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ড. মাঃ জাফর উ ীন
সিচব
যুব ও ীড়া ম ণালয়
ড. মা: জাফর উ ীন ১ আগ ২০১৯ তািরেখ যুব ও ীড়া ম ণালেয় সিচব পেদ যাগদান কেরন। এর
আেগ িতিন ২৬ ফ য়াির ২০১৯ তািরেখ যুব ও ীড়া ম ণালেয় ভার া সিচব পেদ যাগদান কেরন। এ
পেদ যাগদােনর পূেব িতিন অথ িবভােগ অিতির সিচব(বােজট ও সমি ক অথনীিত) িহেসেব কমরত
িছেলন। িতিন বাংলােদশ িসিভল সািভেসর একজন সদস । ড. জাফর ২০০৮ সােল িফিলিপ এর
ইউিনভািস অব ই হেত ব বসা শাসেন ড েরট িড ী লাভ কেরন। িতিন ২০০০ সােল যু রােজ র
আল ার ইউিনভািস থেক সরকারী আিথক ব ব াপনা িবষেয় এমএ িড ী লাভ কেরন এবং ১৯৮৩ সােল
ঢাকা িব িবদ ালয় থেক িফন া

িবভােগ াতক ও াতেকা র িড ী লাভ কেরন।

িতিন দীঘ ৩২ বছর ধের পশাগত দ তার সােথ দািয় পালন করেছন। িতিন িনরী া ও িহসাব ক াডাের
সহকারী মহা-িহসাব র ক িহেসেব ১৯৮৮ সােল তাঁর কমজীবন
কেরন। িতিন িবিভ ম ণালয়/
িবভােগ ধান িহসাব র ণ কমকতা পেদ দ তার সােথ দািয় কেরন; যমন- গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয়,
িবদু ৎ ও খিনজ স দ ম নালয়, মৎস ও ািণ স দ ম ণালয়, তথ ম ণালয়, কৃ িষ ম ণালয় এবং
পিরচালক পেদ বািণিজ ক অিডট অিধদ ের। িতিন উপসিচব, যু সিচব এবং অিতির সিচব পেদ অথ
িবভােগও দািয় পালন কেরেছন। িতিন মধ ময়াদী বােজট কাঠােমা এবং সামািজক িনরাপ া ব নী
কমসূচী নয়েণ

পূণ ভূ িমকা রােখন।

অিধক , িতিন পররা ম ণালেয়র পিরচালক (অিডট এ া িফন া ) পেদ দািয় পালন কেরন। এরপর
িফিলিপ এর ম ািনলা দূতাবােস কাউে লর এবং চাজ দ এ েফয়াস িহেসেব দািয় পালন কেরন। উপর
িতিন িসিভল সািভেস যাগদােনর পূেব বাংলােদশ কৃ িষ ব াংক, জনতা ব াংক এবং বাংলােদশ ব াংেক দািয়
পালন কেরন। পৃিথবীর সববৃহৎ এনিজও (NGO) াক এ িলেয়েন কাজ কেরেছন।
ড. জাফর ভার া সিচব িহেসেব পদািধকার বেল জাতীয়

ীড়া পিরষেদর সহ সভাপিত এবং বাংলােদশ

ীড়া িশ া িত ােনর পিরচালনা পষেদর সদস িহেসেবও দািয় পালন করেছন।
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ড. জাফর দেশ িবেদেশর িবিভ
িত ান হেত িবিভ পশাগত িশ ণ হণ কেরেছন এবং িবিভ
আ জািতক সে লন ও সিমনাের অংশ হণ কেরেছন। িতিন সরকারী দািয়ে র অংশ িহেসেব িবিভ দশ
মণ কেরেছন; যমনঃ যু রাজ , ইতািল,
ন, ভারত, কািরয়া, িসংগাপুর, মালেয়িশয়া, বলিজয়াম,
আয়ারল া , উজেবিক ান, থাইল া , মায়ানমার, িফিলিপ , লংকা, নপাল, কে ািডয়া, ইে ােনিশয়া,
া , িভেয়তনাম, সুইজারল া , প , জামািন, চেকাে াভািকয়া, অে িলয়া এবং জাপান।
িতিন জনতা ব াংক, বাংলােদশ কমাস ব াংক িলঃ, বাংলােদশ ইনি
উট অফ ম ােনজেম , পে াবাংলা
এবং ইনি
উট অফ িফন া এর পিরচালনা পষেদর সদস িহেসেব দািয় পালন কেরেছন। এছাড়াও
িতিন জাতীয় ক পিরচালক (Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience
Project), ব ব াপনা পিরচালক (National Human Resource Development Fund) এবং ইনি
উট
অব পাবিলক িফন া এর িনবাহী কিম র চয়ারম ান িহেসেবও দািয় পালন কেরন। িতিন াক
িব িবদ ালেয়র খ কালীন অনুষদ সদস িছেলন এবং বতমােন িবিভ সরকারী িত ান ও একােডিমর
িরেসাস পাসন িহেসেব কাজ করেছন।
উে খ িতিন একজন নামধন ীড়া ব ি
এবং িতিন ১৯৮০’র দশেক থম িবভাগ ঢাকা ভিলবল লীেগ
িনয়িমত খেলায়াড় িহেসেব ভিলবল খেলেছন। ব ি গত জীবেন িতিন িববািহত এবং িতিন এক কন া ও
এক পু স ােনর জনক। তাঁর কন ার নাম সািময়া আফেরাজ(বৃি ) ও পুে র নাম মাঃ খােলক
ইমিতয়াজ(সু দ)। তাঁর ী সািদয়া নুজহাত একজন সফল গৃিহনী।
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