
জনাফ মভাোঃ যাশদরু ইরাভ ২ জরুাই, ২০২০ তারযশে এনরজও রফলয়ক ফুুশযা এয ভারযচারক (মেড-১) শদ 

মমাগদান কশযন। রতরন রফরএ (প্রান) কুাডাশযয একজন ম্মারনত দু। তাাঁয জন্ম তারযে ৫ জনু, 

১৯৬২। জন্মস্থান মশায মজরাধীন মচৌগাছা উশজরায ভুক্তাযযু োশভ। ইতূশফে রতরন তথু ও মমাগাশমাগ 

প্রমুরক্ত রফবাশগয অরতরযক্ত রচফ, জরফায় ুরযফতে ন ট্রাস্ট পান্ড, রযশফ ও ফন ভন্ত্রণারশয়য রচফ  ¦যাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়, অবুন্তযীণ ম্পদ রফবাগ, ফারণজু ভন্ত্রণারয়, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, প্রাথরভক ও গণরক্ষা রফবাগ, ভৎু ও 

শু ম্পদ ভন্ত্রণারয়, জ্বারানী ও েরনজ ম্পদ রফবাগ, মযরথ রফবাগ এফং যাষ্ট্ররতয কামোরশয়য জনরফবাশগ 

রফরবন্ন কুাারটিশত ুনাশভয াশথ চাকুযী কশযশছন। 

জনাফ মভাোঃ যাশদরু ইরাভ তাাঁয রনজ োশভয ভুক্তাযুয যকারয প্রাথরভক রফদুারশয় মরোড়া শুরু কশযন। 
ফারুকার মথশকই রতরন মভধাফী ছাত্র রছশরন। ার্শ্েফতী  োশভয ধুররয়ানী রম্মরনী উচ্চ রফদুারয় মথশক ১৯৭৮ 

াশর রতরন ভাধুরভক সু্কর নদ যীক্ষায় (এএর) উত্তীণে ন। এএরশত রতরন প্রথভ রফবাগ মশায 

রক্ষাশফাশডে য রম্মররত মভধা তাররকায় নফভ স্থান অরধকায কশযন। ১৯৮০ াশর মশায যকারয ভাইশকর 

ভধুূদন ভারফদুারশয় মথশক রতরন উচ্চ ভাধুরভক যীক্ষা (এইচএর) া কশযন। এইচএরশত রতরন প্রথভ 

রফবাশগ একই রক্ষাশফাশডে য রম্মররত মভধা তাররকায় ৭ভ স্থান অরধকায কশযন। রতরন ঢাকা রফর্শ্রফদুারশয়য 

ছাত্র। ঢাকা রফর্শ্রফদুারশয়য অথেনীরত রফবাগ মথশক রতরন ১৯৮৩ াশর ম্মান ফুাশচরয অফ মাুার াশয়ন্স 

(রফএএ) এফং ১৯৮৪ শন ভাষ্টাে অফ মাুার াশয়ন্স (এভএএ) নদ অজে ন কশযন। রফরএ (প্রান) 

কুাডাশযয ১৯৮৬ ফুাশচয এই কভেকতে া চাকুযীযত অফস্থায় ২০০৯ াশর নদে ান রফর্শ্রফদুারয় মথশক ভাস্টায অফ 

রফজশন অুাডরভরনশেন (এভরফএ) নদ এফং ২০১২ াশর অশেররয়ায রেরপথ রফর্শ্রফদুারয় মথশক একটি 

রডশলাভা অজে ন কশযন।  

জনাফ মভাোঃ যাশদরু ইরাভ চাকুযী ূশত্র বাযত, বুটান, মনার, চীন, ংমুক্ত আযফ আরভযাত, রবশয়তনাভ, 

থাইরুান্ড, ভারশয়রয়া, জাান, দরক্ষন মকারযয়া,  ভশযাশকা, নযওশয়, মুক্তযাজু, ভারকে ন মুক্তযাষ্ট, জাভোরন, ফ্রান্স, 

মফররজয়াভ রফরবন্ন মদশ প্ররক্ষণ ও বা মরভনাশয অংেণ ফাংরাশদশয প্ররতরনরধত্ব কশযশছন।  

জনাফ মভাোঃ যাশদরু ইরাভ একজন মরেক। ভানুলশক বাশরা কাশজ উদু্ধদ্ধ কযায ব্রত রনশয়ই ২০১৫ ার মথশক 

রতরন মরোশররে শুরু কশযন। তাাঁয মরো ফইগুশরায ভশধু ‘ভাযাশকশয ফাতা’ ‘চাাঁশদয াাড়’   ‘াগরাভা’
‘মযাজকায টুরকটারক’‘াকুযা মভৌুশভ’ উশেেশমাগু। রতরন ‘ঢাকা অরপাে ক্লাফ’‘ঢাকা রফর্শ্রফদুারয় 

এরাভনাই এশারশয়ন’ এফং ‘ফাংরাশদ অথেনীরত রভরত’য আজীফন দু।  

জনাফ মভাোঃ যাশদরু ইরাভ রফফারত এফং এক ন্তাশনয জনক। তাাঁয স্ত্রী াযরভনা াযবীন কশরশজয অধুাক। 
কনুা মদারনচাাঁা ইরাভ কশরজ ছাত্রী।  


