
নতনু মি পিরষদ সিচব আেনায়া ল

পিুলশ কিমশনার শিফ ল, অিতির  আইিজিপ মাহববু

বাংলােদশ পুিলেশ বড় ধরেনর রদবদল হেয়েছ। ঢাকা মহানগর পুিলশ (িডএমিপ) কিমশনার িহেসেব িনেয়াগ
পেয়েছন  অিতির  পুিলশ  মহাপিরদশক  (অিতির  আইিজিপ)  মাহা দ  শিফ ল  ইসলাম।  পুিলেশর

অপরাধ  তদ  িবভােগর  (িসআইিড)  ধান  িহেসেব  দািয়  দওয়া  হেয়েছ  অিতির  আইিজিপ  চৗধরুী
আব াহ আল মামুনেক। এ ছাড়া অিতির  আইিজিপ িহেসেব পেদা িত িদেয় পুিলশ সদর দফতের পদায়ন
করা  হেয়েছ  মাহবুব  হােসন  ও  িব াস  আফজাল  হােসনেক।  রা পিতর  আেদশ েম  গতকাল  রা
ম ণালেয়র জনিনরাপ া িবভাগ পুিলশ-১ অিধ-শাখার উপসিচব ধন য় মার দাস া িরত িট াপেন
জাির করা এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব বেল জানােনা হয়। অ ম িবিসএেসর মাধ েম সহকারী পুিলশ

পার িহেসেব চাকিরেত যাগদান করা শিফ ল ইসলাম ২০১৯ সােলর ১৬ ম থেক অপরাধ তদ  িবভােগর
(িসআইিড) ধান িহেসেব দািয়  পালন করেছন। আগামী ১৪ সে র থেক বতমান িডএমিপ কিমশনার
আছা ামান িময়ার লািভিষ  হেবন িতিন। এর আেগ িতিন দ তা এবং নােমর সে  এি ট টরিরজম
ইউিনেটর ধান, ঢাকা ও চ াম রে র উপ-মহাপিরদশক (িডআইিজ), চ াম মহানগর পুিলশ কিমশনার
িহেসেব দািয়  পালন কেরন। কমে ে  অন   পশাদাির , সততা ও িনপুণ দ তার ীকৃিত প িতিন
২০১৪ সােল এবং ২০১৭ সােল পর পর বার বাংলােদশ পুিলেশর সেবা  পুর ার িবিপএম পদক লাভ
কেরন।  কমজীবেনর  েত িতিন  এএসিপ িহেসেব চ াম মে াপিলটন  পুিলশ,  খাগড়াছিড়  জলা  ও  
মৗলভীবাজার  জলায়  নােমর  সে  দািয়  পালন  কেরন।  বতমােন  পুিলশ  সদর দফতেরর  অিতির

আইিজিপ (এইচআরএম) িহেসেব দািয়  পালন করেছন চৗধরুী  আব াহ  আল মামুন। িশগিগরই িতিন
িসআইিডর ধান িহেসেব মাহা দ শিফ ল ইসলােমর লািভিষ  হেবন। নামগে র শা া উপেজলার
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ীহাইেলর স ান চৗধরুী মামুন এর আেগ ঢাকা ও ময়মনিসংহ রে র িডআইিজ, িডআইিজ ( গাপনীয়),
এআইিজ ( গাপনীয়) ছাড়াও অেনক পূণ পেদ দািয়  পালন কেরন চৗধরুী মামুন। পুিলশ বািহনীেত
িবেশষ অবদােনর ীকৃিত প লাভ কেরেছন িবিপএম এবং িপিপএম পদক। অিতির  আইিজিপ মাহবুব
হােসন পুিলেশর িবেশষ শাখায় (এসিব) িডআইিজ িহেসেব দািয়  পালন করেছন। অ ম িবিসএেসর এই

কমকতা এর আেগ পুিলেশর িবেশষ শাখা-এসিবেতই িবিভ  পূণ শাখায় দ তার সে  দািয়  পালন
কেরন। ভাষী  এই কমকতা িবিভ  সমেয় অবদােনর ীকৃিত প বার বাংলােদশ পুিলেশর সেবা
পুর ার ‘িবিপএম’ এবং বার ‘ িসেড ট পদক’ িপিপএম লাভ কেরন। িব াস আফজাল হােসন অিতির
আইিজিপ িহেসেব পেদা িত পাওয়ার আেগ িডআইিজ িহেসেব পুিলেশর িবেশষ শাখায় এবং এসিপিবএন

ধান িহেসেব দািয়  পালন ছাড়াও পুিলেশর িবিভ  পূণ পেদ দািয়  পালন কেরন।

মি পিরষদ সিচব হে ন আেনায়ার, শিফউল যাে ন িব ব াংেক : মি পিরষেদর নতনু সিচব হে ন খ কার
আেনায়া ল ইসলাম। িযিন  বতমােন  সতু  িবভােগর িসিনয়র  সিচব িহেসেব কমরত। আর মি পিরষেদর
বতমান সিচব মাহা দ শিফউল আলম িব ব াংেকর িবক  িনবাহী পিরচালক পেদ িনেয়াগ পেত যাে ন।
গতকাল সরকাির য়সং া  মি সভা  কিমিটর বঠক শেষ এমন তথ ই িদেলন অথম ী আ হ ম মু ফা
কামাল। এক বছেরর চিু েত থাকা মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলেমর চিু র ময়াদ শষ হেব
আগামী ১৩ িডেস র। বতমােন িব ব াংেক বাংলােদেশর িবক  িনবাহী পিরচালক িহেসেব দািয়  পালন
করেছন সােবক মি পিরষদ সিচব মাশাররফ হােসন ভঁুইয়া।

অথম ী  জািনেয়েছন,  িব ব াংেকর  ওয়ািশংটেনর  ধান  কাযালেয়  িবক  িনবাহী  পিরচালেকর  দািয়
পাে ন মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম। আগামী িতন বছেরর জ  িতিন এ িনেয়াগ পাে ন।
আর সত ুিবভােগর িসিনয়র সিচব খ কার আেনায়া ল ইসলাম ক ািবেনট সিচব (মি পিরষদ সিচব) িহেসেব
িনেয়াগ  পেত যাে ন।  এ  সময়  উপি ত  মি পিরষদ সিচব শিফউল  আলম বেলন,  তার  (আেনায়া ল
ইসলােমর িনেয়াগ) সবিকছ ুচড়ূা । তেব িকছ ু ি য়া রেয়েছ, ি য়া শষ হেলই তার িনেয়াগ চড়ূা  হেব।
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