ন িত দমন কিমশন ( দক) এর ‘কিমশনার (অ স ান)’ িহসােব জন শাসন ম ণালেয়র সােবক
জ সিচব ড. মা. মাজাে ল হক খান মেহাদেয়র যাগদান।
আজ (০২ লাই, ২০১৮ ি : তািরেখ) ন িত দমন কিমশন ( দক) এর ‘কিমশনার (অ স ান)’ িহসােব জন শাসন
ম ণালেয়র সােবক জ সিচব ড. মা. মাজাে ল হক খান মেহাদয় যাগদান কেরেছন।

ন ন কিমশনার মেহাদয়েক ন িত দমন কিমশন ( দক) এর প থেক দক সিচব জনাব ড. মাঃ শাম ল আেরিফন এবং
মহাপিরচালক ( সাশন) জনাব মাহা াদ নীর চৗ রী েলল েভ া মা েম াগত জানান।

জনাব ড. মা. মাজাে ল হক খান ১৯৫৯ সােলর ৩ নেভ র মাদারী র জলায় জ হণ কেরন । ঢাকা কেলজ থেক উ
মা িমক স
কের িতিন ঢাকা িব িব ালেয়র সমাজ ক াণ িবভাগ থেক াতক (স ান) ও াতেকা র িডি , িসিডিস, িমসর
থেক এসিড (প েলশন অ া ডেভলপেম ) িডি লাভ কেরন।
পরবত েত িতিন জাহা ীরনগর িব িব ালয় হেত লাক শাসন িবষেয় িপএইচিড িডি অজন কেরন। ১৯৮২ িনয়িমত ােচ
িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর সদ িহেসেব সরকাির চাকিরেত যাগদান কেরন মাজাে ল হক।চাকির জীবেন মাঠ পযােয় িতিন
সহকারী কিমশনার, ািজে ট, রিভিনউ ড কােল র, িবভাগীয় কিমশনােরর একা সিচব, উপেজলা িনবাহী কমকতা, অিতির
জলা শাসেকর দািয় পালন কেরন।
জনাব ড. মা. মাজাে ল হক খান বািণজ ম ণালয় এবং ম ও জনশি ম ণালেয়র িসিনয়র সহকারী সিচব, া ও
পিরবার পিরক না ম ণালেয়র িতম ীর একা সিচব িহেসেবও দািয় পালন কেরন। ২০০১ সােলর থমিদেক উপ-সিচব পেদ
পেদা িত পেয় ধানম ীর কাযালেয় পিরচালক এবং িঝনাইদহ জলার জলা শাসক িহেসেব দািয় পালন কেরন। ২০০১ িনবাচন
বসমেয় িতিন জলা শাসক পদ থেক ত া ত হন।
এ ছাড়া িতিন মৎস ও প স দ ম ণালয় ও িশ ম ণালেয় উপ-সিচব, িবএসইিসর পিরচালক (অথ), ত াবধায়ক সরকােরর
সমেয় মহামা রা পিতর একা সিচব, িশ া ম ণালেয়র অিতির সিচব িহেসেব দািয় পালন কেরন। ২০০৯ সােল সিচব পেদ
পেদা িত পান। এরপর িতিন পাবত চ ামিবষয়ক ম ণালয়, সড়ক িবভাগ, আইএমইিড িবভাগ এবং ালািন ও খিনজ স দ
িবভােগরর সিচব িহেসেব দািয় পালন কেরন। ২০১৪ সােল িতিন সরকােরর জ সিচব পেদ পেদা িত া হেয় ালািন ও খিনজ
স দ িবভাগ এবং রা ম ণালেয়র জ সিচেবর দািয়ে িছেলন। ২০১৬ সােলর ১১ িডেস র থেক জ সিচব িহেসেব
জন শাসন ম ণালেয় দািয় পালন করেছন।

