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জাতীয় প্রাননক উন্নয়ন কনভটি 
, 

ক্রভ নাভ দফী   নযচয় 

১ ড. মভাোঃ মভাজাম্মের ক খান  বানত প্রধান জাতীয় কনভনায 

২ জনাফ নপক আরভ মভম্মদী দস্য জাতীয় কমিশনার (আভত্মজজানতক) 
৩ জনাফ সুযাইয়া মফগভ, এননডন দস্য জাতীয় কনভনায (গার জ ইন স্কাউটিিং) 

৪ জনাফ মভাোঃ ভনন দস্য জাতীয় কনভনায (প্রনক্ষণ) 

৫ জনাফ মভাোঃ া কাভার  দস্য জাতীয় কনভনায (ভাজ উন্নয়ন)  

৬ জনাফ মভাোঃ ভামুদুর ক দস্য জাতীয় কনভনায (প্রকল্প) 

৭ জনাফ ম্মযায়ায মভাােদ ানযয়ায দস্য জাতীয় কনভনায (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 

৮ জনাফ আযাদুর মুকানি দস্য নচফ ননফ জাী নযচারক  

 
আন্তজজানতক নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ ীদুর ক বানত নচফ, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ঢাকা 

২ জনাফ নপক আরভ মভম্মদী  বানত জাতীয় কনভনায (আভত্মজজানতক) 

৩ জনাফ সুযাইয়া মফগভ এন নড ন দস্য জাতীয় কনভনায (গার জ ইন স্কাউটিিং) 

৪ জনাফ মভাােদ যনপকুর ইরাভ খান দস্য জাতীয় কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

৫ জনাফ মভাোঃ ভামুদুর ক দস্য জাতীয় কনভনায (প্রকল্প) 

৬  দস্য ভা-নযচারক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

৭ জনাফ মভাােদ আনতকুজ্জাভান নযন দস্য জাতীয়  উ কনভনায (আভত্মজজানতক) 

৮ জনাফ মপযম্মদৌ আম্মভদ দস্য উ নচফ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

৯  জনাফ এইচ এভ াম্মবর দস্য ন এ, মভম্বায মগ্রট নল্কওম্ময় ইয়থ মপ্রাগ্রাভ, 

নফজম্মন স্নাননিং এনানরস্ট, মবযন 

১০ জনাফ এ এভ নয়াভ দস্য কাফ নরডায, নগরওম্ময়র মুক্ত স্কাউট দর 

১১ জনাফ খানদজা মুত্মাযী ভানন দস্য ইউননট রীডায, টি টি এর প্রকল্প, ঢাকা 

১২ জনাফ নভনান আযা দস্য বাই নপ্রনিার, ম্যাগম্মননরয়া ইন্টাযন্যানার 

স্কুর, ১০৮৩, ভানরফাগ মচৌধুযীাড়া, ঢাকা 

১৩ জনাফ স্বণ জা দাউদ দস্য ঢাকা ওম্মন স্কাউট গ্রম্ন, ঢাকা 

১৪ জনাফ তা কানন্ত মগারদায দস্য নচফ উ নযচারক (আন্তজজানতক) 
 

 
মপ্রাগ্রাভ নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ ডোঃ ননজাভ উনিন আম্মভদ বানত  প্রাক্তন  জাতীয় কনভনায 

২ জনাফ মভাােদ যনপকুর ইরাভ খান  বানত জাতীয় কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

৩ জনাফ সুযাইয়া মফগভ এননডন দস্য জাতীয় কনভনায (গার জ ইন স্কাউটিিং) 

৪ জনাফ মভাোঃ ভাফুজুয যভান দস্য জাতীয় কনভনায (আইনটি) 

৫ জনাফ আখতারুজ জাভান খান কনফয দস্য জাতীয় কনভনায (িংগঠন) 

৬ জনাফ মভাোঃ া কাভার দস্য জাতীয় কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 

৭ জনাফ  মভাোঃ ভনন দস্য জাতীয় কনভনায (প্রনক্ষণ) 

৮ জনাফ ম্মযায়ায মভাােদ ানযয়ায দস্য জাতীয় কনভনায (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 

৯ জনাফ মফগভ পনযদা ইয়াভীন দস্য জাতীয়  উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

১০ জনাফ আনভয াদ নফন াভ দস্য জাতীয়  উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

১১ জনাফ ীয ই আমভ আকভর  দস্য জাতীয়  উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

১২  জনাফ যীপ মাম্মন খান াগয দস্য নএ, াধাযণ ম্পাদক,ন্যানার ইয়ুথ নরডাযী 

মপাযাভ, যুফ উন্নয়ন অনধদপ্তয, ঢাকা 
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১৩-১৮ আঞ্চনরক উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) দস্য ফািংরাম্মদ স্কাউট, ঢাকা, যাজাী, খুরনা,ফনযার,চট্টগ্রাভ 

ও মযাবায অঞ্চর 

     ১৯ জনাফ মভাোঃ আবু মভাতাম্মরফ খান দস্য যুগ্ম ননফ জাী নযচারক (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

