
জীফন বৃত্তান্ত 

জনাফ মভাাম্মদ াইফুর ইরাভ এয জন্ম ১৪ মপ্টেম্বয ১৯৮২ াপ্টর গাজীপুয মজরায়। তাঁয 

পতা ভযহুভ মভাোঃ াজাান পভয়া পিপ্টরন ভাওয়াল বদরে আলম সেকােী কপ্টরপ্টজয সারবক 

অধ্যক্ষ ও ভাতা পপযন আক্তায একজন গৃপনী । পতপন যাণী পফরাভপন যকাপয ফারক উচ্চ 

পফদ্যারয় প্টত এ.এ.প এফং ভাওয়াল বদরে আলম সেকােী করলজ  প্টত এইচ.এ.প. 

ম্পন্ন কপ্টয আপ্টভপযকান ইন্টাযন্যানার ইউপনবাপ িটি-ফাংরাপ্টদ (এআইইউপফ) মথপ্টক 

কপম্পউটায াপ্টয়মে স্নাতক ও ইস্টওপ্টয়স্ট পফশ্বপফদ্যারয় মথপ্টক কপম্পউটায াপ্টয়ে এন্ড 

ইপিপনয়াপযং এ স্নাতপ্টকাত্তয পিগ্রী অজিন কপ্টযন। এিাড়া পতপন MCAD (Microsoft 

Certified Application Developer), MCP (Microsoft Certified Professional) ও 

ITIL (ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management) এ 

Professional Certification অজিন কপ্টযন।      

 

পতপন ২২ জানুয়াযী, ২০০৫ তাপযপ্টে প্যাপ্টন্ডাযা অযাপ্টাপপ্টয়ট পরপভপ্টটপ্টি মরাগ্রাভায পপ্টপ্টফ চাকুযী জীফন শুরু কপ্টযন। চাকুযী জীফপ্টন 

পতপন ৭ ফিপ্টযয অপধক ভয় ফাংরাপ্টদ পনফ িাচন কপভন পচফারময়য UNDP Bangladesh এয ইপ্টরক্টযার রকপ্টে কনারপ্টটন্ট 
পপ্টপ্টফ দাপয়ত্ব ারন কপ্টযন এফং ২ ফিপ্টযয অপধক ভয় icddr,b মত পপনয়য মরাগ্রাভায পপ্টপ্টফ স্বাস্থ্য অপধদপ্তপ্টযয াপ্টথ কাজ 

কমযন। এিাড়াও পতপন পফপবন্ন রপতষ্ঠান মমভন  কনকি ি গ্রু অফ মকাম্পাপন, ফাংরাপ্টদ মিপ্টবরপ্টভন্ট গ্রু এফং আনানা আইটি অযান্ড 

পরউন পরপভপ্টটপ্টি পটওয়যায ইপিপনয়ায ও মরাগ্রাভায পপ্টপ্টফ দাপয়ত্ব ারন কপ্টযন। তায ১৩ ফিপ্টযয চাকুযী জীফপ্টনয অপবজ্ঞতায় 

পতপন পফপবন্ন পপ্টস্টভ পফপ্টেলণ, পিজাইন, মিপ্টবরপ্টভন্ট এফং পটওয়যায অযাপিপ্টকপ্টনয ফাস্তফায়প্টনয াপ্টথ কাজ কপ্টযপ্টিন। পতপন 

পনক মিপ্টবরপ্টভন্ট টিপ্টভয াপ্টথ কাজ কপ্টযন মা Digital Innovation Fair 2010 (Category: Capacity development in e-

Governance) ও Manthan Award (India) 2011 এ E-Localization Category মত পুযস্কায অজিন কপ্টয। এিাড়াও পতপন 

Voter Registration System, Election Management System, স্বাস্থ্য অপধদপ্তপ্টযয National Health Data warehouse 

and Dashboard, Real-time Health Bulletin  পফপবন্ন Business Solutions মিপ্টবরপ্টভমন্টয াপ্টথ কাজ কপ্টযপ্টিন। পতপন 

গত ০৫ পিপ্টম্বয ২০১৭ প্টত ধভ ি পফলয়ক ভন্ত্রণারপ্টয় পপ্টস্টভ এনাপরস্ট পপ্টপ্টফ দাপয়ত্ব ারন কযপ্টিন। 

পতপন ২০১৬ াপ্টর icddr,b মত কভ িযত অফস্থ্ায় “DHIS2 Information Use Academy” এয উয ৫ পদপ্টনয কভ িারায় 

অংগ্রন কযায জন্য বাযপ্টত ভ্রভণ কপ্টযন। ব্যপক্ত জীফপ্টন পতপন পফফাপত। পতপন এক পুত্র ও এক কন্যা ন্তাপ্টনয জনক। 


