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মাননীয়  উপম�ী

জনাব মিহ�ল হাসান �চৗ�রী (নওেফল) ২৮৬, চ��াম-০৯ (বাকিলয়া-�কাতয়ািল) সংসদীয় আসেন িবগত একাদশ জাতীয় সংসদ িনব �াচেন সংসদ সদ� িহেসেব িনব �ািচত
হন। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী, ব�ব�র �েযা� ক�া �শখ হািসনা িশ�া ম�ণালেয়র উপম�ী িহেসেব ০৭ জা�য়াির ২০১৯ ি��া� তািরেখ
ত�েক মি�পিরষেদ িন�� কেরন।

 

রাজৈনিতক পিরচয়

জনাব মিহ�ল হাসান �চৗ�রী নওেফল এক� স�া� ও �িথতযশা রাজৈনিতক পিরবােরর স�ান। ত�র বাবা মর�ম আলহা� এ িব এম মিহউ�ীন �চৗ�রী; জািতর িপতা
ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর একজন একিন� কম� িহেসেব মহান �ি��ে�র একজন সংগঠক িছেলন। বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর একজন জাতীয় �নতা ও ব�ব�র
ক�া জনেন�ী �শখ হািসনার একজন পরীি�ত রাজৈনিতক সহকম� িছেলন। িতিন ���র আগ পয �� বাংলােদশ আওয়ামী লীগ চ��াম মহানগেরর সভাপিত িহেসেব
দািয়� পালন কেরন এবং চ��ােমর �থম িনব �ািচত �ময়র িহেসেব িতন-িতনবার িবজয়ী হেয় জনক�ােণ কাজ কের সারা �দশ�াপী �শংিসত হন। জনাব এ িব এম
মিহউ�ীন �চৗ�রী বাংলােদশ আওয়ামী �বলীেগর একজন অ�তম �িত�াতা সদ� িহেসেব �শখ ফজ�ল হক মিনর সহকম� িছেলন এবং ব�ব�েক সপিরবাের হত�া
করা হেল �হ�র চ��াম ও �িতেবশী �দশ ভারেত দীঘ �িদন এই �শংস হত�ার রাজৈনিতক �িতবােদ অংশ �নন। ব�ব� ক�া �শখ হািসনার সােথ িনিবড়ভােব সারা
বাংলােদেশ আওয়ামী লীগেক �িত�ার দীঘ � রাজৈনিতক সং�ােম িল� িছেলন।

পািরবািরক ধারাবািহকতায় জনাব মিহ�ল হাসান �চৗ�রী বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর রাজৈনিতক কায ��েম �শশেবই স�ৃ� হন। “আমরা রােসল” নামক এক� িশ�-
িকেশার সংগঠেন িতিন ত�র িপতার উৎসােহ স�ৃ� হেয় ব�ব�র কিন� �� �শখ রােসল হত�ার িবচাের িশ�-িকেশারেদর সমােবশ ও �ি�শীল কােজর সােথ �� হন।
িতিন ত�র িপতার বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর রাজৈনিতক ও সাংগঠিনক কায ��মস�হ �দখার এবং স�ৃ� হওয়ার �েযাগ পান। পরবত�েত ২০০১ �থেক ২০০৬ সাল
পয �� িবএনিপ-জামায়ােতর �ঃশাসন এবং এক-এগােরাকালীন সমেয় জনেন�ী �শখ হািসনার �ি�র িবষেয় ��রােজ� আওয়ামী লীেগর রাজৈনিতক �চার-�চারণায়
সি�য়ভােব অংশ�হণ কেরন। ২০১২ সােল আওয়ামী �বলীগ �ক�ীয় কিম� গঠনকােল ত�েক �ক�ীয় কিম�েত স�ৃ� করার জ� �বলীগ �চয়ার�ান জনাব ওমর
ফা�ক �চৗ�রী উে�াগী হন। অতঃপর ২০১৩ সােল বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর চ��াম মহানগর কিম�েত বাংলােদশ আওয়ামী লীগ সভাপিত ব�ব�র �েযা� ক�া
জনেন�ী �শখ হািসনা জনাব মিহ�ল হাসান �চৗ�রী নওেফলেক কায �িনব �াহী কিম�েত সদ� িহেসেব িনব �ািচত কেরন। ২০১৬ সােলর বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর �ষাড়শ
কাউি�েল বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর �ক�ীয় কিম�েত িতিন আওয়ামী লীগ সভাপিত ব�ব� ক�া �শখ হািসনার িনেদ �শনায় আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক স�াদক
িহেসেব িনব �ািচত হেয় ঢাকা িবভােগর দািয়� �া� হন। জনাব �চৗ�রী ঢাকা িবভােগ ����ণ � সাংগঠিনক দািয়� পালন কেরন। নারায়নগ� ও গাজী�র িস� কেপ �ােরশন
িনব �াচেন দেলর িবজয়ী হওয়ার িপছেন িনরলসভােব কাজ কেরন এবং দািয়��া� হওয়ার পর নারায়নগ�, গাজী�র, শরীয়ত�র এবং ফিরদ�র �জলা আওয়ামী লীেগর
কিম� �নগ �ঠেন ����ণ � �িমকা পালন কেরন। এক� �িথতযশা রাজৈনিতক পিরবােরর স�ান িহেসেব জনাব মিহ�ল হাসান �চৗ�রী নওেফল বাংলােদশ আওয়ামী
লীেগর সাংগঠিনক স�াদক িহেসেব আওয়ামী লীগ সভাপিত ব�ব� ক�া জনেন�ী �শখ হািসনা �দ� রাজৈনিতক দািয়� অত�� িন�া এবং দািয়�শীলতার সােথ পালন
কের যাে�ন।

