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জনাফ এ প্রে এভ রজয়াউর াান খান, এপরএ প্রদশয েধান  ঐরতহ্যফাী 
ঁুরজফাজায ঢাো স্টে এক্সশেশেয েধান থথ েভথেতথা ( রএপ)  রশশফ জনু ১২,  
২০১৩ তারযশখ প্রমাগদান েশযশেন।  জনাফ খান রাফ রনরযক্ষা এফং েয এয ভত 
রফরবন্ন প্রক্ষশে গত দীঘথ ২১ ( একু)  ফেয  মাফৎ োজ েযশেন।এ ভয় রতরন রফরবন্ন 
অন্তজথারতে প্রোম্পারন রনয়ন্ত্রণোযী ংস্থা এফং াফররে রররভশেড প্রোম্পারনশত োজ 
েশযশেন।জনাফ খান অআরএরফ প্রথশে া েযা এেজন েশপনারী প্রোয়াররপাআড 
োেথাডথ এোউশটেটে এফং অআরএরফ’য এেজন দস্য এফং রতরন রাফ রফজ্ঞাশন ঢাো 
রফশ্বরফদযারয় প্রথশে প্রাষ্ট গ্র্যাজশুয়ন রডরগ্র্ জথন েশযশেন।আন্সরেরেউে ফ োেথাডথ 
এযাোউশটেটে ফ আংরযাটড য়ারস্ প্রথশে আটোযন্যানার রযশারেথং স্টযাটডাডথ এয 
আটোযরেশেন এটড এযারিশেন এয য রতরন এেজন ারেথপাআড এক্সােথ।  

জনাফ খাশনয রজএএর ( প্রজনাযারর এশক্সশেড এযাোউরটেং রেরন্সর)  এফং স্থানীয় 
অআন রফশল েশয প্রোম্পারন অআন ঁুরজফাজায ম্পরেথত অআন আতযারদ রফলশয় 
ফযফারযে রবজ্ঞতা যশয়শে। রতরন ফাশজে ততরয  েশয়াশগয উয এেজন দক্ষ ফযরি।  
রতরন োশগথে রযশয়শটেড এেজন ফযরি মায রফরবন্ন েভথী দর ভযাশনজ েযায ক্ষভতা 
যশয়শে।  রফরবন্ন তাররোবুি প্রোম্পারন  াফররে ররঃ প্রোম্পারনয অরথথে রফফযণ 
রফোয েযশত রতরন শনে দক্ষ।েরম্পউোয রফলশয় দক্ষ জনাফ খান এেজন 
রিারী, ফুরিভান  রযশাথপুর ফযরি রমরন তায রশক্ষয প্রৌঁোশত ের ফাধা দুয 
েযশত ংেল্পফি।  



জনাফ খান ঢাো স্টে এক্সশেশে প্রমাগদাশনয ূশফথ রফরবন্ন ভারি ন্যানার প্রোম্পানী  
ংস্থায় েভথযত রেশরন।  রতরন প্রপব্রুয়াযী ২০০৯ প্রথশে প্রযরডন বু্ল য়াোয গাশডথন 
প্রাশেশরয থথ রযোরে রাশফ েভথযত রেশরন।  রতরন শটাফয ২০০৬ প্রথশে 
প্রপব্রুয়াযী ২০০৯ মথন্ত ফাংরাশদ ররেউরযরেজ এটড এক্সশেে েরভশনয েযারোর 
ভাশেথে রযপভথ এটড প্রযগুশরেরয েভিাশয়ন্স রডােথশভশটেয রযোরে রাশফ এফং 
জানুয়ারয ২০০৫ প্রথশে শটাফয ২০০৬ মথন্ত এেআ ংস্থায় এনশপাথশভটে রডােথশভশটে 
রযোরে  উ- রযোরে রাশফ দারয়ত্ব ারন েশযন।  জনাফ খান জরুাআ ২০০০ 
প্রথশে রডশম্বয ২০০৪ মথন্ত ফাংরাশদ ররেউরযরেজ এটড এক্সশেে েরভশনয 
েশথাশযে রপন্যান্স রফবাশগ উ- রযোরে রাশফ দারয়ত্ব ারন েশযন।এোড়া রতরন 
১৯৯৮ প্রথশে ২০০০ ার মথন্ত ঢাো প্রযােন প্রাশেশর ভযাশনজশভটে প্রেআরন 
রাফযক্ষশেয দারয়ত্ব ারন েশযন।  এয অশগ রতরন প্রফঙ্গর রফসু্কে ররঃ  ন্যানার 
ররভায আটডারিজ ররঃ এ এরক্সরেউরেব রাফযক্ষে রাশফ েভথযত রেশরন।  

জনাফ খান প্রদশ  রফশদশ রফরবন্ন েরক্ষণ,  প্ররভনায  েভথারায় প্রমাগদান েশযন।  
রতরন জনোন েরক্ষণ প্রেন্দ্র ( রএরের)  প্রথশে রপন্যারন্সয়ার ভযাশনজশভশটেয উয,  
অআরএভএরফ প্রথশে বযাে এয উয,  রররড প্রথশে প্রেড প্রনশগারশয়ন  WTO 
এয উয CRISEL প্রথশে প্রেরডে প্রযরেং এয েরক্ষণ েযায াাার রতরন 
Awareness Creation on Private Sector Infrastructure Guidelines এয উয এে 
েভথারায় ংগ্র্ণ েশযন।   

রতরন ংেং এয ফটড ভাশেথে েতৃথে অশয়ারজত মথশফক্ষন েশযশেন, জাাশনয প্রোরে 
এনশপাথশভশটেয প্ররভনাশয, রঙ্গাুয ভরনেরযং থরযরে প্ররভনাশয এফং বাযশতয রদরি প্রত 
াউথ এরয়া প্রযগুশরেয প্রপাযাশভয বায় প্রমাগদান েশযন।জনাফ খান মুিযাজয,  
ংেং, জাান, রঙ্গাুয, ভারশয়রয়া এফং বাযত  ফহু প্রদ রযদথন েশযশেন।  

রতরন অআরএরফ এয প্রেেরনেযার  রযােথ েরভরেয োিন দস্য এফং প্রযাোরয ক্লাফ 
ঢাো রেরভয়াশযয েরতষ্ঠাতা দস্য।  


