একামিশম হাইস্কুল, আদি চ উচ্চ শবদ্যালয়, কাজীিাড়া শিদ্দীশকয়া োশজল মাদ্রাসাসহ শমরপুমরর বহু শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠামনর সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুশনকায়মনর উমদ্যাগ গ্রহণ কমরন। এিাড়া শিশন র্লশন্তকা ক্রীড়ার্মক্রর প্রশিষ্ঠািা। জনাব কামাল 

আহমমদ মজুমদার জাশির শিিা বঙ্গবন্ধু ভ্রাম্যমান হাসিািামলর প্রশিষ্ঠািা। শিশন বাংলামদি অশলশম্পক অযামসাশসময়িমনর সিািশি 



ও এশিয়ান অযােমলটিক ফেিামরিমনর সদস্য। শিশন বাংলামদি অযামমর্ার অযােমলটিক্স ফেিামরিমনর সিািশি এবং সাকচ 

অযােমলটিক্স ফেিামরিমনর সহ-সিািশি শিমলন।  

  

জনাব কামাল আহমমদ মজুমদার বাংলা একামিশম, বাংলামদি ফরি শক্রমসন্ট ফসাসাইটি, বাংলামদি অন্ধ কল্যাণ সশমশি এবং ঢাকা 

শবশ্বশবদ্যালময় ফরশজষ্টাি চ গ্রাজুময়মটর আজীবন সদস্য এবং বঙ্গবন্ধু কৃশষ শবশ্বশবদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর শবশ্বশবদ্যালময়র সামবক শসমনট 

সদস্য।   

  

শিশন তিশর ফিািাক রপ্তানীর ফক্ষমত্র উমল্ল ম াগ্য অবদামনর স্বীকৃশিস্বরূি রাষ্ট্রিশি কতৃচক দুইবার জািীয় িদক অজচন কমরন এবং 

সমব চাচ্চ রপ্তাশনকারক ও একাধামর ৫ বার শসআইশি শনব চাশর্ি হন। শিশন মুশক্তযুদ্ধ ও সমাজ ফসবায় অবদামনর জন্য বুশদ্ধজীবী ফোরাম 

কতৃচক জািীয় স্বণ চিদমক ভূশষি হন। 

  

১৯৯০ সামল বৃহত্তর শমরপুর িো ঢাকা-১১ আসমন উি-শনব চার্মন িাঁর শবজয় ফজারপূব চক শিশনময় ফনয়া হয়। িরবিীমি শিশন ১৯৯৬ 

সামল অনুশষ্ঠি ৭ম জািীয় শনব চার্মন বাংলামদি আওয়ামী লীমগর মমনানীি প্রােী শহমসমব ঢাকা-১১ আসমনর জািীয় সংসদ সদস্য 

শনব চাশর্ি হন। ৭ম জািীয় সংসমদ শিশন িাক ও ফটশলম াগাম াগ মন্ত্রণালয় সম্পশকচি স্থায়ী কশমটির সিািশির দাশয়ত্ব িালন কমরন।\ 

  

২০০৮ সামলর ২৯ শিমসম্বর ৯ম জািীয় সংসদ শনব চার্মন বাংলামদি আওয়ামী লীমগর মমনানীি প্রােী শহমসমব জািীয় সংসদ সদস্য 

শনব চাশর্ি হন। শিশন ৯ম জািীয় সংসমদ শিটিিন কশমটি ও শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পশকচি স্থায়ী কশমটির সদস্য শিমলন।   

  

জনাব কামাল আহমমদ মজুমদার ২০১৪ সামলর ৫ জানুয়াশর ১০ম জািীয় সংসদ শনব চার্মন বাংলামদি আওয়ামী লীমগর মমনানীি প্রােী 

শহমসমব জািীয় সংসদ সদস্য শনব চাশর্ি হন। শিশন গৃহায়ণ ও গণপূিচ মন্ত্রণালয় সম্পশকচি স্থায়ী কশমটি এবং মৎস্য ও প্রাশণসম্পদ 

মন্ত্রণালয় সম্পশকচি স্থায়ী কশমটির সদস্য শহমসমব দাশয়ত্ব িালন কমরন। 

  

শিশন ৩০ শিমসম্বর, ২০১৮ অনুশষ্ঠি একাদি জািীয় সংসদ শনব চার্মন ঢাকা-১৫ আসন ফেমক পুনরায় সংসদ সদস্য শনব চাশর্ি হন এবং 

৭ জানুয়াশর, ২০১৯ বিচমান সরকামরর শিল্প প্রশিমন্ত্রী শহমসমব দাশয়ত্বিার গ্রহণ কমরন। 

  

জনাব কামাল আহমমদ মজুমদার বাংলা, ইংমরশজ, উদু চ ও শহশি িাষায় িারদিী। শিশন যুক্তরাজয, যুক্তরাষ্ট্র, জাম চানী, ফ্রান্স, র্ীন, 

জািান, িারি, সুইমিন, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া, ফিনমাকচ, হংকং, ফকাশরয়া, শসঙ্গাপুর, োইল্যান্ড, ইমিামনশিয়া, শমির, ইরানসহ শবমশ্বর 

অমনক ফদি সের কমরমিন। এিাড়া িশবত্র হজ্ব এবং ওমরাহ্ িালমনর উমদ্দমে ফসৌশদ আরব ভ্রমণ কমরন। 

  

শমমসস িাশহদা কামাল িাঁর সহধশম চণী এবং িাঁরা দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তামনর গশব চি শিিামািা। শমমসস িাশহদা কামাল এস.এস 

এমগ্রা কমমেক্স শলশমমটমির িশরর্ালক।   

  

কৃশষ ও মৎস্য  ামার, গাি লাগামনা, বাগান করা, িশু-িাশ  িালন, ফ লাধুলাসহ সামাশজক কম চকামন্ড শনমজমক জশড়ি রা া িাঁর 

অন্যিম ি । 

 


