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ক্রম সাধারণ পর্ যে সেদস্যর নাম ও ঠিকানা 

সরকাশর প্রশতশনশধ [As per Article 7(a)] : লমাট ২০জন 

1.  জনাব লমাোঃ জাফর উল্লাহ্ 

অশতশরক্ত সশিব 

শশল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মশতশঝল বা/এ, ঢাকা।      

2.  অশতশরক্ত সশিব  

আশথ যক প্রশতষ্ঠান শবভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশিবালয়, ঢাকা। 

3.  নুসরাত জাবীন বানু (এনশিশস) 

অশতশরক্ত সশিব (রপ্তাশন) 

বাশণজয মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশিবালয়, ঢাকা। 

4.  জনাব মাহবুবা পান্না 

অনুশবভাগ প্রধান (প্রশাসন ও মধ্যপ্রািয)  

অথ যননশতক সম্পকয শবভাগ 

অথ য মন্ত্রণালয়, লশদরবাাংলা নগর, ঢাকা।         

5.  জনাব লমাোঃ আবদুর রহমান খান 

যুগ্মসশিব (বাদজট-৭) 

অথ যশবভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশিবালয়, ঢাকা। 

6.  জনাব শাশমমা লবগম 

যুগ্মসশিব (প্রশাসন) 

পশরদবশ, বন ও জলবায়ু পশরবতযন মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সশিবালয়, ঢাকা। 

7.  জনাব লমাোঃ আখতারুজ্জামান 

যুগ্মসশিব 

তথ্য ও লর্াগাদর্াগ প্রযুশক্ত শবভাগ 

িাক, লটশলদর্াগাদর্াগ ও তথ্যপ্রযুশক্ত মন্ত্রণালয় 

শবশসশস ভবন (৫ম তলা), আগারগাঁও, ঢাকা।         

8.  জনাব লমাোঃ লমাশারফ লহাদসন লমাল্লা 

অশতশরক্ত সশিব (ক্রীড়া-১) 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশিবালয়, ঢাকা। 

9.  অশতশরক্ত সশিব 

মশহলা ও শশশু শবর্য়ক মন্ত্রণালয়।           

10.  জনাব কাজী লতৌশহো আখতার  

প্রথম সশিব (মূসক বাস্তবায়ন) 

RvZxq ivR¯̂ †evW©, ‡m¸bevwMPv, XvKv| 

11.  জনাব শীর্ হায়োর লিৌধুরী, এনশিশস 

সেস্য (আোঃস)  

বাাংলাদেশ লেি এে ট্যাশরফ কশমশন 

(প্রথম ১২তলা ভবন), লসগুনবাশগিা, ঢাকা। 

12.  জনাব মাহবুবুর রহমান  

মহাপশরিালক (যুগ্মসশিব)  

রপ্তাশন উন্নয়ন বুযদরা 

টিশসশব ভবন, ০১ কাওরান বাজার, ঢাকা। 

13.  ি. লমাোঃ নজরুল আদনায়ার 
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মহাপশরিালক (লেি-১) 

বাাংলাদেশ স্ট্যাোি যস এে লটশস্ট্াং ইন্সটিটিউশন (শবএসটিআই) 

১১৬/এ, লতজগাঁও শশল্প এলাকা, ঢাকা।     

14.  অধ্যাপক ি. লমাোঃ আফতাব আলী লশখ 

লিয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ শবজ্ঞান ও শশল্প গদবর্ণা পশরর্ে (শবশসএসআইআর) 

ি. কুেরত ই খুো সড়ক, ধানমশে, ঢাকা। 

15.  জনাব অশভশজৎ লিৌধুরী 

শনব যাহী সেস্য-৪ ((অশতশরক্ত সশিব) 

বাাংলাদেশ শবশনদয়াগ উন্নয়ন কর্তযপক্ষ (শবিা) 

প্লট-ই-৬/শব লশর-ই-বাাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

16.  শমজ গুলশান আরা 

পশরিালক-৪ 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, লতজগাঁও, ঢাকা। 

17.  জনাব লমাোঃ আব্দুস সাত্তার 

লরশজস্ট্রার (অশতশরক্ত সশিব) 

