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ঢাকা মহানগর পুিলেশর (িডএমিপ) কিমশনার মা. আছা ামান িময়ােক মি পিরষদ িবভােগর অধীেন
জাতীয় িনরাপ া সেলর ধান িনবাহী  কমকতা পেদ চিু িভি ক িনেয়াগ দয়া  হেয়েছ। ম লবার এ
সং া  াপন জাির কেরেছ জন শাসন ম ণালয়। 

এেত বলা হয়, িডএমিপ কিমশনার িহেসেব এক মােসর চিু িভি ক িনেয়ােগর ময়াদ শেষ অথাৎ আগামী
১৪ সে র যাগদান থেক পরবতী  িতন বছেরর জ  আছা ামানেক ‘জাতীয় িনরাপ া সং া
সেল’র ধান িনবাহী কমকতা পেদ িনেয়াগ দয়া হল।

এ িনেয়ােগর শতাবিল অ েমািদত চিু পে র মাধ েম িনধািরত হেব। একই সে  জন ােথর এই আেদশ
িশগিগর কাযকর হেব।

জানা গেছ, ধানম ী নতৃ াধীন এই কিমিট ২২ ম পুনগঠন করা হয়। মি পিরষদ িবভাগ এই কিমিটেক
সািচিবক সহায়তা দয়। দেশর িনরাপ া ও িতর া সং া  এবং অভ রীণ িনরাপ াজিনত পিরি িতর
মলূ ায়ন কের েয়াজনীয় ব ব া হেণর িনেদশ ও পািরশ কের এই কিমিট।

এর আেগ ায় সােড় চার বছর িডএমিপ কিমশনার িহেসেব সফলতার সে  দািয়  পালন করার পর ১৪

  যগুা র িরেপাট
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

আগ  থেক একই পেদ এক মােসর জ  চিু িভি ক িনেয়াগ পান আছা ামান িময়া। এ িহেসেব ১৩
সে র তার এ িনেয়ােগর ময়াদ শষ হে ।

১৩ আগ  জন শাসন ম ণালয় এক াপেন স িত অবসেরা র ছুিটেত যাওয়া এই কিমশনারেক
আবারও একই পেদ িনেয়াগ দয়। ২০১৫ সােলর ৭ জা য়াির িডএমিপর কিমশনার িহেসেব যাগ দন
আছা ামান িময়া।

এিদেক আছা ামান িময়া দািয়ে  থাকাকালীনই িডএমিপ কিমশনার িহেসেব িনেয়াগ পেয়েছন পুিলেশর
অপরাধ তদ  িবভােগর (িসআইিড) ধান ও অিতির  মহাপুিলশ পিরদশক (আইিজিপ) মাহা দ শিফ ল
ইসলাম।

িডএমিপ কিমশনার আছা ামান িময়ার রেয়েছ দীঘ ৩২ বছেরর বণাঢ  ক ািরয়ার। িতিন ১৯৮৫ সােল
িসিভল সািভস ক াডাের বাংলােদশ পুিলেশ যাগদান কেরন।
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