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ড. মমাোঃ আবু মেনা মমাস্তফা কামাল, এনডডডি ০৭ জুলাই ২০২০ ডিস্টাব্দ তাডিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাখেশ 

িিকাখিি প্রডতিক্ষা মন্ত্রণালখেি িডিব ডেিাখব োডেত্বভাি গ্রেণ কখিন। এ মন্ত্রণালখে ম াগোখনি অব্যবডেতপূখব ে 

ডতডন িাংস্কৃডত ডবষেক মন্ত্রণালখেি িডিব পখে কম েিত ডিখলন। ডতডন ডবডিএি (প্রশািন) কযাডাখিি ৭ম (১৯৮৫) 

ব্যাখিি কম েকতো। 

 

ডতডন বৃেত্তি পাবনা মজলাে জন্মগ্রেণ কখিন। ডপতা মিহুম মমাোঃ আবু সুডফোন ডমঞাি িিকাডি িাকুডিি 

সুবাখে তাঁি শশশব, শকখশাি ও ম ৌবখনি উখেেখ াগ্য িমে মকখেখি মেখশি ডবডভন্ন স্থাখন। ডতডন নাখোি মজলাি 

িাজাপুি োইস্কুল মেখক এিএিডি এবাং পাবনা এডওোড ে কখলজ মেখক এইিএিডি পাশ কখিন। ডতডন িাজশােী 

ডবশ্বডবদ্যালে মেখক বাডণখজয স্নাতক এবাং ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালে মেখক ব্যবস্থাপনাে স্নাতখকাত্তি ডডগ্রী লাভ কখিন। 

‘ইখকাট্যযডিজম’ ডবষখে গখবষণা পূব েক ডতডন মনোিল্যাণ্ড মেখক ডপএইিডড ডডগ্রী অজেন কখিন। ডতডন ন্যাশনাল 

ডডখফন্স কখলজ, ঢাকা মেখক িাফখল্যি িখে এনডডডি মকাি ে িম্পন্ন কখিন এবাং বাাংলাখেশ ইউডনভাডি েটি অব 

প্রখফশনালস্ মেখক ‘জাতীে ডনিাপত্তা ও উন্নেন মকৌশল’ ডবষখে কৃডতখত্বি িখে মাস্টাি ে ডডগ্রী অজেন কখিন। 

 

ড. মমাোঃ আবু মেনা মমাস্তফা কামাল, এনডডডি মপশাগত জীবখন বহুমুেী অডভজ্ঞতাে িমৃদ্ধ। ১৯৮৮ 

ডিস্টাখব্দি শুরুি ডেখক ডতডন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাখেশ িিকাখিি ডশল্প মন্ত্রণালখে িেকািী িডিব ডেিাখব ম াগোন 

কখিন। মি িমে ডশল্পনীডত ১৯৯০ প্রণেখন োডেত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ডেিাখব অনবদ্য ভূডমকা মিখে িাংডিষ্ট িকখলি 

ডনকে প্রশাংডিত েন। ডতডন মেশাল এযাখফোি ে ডবভাখগ কম েিত োকাকালীন পাব েতয িট্টগ্রাখম শাডি স্থাপন 

প্রডিোি িখে অব্যােতভাখব অর্ েযুখগিও মবডশ িমে অতযি ডনডবড়ভাখব িমৃ্পক্ত ডিখলন। পিবতীকাখল 

ঐডতোডিক পাব েতয িট্টগ্রাম শাডিচুডক্ত িম্পােখনি অব্যবডেতপখি নবগঠিত পাব েতয িট্টগ্রাম ডবষেক মন্ত্রণালখেি 

মাননীে মন্ত্রীি একাি িডিব ডেিাখব ম াগোন কখিন। 

 

কম েজীবখন ডতডন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাখেশ িিকাখিি ডশল্প মন্ত্রণালে, মেশাল এযাখফোি ে ডবভাগ, পাব েতয 

িট্টগ্রাম ডবষেক মন্ত্রণালে, শ্রম ও কম েিাংস্থান মন্ত্রণালে, স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালে, ডশক্ষা মন্ত্রণালে, প্রবািী কল্যাণ ও 

শবখেডশক কম েিাংস্থান মন্ত্রণালখে ডবডভন্ন স্তখি িেকািী িডিব, ডিডনেি িেকািী িডিব, উপিডিব, যুগ্মিডিব, মন্ত্রীি 

একাি িডিব পে িাড়াও ‘ইাংডলশ ল্যাঙ্গুখেজ টিডিাং ইমপ্রুভখমন্ট প্রকল্প (ইএলটিআইডপ)’-এি প্রকল্প পডিিালক, 

