
 

 

জনাব জেন  নাথ সরকার ৪ জা য়াির, ২০২৩ তািরখ ( ধবার) বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন 

(েপে াবাংলা)-এর চয়ার ান পেদ যাগদান কেরেছন। িতিন নওগ  জলার আ াই উপেজলার শাহােগালা ােম জ হণ 

কেরন। ত র িপতার নাম িব পদ সরকার। িতিন ১৯৮৬ সােল রাজশাহী িব িব ালেয়র অধীন নােটার এন এস সরকারী 

কেলজ থেক থম িবভােগ থম ান অজন কের িব.এসিস িডি  লাভ কেরন এবং ১৯৮৮ সােল রাজশাহী িব িব ালেয়র  

ফিলত রসায়ন ও রাসায়িনক ি িব া িবভাগ থেক থম িণেত ি তীয় ান অজন কের এম.এসিস িডি  লাভ কেরন। 

িতিন বাংলােদশ উ ু  িব িব ালয় থেক এমিবএ এবং জাতীয় িব িব ালয় থেক এলএলিব িডি  অজন কেরন। বতমােন 

িতিন জাহা ীরনগর িব িব ালেয় খ কালীন িপএইচিড গেবষণা করেছন।  

 

জনাব জেন  নাথ সরকার িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর একাদশ ােচর একজন কমকতা। িতিন সহকাির কিমশনার 

( েবশনার) িহেসেব নড়াইল জলা শাসেকর কাযালেয় ১৯৯৩ সােল যাগদান কেরন। পরবত েত সহকাির কিমশনার ( িম) 

িহেসেব কািলগ , লালমিনরহাট এবং শাহজাদ র, িসরাজগে  কমরত িছেলন। িতিন কােল েরেটর িবিভ  পেদ এবং থম 

িণর ািজে ট িহেসেব জয় রহাট ও ঠা রগ ও জলায় এবং মে াপিলটন ািজে ট িহেসেব রাজশাহীেত দািয়  

পালন কেরন। উপেজলা িনবাহী অিফসার িহেসেব িতিন গায়াইনঘাট, িসেলট ও মাহন র, রাজশাহীেত দািয়  পালন কেরন। 

িতিন িক িদন ব ড়া জানাল সেটলেমে  চাজ অিফসার িহেসেব কমরত িছেলন। িতিন অিতির  জলা ািজে ট িহেসেব 

মেহর র ও যেশার জলায় দািয়  পালন কেরন এবং অিতির  জলা শাসক (রাজ ), ঢাকা িহেসেব কমরত িছেলন। 

িতিন উপ-সিচব ও সিচব িহেসেব ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ দািয়  পালন কেরন। িতিন অিতির  সিচব িহেসেব 

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালেয় এবং িশ  ম ণালেয় দািয়  পালন কেরেছন। িতিন িম আইন, চাকির 

িবিধমালা, লা আিপল িবিধ এবং এি িকউ ভ ািজে ট এর মতা ও কাযাবলী িবষয়ক একািধক ে র লখক। 

িতিন একািধক িশ ণ িত ােন অিতিথ ব া িহেসেব অংশ হণ কেরন।  

 

িতিন সরকাির কােজ এবং িশ ণ হেণর জ  অে িলয়া, িফিজ, জাপান, িস া র, থাই া , ইে ােনিশয়া, মালেয়িশয়া, 

চীন, ভারত, লংকা, রািশয়া, জামািন, ইতািল, কাতার, ইজার া , বলিজয়াম, কানাডা ও রাজ  মন কেরন।  

 

 

 

 

 

 


