
 
 

জনাফ সুদত্ত চাকভা 

 

জনাফ সুদত্ত চাকভা ২৬ জানুয়ারয ২০২০ রি : তারযখে রচফ রখখফ খদান্নরত পখয় দুই ফছয পভয়াদ   ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২০ রি: তাররখে যকাখযয 

রচফ দভম যাদায় তথ্য করভখনয রচফ  রাখফ  ফ াগদান কখরন।   

 

জনাফ সুদত্ত চাকভা ৯ভ ব্যাখচয কভ যকতযা রাখফ ২৯ জানুয়ারয ১৯৯১ রি : তারযখে ফাাংরাখদ ররবর ারব যখ পমাগদান কখযন। রতরন তায সুদীর্ য 

চাকুযী জীফখন ভাঠ ম যাখয় পপনী কাখরক্টখযখে  কাযী করভনায , কক্সফাজায কাখরক্টখযখে কাযী করভনায/ররনয়য কাযী করভনায , 

চট্টগ্রাভ কাখরক্টখযখে ররনয়য কাযী করভনায , াফ যতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন পফাখড যয পচয়াযম্যান (উভন্ত্রী দভম যাদায়)-এয একান্ত রচফ , যাাংগাভাটি 

াফ যতয পজরা রযলখদয  রনফ যাী কভ যকতযা রাখফ সুনাভ ও দক্ষতায াখথ দারয়ত্ব  ারন কখযন।  রতরন ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় ও দুখম যাগ ব্যফস্থানা 

ব্যযখযাখত  কাজ কখযন। রতরন ১২ জানুয়ারয ২০০৯ রি: তারযে খত রচফ খদ খদান্নরতয পূফ য ম যন্ত াফ যতয চট্টগ্রাভ রফলয়ক  ভন্ত্রণারখয় একনাগা পে 

প্ররতভন্ত্রীয একান্ত রচফ,  উরচফ, যুগ্মরচফ (উন্নয়ন) ও অরতরযক্ত রচফ (উন্নয়ন) রাখফ সুনাভ ও দক্ষতায াখথ দারয়ত্ব ারন কখযখছন।  
 

জনাফ সুদত্ত চাকভা চাকুযী জীফখন প্রকল্প াংরিষ্ট কাম যক্রভ ফাস্তফায়খনও মখথষ্ট ব্যযৎরত্ত অজযন  কখযখছন। রতরন ADB এয আরথ যক  ায়তায় 

ফাস্তফারয়ত ‘াফ যতয চট্টগ্রাভ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম যায়)’ ীল যক প্রকখল্প  ২০০৩ খত ২০০৭ ার পভয়াখদ  উ -প্রকল্প রযচারক রাখফ ররয়খন 

কাজ কখযখছন। এছাোও, রতরন াফ যতয চট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারখয়  চাকুযীকারীন  অরতরযক্ত দারয়ত্ব রাখফ ঢাকায পফইরী পযাখড রনরভ যত ‘পে 

ারনা াফ যতয চট্টগ্রাভ কভখেক্স ’ প্রকখল্পয প্রকল্প রযচারক এফাং াফ যতয চট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ও UNDP কর্তযক  পমৌথবাখফ ফাস্তফায়নাধীন 

‘Strengthening Inclusive Development in CHT’ ীল যক প্রকখল্পয NPD রাখফ দক্ষতায াখথ দারয়ত্ব ারন কখযখছন। 

 

রতরন যকারয দারয়ত্ব ারখনয অাং রাখফ বাযত , থাইল্যান্ড, ভুোন, চীন, পনার, ইখদাখনরয়া, রাও, কখম্পারডয়া, রাংগাপুয, ভারখয়রয়া, 

ফ্রান্স, পফররজয়াভ সুইজাযল্যান্ড, ইোরী, যারয়া, অখেররয়া, রনউরজল্যান্ড, আখভরযকা ভ্রভণ কখযখছন। রতরন পদখ ও রফখদখ প্ররক্ষণ , পরভনায ও 

খেরখন পমাগদান কখযখছন । 
 

জনাফ সুদত্ত চাকভা ২৯ জানুয়াযী ১৯৬১ রে: তারযখে  যাাংগাভাটি  াফ যতয পজরা ধীন ফার্াইছরে উখজরায ফার্াইছরে গ্রাখভ জন্মগ্রণ কখযন। রতরন 

যাাংগাভাটি াফ যতয পজরাধীন ফার্াইছরে উখজরায কাচারাং াই স্কুর খত এএর এফাং যাঙ্গাভাটি যকাযী কখরজ খত এইএচর া কখযন। 

রতরন চট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয় খত  অথ যনীরতখত স্দাতক (োন) ও  এভ এ  রডগ্রী অজযন কখযন । 

 

তায ধরভ যনী ভুোখন ইউরনখপ অরপখ কভ যযত আখছন।  একভাত্র কন্যা অধ্যয়নযত আখছ । 

 


