কার্যনির্যাহী পনিষদ , ২০১৯-২০২১
নিিাইদহ অনিসাসয ফিািাম

Sl.

পদদি িাম

1

সভাপনি

2

নসনিয়ি সহ-সভাপনি

3

িাম

Mobile no.

E-mail

জিার্ ফমাোঃ আসাদু ল ইসলাম, নসনিয়ি সনির্, পনিকল্পিা নর্ভাগ

01856413450

ai6207@yahoo.com

জিার্ ফমাোঃ িূ ি-উি-িহমাি, সনির্, ডাক ও ফেনলদর্াগাদর্াগ নর্ভাগ

01789655544

nurur.rahman9@gmail.com

সহ-সভাপনি

জিার্ কাজী হাসাি আহদমদ, অনিনিক্ত সনির্, ধময মন্ত্রণালয়

01715032510

kazihasanahmed@gmail.com

4

সহ-সভাপনি

জিার্ সদিেন্দ্র কুমাি সিকাি, অনিনিক্ত সনির্, দু দর্যাগ র্ের্স্থাপিা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

01715238824

satyen64@gmail.com

5

সহ-সভাপনি

জিার্ সু দর্াল ফর্াস মনি, অনিনিক্ত সনির্, মৎসে ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়

01712749920

subolbose.moni@yahoo.com

6

সহ-সভাপনি

জিার্ ফমাোঃ শনিকুি িহমাি, অর্োঃ নসনিয়ি ফজলা ও দায়িা জজ

01715510074

djshafiq59@gmail.com

7

সহ-সভাপনি

অধোপক ডাোঃ কামরুল আলম, ঢাকা ফমনডদকল কদলজ

01797090826

kamrulk42@yahoo.com

8

সহ-সভাপনি

অধোপক ড. ফমাোঃ আর্দু ল মনজদ, িামযানসউনেকোল ফকনমনি, নর্ভাগ, ঢা. নর্.

01814790478

mazid_ma@hotmail.com

9

সাধািণ সম্পাদক

অধোপক ড. ফজড এম পািদভজ সাজ্জাদ, ইদলনিকোল এন্ড ইদলিনিক ইনিনিয়ানিিং নর্ভাগ, ঢা. নর্.

01711226915

sazzad@du.ac.bd

10

র্ু গ্ম সাধািণ সম্পাদক

জিার্ মিু রুল হানিজ িাজু , উপসনির্, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

01710864747

mmhraju@gmail.com

11

র্ু গ্ম সাধািণ সম্পাদক

নমজ. সািনমিা আক্তাি, সহকানি অধোপক (র্িযমাদি ফপ্রাগ্রাম অনিসাি, আইনডনজ)

01816567308

sa_sathi@yahoo.com

12

ফকাষাধেক্ষ

এস এম খানলদ সাইিুল্লাহ সনজর্, সমাজ ফসর্া অনিসাি, ঢাকা

01712579727

khaliddss06@gmail.com

13

সািংগঠনিক সম্পাদক

জিার্ ফমাোঃ মাহিুজুল ইসলাম, এসনপ, Counter Terrorism Unit, Dhaka

01713000379

mahfuz2553@gmail.com

14

সািংগঠনিক সম্পাদক

জিার্ ফমাোঃ কামরুল হাসাি, উপসনির্, NBR

01718668025

kamrul211973@yahoo.com

15

সািংগঠনিক সম্পাদক

জিার্ ফমাোঃ আখিারুজ্জামাি, নড নপ এম নজ

01716793692

mdakhtar1977@gmail.com

16

সািংগঠনিক সম্পাদক

জিার্ ফমাোঃ সাজ্জাদু ি িহমাি, নডনস, নড এম নপ

01713373120

rahmanshazzadur821@yahoo.com

17

সািংগঠনিক সম্পাদক

জিার্ ফমাোঃ সাজ্জাদু ি িাহমাি, র্ু গ্ম ফজলা জজ ও দায়িা জজ

01712261026

sazzadrkhan@gmail.com

18

সািংগঠনিক সম্পাদক

জিার্ ফমাোঃ কামরুল হাসাি, উপসনির্, নশক্ষা মন্ত্রণালয়

01799050403

kamrul24ad@gmail.com

19

দপ্তি সম্পাদক

জিার্ আনজজুি িহমাি, নলগাল অনিসাসয , প্রাইম র্োিংক নলোঃ

01701204180

azizlost1977@yahoo.com

20

প্রিাি সম্পাদক

নমজ. িাসনলমা িূ ি ফহাদসি, নসনিয়ি সহকািী সনির্

01755569341

tultully123@gmail.com

01712005268

ashamktdu@yahoo.com

01717033854

mmishirju@gmail.com

21
22

সানহিে ও প্রকাশিা সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ আশিািুল ইসলাম, অনিনিক্ত র্ু গ্ম কনমশিাি, েোক্স
আইি সম্পাদক

জিার্ ফমাোঃ মিু রুল ইমাম, মহািগি দায়িা জজ, ঢাকা
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Sl.
23

পদদি িাম

িাম

Mobile no.

