
কার্যনির্যাহী পনিষদ ২০২১-২০২৩ 
নিিাইদহ অনিসাসয ফিািাম

ক্রনমক পদদি িাম িাম Mobile no. E-mail

১ সভাপনি জিার্ ফমাোঃ আসাদুল ইসলাম, সাদর্ক নসনিয়ি সনির্ 01856413450 ai6207@yahoo.com

২ নসনিয়ি সহ-সভাপনি জিার্ ফমাোঃ িূি-উি-িহমাি, সাদর্ক সনির্ ও ভাইস ফিয়ািমযাি, র্াাংলাদদশ ফিড নক্রদসন্ট ফসাসাইনি 01789655544 nurur.rahman9@gmail.com 

৩ সহ-সভাপনি জিার্ কাজী হাসাি আহদমদ, সাদর্ক অনিনিক্ত সনির্, ধময মন্ত্রণালয়   01715032510 kazihasanahmed@gmail.com

৪ সহ-সভাপনি জিার্ সদিযন্দ্র কুমাি সিকাি, অনিনিক্ত সনির্, পার্যিয িট্টগ্রাম নর্ষয়ক মন্ত্রণালয় 01715238824 satyen64@gmail.com

৫ সহ-সভাপনি জিার্ সুদর্াল ফর্াস মনি, সাদর্ক অনিনিক্ত সনির্, মৎসয ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় 01712749920 subolbose.moni@yahoo.com

৬ সহ-সভাপনি জিার্ ফমাোঃ শনিকুি িহমাি, অর্সিপ্রাপ্ত নসনিয়ি ফজলা ও দায়িা জজ   01715510074 djshafiq59@gmail.com 

৭ সহ-সভাপনি অধযাপক ডাোঃ ফমাোঃ কামরুল আলম, ঢাকা ফমনডদকল কদলজ 01819297203 kamrulk42@yahoo.com

৮ সহ-সভাপনি অধযাপক ড. মদিায়াি ফহাদসি, সাদর্ক অধযাপক, রু্দয়ি ও ফিক্টি, ইনিনিয়ানিাং স্টাি কদলজ, র্াাংলাদদশ 01755574250 drmonowarhossain@gmail.com

৯ সাধািণ সম্পাদক অধযাপক ড. ফজড এম পািদভজ সাজ্জাদ, উপািার্য,র্ঙ্গর্নু্ধ ফশখ মুনজরু্ি িহমাি নর্শ্বনর্দযালয়, নকদশািগি 01711226915 sazzad@du.ac.bd

১০ রু্গ্ম সাধািণ সম্পাদক জিার্ মিুরুল হানিজ িাজু, ফজলা প্রশাসক, িািায়ণগি 01710864747 mmhraju@gmail.com

১১ রু্গ্ম সাধািণ সম্পাদক নমজ. সািনমিা আক্তাি, সহকানি অধযাপক (র্িযমাদি ফপ্রাগ্রাম অনিসাি, আইনডনজ) 01816567308 sa_sathi@yahoo.com

১২ ফকাষাধযক্ষ এস এম খানলদ সাইিুল্লাহ সনজর্, সহকািী পনিিালক, সমাজদসর্া অনধদপ্তি, আগািগাাঁও, ঢাকা 01712579727 khaliddss06@gmail.com

১৩ সাাংগঠনিক সম্পাদক এ ফক এম িজলুি িহমাি, পনিিালক, প্রধািমন্ত্রীি কার্যালয় 01617580398 zoy2174@yahoo.com

১৪ সাাংগঠনিক সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ আখিারুজ্জামাি , নড নপ এম নজ 01716793692 mdakhtar1977@gmail.com 

১৫ সাাংগঠনিক সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ সাজ্জাদুি িহমাি, নডনস, নড এম নপ 01711221771 sazuyou@gmail.com

১৬ সাাংগঠনিক সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ সাজ্জাদুি িাহমাি, রু্গ্ম ফজলা জজ ও দায়িা জজ 01712261026 sazzadrkhan@gmail.com
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১৭ সাাংগঠনিক সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ কামরুল হাসাি, উপসনির্, নশক্ষা মন্ত্রণালয় 01799050403 kamrul24ad@gmail.com

১৮ সাাংগঠনিক সম্পাদক ডাোঃ ফমাস্তিা ফমাোঃ আল িানিক (িনি), ফমনডদকল অনিসাি, র্ঙ্গর্নু্ধ ফশখ মুনজরু্ি ফমনডদকল নর্শ্বনর্দযালয় 01711029322 roneedr@icloud.com

১৯ দপ্তি সম্পাদক জিার্ আনজজুি িহমাি, নলগাল অনিসাসয, প্রাইম র্যাাংক নলোঃ 01701204180 azizlost1977@yahoo.com

২০ প্রিাি সম্পাদক নমজ. িাসনলমা িূি ফহাদসি, নসনিয়ি সহকািী সনির্ 01755569341 tultully123@gmail.com

২১ সানহিয ও প্রকাশিা সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ আশিািুল ইসলাম, রু্গ্ম কি কনমশিাি, িযাক্স 01712005268 ashamktdu@yahoo.com