 

�পশাগত ও িশ�াগত পিরচয়

জনাব �চৗ�রী �পশায় একজন আইনজীবী। িতিন মি�পিরষেদ িন�� হওয়ার �েব � বাংলােদশ ��ীম �কাট � বার ও ঢাকা আইনজীবী সিমিতর একজন সদ� িহসেব “িদ
িল�াল সােক�ল” নামক এক� আইন পরামশ � �িত�ােন �দশীয় ও আ�জ�ািতক �িত�ানস�েহর জ� আইনজীবী িহেসেব ০৯ (নয়) বছর িনেয়ািজত িছেলন। এই �পশাগত
সমেয় িতিন বাংলােদশ সরকােরর �ানীয় সরকার ম�ণালয়, জাপান সরকােরর সাহা� সং�া জাইকাসহ ব�জািতক িবিভ� �িত�ানসহ �দশীয় ও িবেদশী িবিনেয়াগ, ��
িনরসন ইত�ািদ িবষেয় আইনগত পরামশ � ও সহেযািগতা �দান কেরেছন।

িতিন বাংলােদেশ িব�ালয় জীবন সমা� কের, ��রােজ�র ‘ল�ন �ল অফ ইকনিম� (এল এস ই) �থেক আইন ও � িব�ান এই �ই িবষেয়র উপর �যৗথভােব �াতক িড�ী
অজ�ন কেরন। পরবত�েত িতিন ল�েনর ‘কেলজ অফ ল’ �থেক �াতেকা�র বার �ভােকশনাল িড�ী (PGD-Bvc) অজ�ন কেরন। িতিন ‘িলংকনস ইন’ নামক ইংেরজ
আইনজীবীেদর বার সিমিতেত একজন �াির�ার িহেসেব সংেঘািষত ও িলিপব� হন এবং পরবত�েত �াির�ােরর সহেযাগী (�কাট � �াক�) িহেসেব ইং�াে�র �বশিক�
িন� আদালত ও উ� আদালেতর ‘ি�ি�পাল �রিজি� অফ ফ�ািমিল’ িডিভশেন কাজ কেরন। িতিন �াতক ও �াতেকা�র পয �ােয় আ�জ�ািতক বািণজ� ও িবেরাধ মীমাংসা
িবষয়স�েহর উপের �িশি�ত হন। পরবত�েত বাংলােদেশ বাংলােদশ বার কাউি�েলর একজন এ�াডেভােকট িহেসেব িনবি�ত হওয়ার পের আইন �পশায় সফলতার সােথ
পরামশ �ক িহেসেব কাজ কেরেছন।