     ২০ জনাফ ইয়াননুয যভান যানকফ দস্য ন আয এ,  ইউননট নরডায নর ওম্মন স্কাউট গ্রম্ন 

     ২১ জনাফ মুােদ ওভয আরী দস্য ম্পাদক, ঢাকা মজরা মযাবায  

  ২২ জনাফ আব্দুরস্না আর ভামুন ম্মমানজত দস্য নআযএ, মফাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রম্ন, ঢাকা 

 ২৩ জনাফ মুােদ আবু াম্মরক দস্য নচফ নযচারক  (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

 

এডাল্ট নযম্মাম্ম জ নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ প্রম্মপয ডাোঃ মভাোঃ সয়দুর ইরাভ 

ভনরস্নক 

বানত নফবাগীয় প্রধান, ভনম্মযাগ নফদ্যা নফবাগ, ফগবনফধু শ মখ মুনজফ 

মভনডকযার নফশ্বনফদ্যারয়, ঢাকা 

২ জনাফ মপযম্মদৌ আম্মভদ  বানত জাতীয় কনভনায (এডাল্ট নযম্মা জ) 

৩ জনাফ মভাোঃ ভীন দস্য জাতীয় কনভনায (প্রনক্ষণ) 

৪ জনাফ মভাোঃ আনযফুজ্জাভান দস্য জাতীয় উ কনভনায (এডাল্ট নযম্মা জ) 

৫ প্রম্মকৌরী এন এভ খরু দস্য   বানত,ফািংরাম্মদ স্কাউট,ম্মযরওম্ময় অঞ্চর 

৬ জনাফ জনাফ মভাোঃ আফদু ছাত্তায দস্য আঞ্চনরক  উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফনযার 

৭ জনাফ এনামুর ক খান দস্য ফািংরাম্মদ স্কাউট, মযাবায অঞ্চর 

৮ জনাফ নভজানুয যভান মরী দস্য মকালাধ্যক্ষ,  ঢাকা মজরা মযাবায 

৯ জনাফ মভাোঃ ভনউয যভান দস্য চট্টগ্রাভ মজরা মনৌ 

১০ ডাোঃ মভাোঃ ানযয়ায যভান দস্য  ন আয এ, মযনজস্টায অম্মথ জাম্মনডক্ট নফবাগ ঢাকা মভনডম্মকর 

কম্মরজ, ঢাকা 

১১ জনাফ মদাম্ময়তুর ইরাভ নপ্রি দস্য  ইননস্টটিউন অফ ফািংরাম্মদ গস্না এন্ড নযানভক  

১২ জনাফ জনাফ আরভ আযা ানপ দস্য  ইউননট  নরডায,  ফানকরা উচ্চ নফদ্যারয়, ানজগঞ্জ, চাঁদপুয 

১৩ জনাফ মনরভ ভামুদ দস্য ইউননট নরডায, ভধুযম্মখারা উচ্চ নফদ্যারয়, মদাায, ঢাকা 

১৪ জনাফ ানযয়া তাননভ দস্য ন এ আয, মযগা ফািংরাম্মদ নরোঃ 

১৫ ইনঞ্জননয়ায আবু াঈদ দস্য মযাবায স্কাউট নরডায,  টাইগায ওম্মন স্কাউট গ্রম্ন,ঢাকা 

১৬ জনাফ মভাােদ যনপকুর ইরাভ খান ম্মমানজত দস্য জাতীয় কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

১৭ জনাফ তা কানন্ত মগারদায দস্য নচফ উ নযচারক (এডাল্ট নযম্মা জ) 

 

পাউম্মন্ডন নফলয়ক জাতীয় কনভটি 
 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ মভাোঃ আফদুর কনযভ বানত উম্মদষ্টা, ফািংরাম্মদ স্কাউট 

২ জনাফ মুোঃ মতৌনদুর ইরাভ  বানত জাতীয় কনভনায (পাউম্মন্ডন) 

৩ জনাফ মভাোঃ মভফা উনিন ভূইয়া দস্য জাতীয় কনভনায (উন্নয়ন) 

৪ জনাফ নযপ আযাপ উজ জাভান দস্য জাতীয় কনভনায (নফনধ) 

৫ জনাফ ভনউয যভান দস্য মচয়াযম্যান, প্যাযাগন গ্রম্ন 

৬ এভ এভ পজলুর ক আনযপ দস্য জাতীয়  উ কনভনায (স্বাস্থ্য) 

৭ সয়দ যনপক আম্মভদ দস্য জাতীয়  উ কনভনায (পাউম্মন্ডন) 

