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জনাব বমাোঃ মরহবু হক 

রসরনয়র সরচব 

ববসামররক রবমান পররবহন ও পযটৃন মন্ত্রণায় 



জনাব মমাোঃ মহবু ক ১৯৮৮ ালর ১৫ মেব্রুয়াহর 
রাজলাী হবভাগীয় কহমলনালরর কাযযালয় কারী 
কহমলনার ও মযাহজলেট হললব মযাগদালনর মাধ্যলম 
রকাহর চাকহর শুরু কলরন। মাঠ প্রলালনর হবহভন্ন 
পযযালয়র পলদ বগুড়া, ামহনরাট, খুনা, বহরলা, যললার 
ও চট্ট্রগাম মজায় চাকহর কলরন। প্রলাহনক কালজর 
পালাপাহল হবহভন্ন মজায় হবজ্ঞ মযাহজলেট হললব অতযন্ত 
দক্ষতা ও ুনালমর ালথ দাহয়ত্ব পান কলরলেন। 

হতহন উপলজা হনবযাী অহোর হললব চট্টগ্রালমর ীতাকুন্ড উপলজায় দীঘয ৩ 
বেলররও মবলী ময় অতযন্ত কমযদক্ষতা ও উলদযালগর মাধ্যলম রকালরর 
উন্নয়নমূক কমযকাণ্ড হবহভন্ন কাযযক্রলম হনলয়াহজত মথলক াধ্ারণ মানুলর 
অতযন্ত কালের কমযকতয া হললব পহরহচহত াভ করলত ক্ষম ন। উপলজায় দাহয়ত্ব 
পানকাল প্রাথহমক হলক্ষা হবস্তালর গুরুত্বপূণয ভূহমকা পালনর স্বীকৃহতস্বরূপ 
প্রাথহমক ও গণহলক্ষা মন্ত্রণায় মথলক ২০১০ াল হতহন মেষ্ঠ কমযকতয া হললব 
স্বণযপদলক ভূহত ন। 

ংহক্ষপ্ত কমযজীবন 



প্রলালনর একজন কমযকতয া হললব াধ্ারণ মানুলর কযালণ নানামুখী কাজ 
করার জনয ২০১১ াল মাদার মতলরা হরাচয  কাউহন্প কতৃয ক তাাঁলক ‘মাদার 
মতলরা স্বণযপদক ২০১১'-এ ভূহত করা য়। মজা প্রলাক ও মজা মযাহজলেট 
হললব ততা ও দক্ষতার ালথ পযযায়ক্রলম দটুি মজায় দাহয়ত্ব পানকাল 
প্রলানলক গণমানুলর মদারলগাড়ায় হনলয় যাওয়ার বযহতক্রমী কাযযক্রম গ্রণ কলর 
বযস্তলরর মানুলর কালে জনহপ্রয় লয় ওলঠন। 

হতহন রকালরর অতযন্ত গুরুত্বপূণয ও চযালহজং পদ মজা 
প্রলাক ও মজা মযাহজলেট হললব যললার ও ঢাকা মজায় 
৩ বেলররও মবহল ময় দাহয়ত্ব পান কলরন। হলক্ষার প্রহত 
প্রচন্ড অনুরালগর বহোঃপ্রকাল হললব যললালরর মজা 
প্রলাক থাকাকাল হতহন যললার কালক্টলরট সু্ক প্রহতষ্ঠা 
কালক্টলরট ভবলনর মু্মলখ জাহতর হপতা বঙ্গবনু্ধ মলখ 
মুহজবুর রমালনর দহৃিনন্দন মুযরা স্থাপন কলরন। 

ংহক্ষপ্ত কমযজীবন 



ংহক্ষপ্ত কমযজীবন 

জনাব মমাোঃ মহবু ক মজা প্রলাক হললব পদায়লনর 
পূবয পযযন্ত হচবায় ও অধ্ীনস্থ ংস্থায় ২০০০ া লত 
প্রায় ৬ বের দক্ষতার ালথ দাহয়ত্ব পান কলরন। হতহন 
২০১২ াল যুগ্ম-হচব হললব পলদান্নহত াভ কলর 
জনপ্রলান মন্ত্রণালয় এহপহড পলদ দাহয়ত্ব পান কলরন। 
হতহন ২০১৫ াল অহতহরক্ত হচব পলদ পলদান্নহত প্রাপ্ত 
লয়ও এহপহড হললব হকেুহদন দাহয়ত্ব পান মলল স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়র ুরক্ষা মবা হবভালগ মযাগদান কলর অতযন্ত 
ুনালমর ালথ কাজ কলরন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংালদল রকালরর লবযাচ্চ পদ হচব হললব পলদান্নহত মপলয় 