২২ আইি সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ মিুরুল ইমাম, ফজলা জজ 01717033854 mmishirju@gmail.com 

২৩ নশক্ষা ও ছাত্রকলযাণ সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ নমজািুি িহমাি, উপসনির্, র্স্ত্র ও পাি মন্ত্রণালয় 01712653201 dr.mizanur71@gmail.com

২৪ সাাংসৃ্কনিক সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ আবু্দল আর্ীর্, সহদর্াগী অধযাপক, প্রািযকলা নর্ভাগ, ঢাকা নর্শ্বনর্দযালয় 01711001495 mdabdulaziz729@gmail.com

২৫ স্বাস্থ্য নর্ষয়ক সম্পাদক ডাোঃ িথীন্দ্রিাথ সিকাি, নসনিয়ি ফমনডদকল অনিসাি, ঢাকা নর্শ্বনর্দযালয়, ফমনডদকল ফসন্টাি 01716226189 robinbdsdu@gmail.com 

২৬ সমাজকলযাণ সম্পাদক জিার্ আবু্দল কানদি খাি, র্ীি মুনক্তদর্াদ্ধা, সাদর্ক র্যাাংকাি 01916255559 afrozakbbc@gmail.com

২৭ িািী ও নশশু নর্ষয়ক সম্পাদক নমজ. ছামনছয়ািা ফজায়াদযাি, সহকানি অধযাপক, ইদডি কদলজ 01716007912 prohor281013@gmail.com

২৮ িথয-প্ররু্নক্ত সম্পাদক এইি. এম. সালাউদ্দীি মিজু, ইউএিও, ির্ার্গি  01717510851 hms.monzu@gmail.com

২৯ রু্র্ ও ক্রীডা সম্পাদক জিার্ ফমাোঃ শানমিুি িাহমাি, সহকানি অধযাপক, সিকানি কদলজ 01717235892 shamim.dubd@gmail.com

৩০ নির্যাহী সদসয জিার্ ফমাোঃ হাসািুজ্জামাি কদল্লাল, সনির্, মনহলা ও নশশু নর্ষয়ক মন্ত্রণালয় 01714452315 hzamankl15@gmail.com 

৩১ নির্যাহী সদসয ড. ফমাোঃ আবু্দল মান্নাি, নপএএ, নির্যাহী পনিিালক, র্াাংলাদদশ কনম্পউিাি কাউনিল 01711968452 mannan993@gmail.com

৩২ নির্যাহী সদসয জিার্ ফমাোঃ আনল কদি, ফিয়ািমযাি (অনিনিক্ত সনির্), র্াাংলাদদশ পর্যিি কদপযাদিশি 01979999800 alikadar@yahoo.com

৩৩ নির্যাহী সদসয জিার্ ফমাোঃ আরু্ল র্াসাি, রু্গ্মসনির্, নপনপনপ কিৃপক্ষ 01552382306 abulbashar99@gmail.com

৩৪ নির্যাহী সদসয ডাোঃ ফমাোঃ জনসম উনদ্দি, উপপনিিালক (ফপ্রষণ-প্রকল্প পনিিালক), প্রানণসম্পদ  01793972991 drjasimsailkupa@gmail.com

৩৫ নির্যাহী সদসয জিার্ ফমাোঃ ফমদহদী মামুি, ফডপুনি নডদিক্টি, র্াাংলাদদশ র্যাাংক 01922643388 mahedimamun170@gmail.com

৩৬ নির্যাহী সদসয জিার্ আবু্দস সালাম, উপসনির্, ফিলওদয় মন্ত্রণালয় 01711692817 asalam06@yahoo.com
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৩৭ নির্যাহী সদসয জিার্ ফমাোঃ আনিকুল ইসলাম, অনিনিক্ত পুনলশ সুপাি, কুনিয়া 01715839633 atikbp51@gmail.com

৩৮ নির্যাহী সদসয জিার্ ফমাোঃ আরু্র্কি নসদ্দীক, ফজলা িথয অনিসাি, নিিাইদহ 01814173177 absiddik177@yahoo.com

৩৯ নির্যাহী সদসয জিার্ ফমাোঃ মনশউি িহমাি, রু্গ্মসনির্, ঢাকা মযাস ট্রািদপািয ফকাম্পানি নলনমদিড 01779294036 moshiur.buet7762@gmail.com

৪০ নির্যাহী সদসয অধযাপক ড. ফমাক্তাি আনল, মাদকযনিাং নর্ভাগ, ঢাকা নর্শ্বনর্দযালয় 01819127030 moktar@du.ac.bd

৪১ নির্যাহী সদসয অধযাপক ডাোঃ ফমাোঃ আসাদুল ইসলাম, ফিনজস্টাি, নর্ এস এম এম ইউ 01715342385 drashad59@gmail.com 

 

স্বাক্ষনিি-
অধযাপক ড. ফজড এম পািদভজ সাজ্জাদ

উপািার্য, র্ঙ্গর্নু্ধ ফশখ মুনজরু্ি িহমাি নর্শ্বনর্দযালয়, নকদশািগি
এর্াং

সাধািণ সম্পাদক, নিিাইদহ অনিসাসয ফিািাম
িানিখ: ২৭ জািুয়ানি ২০২২
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