৮ জনাফ মভাোঃ তপাজ্জর নভয়া দস্য মজরা প্রাক, ঢাকা 

৯ জনাফ মভাোঃ নুযম্নর ইরাভ দস্য মজরা প্রাক,  গাজীপুয 

১০ জনাফ মভাোঃ আননছুয যভান দস্য মজরা প্রাক, নাযায়নগঞ্জ 

১১ জনাফ গানরফ আরভ নপম্মযাজী দস্য মচয়াযম্যান, নম্মকা  াওয়ায, ঢাকা 

১২ জনাফ মভাোঃ সুফক্তগীন দস্য নডনবনার ইনঞ্জননয়ায, ফািংরাম্মদ মযরওম্ময় 

১৩ মচৌধুযী মভম্ময মখাদা দ্বী দস্য মযাবায নরডায, ভতট মুক্ত স্কাউট গ্রম্ন 

১৪ জনাফ আব্দুর ফাম্মতন দস্য নড ন, যভনা মজান, নডএভ ন , ঢাকা 

১৫ জনাফ ানপনা যভান ম্মমানজত দস্য গবজণয, মযাটাযী  ইন্টাযন্যানার 
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১৬ জনাফ এ মক এভ জাভান ম্মমানজত দস্য আফানক নযচারক, এপনব ফািংরাম্মদ  

১৭  জনাফ এ এইচ এভ াভছুর আজাদ দস্য নচফ উ  নযচারক (পাউম্মন্ডন) 

 
উন্নয়ন নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ মদাম্ময়তুরস্না আর ভামুন, 

এননডন 

বানত  নননয়য নচফ, ফাননজয ভন্ত্রণারয় 

২  জনাফ মভাোঃ মভফা উনিন ভূইয়া  বানত জাতীয় কনভনায (উন্নয়ন),ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৩ জনাফ াজাান আরী মভারস্না দস্য জাতীয় উ কনভনায (ভূ ম্পনত্ত) 

৪ জনাফ  এ এ ভামুদ দস্য অনতনযক্ত নচফ (উন্নয়ন) নক্ষা ভন্ত্রণারয় 

৫ স্থ্নত াম্মনওয়াজ ভাসুদ দস্য কাযী প্রধান স্থ্নত, স্থ্নত অনধদপ্তয, ঢাকা 

৬  জনাফ ইভযান কযীভ দস্য ব্যফস্থ্ানা নযচারক, কননপম্মডি গ্রম্ন 

৭ সয়দ যনপক  আম্মভদ দস্য জাতীয় উ কনভনায (পাউম্মন্ডন) 

৮  জনাফ মদওয়ান মভাোঃ ানজারা দস্য জাতীয় উ কনভনায (উন্নয়ন) 

৯ ব্যানযস্টায ভঈন আরভ নপম্মযাজী দস্য জাতীয় উ কনভনায (নফনধ) 

১০ জনাফ জাভার মাম্মন দস্য  াম্মফক জাতীয় উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

১১ জনাফ মভাোঃ আবু মভাতাম্মরফ খান দস্য যূগ্ম ননফ জাী নযচারক (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

১২ প্রধান স্থ্নত  ম্মমানজত দস্য স্থ্াতয অনধদপ্তয 

১৩ জনাফ আনায আরী খান ম্মমানজত দস্য প্রধান ননফ জাী কভ জকতজা, ঢাকা দক্ষক্ষণ নটি কম্ম জাম্মযন 

১৪ জনাফ মভাোঃ আফদুর জনরর াওরাদায  দস্য নচফ আফানক প্রম্মকৌরী, ফািংরাম্মদ স্কাউট 
 

 

আই ন টি  নফলয়ক জাতীয় কনভটি 
 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ মভাোঃ ভাফুজুয যভান বানত জাতীয় কনভনায (আই ন টি) 

২ জনাফ মভাত্মপা জফফায  বানত ব্যফস্থ্ানা নযচারক, আনন্দ কনম্পউটায, নফজয় 

নগয,ঢাকা 

৩ জনাফ আনভয াদ নফন াভ দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

৪ জনাফ  মভাোঃ মভাত্মানপজুয যভান দস্য জাতীয় উ  কনভনায (আই ন টি) 

৫ জনাফ জাভার উনিন নকদায দস্য জাতীয় উ  কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 

৬ জনাফ ানভ আম্মভদ দস্য ননফ জাী নচফ  (ম্মফন) 

৭ জনাফ ভাবুফা খানভ দস্য জাতীয় উ  কনভনায (গার জ ইন স্কাউটিিং) 

৮ জনাফ ীয ই আজভ আকভর দস্য জাতীয় উ  কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

৯ জনাফ  াপায়াতুর ইরাভ খান দস্য জাতীয় উ কনভনায (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 

১০ জনাফ যীপ আম্মভদ কাভার  দস্য জাতীয় উ  কনভনায (প্রনক্ষণ) 

১১ জনাফ নজয়াউর হুদা নম্মভর দস্য মপ্রাগ্রাভ ম্যাম্মনজায, স্মাট জ মটকম্মনারনজ নরোঃ 

১২ জনাফ যনফউর ইরাভ দস্য ন এ, আই টি ম্যাম্মনজায, এর নজ গ্রম্ন 

১৩ জনাফ নাম্ময আম্মভদ ানকর দস্য আই টি এক্সাট জ  

১৪ জনাফ ানফফ উরস্না নযম্ন দস্য প্রবালক, চট্টগ্রাভ নযম্মটকননক ইননস্টটিউট 

১৫ ননফ জাী নযচারক ম্মমানজত দস্য ফািংরাম্মদ কনম্পউটায কাউনির 

১৬ যকায আবুর কারাভ আজাদ ম্মমানজত দস্য প্রকল্প নযচারক, নরবাম্মযনজিং আইনটি প্রকল্প 

১৭ জনাফ অরক চক্রফত্তী দস্য নচফ কাযী নযচারক (আই ন টি) 