২০১৮ াল মবামহরক হবমান পহরবন ও পযযটন মন্ত্রণালয়র দাহয়ত্ব গ্রণ 
কলরন। অত্র মন্ত্রণালয় মযাগদালনর পর মন্ত্রণায়, বাংালদল মবামহরক হবমান 
চাচ কতৃয পক্ষ, বাংালদল পযযটন কলপযালরলন, বাংালদল টুযহরজম মবাডয  ও হবমান 
বাংালদল এয়ারাইন্প ইতযাহদ ংস্থামূলর াহবযক কাযযক্রমলক স্বচ্ছ, গহতলী, 
জবাবহদহতামূক ও জনবান্ধব করার লক্ষয হনর ও কলঠার পহরেম কলরলেন। 



পরবতীলত হতহন  ২০১৯ াল হহনয়র হচব হললব 
পলদান্নহত াভ কলরন। হহভ াহভয ল মযাগদালনর 
পর জনাব মমাোঃ মহবু ক মপলাগত হবহভন্ন প্রহলক্ষলণ 
অংলগ্রণ কলরন। রকারী দাহয়লত্বর অংল হললব 
হতহন মদলল-হবলদলল হবহভন্ন ভা, কমযলাা ও 
মহমনালর অংলগ্রণ কলরন। এ মন্ত্রণালয় তাাঁর 
কমযদক্ষতা ও গহতলী মনতৃত্ব এবং মবামহরক হবমান 
পহরবন খালত প্রধ্ানমন্ত্রীর হনলদযলনা বাস্তবায়লন 
হবলল েতা অজয ন করায় তাাঁর মযাগযতার ঠিক 
মূযায়ন কলর মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী তাাঁলক চাকহরর 
মময়াদ মল ওয়ার পর এক বেলরর জনয চুহক্তহভহিক 
হনলয়াগ প্রদান কলরন।  
 

ংহক্ষপ্ত কমযজীবন 



জনাব মমাোঃ মহবু ক-এর হদকহনলদযলনা, 
হনর উলদযাগ, গহতলীতা ও আন্তহরক 
লযাহগতায় প্রায় বাইল াজার মকাটি টাকা 
বযলয় যরত লাজাা আন্তজয াহতক 
হবমানবন্দলরর ৩য় টাহমযনা হনমযাণ 
প্রকলের কাজ শুরু লয়লে। মাননীয় 
প্রধ্ানমন্ত্রী গত ২৮ হডলম্বর ২০১৯ তাহরলখ 
এ মমগাপ্রকলের উলবাধ্ন কলরন। 

এোড়া, তাাঁর হক্রয় হনলদযলনায় লাআহব’র 
বহধ্যত অভযন্তরীণ াউজ উলবাধ্ন করা 
লয়লে। তাাঁর কমযকাল লাআহব’র এক্সলপাটয  
কালগযা এলপ্রান হনমযাণ, মজনালর এহভলয়লন 
যাঙ্গার হনমযাণ, োয়ার এলপ্রান প্রকে, 
টাহমযনা ভবন- ১ ও ২-এর ংস্কার কাজ 
ালত মনয়া লয়লে।  

মবহবচক-এ অবদান 



মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর হনলদযলনায় দইু াজার মকাটি 
টাকার অহধ্ক বযলয় হললটর ওমানী আন্তজয াহতক 
হবমানবন্দর ম্প্রারণ প্রকে হনমযালণর কাজ শুরুর 
মক্ষলত্র তাাঁর রলয়লে অপহরীম অবদান। 

