
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় শশক্ষা মন্ত্রী ডা. েীপু মশন এম.শপ মদ ােয়। 

আসুন জজদন জনই ম ান এ মানুদের জীবন ইশত াস। 

 

ডা. েীপু মশন, এম.শপ 

                      এম.শব.শব.এস. (শডএমশস), এল.এল.শব. (এন ইউ),  এল.এল.এম. ( লন্ডন), এম.শপ.এইচ. (জন্স  পশকনস) 

ডা: েীপু মশন, এমশপ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রথমনারী শশক্ষা মন্ত্রী। সাদবক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শবেয়ক সাংসেীয় স্থায়ী কশমটির সভাপশত 

(২০১৪-২০১৮), মানবাশিকার শবেয়ক সববেলীয় সাংসেীয় গ্রুদপর সভাপশত (২০১৪-২০১৮) ও সাদবক পররাষ্ট্র মন্ত্রী (২০০৯-২০১৩) শিদলন। ডা: েীপু 

মশন, এমশপ বাাংলাদেশ ও েশক্ষন এশশয়ার প্রথম নারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শিদলন। বাাংলাদেশ আওয়ামী লীদগর চার জন যুগ্ম সািারণ সম্পােক এবাং চারজন 

েলীয় মুখপাত্র এর মদিে শতশন অনেতম। একােশ জাতীয় সাংসদে  ডা: েীপু মশন চাাঁ েপুর-৩ (চাাঁ েপুর-  াইমচর) এর প্রশতশনশিত্ব করদিন। 

 

জন্মঃ 

েীপু মশন বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর প্রশতষ্ঠাতা সেসে এবাং ভাো আদদালদন গুরুত্বপূণব ভূশমকা ও পূবব পাশকস্তান িাত্র লীদগর প্রথম কাউশন্সল-

শনববাশচত সািারণ সম্পােক এম.এ ওয়াদুদের কনো। তার মা শশশক্ষকা রশ মা ওয়াদুে শিদলন মানুে গডার কাশরগর। ১৯৬৫ সাদলর ৮ শডদসম্বর চাাঁ েপুর 

সের উপদজলার  কামরাঙ্গা গ্রাদম জন্মগ্র ণ কদরন। 

শশক্ষাঃ 

েীপু মশন  শলক্রস কদলজ জথদক এইচএসশস পাস কদরন। শতশন ঢাকা জমশডদকল কদলজ জথদক এমশবশবএস এবাং বাাংলাদেশ জাতীয় শবশ্বশবেোলয়  

 দত এলএলশব পদডন। এমশবশবএস শডশগ্র লাদভর পর মাশকব ন যুক্তরাদষ্ট্রর জন্স  পশকন্স শবশ্বশবেোলদয়র সু্কল অব পাবশলক জ লথ জথদক এমশপএইচ 

শডশগ্র অজব ন কদরন।এিাডা শতশন লন্ডন শবশ্বশবেোলয় জথদক আইন শবেদয় মাস্টাসব শডশগ্র ও  াভব াডব  শবশ্বশবেোলয় জথদক সমদ াতা ও দ্বন্দ্ব শনরসন এর 

ওপর একটি জকাসব সম্পন্ন কদরন। 

কমবজীবনঃ 

ডা. েীপু মশন বাাংলাদেশ সুপ্রীম জকাদটব র একজন আইনজীবী। ২০০৮ সাদল আওয়ামীলীদগর জয়লাদভর মিে শেদয় চাাঁ েপুর-৩ আসদনর সাংসে সেসে 

শনববাশচত  ন। একই সাদথ জশখ  াশসনার মন্ত্রীসভার বাাংলাদেদশর প্রথম মশ লা পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ দসদব শনদয়াগ পান। শতশন েশম সাংসদের পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় শবেয়ক সাংসেীয় স্থায়ী কশমটির সভাপশত শিদলন। ২০১৬ সাদল অনুশষ্ঠত আওয়ামী লীদগর ২০তম কাউশন্সদল শতশন পুনরায় যুগ্ম সািারণ 

সম্পােক শ দসদব শনববাশচত  ন। একােশ সাংসদে মশন শশক্ষামন্ত্রী শ দসদব শনদয়াগ পান। শতশন বাাংলাদেদশর প্রথম নারী শশক্ষা মন্ত্রী। তার জনতৃদত্ব 