 
িংগঠন নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 
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১ জনাফ মভাোঃ ননজবুয যভান বানত মচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব মফাড জ 

২ জনাফ আখতাযম্নজ জাভান খান কনফয  বানত জাতীয় কনভনায (িংগঠন) 

৩ জনাফ জনাফ া কাভার দস্য জাতীয় কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 

৪ জনাফ মভাোঃ ভাফুজুয যভান দস্য জাতীয় কনভনায (আই ন টি) 

৫ জনাফ মভাোঃ  ভামুদুর ক দস্য জাতীয় কনভনায (প্রকল্প) 

৬ কাজী নাজমূর ক দস্য জাতীয় কনভনায (এক্সম্মটনন স্কাউটিিং) 

৭ জনাফ এভ আফদুর ক দস্য জাতীয়  কনভনায (গম্মফলণা ও মূল্যায়ন) 

৮ জনাফ মযজাউর কনযভ দস্য জাতীয় উ কনভনায (িংগঠন) 

৯ জনাফ এ নফ এভ ইভযান দস্য জাতীয় উ কনভনায (িংগঠন) 

১০ জনাফ নফী মাম্মন তালুকদায দস্য জাতীয় উ কনভনায (িংগঠন) 

১১ মুিী াাবুিীন দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মভম্বাযী মযনজম্মেন) 

১২ জনাফ মপযম্মদৌ আম্মভদ দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মভম্বাযী মগ্রাথ) 

১৩ জনাফ মভাোঃ নুরূর ইরাভ দস্য জাতীয় উ কনভনায (প্রনক্ষণ) 

১৪ জনাফ ীয ই আমভ আকভর দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

১৫ জনাফ পানভদা দস্য জাতীয় উ কনভনায (গার জ ইন স্কাউটিিং) 

১৬  জনাফ নূজাত ইয়ানভন দস্য উ নচফ, প্রাথনভক ও গণনক্ষা ভন্ত্রণারয় 

১৭ ীদুর ইরাভ ফাবুর দস্য ইউননট নরডায, টাইগায ওম্মন স্কাউট গ্রম্ন, ঢাকা 

১৮ জনাফ আজভর আভীন দস্য মডপুটি ডাইম্মযক্টয, নপনজকযার এডুম্মকন নডাট জম্মভন্ট, 

জাাগবনীয নগয নফশ্বনফদ্যারয়, ঢাকা 

১৯ জনাফ .ভ এনামূর ক, নআযএ দস্য ননফ জাী দস্য, ঢাকা মজরা মযাবায  

২০ জনাফ ইউসুপ াযম্নন ম্মমানজত দস্য ভানযচারক, প্রধানভন্ত্রীয কাম জারয় 

২১ খাজা আব্দুর ান্নান ম্মমানজত দস্য উ নচফ, মনৌ নযফন ভন্ত্রণারয় 

২২ জনাফ মভাোঃ াভসুর ক দস্য নচফ নযচারক (িংগঠন),ফািংরাম্মদ স্কাউট 
 

 

জাতীয় প্রনক্ষণ কনভটি 
 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ মভাোঃ ভনন বানত জাতীয় কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

২ জনাফ মভাােদ যনপকুর ইরাভ 

খান 

দস্য জাতীয় কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৩ জনাফ মভাোঃ া কাভার দস্য জাতীয় কনভনায (ভাজ উন্নয়ন), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৪ জনাফ আখতাযম্নজ জাভান খান 

কনফয 

দস্য জাতীয় কনভনায (িংগঠন), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৫ জনাফ সুযাইয়া মফগভ, এননডন দস্য জাতীয় কনভনায  (গার জ ইন স্কাউটিিং), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৬ জনাফ মভাোঃ মপযম্মদৌ আম্মভদ দস্য জাতীয় কনভনায (এডাল্ট নযম্মাম্ম জ), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৭ জনাফ আযাদুর মুকানি দস্য  ননফ জাী নযচারক (বাযপ্রাপ্ত), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৮ জনাফ জানভর আম্মভদ দস্য জাতীয় কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৯ জনাফ নযপ আম্মভদ কাভার দস্য জাতীয় কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

১০ জনাফ মভাোঃ নুযম্নর ইরাভ দস্য জাতীয় কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

১১ জনাফ উত্তভ কুভায াজযা দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 

ঢাকা অঞ্চর 

১২ জনাফ আফদু াত্তায দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 

চট্টগ্রাভ অঞ্চর 

১৩ জনাফ ইয়ায মভাােদ দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 

যাজাী অঞ্চর 

১৪ জনাফ মভাোঃ মদম্মরায়ায মাম্মন দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 

খুরনা অঞ্চর 

১৫ জনাফ মভাোঃ আব্দু ছাত্তায দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 
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ফনযার অঞ্চর 