এোড়া, হবমানবন্দলরর রানওলয় ওভারলকরণ কাজ, 
হলট-ন্ডন-হলট ফ্লাইট চাুকরণ, সয়দপুর 
হবমানবন্দলরর আগমনী াউজ উলবাধ্ন, কক্সবাজার 
হবমানবন্দলরর পযালজার টাহমযনা ভবলনর হনমযাণ ও 
রানওলয় ম্প্রারণ কালজ গহতলীতা আনয়ন ও 
হবমানবন্দর উন্নয়ন কালজর প্রথম পযযায়, চট্টগ্রালমর 
লা আমানত আন্তজয াহতক হবমানবন্দলরর রানওলয় 
ওভারলকরণ, যললার হবমানবন্দলরর টাহমযনা ভবন 
হনমযাণ কালজর অগ্রগহতলত তাাঁর হবলল ভূহমকা 
উলেখলযাগয। 

মবহবচক-এ অবদান 



জনাব মমাোঃ মহবু ক-এর পহরকেনা ও 
পরামললয মুহজববয উপলক্ষয লাআহব’র 
আন্তজয াহতক টাহমযনা ভবলনর মু্মলখ 
স্থাপন করা লয়লে জাহতর হপতা বঙ্গবনু্ধ 
মলখ মুহজবুর রমান-এর ুদলৃয মুযরা, 
টাহমযনা ভবলনর অভযন্তলর স্থাপন করা 
লয়লে বঙ্গবনু্ধর জীবন ও আদললযর উপর 
রহচত বইপত্র-ম্বহত ‘মুহজব কনযার’ এবং 
বয়স্ক ও হবলল চাহদাম্পন্ন যাত্রী ও 
মুহক্তলযাদ্ধালদর জনয তথযলবা-ম্বহত 
হহনয়র হটিলজন কনযার।  

মবহবচক-এ অবদান 



মবহবচক-এর দাপ্তহরক কালজ 
গহতলীতা, স্বচ্ছতা, জবাবহদহতা 
আনয়লনর স্বালথয শুদ্ধাচার মকৌল 
বাস্তবায়ন, অহভলযাগ প্রহতকার বযবস্থা 
প্রণয়ন, বাহযক কমযম্পাদন চুহক্ত 
বাস্তবায়ন ও উদ্ভাবনী কমযূহচ গ্রণ ও 
তা যথামলয় বাস্তবায়লন জনাব মমাোঃ 
মহবু লকর দাবযদা অনুলপ্ররণা ও 
উৎা অনস্বীকাযয। 
তাাঁর মজারালা ভূহমকা, াবযক্ষহণক মহনটহরং ও হক্রয় উলদযালগর েশ্রুহতলত 
বতয মান মলয়র চাহদার ালথ ঙ্গহত মরলখ ৩৩ বের পর মবহবচক-এ প্রায় 
২,৫০০ নতুন জনব ম্বহত াংগঠহনক কাঠালমা আজ প্রায় চূড়ান্ত। 
মবহবচক-এর উন্নয়ন, ামহগ্রক কমযকাণ্ড এবং যুলগাপলযাগী একটি হনলয়াগহবহধ্ 
উপার মদয়ার মক্ষলত্র তার হনর ও একহনষ্ঠ কমযপ্রলচিালক মবহবচক দীঘযহদন 
কৃতজ্ঞতার ালথ স্মরণ করলব। 

মবহবচক-এ অবদান 



জনাব মমাোঃ মহবু ক বালগরাট মজার েহকরাট উপলজার খপুর 
গ্রালমর এক ম্ভ্রান্ত পহরবালর জন্গ্রণ কলরন। হতহন খুনা যাবলরটহর সু্ক ও 
হবএ কলজ মথলক যথাক্রলম মাধ্যহমক ও উচ্চ মাধ্যহমক পরীক্ষায় কৃহতলত্বর 
ালথ উিীণয ন। পরবতীলত হতহন রাজলাী হবশ্বহবদযায় লত রাষ্ট্রহবজ্ঞান 
হবলয় হবএ (অনায) ও এমএ হডহগ্র অজয ন কলরন। বযহক্তগত জীবলন হতহন এক 
কনযা ন্তালনর জনক। তাাঁর ধ্হমযনী সয়দা আেলরাজা মবগম একই বযালচর 
প্রলান কযাডালরর একজন কমযকতয া হেলন। হতহন অহতহরক্ত হচব হললব 
মস্বচ্ছায় চাকহর লত অবর গ্রণ কলরন। 

আমরা জনাব মমাোঃ মহবু লকর বযহক্তগত ও পাহরবাহরক জীবলনর 
ুখ, মৃহদ্ধ ও ুস্থতা এবং ভহবযত জীবলনর েতা কামনা করহে। 

বযহক্তজীবন 


