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প্রধান রনর্ বাহী কর্ বকর্বা 

ঢাকা দরিণ রিটি কর্ বারিশন 

 

ফরিদ আহাম্মদ ০৯ মর্, ২০২১ র্ারিরে প্রধান রনর্ বাহী কর্ বকর্বা, ঢাকা দরিণ রিটি কর্ বারিশন এি দারিত্বভাি গ্রহণ 

করিন। রর্রন রর্রিএি প্রশািন কযাডারিি ১১র্র্ ব্যাচ এি িদস্য ও িিকারিি একজন অরর্রিক্ত িরচর্। রিরভল 

িারভবরি রর্রন ২৮ র্ছি এি অরধক ির্ি গণপ্রজার্ন্ত্রী র্াাংলারদশ িিকারিি িরচর্ালি এর্াং র্াঠ প্রশািরনি রর্রভন্ন 

গুরুত্বপূণ ব ্রদ অরর্রিক্ত িরচর্, যুগ্মিরচর্, উ্িরচর্, মজলা প্রশািক, অরর্রিক্ত মজলা প্রশািক, উ্রজলা রনর্ বাহী 

অরফিাি, মজলা দুনীরর্ দর্ন অরফিাি, কযান্টনরর্ন্ট এরিরকউটিভ অরফিাি, িাঙ্গার্াটি ্ার্ বর্য মজলা ্রিষদ 

মচিািম্যারনি একান্ত িরচর্, িহকািী করর্শনাি (ভূরর্) এর্াং িহকািী করর্শনাি ও ১র্ মেণীি ম্যারজরেট রহরিরর্ 

দারিত্ব ্ালন করিন।  

ঢাকা দরিণ রিটি কর্ বারিশরন ম াগদারনি পূরর্ ব রর্রন িার্রিক ভূরর্ ও কযান্টনরর্ন্ট অরধদপ্তরিি র্হা্রিচালক 

রহরিরর্ প্রাি ৩ র্ছি ১ র্াি দারিত্ব ্ালন করিন। র্ৎপূরর্ ব রর্রন প্রাি আড়াই র্ৎিি প্রধানর্ন্ত্রীি কা বালরিি 

্রিচালক রহরিরর্ কর্ বির্ রছরলন। এি পূরর্ ব রর্রন অর্ বননরর্ক িম্পকব রর্ভারগি উ্িরচর্, র্ির্নরিাংহ মজলাি 

অরর্রিক্ত মজলা প্রশািক, গাইর্ান্ধা মজলাি িাদুল্যাপুি উ্রজলাি উ্রজলা রনর্ বাহী অরফিাি ও িহকািী করর্শনাি 

(ভূরর্) রহরিরর্ দারিত্ব ্ালন করিন।  

রর্রন মর্, ২০১২ হরর্ জুন, ২০১৫ িাল ্ বন্ত ৩ র্ৎিি এি অরধক ির্ি ্ বন্ত িাংপুি মজলাি মজলা প্রশািক ও মজলা 

ম্যারজরেট রহরিরর্ দারিত্ব ্ালন করিন। এ ির্িকারল সৃজনশীল ও উদ্ভার্নী কারজি র্াধ্যরর্ জনরির্াি রর্রশষ 

অর্দারনি জন্য রর্রন ২০১৬ িারল জনপ্রশািন ্দরক ভূরষর্ হন। এছাড়া স্কাউটি আরদালরন রর্রশষ অর্দারনি 

জন্য মর্রডল অর্ মর্রিট ্দক প্রাপ্ত হন।  

রর্রন নিরিাংদী মজলাি িম্ভ্রান্ত মুিরলর্ ্রির্ারি জন্ম গ্রহণ করিন। রর্রন দুই পুত্র িন্তারনি জনক। র্ড় িন্তান বুরিরট 

রিএিই ৩ি র্রষ ব অধ্যিনির্ এর্াং মছাট িন্তান আদর্জী কযান্টনরর্ন্ট করলরজ ১র্ র্রষ ব অধ্যিনির্। র্াঁি িহধরর্ বনী 

একজন রডরলার্া আরকবরটক্ট ও রর্এিরি রিরভল ইরিরনিাি এর্াং করর্ ও উ্ন্যারিক। রর্রন র্াাংলারদশ কৃরষ 

রর্শ্বরর্দ্যালি হরর্ কৃরষরর্ ১র্ মেণীি িম্মান এর্াং স্নার্রকাত্তি কৃরষ রশিা প্ররর্ষ্ঠান, গাজীপুি হরর্ এনরটারর্ালরজরর্ 

১র্ মেণীরর্ এর্এি রডগ্রী অজবন করিন। ্ির্র্ীরর্ ইউরিার্িান ইউরনভারি বটি মর্রক ১র্ মেণীরর্ এর্,রর্,এ 

(ফাইন্যান্স) রডরগ্র অজবন করিন।  

রর্রন যুক্তিারেি রডউক রর্শ্বরর্দ্যালরি রলডািরশ্ মকাি ব, যুক্তিারজযি ওলভাি হাম্পটন রর্শ্বরর্দ্যালরি সু্ািম্যাট, 

অরেরলিাি ম্যাককুিাি রর্শ্বরর্দ্যালরি এিরডরজ রর্ষিক প্ররশিণিহ রিঙ্গাপুি রিরভল িারভবি একারডরর্, 

রভরির্নারর্ি ন্যাশনাল একারডরর্ ফি ্ার্রলক এডরর্রনরেশন, ভািরর্ি এনআইআইটিরর্ রর্রশষারির্ প্ররশিণ 

গ্রহণ করিন।  

আন্তজবারর্ক িরম্মলন, িিকারি মডরলরগশন, মিরর্নাি, প্ররশিণ ও কর্ বশালাি অাংশগ্রহণিহ রর্রন িিকারি 

দারিত্ব্ালরনি অাংশ রহরিরর্ যুক্তিাে, যুক্তিাজয, িারশিা, জার্ বানী, ম্ালান্ড, মচক প্রজার্ন্ত্র, গ্রীি, অরেিা, 

অরেরলিা, রিঙ্গাপুি, র্ালরিরশিা, রভরির্নার্, িাংযুক্ত আির্ আরর্িার্, কার্াি, মিৌরদআির্, র্াইল্যান্ড, র্ালদ্বী্, 

র্ািানর্ািিহ রর্রভন্ন ির্রি ৩২টি মদশ ভ্রর্ন করিন। 


