
জনাফ ইকযামুর ক  

মভয়য 

ভয়ভনসিং সটি কর পারযন 

 

ভয়ভনসিং সটি কর পারযরনয মভয়য জনাফ ইকযামুর ক সল্প াসত্য  িংস্কৃসত্রত্ ঐসত্যভসিত্ ভয়ভনসিং মজরায ম্ভ্রান্ত মুসরভ 

সযফারয ১৯৭৬ াররয ০১ আগস্ট জন্মগ্রণ করযন। সত্া মৃত্ আরাজ্ব পজরর ক, ভাত্া মৃত্ ভারনায়াযা খাতুন এয াঁচ ন্তারনয ভরে সত্সন 

ফ পকসনষ্ঠ।  

 

জনাফ ইকযামুর ক ভয়ভনসিং সটি কর পারযরনয প্রথভ সনফ পাসচত্ মভয়য। এছাড়া ২০১৮ ারর সত্সন ভয়ভনসিং সটি কর পারযরনয প্রথভ 

প্রাক এফিং ২০০৯-২০১৮ ার ম পন্ত সফলুপ্ত মৌযবায মভয়য সররফ দাসয়ত্ব ারন করযন।  

ভয়ভনসিং অঞ্চররয ঐসত্যফাী সক্ষা প্রসত্ষ্ঠান আনন্দ মভান কররজ মথরক সত্সন ১৯৯৫ ারর স্নাত্ক সডসগ্র রাব করযন। কররজ মথরকই ত্ায 

যাজননসত্ক জীফন শুরু। মুসিযুদ্ধ  ফঙ্গফন্ধুয মচত্নায় উদ্দীপ্ত  ইকযামুর ক ফত্পভারন ভয়ভনসিং ভানগয আয়াভীরীরগয -বাসত্ 

সররফ দাসয়ত্ব ারন কযরছন। জনাফ ইকযামুর ক ফািংরারদ কৃসল সফশ্বসফদ্যারয়, ভয়ভনসিংরয সসিরকট দস্য, মভররাসরটন মচম্বায অফ 

কভার পয বাসত্ সফসবন্ন াভাসজক, যাজননসত্ক  সক্ষা প্রসত্ষ্ঠারন গুরুত্বপূণ প দাসয়ত্ব ারন কযরছন।  

মাগত্ জীফরন জনাফ ইকযামুর ক অত্যন্ত সুনাভ  দক্ষত্ায ারথ ম পটন, সযফন, আফান, জুটসভর, ফুরয়র াম্প, কনস্ট্রাকন ইত্যাসদ 

খারত্ ব্যফা সযচারনা করয আরছন। সত্সন ফািংরারদ মারটর এি সযরাট প সরসভরটড, ী ার প ফীচ সযরাট প এি স্পা সরসভরটড, মফঙ্গর 

মবারকনার ক্লাফ, াভীভ এন্টাযপ্রাইজ-এয সযচারক এফিং মভা প ইকযামুর ক এয স্বত্ত্বাসধকাযী। 

মাগত্  যাজননসত্ক কভ পকারেয ফাইরয সফসবন্ন াভাসজক, মস্বচ্ছারফী  ািংস্কৃসত্ক কভ পকারে ম্পৃি মথরক গুরুত্বপূন প ভূসভকা ারন 

কযরছন জনাফ ইকযামুর ক। সত্সন ভয়ভনসিংরয ঐসত্যফাী সিত্াড়া ক্লারফয বাসত্, সপ্রসভয়ায আইসডয়ার স্কুররয সযচারনা ম পরদয 

বাসত্  অিংখ্য াভাসজক, মস্বচ্ছারফী  ািংস্কৃসত্ক িংগঠরনয বাসত্ ফা উরদষ্টা সররফ দাসয়ত্ব ারন কযরছন। 

জনাফ ইকযামুর ক এয ধসভ পনী নাসছভা আিায সভরা ভয়ভনসিং ইউরভন্স মচম্বায অফ কভ পারয সযচারক সররফ দাসয়ত্ব ারন কযরছন। 

ত্ায ফড় বাই জনাফ মভাোঃ ইভদাদুর ক মায় একজন সচসকৎক, মভরজা বাই জনাফ আসভনুর ক াভীভ (সআইস) ভয়ভনসিং মজরা 

আয়াভীরীরগয -বাসত্, এপসফসসআই এয--বাসত্ এফিং ভয়ভনসিং মচম্বায অফ কভার পয বাসত্ সররফ দাসয়ত্ব ারন কযরছন। 

দুই মফারনয ভরে পযাদ সুরত্ানা গৃসনী  এফিং অন্যজন আরনায়াযা খাতুন অল্প ফয়র অসুস্থত্া জসনত্ কাযরন ইরন্তকার করযন। 

একটি আধুসনক, ফফারমাগ্য, বুজ নগযী সফসনভ পারণয সনযীরখ ড়ক, মেন, ড়ক ফাসত্, ফজপয ব্যফস্থানা অন্যান্য অফকাঠারভা সনভ পাণ, 

নাগসযক মফা বৃসদ্ধ এফিং ফঙ্গফন্ধুয মচত্নায় মৃদ্ধ প্রজন্ম সফসনভ পারণ কাজ করয মারচ্ছন ভয়ভনসিং সটি কর পারযরনয মভয়য জনাফ ইকযামুর ক 

। 