‘বাাংলাখেশ ওভািডিজ এমপ্লেখমন্ট অযান্ড িাডভ েখিি ডলোঃ (মবাখেখিল)’    -এি ব্যবস্থাপনা পডিিালক এবাং 

প্রােডমক ডশক্ষা অডর্েপ্তখিি মোপডিিালকিে ডবডভন্ন পখে োডেত্ব পালন কখিন। 

 

ড. মমাোঃ আবু মেনা মমাস্তফা কামাল, এনডডডি ডবখেশস্থ বাাংলাখেশ দূতাবাখি ৫ (পাঁি) বিি কূেননডতক 

োডেত্ব পালন কখিন। ডতডন মেখশ ও ডবখেখশ উচ্চডশক্ষািে মপশাগত েক্ষতা উন্নেখন ডবডভন্ন প্রডশক্ষণ গ্রেণ কখিন। 

ডতডন যুক্তিাখষ্ট্রি The world Bank Training Institute, Duke University, যুক্তিাখজযি 

Bradford University, োইল্যাখন্ডি Asian Institute of Technology িে  জাপান, মকাডিো, 

মনপাল, মালখেডশো, ডভখেতনাম প্রভৃডত মেখশ উচ্চতি ডশক্ষা ও ডবখশষ প্রডশক্ষণ গ্রেণ কখিন। ডতডন মেখশ ও 

ডবখেখশ অিাংখ্য মিডমনাি, ডিখম্পাডজোম, ডি-পাডক্ষক ও বহুপাডক্ষক গুরুত্বপূণ ে শবকখক বাাংলাখেশ প্রডতডনডর্েখলি 

েলখনতা ও িেস্য ডেিাখব অাংশগ্রেণ কখিন। 

 

http://www.boesl.gov.bd/
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ড. মমাোঃ আবু মেনা মমাস্তফা কামাল, এনডডডি একজন িফল ডশশু িাংগকক। িত্তি েশখকি মশষাখর্ ে তাঁি 

প্রডতডিত ‘ডকখশাি কুুঁডড়ি মমলা, পাবনা’ ডশশু-ডকখশাি িাংগকন ডেিাখব প্রভূত সুখ্যাডত অজেন কখি। প্রতিষ্ঠাতা 

িার্ািণ িম্পােক ডেিাখব তাঁি সুেক্ষ মনতৃখত্ব িাংগকনটি পাবনা তো িমস্ত উত্তিবে, এমনডক জাতীে প োখেও 

ব্যাপক পডিডিডত লাভ কখি। একজন একডনি প েেন অনূিাগী ব্যডক্ত ড. মমাোঃ আবু মেনা মমাস্তফা কামাল, এনডডডি 

মেখশি অভযিখি ও ডবখেখশ ব্যাপক ভ্রমণ কখিখিন। ডবখশ্বি িবক’টি মোখেখশি প্রাে িবগুখলা গুরুত্বপূণ ে মেখশ 

ডতডন ব্যডক্তগতভাখব ও োপ্তডিককাখজ ভ্রমণ কখিখিন। 

 

ডতডন একজন জনডপ্রে ভ্রমন কাডেনী মলেক এবাং প েেন ডবষেক গখবষক। মিাে গল্প, উপন্যাি ও ডকখশাি 

িাডেতয িিনােও ডতডন পাককডপ্রেতা লাভ কখিখিন। তাঁি প্রোত মা িওশন আিা মবগখমি প্রগাঢ় ডশল্পখবার্ 

শশশখবই তাঁখক িাডেখতযি প্রডত অনুিাগী কখি মতাখল। তাঁি প্রকাডশত উখেেখ াগ্য গ্রন্থাবলীি মখে মনপাখলি িবুজ 

উপতযকাে, ম মন মেখেডি জাপান, ডববশ ডবেে, মালে িীখপি উপাখ্যান, এডশোি মেখশ মেখশ (১ম েন্ড), 

ডনশুডতি মনানাজল, আকাশ নডিনী, Eco Tourism, মোনাট্যডনি মেনশন, মপঙ্গুইখনি মেখশ, িােিী িাত বন্ধু, 

বােল ও মৎস্যকন্যা, িডবখনি িাংর্নু, শ্যামখলি শশশব, োজাখিা িীখপি ইখিাখনডশো এবাং মমােখনি মেোল 

প্রভৃডত ডশশু-ডকখশািিে িব বেখিি পাকখকি মাখে ব্যাপকভাখব িমাদৃত েখেখি। 

 

ড. মমাোঃ আবু মেনা মমাস্তফা কামাল, এনডডডি ব্যডক্তগত জীবখন ডববাডেত এবাং এক কন্যা ও এক পুত্র 

িিাখনি জনক।  


