প্রোফোইল
জনাব ম াোঃ আননায়ারুল ইসলা ১৯৬৮ সানলর ৫ আগস্ট সসরাজগঞ্জ মজলায়
জন্মগ্রহণ কনরন। সিসন ১৯৮৩ সানল কাসজপুর উপনজলার চাসলিাডাঙ্গা
সব.সব.এন. উচ্চ সবদ্যালয় মেনক স্টার

াককসহ প্রে

সবভানগ এস.এস.সস.

পরীক্ষায় এবং ১৯৮৫ সানল ঢাকা কনলজ মেনক স্টার াককসহ প্রে সবভানগ
এইচ.এস.সস পরীক্ষায় উত্তীণ ক হন। পরবিীনি সিসন বাংলানেশ প্রনকৌশল
সবশ্বসবদ্যালয় মেনক িসিৎ ও ইনলকট্রসনক মকৌশনল সবএসসস ইসঞ্জসনয়াসরং সডসগ্র
এবং ঢাকা সবশ্বসবদ্যালনয়র অধীনন সসসভল সাসভকস কনলজ মেনক গভমণ কন্স এন্ড পাবসলক পসলসস সবষনয় এ .সপ.এ.
সডগ্রী অজকন কনরন।
সিসন ঢাকা ইনলকসট্রক সাপ্লাই মকাম্পাসন সল: (নডসনকা) এর কার্ কক্রন র শুরু মেনক ২০০১ সানলর ২৭ ম পর্ কন্ত
উক্ত প্রসিষ্ঠাননর সসনস্ট অপানরশননর একজন প্রনকৌশলী সহনসনব োসয়ত্ব পালন কনরন। সিসন ২০ ি সব.সস.এস.
পরীক্ষায় উত্তীর্রণ ক হনয় ২০০১ সানলর ২৮ ম প্রশাসন কযাডানর মর্াগোন কনরন। সিসন লক্ষীপুর কানলক্টনরনে
সহকারী কস শনার ও ম্যাসজনেে সহনসনব এবং নারায়ণগঞ্জ কানলক্টনরনে সহকারী কস শনার/সসসনয়র সহকারী
কস শনার ও ১ মেণীর ম্যাসজনেে, মজলা সনব কাচন অসিসার (অসিসরক্ত োসয়ত্ব সহনসনব) ও মনজারি মডপুটি
কানলক্টনরর োসয়ত্ব পালন কনরন। সিসন চাঁপাইনবাবগঞ্জ মজলার মভালাহাে উপনজলায় উপনজলা সনব কাহী অসিসার
সহনসনব ২০০৮ সানলর জািীয় সংসে ও ২০০৯ সানলর উপনজলা সনব কাচনন সহকারী সরোসন কং অসিসানরর োসয়ত্ব
পালন কনরন। সিসন ২০০৯ সানলর ননভম্বর মেনক প্রায় পাঁচ ব র সবদ্যযৎ সবভানগ সসসনয়র সহকারী সসচব সহনসনব
ক রক ি স নলন। এরপর িসরেপুর মজলার অসিসরক্ত মজলা প্রশাসক (সশক্ষা ও আইসসটি) সহনসনব োসয়ত্ব
পালনকানল ২০১৫ সানলর ৬ এসপ্রল উপ-সসচব পনে পনোন্নসি লাভ কনরন। এরপর সিসন ২০১৫ সানলর জুন াস
মেনক স্থানীয় সরকার সবভানগর জন্ম ও মৃত্যয সনবন্ধন প্রকনপেরর সসনস্ট এনাসলস্ট পনে ০১ ব নরর অসধককাল
োসয়ত্ব পালন মশনষ ০২ আগস্ট, ২০১৬ িাসরনে মনৌ-পসরবহন ন্ত্রণালনয়র উপ-সসচব সহনসনব মর্াগোন কনরন।
জনাব ম াোঃ আননায়ারুল ইসলা ব্যসক্তগি জীবনন সববাসহি এবং এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তাননর জনক। িাঁর স্ত্রী
মবগ নীলুিা আক্তার সব.সস.এস (ইকনস ক) কযাডানরর সেস্য; বিক ানন সিসন উপপ্রধান সহনসনব অে ক সবভানগ
ক রক ি আন ন।