লপদটন্ট, শিজাইন ও লেি মাকযস অশধেপ্তর 

শশল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মশতশঝল বা/এ, ঢাকা। 

18.  জনাব লশখ লশাদয়বুল আলম (এনশিশস) 

লরশজস্ট্রার (অশতশরক্ত সশিব) 

লর্ৌথমূলধন লকাম্পাশন ও ফাম যসমূদহর শনবন্ধদকর কার্ যালয় 

টিশসশব ভবন (৭ম তলা), ০১ কাওরান বাজার, ঢাকা। 

19.  জনাব লমাোঃ জাদকর লহাদসন 

মহাব্যবস্থাপক  

এসএসই এে লেশাল লপ্রাোমস্ শিপাট যদমন্ট 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা। 

20.  জনাব লমাোঃ নূরুজ্জামান এনশিশস 

যুগ্মসশিব (এসএমই) 

শশল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মশতশঝল বা/এ, ঢাকা। 

লবসরকাশর প্রশতশনশধ [As per Article 7(c)] 

এসএমই উদযাক্তা কযাটাগশর (পুরুর্ ও নারী উদযাক্তা): লমাট ১৫ জন 

21.  জনাব মুশনরুল হক খান 

পশরিালক, লুবনান লেি কনদস যাটিয়াম শল: 

লহামদস্ট্ি গুলশান শলাংক টাওয়ার, ট-৯৯ (১২-১৩ তলা), গুলশান বাড্ডা শলাংক লরাি, ঢাকা-১২১২।  

