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নািছমা �বগম এনিডিস, ১০ জা�য়াির, ১৯৬০ ি��াে� বাংলােদেশর ��ীগে� জ��হণ কেরন। িতিন ঢাকা 

িব�িব�ালেয় ইসলােমর ইিতহাস ও সং�িত িবষেয় িব.এ (স�ান) এবং এম.এ িড�ী লাভ কেরন। িতিন ৩ এি�ল 

১৯৮৩ ি��াে� বাংলােদশ িসিভল সািভ�েস �যাগ �দন এবং সহকারী কিমশনার ও �ািজে�ট িহসােব বাংলােদশ 

িসিভল সািভ�েসর �শাসন ক�াডাের কম �জীবন �� কেরন। ত�র অসাধারণ কম �দ�তা �সখােন �মানীত। কম �জীবেনর 

১৯ বছরই তার �কেটেছ মাঠ �শাসেন দািয়� পালন কের, বাকী সময় িতিন দািয়� পালন কেরেছন িবিভ� ম�ণালয় 

ও সং�ায়। িতিন ২০১১ ি��াে� �াশনাল িডেফ� �কাস � (এনিডিস) স�� কেরন। 

১০ �ফ�য়াির, ২০০৩ ি��াে� ত�েক সরকােরর উপসিচব পেদ উ�ীত করা হয় এবং �ি��� িবষযক় ম�ণালেযর় 

িনয়�ণাধীন বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া� এর সিচব িহসােব পদায়ন করা হয়। তারপর িতিন �ানীয ়সরকার 

িবভাগ, জন�শাসন ম�ণালয ় (সােবক সং�াপন ম�ণালয়)-এ উপসিচব িহসােব দািয়� পালন কেরন। িতিন ১৯ 

�ফ�য়াির ২০০৯ ি��াে� সরকােরর ��সিচব িহেসেব পেদা�িত লাভ কেরন এবং সমাজক�াণ ম�ণালেয় �া� 

হন। িতিন ৮ �ফ�য়াির ২০১২ ি��াে� সরকােরর অিতির� সিচব িহেসেব পেদা�িত �া� হন এবং সমাজেসবা 

অিধদফতেরর মহাপিরচালক িহসােব ত�েক পদায়ন করা হয়। 

নািছমা �বগম এনিডিস ৮ জা�য়াির ২০১৪ ি��াে� সামাজক�াণ ম�ণালেযর় ভার�া� সিচব িহেসেব িন�� হন 

এবং ০৭ আগ� ২০১৪ ি��াে� ত�েক সরকােরর �ণ � সিচব িহসােব পেদা�িত �দান কের সমাজক�াণ ম�ণালেযর় 

সিচব িন�� করা হয় এবং িতিন ৭ �ম ২০১৫ পয �� সমাজক�াণ ম�ণালেয়র সিচব িহেসেব দািয়� পালন কের 

সিচব, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালেয় বদলী হন। িতিন িফিলপাইন, �ল�া, িস�া�র, থাই�া�, ভারত, 

�বলিজয়াম, �া�, ��রাজ�, �নপাল  জাপান, মািক�ন ��রা� ও অে�িলয়া �মণ কেরেছন।  

িতিন �িতবি�তা’র িবিভ� িবষেয় উে�খেযা� সং�ক �িতেবদন �কাশ কেরেছন। বাংলােদেশর মেতা উ�য়নশীল 

�দশস�েহ িবেশষ ছা�েদর সমি�ত িশ�া, িবেশষতঃ ব�মাি�ক অ�ি�ক িশ�েদর িশখন �ব�া স�েক� গেবষণা 

কেরেছন। বত�মােন িতিন ‘িশ�েদর মে� অ�জম এবং সমােজ তার �ভাব’ িবষেয় গেবষণা করেছন। িতিন একজন 

�ভাব কিব, ত�র �লখা কিবতা এবং গান �িতব�ী িশ� ও �ঃ� মা�েষর মেন আশার আেলা জাগায়। ত�র রিচত 

িবিভ� জািতগঠন�লক ��াগানও �বশ জনি�য়। 

তার �ামী জনাব ফয়�র রহমান �চৗ�রীও সরকােরর একজন সিচব। িতিন ডাক, �টিলেযাগােযাগ এবং ত� ��ি� 

ম�ণালয় এর ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর সিচব িহেসেব িন�� রেয়েছন। ত�েদর �ই ��, �সয়দ আহেমদ 

�চৗ�রী (নািফস) ও ফািহম আহেমদ �চৗ�রী (নাঈম)। 

 


