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সুপার pেকৗশলী েমা. আবদলু মাnান িময়া জানান, জািতর িপতার sেpর েসানার বাংলােদশ গড়ার 
দঢ়ৃ pতয্েয় pধানমntীর pিত িত েমাতােবক বাংলােদশ পুিলেশর আiিজিপ ড. জােবদ পােটায়ারীর 
িনেদর্ েশ গাiবাnায় শতভাগ scতা বজায় েরেখ িনেয়াগ পরীkা aনু ােনর মেধয্ িদেয় মাt 103 

টাকা খরচ কেরi e েজলার 144 জন ত ণ-ত ণী পুিলেশর চাকির েপল। পুিলশ িনেয়ােগর 

িবষয়িট িনিবর পযর্েবkণ কের েদখা েগেছ, পুিলশ সুপার aতয্াn কেঠার েগাপনীয়তার মধয্ িদেয় 
শতভাগ সততা বজায় েরেখ শারীিরকভােব স¤পূণর্ েযাগয্ eবং িলিখত পরীkায় ভােলা নmর পাoয়া o 
েমৗিখক পরীkায় ভােলা ফলাফল করার পর pাথিমকভােব িনবর্ািচত 144 জন েমধাবী পুিলশ 
কনেsবেলর eকিট তািলকা pণয়ন কের তা টািঙেয় েদন। গাiবাnা হকাসর্ মােকর্ টসংলg িবহাির েরল 
কেলািনর বািসnা eকজন দিরd নাiট গাডর্  o মাতা গৃহপিরচািরকা িহেসেব িবিভn মানুেষর বাসায় 
কাজ করেতা তােদর সnান রািহত হাসান রািb পুিলশ কনেsবল পেদ িনেয়াগ েপেয়েছ। তাi পুিলশ 
সুপার pেকৗশলী আবদলু মাnান িময়া িবিপeম িনেজ িবহারী কেলানীেত oi দিরd ৈনশ pহরীর 
বািড়েত িগেয় তার িপতা-মাতােক eবং রািহত হাসান রািbেক ফুেলল েভcা জানান o তােদর 
িমি  uপহার েদন। e সময় uপিsত িছেলন গাiবাnা েপৗরসভার aয্াড. শাহ মাসুদ জাহা ীর কবীর 

িমলন, সদর থানার oিস খান েমা. শাহিরয়ার, েপৗর আoয়ামী লীেগর সাংগঠিনক সmাদক খান েমা. 
সাঈদ েহােসন জিসম pমখু।  

uেlখয্, গত 29 জনু পুিলশ কনেsবেলর িনেয়াগ pিkয়ার aংশ িহেসেব pথেম শারীিরকভােব েযাগয্ 
pাথর্ীরা 30 জনু িলিখত পরীkায় aংশgহণ কের eবং 3 জলুাi িলিখত পরীkার ফলাফল pকােশর 
পর েমৗিখক পরীkায় aংশ েনয়। 

 


