
eবার 
সমকাল িত

eক মােসর ম
জনিনরাপ া
37 eসিপর 
দািয়েতব্ িছেল
সাধারণ স
 
পুিলশ সদর 
পাের।  
 
েরাববার জাি
aিবলেমব্ কায
 
নতুন বদিল 
সুপার িমজানু
িডিস েমা. আ
ািফক-পি

রহমানেক া
িডিস eসeম
সািভ র্স aয্ােস
হাসানেক মা
পদায়ন করা
 
aপর াপ
দ েরর eআ
eবং ল ীপুে
iuিনেটর e
হালদারেক র
পুিলশ সদর 
 
e ছাড়া eসি
পুিলশ ে িনং
িডeমিপর িম

 

37 পুিল
িতেবদক 

মাথায় েফর পুিল
া িবভাগ। গতকাল
মে  26 জন দী
লন। ঢাকার বাiে
াদক লয় কুমার

দ েরর দািয়তব্শী

ির করা দুিট া
ায র্কর হেব বেলo

াপেন িডeমি
নুর রহমানেক সুন
আিলমু ামানেক ফ
ম িবভােগর িডিস
া ণবািড়য়ার eস
ম মুরাদ আিলেক 
েসািসেয়শেনর সা
াদারীপুেরর eসিপ
া হেয়েছ।  

পেন া ণবািড়য়া
আiিজ, ফিরদপুের
পুেরর eসিপ আ স
eসিপ, নােটােরর 
রংপুর েরে র িডআ
দ েরর eআiিজ

সিব ঢাকার িতন e
ং েস ার, েনায়াখ
িমরপুর াiম িবভ

লশ সুপার

লশ সুপার (eসিপ
ল েরাববার জনিন
ীঘ র্িদন ধের ঢাকা
ের বদিল হoয়া ক
ার েজায়ারদারo র

শীল eক কম র্কত র্া

াপেনর eকিটেত 
o  oi াপেন 

মিপর ািফক-পূব র্ 
নামগে র eসিপ
ফিরদপুেরর eসি
িস িলটন কুমার স
সিপ, িডeমিপর ি
েমেহরপুেরর eস
াধারণ স াদক 
িপ eবং েমেহরপুে

য়ার eসিপ আেনায়
রর eসিপ জািকর
স ম মাহাতাব uি
eসিপ সাiফু াহ
আiিজ কায র্ালেয়

িজ আিনসুর রহমান

eসিপ আ র রিহ
খালী পুিলশ ে িন
ভােগর িডিস মাসু

রেক বদি

প) পদময র্াদার 37
িনরাপ া িবভােগর
া মহানগর পুিলশ
কম র্কত র্ােদর মে
রেয়েছন। eর আ

র্া সমকালেক জান

22 জন o aপর
জানােনা হয়। 

র্ িবভােগর িডিস ড
, িডeমিপর কাu
িপ, পুিলশ সদর দ
সাহােক নােটার েজ
িডিস আকবর আ
সিপ, িডeমিপর ক
লয় কুমার েজায়

েরর eসিপ েমাহা

য়ার েহােসন খান
র েহােসন খান, েন
ি নেক িডeমিপর
হ আল মামুনেক ঢ
য় সংযু  করা হেয়
নেক িডeমিপর ি

হম শাহ েচৗধুরী, ফ
নং েস ােরর eসি
সুদ আহা দেক িস

িল 

7 কম র্কত র্ােক বদ
র পুিলশ-2 aিধশ
শ (িডeমিপ) o পু

 িবিসeস পুিলশ
আেগ 24 জুন eক

নান, সামেন িবিভ

র াপেন 26 জ

ড. eeiচeম কা
u ার েটরিরজম i
দ েরর eআiিজ
জলায়, িডeমিপর

আলী মুনসীেক েন
কাu ার েটরিরজ
য়ারদারেক নরিস
া দ েমা ািফজুর

ন o েমৗলভীবাজা
ন েকানার eসিপ
র িডিস, সুনামগে
ঢাকা েরলoেয় পু
েয়েছ। eকi 
িডিস িহেসেব বদ

ফারহাত আহেমদ
সিপ o পুিলশ সদর
িসআiিড, ঢাকার 

15-07-

দিল কের আেদশ
শাখা েথেক পৃথক
পুিলশ সদর দ রস
শ কয্াডারেদর সং
ক াপেন 32 e

ভ  পেদ e ধরেন

জনেক বদিলপূব র্ক

কামরু ামানেক ল
iuিনেটর সাiবার
জ ফারুক আহেমদ
র িসিকuশন িব
েকানার eসিপ,

জম iuিনেটর ে
সংদীর eসিপ, িডe
র রহমানেক সাত

ােরর eসিপ েমাহ
িপ জয়েদব েচৗধুরী
ে র eসিপ বরকতু
পুিলেশর eসিপ e
াপেন নরিসংদীর

দিল করা হেয়েছ

দ o সাiফু াহ ি
দর দ েরর eআi

eসিপ িহেসেব ব

-19 

শ জাির কেরেছ সব্
ক াপন জাির ক
রসহ ঢাকায় পুিলে
ংগঠন পুিলশ সািভ
eসিপেক বদিল ক

নর আরo িকছু বদ

র্ক পদায়ন করা হ

ল ীপুর েজলার e
ার িসিকuিরিট aয্
দেক েমৗলভীবাজ

িবভােগর িডিস েমা
, িডeমিপর ািফ
শাল aয্াকশন 

eমিপর িডিস েমা
ত ীরার eসিপ িহ

হা দ শাহজালাল
রী, সাত ীরার e
কতু াহ খানেক হা
eবং মাদারীপুেরর
র eসিপ িমরাজ u
।  

িবন আেনায়ারেক
iিজ িহেসেব বদি
বদিল করা হেয়ে

সব্রা  ম ণালেয়র 
করা হয়। বদিল 
েশর িবিভ  iuিন
িভ র্স aয্ােসািসেয়শ
করা হেয়িছল। 

দিল আেদশ হেত

হয়। ei আেদশ 

eসিপ, eসিবর পু
aয্া  াiম িবভাে
জার েজলায়, িডe
মাহা দ আিনসুর 
ফক-দি ণ িবভােগ

েপর িডিস o 
মাহা দ মাহবুব 
িহেসেব বদিল কে

লেক পুিলশ সদর 
eসিপ সা াদুর র
াioেয় পুিলশ, ঢা
র eসিপ সু ত কুম
uি ন আহে দ

ক যথা েম টা াi
িল করা হেয়েছ। 
েছ।  

হoয়া 
িনেট 
য়শেনর 

ত 

পুিলশ 
েগর 

eমিপর 

গর 
পুিলশ 

ের 

র 
রহমান 
ঢাকা 
কুমার 

o 

iেল 


