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জনক  ড  ॥ জন শাসেনর পূণ পদ মি পিরষদ সিচব িহেসেব িনেয়াগ পেয়েছন সতু িবভােগর জ
সিচব খ কার আেনায়া ল ইসলাম। তােক এই পেদ িনেয়াগ দয়া হে  বেল আেগই জািনেয়িছেলন অথম ী আ হ
ম মু ফা কামাল। রিববার জন শাসন ম ণালয় থেক িনেয়ােগর াপন হয়। খবর িবিডিনউেজর।

িবদায়ী মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলমও অথম ীর কথা অ যায়ী িব ব াংেক িবক  িনবাহী পিরচালক
িহেসেব িনেয়াগ পেয়েছন। সােবক মি পিরষদ সিচব মাশাররফ হােসন ভঁুইয়া এখন িব ব াংেক বাংলােদেশর
িবক  িনবাহী পিরচালক িহেসেব দািয়  পালন করেছন। শিফউল তার লািভিষ  হেবন। খ কার আেনায়ার
২০১১ সােলর ১৩ নেব র সতু িবভােগর ভার া  সিচব িহেসেব যাগ দন। ২০১৩ সােল িতিন সিচব এবং ২০১৭
সােল জ  সিচব িহেসেব পেদা িত পান। ১৯৮৩ িবিসএস ব ােচর কমকতা আেনায়ার পড়ােশানা কেরেছন ঢাকা
িব িবদ ালেয় সমাজ কল ােণ। ডেভলপেম ট ািনংেয় তার একিট পা  াজুেয়ট িডে ামাও রেয়েছ।

খ কার আেনায়ােরর ী বগম কাম ন নাহারও একজন সিচব। িতিন মিহলা ও িশ িবষয়ক ম ণালেয়র দািয়ে
রেয়েছন। াপন অ যায়ী, শিফউল আলেমর চুি র ময়াদ ২৯ অে াবর থেক বািতল হেয় যােব। অথাৎ এরপর
মি পিরষদ সিচব িহেসেব কােজ যাগ দেবন খ কার আেনায়া ল। আগামী এক নেব র অথবা যাগদােনর তািরখ
থেক পরবতী িতন বছর ময়ােদ িব ব াংেকর িবক  িনবাহী পিরচালক  পেদ িনেয়াগ পেলন শিফউল। জ

সিচব শিফউল আলম ২০১৫ সােলর ২৯ অে াবর থেক জন শাসেনর পূণ পদ মি পিরষদ সিচব িহেসেব
দািয়  পালন করেছন।  ১৯৫৯ সােল ক বাজাের  জ  নয়া  শিফউল চ াম  িব িবদ ালয় থেক ইংেরজীেত
াতেকা র িড ী নয়ার পর এলএলিবও কেরন। পের যু রােজ র বািমংহাম ইউিনভািসিট থেক উ য়ন শাসেন

এমএসএস িড ী নন িতিন।

১৯৮২ সােলর িবিসএস ব ােচর কমকতা শিফউল কমজীবেন রা পিতর কাযালেয়র সিচব, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ
এবং বাংলােদশ বনিশ  উ য়ন কেপােরশন ও ভূিম আপীল বােডর চয়ারম ােনর দািয় ও পালন কেরন।
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