
ধানম ীর িবেশষ সহকারী হেলন িসআরআইর ফরহাদ
কািশত: ২৪ - জা য়ারী, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

িবিডিনউজ ॥ ধানম ী শখ হািসনার িবেশষ সহকারী িহেসেব িনেয়াগ পেয়েছন ব াির ার শাহ আলী ফরহাদ।
গেবষণা সং া িসআরআইেয়র িসিনয়র এনািল  ফরহাদেক এই পেদ িনেয়ােগর কথা জািনেয় বধুবার াপন জাির
কেরেছ জন শাসন ম ণালয়।

াপেন বলা হেয়েছ, উপসিচব মযাদায় ফরহাদেক ধানম ীর িবেশষ সহকারী পেদ চিু িভি ক িনেয়াগ দয়া
হেয়েছ। ধাম ীর ময়াদকাল বা তার স ি  সােপে  এই পেদ থাকেবন িতিন।

এই িনেয়ােগর খবর জািনেয় ফরহাদ এক ফসবুক পাে  িলেখেছন, ‘মাননীয় ধানম ীর িবেশষ সহকারী িহেসেব
িনেয়াগ পলাম আজ। জনেন ী শখ হািসনােক ধ বাদ আমােক এই স ানজনক দািয়  দয়ার জ ।

দািয় িট বড়। সততা ও পির েমর মাধ েম ন ীর এই আ ার িতদান িদেত সবার দায়া ও সহায়তা কামনা
করিছ।’

বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর চার ও কাশনা উপ-কিমিট এবং আ জািতক স ক িবষয়ক উপ-কিমিটর সদ
ফরহাদ ইউিনভািসিট  অব ল ডন থেক আইেন াতক িড ী নন। পের ইউিনভািসিট অব হংকং থেক আইেন
াতেকা র কেরন  িতিন। ২০১২ সােল  বাির ার  অ াট  ল’  িড ী  নন  ফরহাদ,  বতমােন  িতিন  ীমেকােটর

আইনজীবী।

২০১৪ সােলর এি ল থেক িসআরআইেয়র সে  থাকা ফরহাদ গত িনবাচেন আওয়ামী লীেগর ইশেতহার ণয়েনর
উপ-কিমিটর সদ  িছেলন।
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