
 খাগড়াছড়ড় পার্ বত্য জেলার মান্যর্র জেলা প্রশাসক েন্ার্ জমাোঃ 

সড়িদুজ্জামান্ ২৫ত্ম ড়র্ড়সএস প্রশাসন্ কযাডাররর একেন্ সদসয। ড়ত্ড়ন্ 

জগাপালগঞ্জ  জেলার শাপলাডাঙ্গা উপরেলার অড়ির্াসী। েন্ার্ জমাোঃ 

সড়িদুজ্জামান্ োিাঙ্গীরন্গর  ড়র্শ্বড়র্দযালয় জেরক Government and Politics 

ড়র্ষরয় ড়র্এসড়সও এমএসড়স সফলভারর্ সমাপ্ত করার পর ২০০৬ সারল র্াাংলারদশ 

ড়সড়ভল সাড়ভবরস প্ররর্শ কররন্ এর্াং চট্টগ্রাম কারলক্টরররে সিকারী কড়মশন্ার 

ড়িরসরর্ কম বেীর্ন্ শুরু কররন্।কম বেীর্রন্ ড়ত্ড়ন্ মাঠ প্রশাসরন্র ড়র্ড়ভন্ন গুরুত্বপূর্ ব 

পরদ সত্ত্া ও দক্ষত্ার সারে দাড়য়ত্ব পালন্ কররন্। ড়ত্ড়ন্ কুড়ড়গ্রাম জেলার সদর 

উপরেলা এর্াং ঢাকার িামরাই উপরেলায় সিকারী কড়মশন্ার (ভূড়ম) ড়িরসরর্ এর্াং 

ফড়রদপুররর জর্ায়ালমারী উপরেলায় উপরেলা ড়ন্র্ বািী অড়ফসার ড়িরসরর্ দাড়য়ত্ব 

পালন্ কররন্।  

 পরর্ত্ীরত্ ড়ত্ড়ন্ ড়সড়সএ কার্ বালরয় (কররালার অর্ সার্েবফাইাং অেড়রর্েে) 

সিকারী ড়ন্য়ন্ত্রক এর্াং শরর্ােী ত্রার্ ও প্রত্যার্াসন্ কড়মশন্াররর কার্ বালয়, 

কক্সর্াোরর অত্যন্ত সুন্ারমর সারে কাে কররন্। েন্ার্ জমাোঃ সড়িদজু্জামান্  

োত্ীয় ন্দী রক্ষা কড়মশরন্র জচয়ারমযান্ মরিাদরয়র একান্ত সড়চর্ ড়িরসরর্ দক্ষত্ার 

সারে ত্ার উপর অড়প বত্ দাড়য়ত্ব পালন্ কররন্।ত্ার ড়ন্রন্তর উদযম এর্াং 

অন্ুসড়িৎসুত্া ত্ারক ড়র্রদরশ অিযয়ন্ কররত্ উদ্র্দু্ধ করর। ড়ত্ড়ন্ র্ুক্তরােয জেরক 

"Managementwith Human Resources " ড়র্ষরয় ড়তত্ীয় মাাাস ব সন্নন্ন কররন্।  

 

 ০৪ ড়ডরসম্বর  ২০২২ ত্াড়ররখ খাগড়াছড়ড় পার্ বত্য জেলার জেলা প্রশাসক 

ড়িরসরর্ জর্াগদারন্র পূরর্ ব েন্ার্ জমাোঃ সড়িদুজ্জামান্ গর্প্রোত্ন্ত্রী র্াাংলারদশ 

সরকাররর খাদয মন্ত্রর্ালরয়র মান্ন্ীয় মন্ত্রী মরিাদরয়র একান্ত সড়চর্ ড়িরসরর্ কম বরত্ 

ড়ছরলন্।  

 েন্ার্ জমাোঃ সড়িদজু্জামান্ ড়র্ড়ভন্ন সমরয় লন্ডন্, সুইোরলযান্ড, ফ্রান্স, 

ইত্ালী, অরেড়লয়া, ইরদারন্ড়শয়া, র্ুক্তরােয, মালরয়ড়শয়া এর্াংড়সঙ্গাপুর সফর 

করররছন্।র্যক্তক্তগত্ েীর্রন্ েন্ার্ জমাোঃ সড়িদুজ্জামান্  এক পুত্র সন্তারন্র েন্ক। 



 

 

Mr. Md. Sahiduzzaman, Honorable Deputy Commissioner of 

Khagrachari Hill District, is a member of 25th BCS Administration Cadre. He 

is a resident of Shapladangaupazila of Gopalganj district. Mr. Md. 

Sahiduzzamanjoined Bangladesh Civil Service in 2006 after successfully 

completing B.Sc. and M.Sc. in Government and Politics from Jahangirnagar 

University and started his career as Assistant Commissioner in Chittagong 

Collectorate. During his career, he served in various important positions of 

field administration with integrity and efficiency. 

 

He served as Assistant Commissioner (Land) in SadarUpazila of 

Kurigram District and DhamraiUpazila of Dhaka and as 

UpazilaNirbahiOfficer in BoalmariUpazila of Faridpur. 

 

Later he served with great distinction in the office of CCA (Controller 

of Certifying Authorities) as Assistant Controller and Office of Refugee 

Relief and Repatriation Commissioner, Cox's Bazar. Mr. Md. Sahiduzzaman 

efficiently performed the duties assigned to him as Private Secretary to the 

Chairman of the National River Protection Commission. His constant 

enthusiasm and curiosity prompted him to study abroad. He completed his 

second Masters in "Management with Human Resources" from UK. 

 

Before joining as Deputy Commissioner of Khagrachari Hill District on 

04th December 2022, Mr. Md. Sahiduzzaman was working as Private 

Secretary to Hon'ble Minister of Food, Government of People's Republic of 

Bangladesh. 

 

Mr. MdSahiduzzaman visited London, Switzerland, France, Italy, 

Australia, Indonesia, United Kingdom, Malaysia and Singapore at various 

times.In his personal life, Mr. Md. Sahiduzzaman is married and blessed 

with one child. 