E-mail

01787328269

monirul410@yahoo.com

জিার্ ফমাোঃ আব্দু ল আর্ীর্, সহদর্াগী অধোপক, প্রািেকলা নর্ভাগ, ঢাকা নর্শ্বনর্দোলয়

01711001495

mdabdulaziz729@gmail.com
robinbdsdu@gmail.com

নশক্ষা ও ছাত্রকলোণ সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ মনিরুল ইসলাম, সহদর্াগী অধোপক, িাষ্ট্রনর্জ্ঞাি নর্ভাগ, ঢাকা নর্শ্বনর্দোলয়

24

সািংস্কৃনিক সম্পাদক

25

স্বাস্থে নর্ষয়ক সম্পাদক

ডাোঃ িথীন্দ্রিাথ সিকাি, নসনিয়ি ফমনডদকল অনিসাি, ঢা. নর্. ফমনডদকল ফসন্টাি

01716226189

26

সমাজকলোণ সম্পাদক

জিার্ আব্দু ল কানদি খাি, র্ীি মুনক্তদর্াদ্ধা, সাদর্ক র্োিংকাি

01916255559

27

িািী ও নশশু নর্ষয়ক সম্পাদক নমজ. ছামনছয়ািা ফজায়াদযাি, সহকানি অধোপক, ইদডি কদলজ

28

িথে-প্রর্ু নক্ত সম্পাদক

29

01716007912

এইি এম সালাউদ্দীি মিু , UNO, ির্ার্গি

01717510851

hms.monzu@gmail.com

র্ু র্ ও ক্রীডা সম্পাদক

জিার্ ফমাোঃ শামীিূ ি িাহমাি, সহকানি অধোপক, সিকানি কদলজ

01717235892

shamim.dubd@gmail.com

30

নির্যাহী সদসে

জিার্ ফমাোঃ হাসািু জ্জামাি কদল্লাল, অনিনিক্ত সনির্, কৃনষ মন্ত্রণালয়

01714452315

hzamankl15@gmail.com

31

নির্যাহী সদসে

ড. ফমাোঃ আব্দু ল মান্নাি, অনিনিক্ত সনির্, প্রকল্প পনিিালক a2i

01711968452

mannan@a2i.gov.bd

32

নির্যাহী সদসে

জিার্ ফমাোঃ আলী কদি, অনিনিক্ত সনির্, জি প্রশাসি মন্ত্রণালয়

01979999800

alikadar@yahoo.com

33

নির্যাহী সদসে

জিার্ ফমাোঃ আর্ুল র্াসাি, র্ু গ্মসনির্, নপনপনপ কিৃপক্ষ

01552382306

abulbashar99@gmail.com

34

নির্যাহী সদসে

ডাোঃ ফমাোঃ জনসম উনদ্দি, সহকািী পনিিালক, প্রানণসম্পদ

01793972991

drjasimsailkupa@gmail.com

35

নির্যাহী সদসে

জিার্ ফমাোঃ িনর্উল ইসলাম, র্ু গ্মসনির্, নর্জ্ঞাি ও প্রর্ু নক্ত মন্ত্রণালয়

01937596266

newmri1966@yahoo.com

36

নির্যাহী সদসে

জিার্ মুহাম্মদ আব্দু স সালাম, উপসনির্, ফিলওদয় মন্ত্রণালয়

01711692817

asalam06@yahoo.com

37

নির্যাহী সদসে

জিার্ ফমাোঃ হানিজুি িহমাি, অর্োঃ অনিনিক্ত সনির্

01610277266

38

নির্যাহী সদসে

জিার্ জুদয়ল িািা, এ এস নপ, র্ািংলাদদশ পুনলশ

01722365441

jewelrana07@gmail.com

39

নির্যাহী সদসে

জিার্ ফমাোঃ শাহজাহাি নসিাজ, নসনিয়ি নপ্রনিপাল অনিসাসয, ফসািালী র্োিংক নলোঃ

01711192241

md.shajahanseraj@gmail.com

40

নির্যাহী সদসে

অধোপক ড. ফমাক্তাি আনল, মাদকযনেিং নর্ভাগ, ঢাকা নর্শ্বনর্দোলয়

01819127030

moktar@du.ac.bd

41

নির্যাহী সদসে

অধোপক ডাোঃ ফমাোঃ আসাদু ল ইসলাম, অনিনিক্ত ফিনজস্টাি, নর্ এস এম এম ইউ

01715342385

drashad59@gmail.com
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