22.  জনাব এনাদয়ত লহাদসন লিৌধুরী 

স্বত্বাশধকারী 

ললাশরয়া ইদলকশেকযাল ইোশিজ 

১৬১ শশহে সসয়ে নজরুল ইসলাম সরশণ, ঢাকা-১০০০। 

23.  লরজশবন লবগম 

স্বত্বাশধকারী 

শপপলস ফুটওয়ার এে ললোর গুিস 

সতয়বপুর, মুন্সী মাদকযট, শজরাদবা, আশুশলয়া, ঢাকা 

24.  জনাব ইমরান সরকার ওমর 

স্বত্বাশধকারী 

এম লক ম্যাট ইোশস্ট্রজ 

প্লট#শব(৫,৬,৭) শবশসক শশল্প এলাকা, ময়মনশসাংহ। 



ক্রম সাধারণ পর্ যে সেদস্যর নাম ও ঠিকানা 

25.  শমজ ফাদতমা লজাহরা আক্তার 

স্বত্বাশধকারী 

পান্থশশলা, ১২৮/৩  কামারপশি, শকদশারগঞ্জ। 

26.  জনাব আবুল কালাম ভ ূঁইয়া 

ব্যবস্থাপনা পশরিালক 

র্মুনা শমটার ইোশস্ট্রিজ শলোঃ  

০৫ আউটার সাকুযলার লরাি, রাজারবাগ, ঢাকা। 

27.  জনাব লমাোঃ রাদশদুল করীম মুন্না 

ব্যবস্থাপনা পশরিালক 

শক্রদয়শন প্রাইদভট শলোঃ 

বাড়ী-১০, লরাি-৭, লসকশন-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। 

28.  জনাব শাদহদুল ইসলাম লহলাল 

লবঙ্গল লেইদিি রাগস্ শলোঃ 

বাড়ী নাং-১৫, লরাি-১২, ব্লক-এফ, শনদকতন, গুলশান, ঢাকা। 

29.  লালসাশন লুসাই 

লপ্রশসদিন্ট 

বান্দরবন উইদমন লিম্বার, বান্দরবন।  

30.  তাহশমনা আহদমে 

স্বত্বাশধকারী, বাণী‘স শক্রদয়শন 

১১৮ বশশরউশিন লরাি, কলাবাগান, ঢাকা।  

31.  জনাব শামস মাহমুে 

ব্যবস্থাপনা পশরিালক 

শাশা লিশনম শলোঃ 

বাড়ী ২৩, লরাি ১২৯, গুলশান, ঢাকা- ১২১২। 

32.  শমজ মানতাশা আহদমে 

ব্যবস্থাপনা পশরিালক 

শরলা’স ফযাশন বুটিক 

বাড়ী-শব-১৩৯, ললন-২২, নতুন শি.ও.এইি.এস, ঢাকা। 

33.  শমজ ইসমাত লজশরন খান 

ব্যবস্থাপনা পশরিালক 

জারমাট যজ শলোঃ,  

পদ্মা লাইফ ইন্সুদরন্স টাওয়ার (১৩তলা) বাাংলামটর, ঢাকা। 

34.  শমদসস হাশসনা লনওয়াজ 

প্রধান শনব যাহী কম যকতযা 

অশকযি শপ্রন্টাস, ৩২/এ ময়মনশসাংহ ললন, বাাংলামটর, ঢাকা।  

35.  জনাব শমজযা নুরুল গণী লশাভন 

স্বত্বাশধকারী 

এমএনশজ লমটাল ইোশস্ট্রজ, কাশলহাশত, টাঙ্গাইল। 

লবসরকাশর প্রশতশনশধ [As per Article 7(d)]  

ইোশস্ট্র/দেিবশিজ কযাটাগশর: লমাট ১৩ জন 

36.  জনাব শরজওয়ান রাহমান 

সভাপশত 

ঢাকা লিম্বার অব কমাস য এে ইোশি 

শিশসশসআই ভবন, ৬৫-৬৬ মশতশঝল বা/এ, ঢাকা। 

37.  শ্রীমশত স্বণ যলতা রায় 

সভাপশত 

শসদলট উইদমন লিম্বার অব কমাস য এে ইোশস্ট্র 

২৩/৩ সপ্তশেপা, জামতলা, শসদলট। 
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38.  জনাব লমা: আবদুর রাজ্জাক 

সভাপশত 

বাাংলাদেশ ইশঞ্জশনয়াশরাং শশল্প মাশলক সশমশত 

৩৮ টিপু সুলতান লরাি, ঢাকা-১১০০ 

39.  জনাব শামীম আহদমে 

সভাপশত 

বাাংলাদেশ প্লাশস্ট্ক গুিস ম্যানুফযাকিারাস য এে এক্সদপাট যাস য এদসাশসদয়শন পল্টন টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

40.  জনাব শজন্নাত লরহানা 

যুগ্মসশিব 

বাাংলাদেশ এদো-প্রদসসস য এদসাশসদয়শন (বাপা) 

নাভানা শনইবাশর প্যাদলস, ৬/শি(৬ষ্ঠ তলা), ৪/১/এ লসাবহানবাগ, ধানমশে, ঢাকা-১২০৭ 

41.  জনাব লমাোঃ আবদুর রশহম খান 

যুগ্মসশিব, বাশণজয মন্ত্রণালয় ও 

প্রশাসক 

বাাংলাদেশ হস্তশশল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তাশনকারক সশমশত (বাাংলাক্রাফ ট) 

লফয়ার শেয়া কমদপ্লক্স (৪থ য তলা), ১১/৮/ই, শি স্কুল শস্ট্রট, পান্থপথ ঢাকা। 

42.  নাজমুন নাহার শরনা 

পশরিালক, বশরশাল উইদমন লিম্বার, বশরশাল।  

43.  জনাব লসাদহল আহদমে 

সভাপশত 

বাাংলাদেশ িামড়া ও লরকশসন জাতীয় পাদুকা প্রস্তুত কারক সশমশত 

২৫/১ আব্দুল হাশে ললন, ঢাকা-১১০০। 

44.  শমদসস লসশলমা আহমাে 

লপ্রশসদিন্ট 

বাাংলাদেশ উইম্যান লিম্বার অব কমাস য এে ইোশি 

প্লট-২(২য় ও  ৩য় তলা), লরাি-২৩/শস, গুলশান-০১, ঢাকা। 

45.  জনাব আমীন লহলালী 

উপদেষ্টা 

বাাংলাদেশ মুদ্রন শশল্প সশমশত, 

১০২ কাকরাইল (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০। 

46.  শমদসস মদনায়ারা হাশকম আলী 

সভাপশত 

িিোম উইম্যান লিম্বার অব কমাস য এে ইোশিজ 

জাহান শবশডাং-০৫, ৭৪ আোবাে, িিোম। 

47.  শমদসস নাশেয়া শবনদত আশমন 

লপ্রশসদিন্ট 

উইদমন এন্টারশপ্রশনয়াস য লনটওর়্োকয ফর লিদভলপদমন্ট এদসাশসদর়্েশন (ওদয়ে) 

