সচিব মহ োদহের জীবন বৃত্তোন্ত
ডোক ও টেচিহ োগোহ োগ চবভোহগর সচিব জনোব শ্যোম সুন্দর চসকদোর ১৯৮৪ ব্যোহির প্রশোসন কযোডোহরর কমমকর্মো। এর আহগ চর্চন র্থ্য
ও ট োগোহ োগ প্রযুচি চবভোহগর সচিব চ হসহব দোচেত্ব পোিন কহরহেন। র্াঁর সংচিপ্ত জীবন ও কমম টদওেো হিো :

শ্যোম সুন্দর চসকদোর র্ৎকোিীন বৃ ত্তর ফচরদপুর টজিোর পূব ম-মোদোরীপুহরর নচিেো থোনোর টিোনচসং গ্রোহম জন্মগ্র ণ কহরন। বর্মমোহন
ম র্োর চপর্োর নোম-চগহরদ্র টমো ন চসকদোর, মোর্োর নোম-কৃষ্ণদোসী চসকদোর। ৭ ভোই টবোনহদর মহে
এটি শচরের্পুর টজিোর অন্তগর্।
চর্চন ৩ে। মোটি-জি, খোি-নদী এবং শস্য-শ্যোমি প্রকৃচর্ টদহখ টদহখ গ্রোমীণ পচরহবহশ র্াঁর ককহশোর টকহেহে।

চশিোজীবন: চনজগ্রোম দচিণ টিোনচসং প্রোথচমক চবদ্যোিহে র্াঁর প্রথম পোঠ শুরু। পঞ্চম টেণী প মন্ত এই স্কুহি অেেন। অর্ঃপর নচিেো
চব োরী িোি োই স্কুহি চকছুকোি মোেচমক চশিো গ্র ণ কহর পরবর্ী সমহে টফনী মহডি োইস্কুহি ভচর্ম ন। ১৯৭৫ সোহি ঐ স্কুি
টথহক চবজ্ঞোন চবভোহগ এসএসচস পোশ কহর টফনী কহিহজ ভচর্ম ন এবং ১৯৭৭ সোহি একই কহিজ টথহক চবজ্ঞোন চবভোহগ এইিএসচস
এবং ১৯৭৯ সোহি চবএসচস চডচগ্র িোভ কহরন। এরপর িট্টগ্রোম চবশ্বচবদ্যোিহে পচরসংখ্যোন চবভোহগ ভচর্ম ন এবং ১৯৮১ সোহি
এমএসচস চডচগ্র অজমন কহরন। চর্চন ২০০৮ সোহি নদ মোন চবশ্বচবদ্যোিে টথহক প্রথম টেণীহর্ এমচবএ চডচগ্র প্রোপ্ত ন।

কমমজীবন : মূির্ র্োর কমমজীবন শুরু ে চশিোকর্ো চদহে। এরপর ১৯৮৪ সোহি বোংিোহদশ ব্যোংহক কমমকর্মো চ হসহব ট োগদোন। চর্চন
১৯৮৪ সোহি চবচসএস পরীিোে উত্তীণ ম হে ১৯৮৬ সোহি প্রশোসন কযোডোহর ট োগদোন কহর মোঠ প মোহে এবং সরকোহরর গুরূত্বপূণ ম চবচভন্ন
মন্ত্রণোিহে চবচভন্ন পহদ দোচেত্ব পোিন কহরহেন। ২০০৫ সোহি উপ-সচিব পহদ পহদোন্নচর্ টপহে বোংিোহদশ স্থি বন্দর কর্তমপহির সচিব
ন। এরপর সোভোরস্থ চবচপএটিচসহর্ পচরিোিক চ হসহব ট োগদোন কহরন। ২০০৯ সোহি যুগ্ম-সচিব পহদ পহদোন্নচর্ টপহে সংস্থোপন
মন্ত্রণোিহের অধীহন এবং ২০১০ সোহি সংস্কৃচর্ চবষেক মন্ত্রণোিহে ট োগদোন কহরন। টসখোহন দোচেত্ব পোিন অবস্থোে ২০১২ সোহি
অচর্চরি সচিব চ হসহব পহদোন্নচর্ িোভ কহরন এবং চকছুচদন পর গৃ োেণ ও গণপূর্ম মন্ত্রণোিহে দোচেত্ব পোিন কহরন। ২০১৩ সোহি
চর্চন চবচসহকর টিেোরম্যোন চ হসহব ট োগদোন কহরন। এরপর ১৮/০৯/২০১৪ র্োচরখ হর্ র্থ্য ও ট োগোহ োগ প্রযুচি চবভোহগর সচিব
চ হসহব দোচেত্ব পোিন কহরন এবং এ চবভোহগ গর্ ১৯/০৩/১৭ র্োচরখ হর্ সচিহবর দোচেহত্ব কমমরর্ আহেন ।

সোচ র্যকমম : র্াঁর প্রকোচশর্ বইহের মহে;

কচবর্োঃ জহি জহি সমুদ্র,অনো োরী অচর্চথ কোক,অন্তহর অন্তর েোহন চনরন্তর, হৃদহে হৃদহে যুদ্ধ,ভোহিোবোসোর টবহুিো,হমহে টমহে
চবজচির িমক,চনব মোচির্ ১০০ কচবর্ো, টগোিোহপর কোহে োব,নীি খোহম চডচজেোি ভোহিোবোসো,আঁিহি এঁহক টদহবো মোনচিত্র ।

প্রবন্ধঃ মো মোটি মোনুষ ও সমকোিীন প্রসঙ্গ, চডচজেোি বোংিোহদশ: রূপকহের অন্তরূপ ।

মুচিযুদ্ধঃ একোত্তহরর জীবন ও যুদ্ধ ।

গেঃ ভোহিোবোসোর চনব মোসন ।

ভ্রমণঃ জোপোন : ভূচমকহের সহঙ্গ স োবস্থোন ।

েিোঃ ইহে ডোনো,
শিক্ষামূলক গ্রন্থঃ চশশু চকহশোরহদর জন্য সোইবোর চনরোপত্তো ও র্থ্য প্রযুচি ব্যব োহরর সর্কমর্ো ।

সেোদনো ও গহবষণোঃ রোঙ্গোমোটি: কবচিহত্রর ঐকযর্োন,চবচসহকর অর্ীর্ ,বর্মমোন ও ভচবষ্যৎ ,শচরের্পুহরর ইচর্বৃত্ত; বঙ্গবন্ধুর ৭ই
মোহি মর ভোষণঃ রোজনীচর্র ম োকোব্য ।