১৬ জনাফ মভাোঃ আফদুর আনজজ দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 

নম্মরট অঞ্চর 

১৭ জনাফ ওয়ানদ উরস্না যকায দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 

কুনভরস্না অঞ্চর 

১৮ জনাফ মভাোঃ ভনজফয যভান দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 

নদনাজপুয অঞ্চর 

১৯ জনাফ আম্মযনপনা মফগভ দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 

মযাবায অঞ্চর 

২০ জনাফ মভাোঃ া আরভ ভূইয়া দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট, 

মযরওম্ময় অঞ্চর 

২১ জনাফ  মক এভ াইদুজ্জাভান দস্য  নযচারক, জাতীয় স্কাউট প্রনক্ষণ মকন্দ্র মভৌচাক, গাজীপুয 

২২ জনাফ মভাোঃ ভননযম্নজ্জাভান ম্মমানজত দস্য ম্পাদক, ফািংরাম্মদ স্কাউট, মযাবায অঞ্চর 

২৩                     দস্য নচফ নযচারক (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট। 

 

 

 
ভাজ উন্নয়ন নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ আবু আরভ ীদ খান বানত মজনাম্মযর মম্মক্রটাযী, অনপা জ ক্লাফ, ঢাকা 

২  জনাফ া কাভার  বানত জাতীয় কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 

৩ জনাফ মভাােদ যনপকুর ইরাভ খান দস্য জাতীয় কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

৪ জনাফ মুোঃ মতৌনদুর ইরাভ দস্য জাতীয় কনভনায (পাউম্মন্ডন) 

৫ জনাফ এভ এভ পজলুর ক আনযপ দস্য জাতীয় উ কনভনায (স্বাস্থ্য) 

৬ জনাফ পাযম্নক জনরর দস্য প্রাক, ঢাকা উত্তয নটি ক© জাম্মযন 

৭ জনাফ জাভার উনিন নকদায দস্য জাতীয়  উ কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 

৮  ডোঃ মভাছােৎ নাজভানাযা খানুভ দস্য জাতীয়  উ কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 

৯ জনাফ মভাোঃ মভাীন দস্য জাতীয়  উ কনভনায (ভাজ উন্নয়ন ) 

১০ জনাফ মভাােদ আনতকুজ্জাভান  নযন দস্য জাতীয়  উ কনভনায (আভত্মজজনতক ) 

১১ জনাফ মভাোঃ মভাত্মানপজুয যভান দস্য জাতীয়  উ কনভনায (আইনটি ) 

১২ জনাফ মতাপাজ্জর মাম্মন দস্য মজরা প্রাক, ঢাকা  

১৩ জনাফ াপায়াতুর  ইরাভ খান দস্য জাতীয় উ কননায (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 

১৪ জনাফ ায়রা খান  দস্য োঃ কানি নডম্মযক্টয, ইউএননডন, ঢাকা 

১৫ এ এন এভ ওয়ানদুয যভান দস্য ইউএননডন, ঢাকা 

১৬ জনাফ মভাোঃ আফদুর ান্নান দস্য ম্পাদক, নফন মুক্ত স্কাউট গ্রম্ন 

  ১৭ জনাফ নজনাত মযানা যম্নফী দস্য  মযাবায নরডায, ভতট মুক্ত স্কাউট গ্রম্ন 

  ১৮ জনাফ মভাোঃ পনউরস্না ম্মমানজত দস্য উ নচফ, প্রকল্প নযচারক, ইনম্মপা গব. প্রকল্প 

  ১৯ জনাফ াননা মফগভ ম্মমানজত দস্য উ নযচারক, নজআইইউ, প্রধানভন্ত্রীয কাম জারয় 

  ২০ জনাফ মভাােদ মগারাভ মভাস্তপা  দস্য নচফ নযচারক  (ভাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), ফািংরাম্মদ স্কাউট 
 

 

গার জ ইন স্কাউটিিং নফলয়ক জাতীয় কনভটি 
 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ নাজভা াভ বানত প্রাক্তন  জাতীয় কনভনায 

২ জনাফ সুযাইয়া মফগভ এননডন   বানত জাতীয় কনভনায (গার্লজ ইন স্কাউটিিং) 

৩ জনাফ মভাোঃ া কাভার দস্য জাতীয় কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 

৪ প্রম্মপয পানভা খাতুন দস্য ভা নযচারক, ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা 

৫ ডোঃ মভাছােৎ নাজভানাযা খানুভ দস্য জাতীয় উ কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 
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৬ জনাফ ভাবুফা খানভ দস্য জাতীয় উ কনভনায (গার্লজ ইন স্কাউটিিং) 

৭ জনাফ পানভদা দস্য জাতীয় উ কনভনায (গার্লজ ইন স্কাউটিিং) 

৮ মুিী াাবুনিন দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মভম্বাযী মযনজম্মেন) 

৯ মফগভ পনযদা ইয়াভীন দস্য জাতীয়  উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

১০ জনাফ নফী মাম্মন তালুকদায দস্য জাতীয়  উ কনভনায (িংগঠন) 

