
 

 জীফন বৃত্তান্ত 

 

নাভ   : বফগভ বচভন আযা ততয়ফ (াবফক ংদ দস্য)। 

বভাফাইর নং  : ০১৮১৯-৮৪২৯০৪। 

পতা   : আরাজ্ব াবপজ জাভার উপিন আভদ। 

ভাতা   : ভযহুভা তয়দা কুরছুভা বফগভ। 

স্বাভী   : ডা: বভাাম্মদ আবু ততয়ফ। 

  প্রাক্তন পযচারক- ফাংরাবদ ইন্সটিটিউট অফ ট্রপকযার এন্ড 

  ইনবপকা পডপজবজ এফং প্রাক্তন পপবর াজজন, চট্টগ্রাভ। 

  প্রাক্তন  বাপত- স্বাধীনতা পচপকৎক পযলদ, চট্টগ্রাভ। 

  বভাফাইর নং ০১৮১৯৩১৩৩২৯। 

বভবয়   : ডা: পাযানা পনাত ববরী। 

  এভপফপফএ (ঢাকা) , এভপএইচ (ভারবয়পয়া), পপপড (ফাযবডভ)। 

  আউটবেক ইনববপিবগন অপপায, আই, ই, পড, প, আয, ঢাকা। 

  প্রাক্তন প্রবালক- ডা. পযাজুর ইরাভ বভপডবকর কবরজ, ঢাকা। 

  -স্বাস্থ্য ও পযবফ পফলয়ক     

  ম্পাদক, ফাংরাবদ যুফ ভপরা রীগ। 

বছবর   : প্রবকৌরী আভদ পাাদ ততয়ফ।   

  প্রাক্তন বটকপনকযার কনারবটন্ট,   

  াওয়ায বর, পফদ্যযৎ বফন, ঢাকা। ফতজভান-অবেপরয়া বভরবফাবন জ কভ জযত। 

  পনফ জাী দস্য- ফঙ্গফন্ধু প্রবকৌরী পযলদ, চট্টগ্রাভ । 

  াংগঠপনক ম্পাদক- চুবয়টিয়ান ইপিপনয়ায ইন অবেপরয়া এরাভনাই। 

স্থ্ায়ী ঠিকানা  : গ্রাভ+ডাকঘয- ভনা, উবজরা-টিয়া, বজরা- চট্টগ্রাভ। 

ংদীয় আন  : চট্টগ্রাভ -১২ (টিয়া)। 

ফতজভান ঠিকানা  (ঢাকা)  : ফ্ল্যাট নং- এ/৫, নগয বাভস্্ , 

  ৮/২, পনউ াকুজরায বযাড, পিভ ভাপরফাগ, ঢাকা-১২১৭। 

(চট্টগ্রাভ) ্   ৮/পফ জুভাইযা পরবানা, এ.আয.স্কয়ায, ১৭ কাতারগি আ/এ, 

 বযাড নং- ০২, াঁচরাই, চট্টগ্রাভ -৪২০৩। 

পক্ষাগত বমাগ্যতা  : এভএ, এরএরপফ। 

 

াংগঠপনক পযচয়- 

 বচয়াযম্যান   : জাতীয় ভপরা ংস্থ্া- ভপরা ও পশু পফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

 বাপত             : চট্টগ্রাভ দপক্ষণ বজরা ভপরা আওয়াভী রীগ। 

 বচয়াযম্যান (প্রাক্তন)  : জাতীয় ভপরা ংস্থ্া-চট্টগ্রাভ। 

 কাম জকযী দস্য   : ফাংরাবদ ভপরা আওয়াভী রীগ বকন্দ্রীয় কপভটি। 

 কাম জকযী দস্য   : চট্টগ্রাভ দপক্ষণ বজরা আওয়াভী রীগ। 

 কাম জকযী দস্য   : ফঙ্গফন্ধু ভপরা পযলদ, ফাংরাবদ। 

 উবদিা               : ফঙ্গফন্ধু পশু-পকবায বভরা, চট্টগ্রাভ দপক্ষণ বজরা। 

 াধাযণ ম্পাদক (াবফক)   : চট্টগ্রাভ দপক্ষণ বজরা ভপরা আওয়াভী রীগ (১৯৯৮-বপব্রুয়াপয, ২০১৭ইং) 

 ভপরা পফলয়ক ম্পাদক (াবফক) : চট্টগ্রাভ দপক্ষণ বজরা আওয়াভী রীগ (২০০৬ - ২০১৩ ইং)। 

 কাম জকযী দস্য (াবফক) : টিয়া উবজরা আওয়াভী রীগ। 

 দস্য (াবফক)   : চট্টগ্রাভ পফশ্বপফদ্যারয় ছাত্ররীগ (১৯৮৯-১৯৯১ ইং)।  

 দস্য (াবফক)   : বফায়ারখারী পযাজুর ইরাভ পডগ্রী কবরজ ছাত্ররীগ (১৯৮৪-১৯৮৮ ইং)। 



 

াভাপজক বমাগাবমাগ : 

