
সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত 

১।        মেজর মজনাররল এরেএে আক্ষেনুল হে, এনক্ষিক্ষস, এএফিক্ষিউক্ষস, ক্ষিএসক্ষস, ক্ষিএইচক্ষি (Major General AKM Aminul Haque, 

ndc, afwc, psc, PhD) ১৮ অরটাবর ১৯৬৯ সারল শরীয়তিুর মজলায় বীর েুক্ষির াদ্ধা িক্ষরবারর জন্মগ্রহণ েররন। তার ক্ষিতা বীর েুক্ষির াদ্ধা প্ররেৌশলী 

আবুল হারসে ক্ষেয়া এবং ো রত্নগর্ভ া মেতাবপ্রাপ্ত প্রয়াত মবগে আশ্রাফুরেছা৷ ক্ষতক্ষন কুক্ষেল্লা েযারিট েরলজ হরত েৃক্ষতরের সারে োধ্যক্ষেে এবং উচ্চোধ্যক্ষেে 

অধ্যয়ন মশরে ১২ জানুয়ারী ১৯৮৮ সারল ২১তে ক্ষবএেএ দীর্ভরেয়াদী মোরসভ বাংলারদশ ক্ষেক্ষলটারী এোরিেীরত ম াগদান েররন এবং ২২ ক্ষিরসম্বর ১৯৮৯ 

সারল বাংলারদশ মসনাবাক্ষহনীর ক্ষসগনযালস্ মোরর েক্ষেশন অজভ রনর োধ্যরে তার বণভাঢ্য সােক্ষরে জীবরনর সূচনা েররন। 

২।        মেজর মজনাররল আক্ষেন চট্টগ্রাে ক্ষবশ্বক্ষবদযালয় মেরে প্রেে মশ্রণীরত ক্ষবএসক্ষস িাশ েররন এবং বাংলারদশ প্ররেৌশল ক্ষবশ্বক্ষবদযালয় (BUET) 

মেরে েক্ষিউটার সাইন্স ইক্ষজজক্ষনয়াক্ষরং (CSE) ক্ষিগ্রী অজভ ন েররন। ক্ষতক্ষন জাতীয় ক্ষবশ্বক্ষবদযালয় এবং বাংলারদশ ইউক্ষনর্াক্ষসভটি অফ প্ররফশনাল (ক্ষবইউক্ষি) 

মেরে  োক্ররে োষ্টার ইন ক্ষিরফন্স স্টাক্ষিজ ক্ষিগ্রী এবং োষ্টার অফ ক্ষসক্ষেউক্ষরটি ষ্টাক্ষিজ ক্ষিগ্রী অজভ ন েররন৷ ক্ষতক্ষন ঢ্াো ক্ষবশ্বক্ষবদযালরয়র ক্ষিজাষ্টার সাইন্স 

এবং ক্লাইরেট মরক্ষজক্ষলরয়ন্স ক্ষবর্াগ মেরে ক্ষিএইচক্ষি ক্ষিগ্রী অজভ ন েররন৷ 

৩।        মেজর মজনাররল আক্ষেন মদরশ ও ক্ষবরদরশ ক্ষবক্ষর্ে মিশাগত প্রক্ষশিরণ অংশগ্রহণ েরররছন৷ ক্ষতক্ষন মবক্ষসে িযারা মোরসভ ম াগযতা অজভ রনর ির 

তুররে উচ্চতর জাি োষ্টার ও িােফাইন্ডার মোসভ সিে েররন। ক্ষতক্ষন ইরলেট্রক্ষনে  ুদ্ধরেৌশল ও আধু্ক্ষনে ম াগার াগ প্র ুক্ষি এবং োউন্টার মটররাক্ষরজে 

সংক্রান্ত ক্ষবক্ষর্ে ববরদক্ষশে প্রক্ষশিরণ অংশগ্রহণ েররন৷ ক্ষতক্ষন ক্ষিরফন্স সাক্ষর্ভ রসস েোন্ড এন্ড ষ্টাফ েরলজ (DSCSC) মেরে ‘আক্ষেভ ষ্টাফ মোসভ' েররন 

এবং নযাশনাল ক্ষিরফন্স েরলজ, বাংলারদশ মেরে বাংলারদশ মসনাবাক্ষহনীর সরবভাচ্চ সম্মানজনে প্রক্ষশিণ ‘ওয়যার মোসভ' ও 'নযাশনাল ক্ষিরফন্স মোসভ' সিে 

েররন। 

৪।        ক্ষতক্ষন তার মগৌরবেয় সােক্ষরে জীবরন অক্ষিভত প্রক্ষশিণ, েোন্ড ও ষ্টাফ দাক্ষয়ে অতযন্ত সফলতার সারে িালন েররন। মরক্ষজরেন্টাল দাক্ষয়রের 

িাশািাক্ষশ ক্ষতক্ষন ক্ষসগনযাল মট্রক্ষনং মসন্টার এন্ড েুরল প্রক্ষশিে এবং বাংলারদশ ক্ষেক্ষলটারী এোরিেীরত প্লাটুন েোন্ডার ক্ষহরসরব দাক্ষয়ে িালন েররন। এছাডাও 

ক্ষতক্ষন ক্ষিররটর মজনাররল মফারসভস ইরন্টক্ষলরজন্স (ক্ষিক্ষজএফআই) এবং নযাশনাল ক্ষসক্ষেউক্ষরটি ইরন্টক্ষলরজন্স (এনএসআই) এ উরল্লের াগয সেয় েেভরত 