১১ জনাফ আব্দুরস্না আর ভামুন দস্য জাতীয়  উ কনভনায (গম্মফলণা ও মূল্যায়ণ) 

১২ জনাফ ানফা ইয়ানভন দস্য নচম্মফয একাভত্ম নচফ, নযিংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থ্ানা 

নফবাগ 

১৩ জনাফ যীপ আম্মভদ কাভার দস্য জাতীয় উ কনভনায (প্রনক্ষণ) 

১৪ জনাফ মনরনা সুরতানা দস্য ইউননট নরডায  াবায কম্মরজ 

১৫  জনাফ জান্নাতুম্মন্না  জানকয়া দস্য প্রাক্তন নননয়য মযাবাযম্মভট, ইম্মডন নফশ্ব নফদ্যারয় কম্মরজ, 

মোনরস্ট যনফ মটনরকভ   

১৬ জনাফ যাম্মফয়া আক্তায দীা দস্য নননয়য মযাবায মভট া আরী নডগ্রী কম্মরজ 

১৭ জনাফ মযানজনা ইরাভ ম্মমানজত দস্য নননয়য নযম্মাট জায, সদননক প্রথভ আম্মরা 

১৮ জনাফ এ মক এভ আনকুজ্জাভান দস্য নচফ কানয নযচারক (গার জ ইন স্কাউটিিং) 
 

 
জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং  নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ এভ এ কাম্মদয যকায বানত নচফ, রস্নী উন্নয়ন ও ভফায় নফবাগ 

২ জনাফ ম্মযায়ায মভাােদ ানযয়ায  বানত জাতীয় কনভনায (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 

৩ জনাফ এভ আফদুর ক  দস্য জাতীয়  কনভনায (গম্মফলণা ও মূল্যায়ন) 

৪ জনাফ আনভমুর এান খান াযম্মবজ দস্য জাতীয় উ  কনভনায (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 

৫ জনাফ  াপায়াতুর ইরাভ খান দস্য জাতীয় উ  কনভনায (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 

৬ জনাফ সুকাভত্ম গুপ্ত অরক দস্য জাতীয় উ  কনভনায (প্রকল্প) 

৭ জনাফ মভাোঃ আফদুর কনযভ দস্য যুগ্ম নচফ, প্রনতযক্ষা ভন্ত্রণারয় 

৮ জনাফ  নযপ মভাোঃ ানফফয দস্য ন এ, ন নননয়য এনক্সনকউটিব, উইন্ডনভর 

এডবাট জাইনজিং 

৯ জনাফ আনভনুর ইরাভ মখাকন দস্য মপ্রাগ্রাভ নডম্মযক্টয, এনয়ান টিনব 

১০ জনাফ ভীয মভাোঃ পাযম্নক  দস্য িংফানদক, ফািংরা নবন, গাজীপুয 

১১ জনাফ পজম্মর যাফফী দস্য ন এ,  মোনরস্ট, গ্রাভীনম্মপান 

১২ জনাফ ভাঈনুনিন নভয়া দস্য উ ভাব্যফস্থ্াক, জনতা ব্যািংক 

১৩ জনাফ াাদাত মাম্মন দস্য ইউননট নরডায, নফ এন াীন কম্মরজ, ঢাকা মজরা মনৌ 

১৪ জনাফ  মাম্ময়ফ যভান দস্য নএ, নফজম্মনজ এম্মোরাম্মযট মপ্রাগ্রাভায, আয এন নড, ঢাকা 

১৫ জনাফ নদীকা আম্মযনপন দস্য ইউননট নরডায, ঢাকা মভম্মরানরটন 

১৬ জনাফ পযাদ মাম্মন দস্য নআযএ, প্রবালক, স্টাভম্মপাড জ কম্মরজ, ঢাকা 

১৭ জনাফ ারভা পাযম্নক দস্য  ইউননট নরডায, ঢাকা মজরা মনৌ স্কাউট 

১৮ জনাফ মভাোঃ মদম্মরায়ায মাাইন ম্মমানজত দস্য প্রকল্প নযচারক, কাফ স্কাউটিিং 

১৯ জনাফ মভাোঃ মতৌনপক আরী ম্মমানজত দস্য ম্পাদক, অগ্রদূত 

২০ জনাফ মভাোঃ ভনউয যভান দস্য নচফ উ নযচারক (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 
 

 
এক্সম্মটনন স্কাউটিিং নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১  বানত  

২ কাজী নাজমূর ক  বানত জাতীয় কনভনায (এক্সম্মটনন স্কাউটিিং) 

৩ জনাফ যীপ আযাপ উজ জাভান দস্য জাতীয় কনভনায (নফনধ) 
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৪ জনাফ ফনভারী মবৌনভক দস্য যুগ্ম নচফ,  মকায়ানরটি টিনচিং প্রম্মজক্ট, ভাধ্যনভক ও উচ্চ 