বাাংলাদেদশর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- প্রশতদবশী জেশসমূদ র সাদথ শবশভন্ন সমসো সমািাদন গুরুত্বপূণব পেদক্ষপ গ্র ণ কদর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীণ সমদয় 

শতশন কমনওদয়লথ শমশনদেশরয়াল অোকশন গ্রুপ-এর প্রথম নারী এবাং েশক্ষণ এশীয় জচয়ারপাসবন শনববাশচত  ন। এিাডা তার জনতৃদত্ব বাাংলাদেশ সমুদ্র 

জয় কদর। এদত কদর বাাংলাদেশ সরকার প্রশতদবশী জেশ শময়ানমার এবাং ভারদতর সাদথ প্রায় চার েশদকর সমুদ্র সীমা সাংক্রান্ত অমীমাাংশসত শবেয়টি 

আন্তজব াশতক আইদনর আওতায় চূডান্ত ভাদব শনষ্পশির উদেোগ গ্র ণ কদর । 

 



 

বেশক্তগত জীবনঃ 

বাাংলাদেশ সুপ্রীম জকাদটব র এোডদভাদকট জতৌশিক নাওয়াজ েীপু মশন'র স্বামী। শতশন আন্তজব াশতক একটি ল’িাদমবর প্রিান। শতশন উপম াদেদশর দু’ 

 াজার বিদরর ঐশত ে মশন্ডত ধ্রুপেী সঙ্গীদতর উৎস শ দসদব পশরশচত ‘আলাপ’ এর একজন শশল্পী। তাদের রদয়দি দু’সন্তান। পুত্র তওকীর রাশাে 

নাওয়াজ ও কনো তাশন েীপাভলী নাওয়াজ। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র োশয়ত্ব পালদনর পাশাপাশশ ডা: েীপু মশন তাাঁ র শনববাচনী এলাকা চাাঁ েপুর -৩ এ সকল শনববাচনী প্রশতশ্রুশত রক্ষা করদত সক্ষম 

 দয়দিন। জমঘনা ও ডাকাশতয়া নেীর ভাঙ্গন  দত চাাঁ েপুর ও  াইমচর রক্ষাকদল্প ১৯ শক:শম: েীঘব স্থায়ী বাাঁ ি শনমবাণ (যা চাাঁ েপুরবাসীর বহু শেদনর োবী 

শিল), চাাঁ েপুদর ১৫০ জমগাওয়াট শবদুেৎ জকন্দ্র স্থাপন, লাকসাম-চাাঁ েপুর জরললাইন পুনববাসন, চাাঁ েপুর জমশডদকল কদলজ স্থাপন, ৩২৪টি প্রাথশমক 

শবেোলয় ভবন শনমবান, ৫৩টি উচ্চ শবেোলয়, মাদ্রাসা ও কদলজ ভবন শনমবান, ২৩৭ শক:শম: রাস্তা পাকা করণ, ১৫৯টি জসতু/কালভাটব  শনমবান, ৩৮টি 

কশমউশনটি শিশনক শনমবান, ১১টি জশখ রাদসল শডশজটাল লোব ও কশম্পউটার লোব শনমবান, পাসদপাটব  অশিস শনমবান, ৩০টি আশ্রয়ন প্রকদল্প ৩৭৫০টি ঘর 

শনমবান কদর ভূশম ীন পশরবাদরর পূনববাসন, আিুশনক জনৌবদর শনমবান (প্রশক্রয়ািীন), শবদশে অথবননশতক অঞ্চল শনমবাণ (প্রশক্রয়ািীন), চাাঁ েপুদর মৎসে 

শডদলামা ইন্সটিটিউট চালুকরণ, চাাঁ েপুর জপ্রস িাব ভবন শনমবান, জমশরন জটকদনাদলাশজ ইন্সটিটিউট ও জ লথ জটকদনাদলাশজ ইন্সটিটিউট প্রশতষ্ঠা এর 

মদিে অনেতম। সদববাপশর তাাঁ র শনববাচনী এলাকার শশক্ষা, স্বাস্থে ও সামাশজক উন্নয়ন সুশনশিত করদনর লদক্ষে ডা: েীপু মশন বোপক কমবসূচী গ্র ণ 

কদরদিন যার সুিল ইদতামদিে এলাকার জনগণ জপদত শুরু কদরদিন। 

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ মাোর জতদরসা আন্তজব াশতক পুরস্কার অজব ন কদরন ডাঃ েীপু মশন এমশপ। 

 