ক্ষছরলন। অসীে সাহসী এই মসনা েেভেতভ া ০১ জুলাই ২০১৬ তাক্ষরে গুলশারনর হক্ষল আটিভ সান মবোরীরত সংর্টিত সন্ত্রাসী হােলা মোোরবলায় প্রতযির্ারব 

অংশগ্রহরণর সেয় মগ্ররনি ক্ষবরফাররণ গুরুতর আহত হন এবং  ুদ্ধোলীন দাক্ষয়ে িালরন ক্ষনরজর জীবন ক্ষবিে েরর আহত হওয়ার স্বীেৃক্ষত স্বরুি  ুদ্ধোলীন 

সেরয়র গুরুতর আহরতর সরবভাচ্চ সম্মানজনে 'মগারেন ষ্ট্রাইি” প্রাপ্ত হন। 

৫।       মেজর মজনাররল আক্ষেন এেটি ক্ষফে ক্ষসগনযাল বযাটাক্ষলয়নরে েৃক্ষতরের সারে েোন্ড েররন। এছাডাও ক্ষতক্ষন মসনাসদরর িক্ষরচালে, আইটি 

িক্ষরদপ্তরর সফলতার সারে দাক্ষয়ে িালন েররন৷ এেই সারে ক্ষতক্ষন মসনাবাক্ষহনী েতৃভ ে িক্ষরচাক্ষলত ট্রাষ্ট বযাংরের িক্ষরচালে ক্ষহরসরব দাক্ষয়ে িালন েররন। 

ক্ষতক্ষন  ুিরারজয বাংলারদশ হাই েক্ষেশরন দাক্ষয়েরত অবস্থায়  ুিরারজযর িাশািাক্ষশ ফ্রান্স, জােভাক্ষন ও গ্রীরসর জনয সােক্ষরে উিরদষ্টা ক্ষহরসরব েতভ বয িালন 

েররন৷ ক্ষতক্ষন ২৭ ক্ষিরসম্বর ২০২১ সারল মেজর মজনাররল িদবীরত উেীত হরয় ক্ষেরিুর মসনাক্ষনবাসস্থ নযাশনাল ক্ষিরফন্স েরলরজ ক্ষসক্ষনয়র ক্ষিররক্ষটং ষ্টাফ 

(আক্ষেভ) ক্ষহরসরব ম াগদান েররন এবং ২৯ জানুয়ারী ২০২৩ তাক্ষররে েহািক্ষরচালে, বাংলারদশ আনসার ও ক্ষর্ক্ষিক্ষি িরদ ম াগদারনর িূবভ ি ভন্ত উি দাক্ষয়ে 

িালন েররন। 



৬।       মেজর মজনাররল আক্ষেন জাক্ষতসংর্ শাক্ষন্তরিা ক্ষেশরন েরগা এবং মসন্ট্রাল আক্ষফ্রো ক্ষরিাবক্ষলরে ক্ষেক্ষলটারী অবজারর্ার, ক্ষিরগি অিাররশন অক্ষফসার, 

মিিুটি ক্ষচফ অফ ষ্টাফ এবং ক্ষচফ ক্ষেক্ষলটারী িারসভারনল অক্ষফসার (CMPO) ক্ষহরসরব দাক্ষয়ে িালন েররন৷ অকুরতার্য় এই শাক্ষন্তরিী েেভেতভ া ক্ষেশন 

এলাোয় অিাররশন িক্ষরচালনারত অবস্থায় সমু্মে ুরদ্ধ শত্রুর মোোরবলায় সাহসীেতা প্রদশভরনর স্বীেৃক্ষত স্বরুি েরগা ও মসন্ট্রাল আক্ষফ্রো ক্ষরিাবক্ষলে উর্য় 

ক্ষেশরনর মফাসভ েোন্ডাররর প্রশংসািত্র প্রাপ্ত হন। 

৭।        মেজর মজনাররল আক্ষেন ভ্রেণ অনুরাগী োনুে ক্ষ ক্ষন ক্ষবরশ্বর বহু সংেযে মদরশ ভ্রেণ েরররছন৷ ক্ষতক্ষন ফুটবল, হক্ষে, ক্ষক্ররেট মেলায় িারদশী এবং 

গলফ মেলায় ক্ষবরশে আগ্রহ রারেন। 

৮।       মেজর মজনাররল আক্ষেন এবং তার সহধ্ক্ষেভনী ক্ষেরসস ক্ষশেুল আক্ষেন (Shimul Amin) তারদর সুেী দািত্তয জীবরন এেজন িুত্র এবং দুই 

েনযাসন্তারনর গক্ষবভত ক্ষিতাোতা। মেজর মজনাররল আক্ষেন এর বড র্াই এ মে এে এনােুল হে শােীে, শরীয়তিুর-২ আসরনর সংসদ সদসয এবং িাক্ষন 

সিদ েন্ত্রনালরয়র উিেন্ত্রী এবং তার মবান শােীে আরা হে োেলী এেটি মবসরোক্ষর বযাংরের উচ্চিদস্থ েেভেতভ া। তার মছাট র্াই িাাঃ আশ্রাফুল হে 

ক্ষসয়াে জাতীয় হৃদররাগ ইন্সটিটিউট োক্ষিভ য়াে ক্ষবর্ারগর সহর াগী অধ্যািে ও বাংলারদশ োক্ষিভ য়াে মসাসাইটির সাধ্ারণ সিাদে৷ 


