ফিরদ আহাম্মদ 28 eি ল, 3129 তািরেখ সামিরক ভূিম o েসনািনবাস aিধদপ্তেরর মহাপিরচালক িহেসেব
দািয়তব্ভার গর্হণ কেরন। িতিন 36 বছর eর aিধক সময় গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সিচবালয় eবং মাঠ
শাসেনর িবিভন্ন গুরুতব্পূণ র্ পেদ যুগ্ম সিচব, uপসিচব, েজলা শাসক, aিতিরক্ত েজলা শাসক, uপেজলা িনব র্াহী
aিফসার, েজলা দুন িত দমন aিফসার, কয্ান্টনেমন্ট eিক্সিকuিটভ aিফসার, রাঙ্গামািট পাব র্তয্ েজলা পিরষদ
েচয়ারময্ােনর eকান্ত সিচব, সহকারী কিমশনার (ভূিম) eবং সহকারী কিমশনার o 2ম ে ণীর ময্ািজে ট িহেসেব
দািয়তব্ পালন কেরন।
িতিন িবিসeস ( শাসন) কয্াডােরর 22তম বয্ােচর সদসয্ eবং 2৯৯4 সােল িবিসeস ( শাসন) কয্াডাের
কমর্জীবন শুরু কেরন। িতিন েম, 3123 হেত জুন, 3126 সাল পয র্ন্ত 4 বৎসর eর aিধক সময় পয র্ন্ত রংপুর েজলার
েজলা শাসক o েজলা ময্ািজে ট িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরন। e সময়কােল সৃজনশীল o uদ্ভাবনী কােজর
মাধয্েম জনেসবায় িবেশষ aবদােনর জনয্ িতিন 3127 সােল জন শাসন পদেক ভূিষত হন। eছাড়া স্কাuটস
আেন্দালেন িবেশষ aবদােনর জনয্ েমেডল aব েমিরট পদক াপ্ত হন।
সামিরক ভূিম o েসনািনবাস aিধদপ্তেরর মহাপিরচালক িহেসেব েযাগদােনর পূেব র্ িতিন ধানম ীর কায র্ালেয়
পিরচালক িহেসেব কমর্রত িছেলন। তদপূেব র্ িতিন aথ র্ৈনিতক সম্পকর্ িবভােগর uপসিচব, ময়মনিসংহ েজলার
aিতিরক্ত েজলা শাসক o সাদুলয্াপুর, গাiবান্ধায় uপেজলা িনব র্াহী aিফসার িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরন।
িতিন নরিসংদী েজলার স ান্ত মুসিলম পিরবাের জনম গর্হণ কেরন। িতিন দুi পু সন্তােনর জনক। ত র সহধিমর্নী
eকজন িবeসিস িসিভল iিঞ্জিনয়ার। িতিন বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িবদয্ালয় হেত কৃিষেত 2ম ে ণীর স্নাতক সম্মান
o স্নাতেকাত্তর কৃিষ িশক্ষা িতষ্ঠান, গাজীপুর হেত eেনটামলিজেত 2ম ে ণীেত eম, eস িডগর্ী লাভ কেরন।
িতিন যুক্তরাে র িডuক িবশব্িবদয্ালেয় িলডারিশপ েকাস র্, যুক্তরােজয্র oলভার হাম্পটন িবশব্িবদয্ালেয় সুপারময্াট,
aে িলয়ার ময্াককুয়াির িবশব্িবদয্ালেয় eসিডিজ িবষয়ক িশক্ষণসহ িসংগাপুর িসিভল সািভর্স eকােডিম,
িভেয়তনােমর নয্াশনাল eকােডিম ফর পাবিলক eডিমিনসে শন, ভারেতর eনআiআiিটেত িশক্ষণ গর্হণ
কেরন।
আন্তজর্ািতক সেম্মলন, েসিমনার, কমর্শালায় aংশগর্হণসহ িতিন সরকাির দািয়তব্পালেনর aংশ িহেসেব িবিভন্ন
সময় 38িট েদশ মন কেরন।