(ক) ম্যাবনপজং াট জনায  : ভা ভপন াাতার, ৩৭, বক.পফ. পজলুর কাবদয বযাড, চট্টগ্রাভ। 

(খ) -বাপত   : টিয়া পভপত, চট্টগ্রাভ পটি। 

(গ) বপ্রপবডন্ট   : সৃপি ট্রাস্ট, চট্টগ্রাভ । 

(ঘ) আজীফন দস্য  :  চট্টগ্রাভ পভপত, ঢাকা। 

(ঙ) আজীফন দস্য  : টিয়া পভপত, ঢাকা। 

(চ) আজীফন দস্য  : ভা ও পশু বজনাবযর াাতার, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ। 

(ছ) আজীফন দস্য  : ডায়াবফটিক পভপত, চট্টগ্রাভ। 

(জ) আজীফন দস্য  : বজনাবযর াাতার, বযাগী কল্যাণ পভপত, চট্টগ্রাভ। 

(ঝ) আজীফন দস্য  : টিয়া ক্লাফ, চট্টগ্রাভ। 

(ঞ) আজীফন দাতা দস্য  : চযকানাই ফহুমুখী উচ্চ পফদ্যারয়, টিয়া, চট্টগ্রাভ। 

(ট) আজীফন দাতা দস্য  : ভনা স্কুর এন্ড কবরজ, টিয়া, চট্টগ্রাভ । 

(ঠ) আজীফন দাতা দস্য  : বখ যাবর স্মৃপত াঠাগায, টিয়া, চট্টগ্রাভ। 

(ড) আজীফন দস্য           : চাটগাঁ বালা পযলদ, চট্টগ্রাভ। 

 

যকাযী  ও  ব্যপক্তগত  পবয  বদভ্রভণ : 

বাযত,  যুক্তযাষ্ট্র,  ভারবয়পয়া,  পপপরাইন,  বৌপদ  আযফ,  চীন, ইবদাবনপয়া, অবেপরয়া, কাতায, পঙ্গাপুয, ংযুক্ত আযফ 

আপভযাত, ভুটান, থাইল্যান্ড, দপক্ষণ আপিকা। 

 

 

২০০১ ইং এয পনফ জাচবনয বয পফএনপ-জাভাত বজাবটয পফরুবে ঢাকা, চট্টগ্রাবভয কর বা-ভাবফ, পভপছর ও ফ ধযবণয 

পফএনপ-জাভাত বজাট যকায পফবযাধী আবদারবনয কভ জসূপচবত অংগ্রণ (ঢাকা ফঙ্গফন্ধু এপবপনউ, ইপিপনয়া জ ইন্সটিটিউট, 

পভযপুয, বপ্রক্লাফ, যাবর স্কয়ায, চট্টগ্রাভ রারদীপঘ, পনউভাবকজট চত্ত্বয, বপ্রক্লাফ, কণ জফুরী েীজ চত্ত্বয, মুযাদপুয, ফিাযাট ও 

টিয়ায পফপবন্ন এরাকা)। 

 

১১  জানুয়াযী,  ২০০৭  ইং  এয  যফতী  ভবয়  দরীয়  পফপবন্ন  ঘবযায়া  কভ জসূচীবত  অংগ্রণ,  ঘবযায়াবাবফ  পফপবন্ন পদফ 

উদ্্ মান, দরীয় প্রধান, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বগ্রপতাবযয য তায মুপক্তয জন্য পভরাদ ও বদায়া কাভনা, আবরাচনা বা, 

প্রপতফাদ বা,  চট্টগ্রাভ দপক্ষণ বজরা ভপরা আওয়াভী রীগ দরীয় বনতাকভীবদয  সুংগঠিত কযা। 

 

 

চট্রগ্রাভ  (১২)  টিয়া  ংদীয়  আবন,  জাতীয়  ংদ  পনফ জাচন  কযায  জন্য  টিয়া  উবজরা  আওয়াভী  রীবগয 

তৃণমূবরয ববাবট ২০০৮ ইং াবর ১১ জন প্রপতদ্বন্দ্বী প্রাথীয ভবে প্রথভ ৫ জবনয প্যাবনবর পনফ জাপচত। 

 

ভাননীয়  প্রধানভন্ত্রী,  বদয ,  জনবনত্রী  বখ  াপনায  অবল  আন্তপযকতায়  নফভ  জাতীয়  ংবদ  ফাংরাবদ আওয়াভী  

রীবগয  ংযপক্ষত  আবন  (৩০৯)  ংদ  দস্য  পববফ  পনফ জাপচত।  ভাননীয়  প্রধানভন্ত্রী,  বদয , জনবনত্রী বখ াপনায 

পনবদ জব চট্টগ্রাভ -১৩ (চদনাই-াতকাপনয়া আংপক) এফং চট্টগ্রাভ -১৪ (াতকাপনয়া-বরাগাড়া) এয ংদ দস্য পববফ 

পনষ্ঠায পত মথামথবাবফ দাপয়ত্ব ারন       

 

 

বফগভ বচভন আযা ততয়ফ 