ফ্ল্যাট#৩, বাড়ী#৮, লরাি#৪, লসক্টর-১, উত্তরা। ঢাকা- ১২৩০। 

48.  জনাব রাদসল টি আহদমে 

সভাপশত 

বাাংলাদেশ এদসাশসদয়শন অব সফ্টওয়ার এে ইনফরদমশন সাশভ যদসস 

শবশিশবল ভবন (৫ম তলা), ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫। 

লবসরকাশর প্রশতশনশধ [As per Article 7(d)] 

লটকশনকযাল/সাধারণ শবশ্বশবযালয় কযাটাগশর: লমাট ০৪ জন 

49.  ি. লমাোঃ আকরাম লহাসাইন 

অধ্যাপক 

এমআইএস শবভাগ, ঢাকা শবশ্বশবযালয়। 



ক্রম সাধারণ পর্ যে সেদস্যর নাম ও ঠিকানা 

50.  ি. শনশখল রঞ্জন ধর 

অধ্যাপক, আইশপই শবভাগ, 

বাাংলাদেশ প্রদকৌশল শবশ্বশবযালয়। 

51.  ি. সুদবাে লেব নাথ 

সহদর্াগী অধ্যাপক, ইন্টারন্যাশনাল শবজদনস শবভাগ 

ঢাকা শবশ্বশবযালয়। 

52.  ি. লমজবাহ উশিন 

অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা শবভাগ 

ঢাকা শবশ্বশবযালয়। 

লবসরকাশর প্রশতশনশধ [As per Article 7(d)] 

শসশভল লসাসাইটি অগ যানাইদজশন কযাটাগশর: লমাট ০৪ জন 

53.  জনাব লমাোঃ আবদুল মশতন এনশিশস 

বাসা # এ৬-টি২-০৪-০১, শবজয় রাশকন শসটি, প্লট # ১/২, ব্লক# শি, লসকশন#১৫, শমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 

54.  জনাব সাইফুল আলম 

সম্পােক 

সেশনক যুগান্তর 

২৪৪ প্রগশত সরশণ, কুশড়ল (শবশ্বদরাি), বাশরধারা, ঢাকা-১২২৯। 

55.  জনাব কামাল উশিন 

অধ্যাপক 

ইন্টারন্যাশনাল শবজদনস শবভাগ 

ঢাকা শবশ্বশবযালয়। 

56.  জনাব হাইয়ুল কাইয়ুম 

অশতশরক্ত সশিব (অবসরপ্রাপ্ত) 

ফ্ল্যাট#শব/১, হাইজ#০১, লরাি#৯/১, ব্লক#শি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা। 

লবসরকাশর প্রশতশনশধ [As per Article 7(d)] 

প্রাইদভট লসক্টর প্রদফশনাল কযাটাগশর: লমাট ০৪ জন 

57.  জনাব লসশলম লরজা ফরহাে লহাদসন 

ব্যবস্থাপনা পশরিালক, ব্র্যাক ব্যাাংক শল:  

অশনক টাওয়ার, ২২০/শব লতজগাঁও গুলশান শলন্ক লরাি 

লতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

58.  জনাব লমায়াদজ্জম লহাদসন 

অশতশরক্ত সশিব (শপআরএল) 

আশজজ শভউ (শি-২), ৮৭০ মশনপুর, শমরপুর-২, ঢাকা। 

59.  ি. নাজনীন আহদমে 

কাশি ইদকাদনাশমস্ট্, ইউএনশিশপ বাাংলাদেশ 

ইউএনশিশপ, ইউএন অশফস, ১৭ম তলা, আইশিশব ভবন 

আগারগাঁও, শদর-এ বাাংলা নগর, ঢাকা। 

60.  জনাব প্রবীর কুমার সাহা 

ব্যবস্থাপনা পশরিালক, শিম হশলদি পাকয, পাঁিদোনা, নরশশাংেী। 

 

 