নক্ষা অনধদপ্তয, ঢাকা 

৫ প্রম্মপয ফনভ সুরতানা দস্য প্রাক্তন বাযপ্রাপ্ত জাতীয়  কনভনায 

৬ জনাফ মভাোঃ আফদুর ক তালুকদায দস্য মচয়াযম্যান, কানযগযী নক্ষা মফাড জ 

৭ জনাফ মভাোঃ ভননযম্নর ইরাভ খান দস্য জাতীয় উ কনভনায  (ম্মোর ইম্মবন্ট) 

৮ জনাফ  মনরমুরস্না খন্দকায দস্য জাতীয় উ কনভনায (এক্সম্মটনন স্কাউটিিং) 

৯ জনাফ জুরনপকায ায়দায দস্য নযচারক (প্রনতষ্ঠান), ভাজ মফা অনধদপ্তয, ঢাকা 

১০ জনাফ  পানযজা মযাজী দস্য নপ্রনিার, জাতীয় নফম্মল নক্ষা মকন্দ্র, ঢাকা 

১১ জনাফ জওয়াম্মযম্নর ইরাভ ভামুন দস্য বানত, সুইড ফািংরাম্মদ, ঢাকা 

১২  জনাফ লুৎফুন মনছা ননযন দস্য অধ্যক্ষ, নভজজা আফফা ভনরা  কম্মরজ 

১৩ জনাফ াযনভন নানভা ফানু দস্য নক্ষা অনপায, প্রাথনভক ও গণনক্ষা অনধদপ্তয, ঢাকা   

১৪ জনাফ মভাোঃ আক্তাযম্নজ্জাভান দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (এক্সম্মটন স্কাউটিিং), ফািংরাম্মদ 

স্কাউট, নদনাজপুয অঞ্চর 

১৫ জনাফ াইফুর ইরাভ যনফন দস্য মযাবায স্কাউট মনতা, মুনিগঞ্জ ওম্মন স্কাউট, উম্মজরা মকা 

অনড জম্মনটয ইউননম্মপ 

১৬ জনাফ নযাজুর ইরাভ ভাননক দস্য োঃ কনভনায  (ম্মপ্রাগ্রাভ), ঢাকা মজরা মযাবায 

১৭ জনাফ নপ্রয়ম্মতাল াা দস্য ভানযচারক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

১৮ জনাফ আরী আাদ দীপু ম্মমানজত দস্য গ্রম্ন স্কাউট নরডায, মফাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রম্ন, ঢাকা 

১৯ জনাফ ননয়াজ মভাােদ কাজর  ম্মমানজত দস্য ম্পাদক, ফািংরাম্মদ স্কাউট, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া মজরা 

২০ জনাফ অরক চক্রফত্তী দস্য  

নচফ 

 নযচারক (এক্সম্মটনন স্কাউটিিং), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

 

 
গম্মফলণা ও মূল্যায়ন নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ প্রম্মপয ডক্টয নাজমুর আান 

কনরভউরস্না 

বানত অধ্যাক, মরাক প্রান নফবাগ, ঢাকা নফশ্ব নফদ্যারয় 

২ জনাফ এভ আফদুর ক  বানত জাতীয়  কনভনায (গম্মফলণা ও মূল্যায়ন) ফািংরাম্মদ 

স্কাউট 

৩ জনাফ নপক আরভ মভম্মদী দস্য জাতীয় কনভনায (আভত্মজজানতক) ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৪ প্রম্মপয মভাোঃ াম্ময়দুয যভান দস্য জাতীয় কনভনায (এডাল্ট নযম্মাম্ম জ) 

৫ ড. মভাোঃ নুযম্নজ্জাভান  দস্য নযচারক (প্রনক্ষণ), জাতীয় নযকল্পনা ও উন্নয়ন 

একাম্মডভী, নযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

৬ মুিী াাবুিীন দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মভম্বাযী মযনজম্মেন) ফািংরাম্মদ 

স্কাউট 

৭ জনাফ আফদুরস্না আর ভামুন দস্য জাতীয় উ কনভনায (গম্মফলণা ও মূল্যায়ন) ফািংরাম্মদ 

স্কাউট 

৮ জনাফ ভাবুফা খানভ দস্য জাতীয় উ কনভনায (গার জ ইন স্কাউটিিং) ফািংরাম্মদ 

স্কাউট 

৯ জনাফ এ নফ এভ ইভযান দস্য জাতীয় উ কনভনায (িংগঠন) ফািংরাম্মদ স্কাউট 

১০ জনাফ আভীয াদ নফন াভ দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

১১ জনাফ জানভর আম্মভদ দস্য জাতীয় উ কনভনায (প্রনক্ষণ), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

১২  জনাফ সুকাভত্ম গুপ্ত অরক দস্য জাতীয় উ কনভনায (প্রকল্প), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

১৩ জনাফ মভাােদ ভঈনুনিন নভয়া দস্য  বানত, আভযা মুক্ত স্কাউট গ্রম্ন, ঢাকা 

১৪ জনাফ আপম্মযাজ আযা  দস্য আয এ এর, যকাযী নততুভীয কম্মরজ, ঢাকা 

১৫ জনাফ নাজভা আক্তায নাজ দস্য এনক্সনকউটিব, নডনেনফউন এন্ড নযম্মটইর মর, গ্রাভীন মপান নরোঃ 

