জনাফ মভা. আননছুয যভান এয জন্ম ৩১ নিসম্বয ১৯৬২ যীয়তপুয মজরায়। নতনন চাঁদপুয াান আরী যকানয
উচ্চ নফদ্যারয় সত এ.এ.ন. এফং চাঁদপুয কসরজ সত এইচ.এ.ন. ম্পন্ন কসয ঢাকা নফশ্বনফদ্যারসয়য ভূস ার
নফবা সত স্নাতক (ম্মান) ও স্নাতসকাত্তয নিনি রাব কসযন।

নতনন ১৯৮৫ ব্যাসচয নফনএ (প্রান) কযািাসযয দস্য নসসফ ১৫ মপব্রুয়ানয ১৯৮৮ তানযসে যকানয চাকুনযসত
মমা দান কসযন। চাকুনয জীফসন নতনন কাযী কনভনায , উসজরা ম্যানজসেট , উসজরা ননফ বাী অনপায
নসসফ দানয়ত্ব ারন কসযন। নতনন ভনিনযলদ নফবা , স্থানীয় যকায নফবা , অথ ব নফবা , স্বযাষ্ট্র ভিণারয়,
ভৎস্য ও প্রানণম্পদ ভিণারসয় কাযী নচফ/নননয়য কাযী নচফ নাসফ দানয়ত্ব ারন কসযন। উনচফ
নসসফ ভৎস্য ও প্রানণম্পদ ভিণারয় ও স্থানীয় যকায নফবাস দানয়ত্ব ারন কসযন। যুগ্ম-নচফ সদ সদান্ননত
প্রানিয য নতনন স্থানীয় যকায নফবা এফং ভৎস্য ও প্রানণম্পদ ভিণারসয় দানয়ত্ব ারন কসযন। যফতীসত
অনতনযক্ত নচফ নসসফ ভৎস্য ও প্রানণম্পদ ভিণারয় এফং স্বযাষ্ট্র ভিণারসয়য জনননযাত্তা নফবাস
দানয়ত্ব
ারন কসযসেন। নতনন ত ১৪.০৯.২০১৭ তানযে সত ধভব নফলয়ক ভিণারসয়য বাযপ্রাি নচফ নসসফ দানয়ত্ব
ারন কযসেন।

নতনন যকানয দানয়ত্ব ারসনয অং নসসফ বাযত , মনার, ভারদ্বী, শ্রীরংকা, থাইল্যান্ড, নভয়ানভায,
ইসদাসননয়া, ভারসয়নয়া, নং াপুয, নবসয়তনাভ, ংকং, দনিণ মকানযয়া, চীন, জাান, যুক্তযাজয, ফ্রান্স,
জাভবানন, ইতারী, ংযুক্ত আযফ আনভযাত, কাতায, যানয়া, নপনরাইন, সুইজাযল্যান্ড, মফরনজয়াভ, মনদাযল্যান্ড,
অনেয়া, মচক নযাফনরক, তুযস্ক, নযওসয়, মেন, তুব ার, মিসনিা, কানািা, যুক্তযাষ্ট্র, ভারাওনয়, দনিণ আনফ্রকা,
অসেনরয়া, ননউনজল্যান্ড, ব্রানজর, মৌনদ আযফ পৃনথফীয নফনবন্ন মদ ভ্রভণ কসযসেন। ব্যনক্ত ত জীফসন নতনন
নফফানত। ারভা সুরতানা রূারী তাঁয স্ত্রী। তাঁসদয এক কন্যা ও এক পুত্র ন্তান যসয়সে।
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