েমজর েজনােরল েশখ পাশা হািবব uিdন, eসিজিপ, eeফডিbuিস, িপeসিস গত 24 েম 2017 তািরেখ
বাংলােদশ আনসার o gাম pিতরkা বািহনীর মহাপিরচালক িহেসেব দািয়tভার gহণ কেরন। েমজর েজনােরল
পাশা 2017 সােলর 19 েফbয়ারী তািরেখ েমজর েজনােরল পেদ পেদাnিত লাভ কেরন। বাংলােদশ আনসার o
gাম pিতরkা বািহনীেত েযাগদােনর পূেবর্ িতিন নয্াশনাল িডেফn কেলজ, িমরপুর, েসনািনবােস দািয়tরত
িছেলন। েমজর েজনােরল পাশা 1967 সােলর 20 নেভmর তািরেখ েফনী েজলায় জngহণ কেরন। েফৗজদারহাট
কয্ােডট কেলেজ aধয্য়ন েশেষ িতিন 16তম িবeমe লং েকােসর্ aংশgহণ কের 1987 সােলর 26 জুন
কিমশনpাp হন। kিমlা েবােডর্ সিmিলত েমধা তািলকায় sান লােভর sীকৃ ত s প তােক চয্ােnলরস eoয়ােডর্
ভূ িষত করা হয় eবং িবeমeেত eকােডিমক িবষেয় েকােসর্ সেবর্াtম ফলাফেলর জনয্ িতিন oসমানী sণর্পদক
লাভ কেরন। কিমশেনর পর বাংলােদশ েসনাবািহনীর আিটর্লাির েকােরর 8 িফl েরিজেমn আিটর্লািরেত িতিন
কমর্জীবন

কেরন। িতিন চ gাম িব িবদয্ালয় েথেক বয্ােচলর aব সােয়n (িবeসিস), ঢাকা িব িবদয্ালেয়র

আiিবo েথেক মাsাসর্ iন িবজেনজ eডিমিনেsশন (eমিবe) eবং জাতীয় িব িবদয্ালয় েথেক মাsাসর্ iন
িডেফn sািডজ (eমিডeস) o মাsাসর্ iন oয়ার sািডজ (eমডিbueস) িডgী aজর্ন কেরন। ঢাকার িমরপুর
েসনািনবােস aবিsত িডেফn সািভর্ েসস কমাn aয্াn sাফ কেলজ হেত sাফ েকাসর্ eবং নয্াশনাল িডেফn
কেলজ হেত িতিন আমর্ড েফােসর্স oয়ার েকাসর্ সmn কেরন। িতিন পািকsােনর নoেশরা েথেক সােভর্ o
েলােকিটং িবষেয় pিশkণ gহন কেরন। েমজর েজনােরল পাশা 2006 সােল নয্াভাল েপা গয্াজুেয়ট sু ল,
কয্ািলেফািনর্য়া, iueসe-েত ‘িসিভল িমিলটাির েরসপn টু েটেরািরজম’ শীষর্ক েকাসর্ সmn কেরন eবং 2012
সােল েটেরািরজম িবষেয় 10তম সাকর্ সেmলেন aংশgহণ কেরন। সmpিত যুkরােজয্র িডেফn eকােডিম
পিরচািলত য্ােটিজক িলডারশীপ েpাgাম সmn কেরন। বিণর্ল কমর্ময় জীবেন েমজর েজনােরল পাশা িবিভn
tপূণর্ দািয়t পালন কেরন। সmpিত িতিন যুkরােজয্ বাংলােদশ দূতাবােস িডেফn eয্াডভাiজার িহেসেব
কমর্রত িছেলন। িতিন 02 িট েলােকিটং বয্াটারী, 01 িট িফl েরিজেমn আিটর্লাির, 01 িট িমিডয়াম েরিজেমn
আিটর্লাির, 01 িট iueন কিnনেজn, 01 িট িবিজিব বয্াটািলয়ন eবং 02 িট আিটর্লাির িbেগড কমাn
কেরেছন। াফ aিফসার িহেসেব িতিন েসনাসদের সামিরক সিচেবর শাখায় eবং কেণর্ল িজeস িহেসেব
িডিজeফআi e কমর্রত িছেলন। িতিন sু ল aব iনেফnী en টয্াকিটকস-e রণেকৗশল eর pিশkেকর দািয়t
পালন কেরন। িতিন জািতসংঘ িমশেন মরেkােত সামিরক পযর্েবkক eবং আiভির েকাে ময্াকানাiজড
iনেফnী কিnেজেnর কিnনেজn কমাnােরর দািয়t সফলতার সােথ সmn কেরন। িতিন ৈবেদিশক pিশkণ,
িশkা সফর o মন uপলেkয্ যুkরা , যুkরাজয্, ভারত, চীনসহ পৃিথবীর েমাট 20িট েদশ মন কেরন। েমজর
েজনােরল েশখ পাশা হািবব uিdন o েবগম ফিরদা iয়াসিমন সুখী দmিt eবং 03 (িতন) কনয্া সnােনর গিবর্ত
জনক-জননী।

