
মাননীয় উপম ী 

 

জনাব আিরফ খান জয় এর জীবন-বৃ া  

উপম ী, যুব ও ীড়া ম ণালয়।       

ন েকাণা জলার সদর ও বারহা া উপেজলা িনেয় গ ত ১৫৮ ন েকাণা-২ আসেন বাংলােদশ আওয়ামী 
লীগ কতৃক মেনানীত িনবািচত সংসদ সদস  জনাব আিরফ খান জয় ১৯৭৪ সােলর ১৫ জনু ন েকাণা 
জলার িনউটাউেন জ হণ কেরন। তাঁর িপতা মর ম আলহা  আবদসু সা ার খান পশায় একজন 
ব বসায়ী িছেলন। মাতা মর মা তমিজদা খানম একজন জাতীয় পুর ার া  (মরেণা র)  নারী 
সংগঠক।জনাব আিরফ খান জয় ন েকাণা জলার চ নাথ উ  িবদ ালয় হেত এসএসিস, ন েকাণা 

সরকারী িব িবদ ালয় কেলজ হেত এইচএসিস ও ঢাকা িব িবদ ালয় হেত এমএ পাশ কেরন। 

জনাব আিরফ খান জয় মলূত একজন জাতীয় ফুটবলার। িতিন বাংলােদশ জাতীয় ফুটবল দেলর সােবক 
অিধনায়ক। ১৯৯১ সােল ন েকাণা জলার হেয় শেরবাংলা কাপ জাতীয় ফুটবেল অংশ হণ কেরন। ১৯৯২-
১৯৯৩ সােল ঢাকা ১ম িবভাগ ফুটবেল, ১৯৯৩ সােল বাংলােদশ জাতীয় ফুটবেল এবং ১৯৯৪ সােল যুব 
জাতীয় ফুটবল দেল তাঁর অিভেষক ঘেট। ২০০৫ সােল িতিন ঢাকা িরেপাটাস ইউিন  কতৃক এবং ২০০৬ 
সােল বাংলােদশ ীড়া লখক সিমিত কতৃক বষেসরা খেলায়াড় িনবািচত হন। ২০০৩ সােল দি ন এিশয়ান 
ফুটবল (সাফ) চ াি য়নশীেপ বাংলােদশ জাতীয় ফুটবল দেলর চ াি য়নশীপ; দি ণ এিশয়ার সরা িমড 
িফ ার এবং ৮ জািত ফুটবল চ াি য়নশীেপ বাংলােদশ ফুটবেলর থম খেলায়াড় িহেসেব ম ান অব দ া 
টুনােম  িনবািচত হওয়া তাঁর খেলায়াড় জীবেনর িবেশষ অজন। 

এছাড়া ১৯৯২ সােল ৭ম িসেড  গা কােপ বাংলােদশ জাতীয় সবজু দেল অংশ হণ এবং ২০০৩ সােল 
বাংলােদশ দেলর হেয় মাল ীেপর িব ে  ৮৯ িমিনেট তাঁর একমা  গােল ১৭ বছর পর মাল ীপেক পরািজত 
করা তাঁর জীবেনর রণীয় ঘটনা। 

  



বাংলােদশ ফুটবল দেলর হেয় িতিন দি ণ কািরয়া, ভারত, পািক ান, লংকা, মাল ীপ, ভূটান, নপাল, 
থাইল া , মালেয়িশয়া, িসংগাপুর, হংকং, তুেকিমিন ান, কাজািগ ান, তািজিক ান, উজেবিক ান, ইংল া , 
আেমিরকাসহ ায় ৪০/৪৫  দশ মণ কেরেছন। 

ছা জীবন থেকই জনাব আিরফ খান জয় রাজনীিতেত সি য়।  িতিন ১৯৯০ সােল জনতার ম  শহীদ 
িমনার া ন, ন েকাণায় গণ আে ালেনর াড়প  পাঠক িছেলন। তাছাড়া ন েকাণা কেলজ ছা  সংসেদ 
( নকসু) ১৯৯০ সােল ছা  িমলনায়তন স াদক, ১৯৯১ সােল এিজএস, ১৯৯০-৯৫ সােল সহ-স াদক, 
জলা ছা লীগ, ন েকাণায় দািয়  পালন কেরন।  িতিন বাংলােদশ আওয়ামী যুবলীেগর ক ীয় িনবাহী 
কিম র স ািনত সদস । 

জনাব আিরফ খান জয় বতমােন বাংলােদশ ফুটবল ফডােরশন এর িনবািচত সহ-সভাপিত। তাছাড়া িতিন 
বাংলােদশ পাইওিনয়র ফুটবল লীগ কিম র চয়ারম ান, বাংলােদশ াব কাপ চ াি য়নশীপ ফুটবল 
কিম র চয়ারম ান, বাংলােদশ ফুটবল খেলায়াড় কল াণ সিমিতর সাধারণ স াদক, িমডিফ  সকার 
ােবর চয়ারম ান িহেসেব দািয়  পালন করেছন। িতিন বাংলােদশ পাটকল কেপােরশেনর পিরচালক পেদও 

িনযু  িছেলন। পািরবািরক জীবেন জনাব জয় এক পূ  ও এক কন া স ােনর জনক। 

জনগেনর অথৈনিতক ও সামািজক উ য়ন তথা ব ব ু র সানার বাংলা এবং জনেন ী শখ হািসনার 
িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার সং ােম জনাব আিরফ খান জয় আ িনেবিদত। িতিন ২০১৪ সােলর ৫ জানয়ুারী 
অনিু ত দশম জাতীয় সংসেদর সদস  িনবািচত হন এবং যুব ও ীড়া ম ণালেয়র উপম ী িহেসেব িনযু  
হন। 

 


