
 
হাওলাদার মাঃ রিকবুল বারী 

যু সিচব ও পিরচালক ( শাসন ও অথ) িবেকএসিপ 
 
গণ জাত ী বাংলাদেশ সরকারের যু সচিব জনাব হাওলাদার মাঃ রকিবুল বারী, পিরিচিত নং- 
৫৭৮২ গত ২৫ মাচ, ২০১৮ তািরেখ  িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) িহেসেব ষেণ 
যাগদান করেন।  িতিন বাংলাদেশ িসিভল সািভেসর একাদশ ব াচের শাসন ক াডােরর একজন 
সদস ।  িতিন ১৯৬৯ সালের ৩১ জানয়ুাির  বােগরহাট জলার সদর উপেজলায় যা াপুর ইউিনয়েনর 
বাজয়ুা ােমর স া  এক মসুিলম পিরবাের  জ হণ ক রন।  তাঁর িপতার নাম জনাব মনছুর 
আলী হাওলাদার ও মাতার নাম িমেসস লিতফা বগম।  িতিন ১৯৮৫ সােল মলূঘর সরকারী উ  
িবদ ালয়, ফিকরহাট, বােগরহাট থেক এসএসিস এবং ১৯৮৭ সােল সরকারী িপিস কেলজ, বােগরহাট 
থেক িব ান িবভােগ এইচএসিস পাশ ক রন।  িতিন রাজশাহী িব িবদ ালেয়র অধীন সরকারী িবএল 
িব িবদ ালয় ক লজ থেক সাশ াল সােয়  িবষেয় াতক িড ী এবং জাতীয় িব িবদ ালয় থেক 
বাংলা ভাষা ও সািহত  িবষেয় ােতােকা র িড ী অজন ক রন।  িতিন িবিপএ িসেত বিুনয়াদী 
িশ ণ, বাংলােদশ িমিলটাির একােডিম থেক ওিরেয়ে শন কাস, ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ র 
থেক সােভ ও সেটেলেম  কাস, ন ামস ব ড়া থেক কি উটার িশ ণ কাস এবং িবিপএ িস 
থেক এিসএিড কাস স  ক রেছন।  এছাড়াও িতিন ভারতের তেল ানা রােজ র হায়দারাবােদর  
এডিমিনে ভ াফ কলেজ অব ইি য়া থেক ‘‘Good Governance &  Effective Public Admin 
for the Officers of BD’’ িশ ণ কাস স  ক রেছন।  ১৯৯৩ সােলর ০১ এি ল বিরশাল 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয় সহকারী কমিশনার পেদ যাগদানের মাধ েম কমজীবন  ক রন।  
পরবত েত িতিন সহকারী কিমশনার িহেসেব িপেরাজপুর কােল েরট, সহকারী কিমশনার (ভূিম) 
িহেসেব কাউখালী ও পকা  উপ জলায়, িসিনয়র সহকারী কিমশনার ও ১ম িণর ম ািজে ট 
িহেসেব সাত ীরা কােল েরেট সহকারী পিরচালক িহেসেব ঢাকা  বসামিরক  িবমান চলাচল 
কতৃপে , উপজেলা িনবাহী অিফসার িহেসেব যথা েম খুলনা জলার ডুমিুরয়া উপ জলায়, পটুয়াখালী 
জলার দশিমনা উপ জলায়, ফিরদপুর জলার নগরকা া উপ জলায়, ময়মনিসংহ জলার না াইল 
উপ জলায, অতিরি  জলা শাসক িহেসেব নড়াইল জলায়, ধান িনবাহী কমকতা িহেসেব  জলা 
পিরষদ খুলনায় এবং জানাল সেটলেম  অিফসার িহেসেব পটুয়াখালী ও ফিরদপুর  জােন কমরত 
িছেলন।  ২০১০ সােল ১৫ িডেস র িতিন  উপ-সিচব এবং ২০১৭ সালের ২১ িডেস র যু সিচব 
িহেসেব পেদা িত া  হন।  কমজীবেন িতিন ভারত ও সৗিদ আরব সফর কেরেছন।  ব ি গত 
জীবেন িতিন দইু স ােনর গিবত জনক।   

 

 