১৬ জনাফ াভনন নজম্মকা দস্য ন আয এ 

১৭ জনাফ এভ মাম্ময়ফ মচৌধুযী ম্মমানজত দস্য প্রধান ননফ জাী কভ জকতজা, এইচএটিন নরনভম্মটড, ঢাকা 
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১৮ জনাফ ভনজুয আরভ ম্মমানজত দস্য মড অফ এইচআয, ইস্টন জ ব্যািংক নরনভম্মটড 

১৯ জনাফ গাজী খাম্মরদ দস্য নচফ োঃ নযচারক (গম্মফলণা ও মূল্যায়ন), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

 

নফনধ নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ খন্দকায আম্মনায়াযম্নর ইরাভ বানত নচফ, মতু নফবাগ, ড়ক নযফন ও মতু ভন্ত্রণারয় 

২ জনাফ নযপ আযাপ উজ জাভান  বানত জাতীয় কনভনায (নফনধ) 

৩ জনাফ াজাান আরী মভারস্না দস্য জাতীয় উ কনভনায (ভূ ম্পনত্ত) 

৪ ব্যানযস্টায ভঈন আরভ নপম্মযাজী দস্য জাতীয় উ কনভনায (নফনধ) 

৫ জনাফ মদওয়ান মভাোঃ ানজারা দস্য জাতীয় উ কনভনায (উন্নয়ন) 

৬ জনাফ ীয ই আমভ আকভর দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

৭ জনাফ এ টি এভ ভনউনিন আম্মভদ দস্য যুগ্ম নচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

৮ জনাফ জয়নুর ফাযী দস্য উ নচফ, জন প্রান ভন্ত্রণারয় 

৯ জনাফ মভাোঃ মভাীন দস্য জাতীয় উ কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 

১০ জনাফ আফদুর আউয়ার ভূইয়া দস্য ম্পাদক, ফািংরাম্মদ স্কাউট কুনভরস্না অঞ্চর 

১১ কাজী এভদাদ মাম্মন দস্য ন আয এ 

১২ ব্যানযস্টায ভাদীন মচৌধুযী দস্য ন এ, আইনজীফী  সুপ্রীভ মকাট জ, ঢাকা 

১৩ অনতনযক্ত মজরা প্রাক (যাজস্ব),  দস্য গাজীপুয 

১৪  জনাফ ভনজুযম্নর আরভ দস্য নচফ কাযী নযচারক(আইন ও মস্টট) 

 

 
মভম্বাযী মযনজম্মেন নফলয়ক জাতীয় কনভটি 

 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ নজরস্নায যভান বানত নচফ (বাযপ্রাপ্ত), ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

২ জনাফ মভাোঃ আপজার মাম্মন  বানত প্রাক্তন জাতীয় কনভনায, ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৩ কাজী নাজমুর ক দস্য জাতীয় কনভনায (এক্সম্মটনন) 

৪ মুিী াাবুিীন দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মভম্বাযী মযনজম্মেন) 

৫ জনাফ মপযম্মদৌ আম্মভদ দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মভম্বাযী মগ্রাথ) 

৬ জনাফ আনভমুর এান খান াযম্মবজ দস্য জাতীয় উ কনভনায (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 

৭ জনাফ মভাোঃ মযজাউর কনযভ দস্য জাতীয় উ কনভনায (িংগঠন) 

৮ জনাফ জানদুর ক যকায দস্য নযচারক, শুভাযী, নযিংখ্যান বুযম্মযা 

৯ জনাফ তনযকুর আরভ দস্য উ নচফ নযিংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থ্ানা নফবাগ 

১০ জনাফ নাজমুন্নাায াীন দস্য প্রধান নক্ষক, মম্ময ফািংরা নগয যকানয ফানরকা উচ্চ নফদ্যারয় , 

ঢাকা 

১১ জনাফ মভাোঃ আফদুর গাপপায নযাজী দস্য মযাবায নরডায, নফ ন মুক্ত স্কাউট গ্রম্ন 

১২ জনাফ আবুর মাাইন দস্য ইউননট নরডায, ভনতনঝর ভম্মডর স্কুর এন্ড কম্মরজ, ঢাকা 

১৩ জনাফ আপম্মযাজ যকায দস্য কাযী কনভনায, ঢাকা মজরা মযাবায  

১৪ জনাফ আযাপ ননিনক নযজবী দস্য স্কাউট নরডায, ভতট মুক্ত স্কাউট গ্রম্ন 

১৫ জনাফ নুজাত ইয়ানভন ম্মমানজত দস্য উ নচফ (উন্নয়ন-১ অনধাখা), প্রাথনভক ও গণনক্ষা ভন্ত্রণারয় 

১৬ জনাফ এ মক এভ আনকুজ্জাভান দস্য নচফ কাযী নযচারক (ম্মভম্বাযী মযনজম্মেন) 

 

মোর ইম্মবন্ট নফলয়ক জাতীয় কনভটি 
ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 
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১ জনাফ ভম্মনায়ায ইরাভ, এননডন বানত নচফ, নফদুযৎ নফবাগ 

২ জনাফ মভাোঃ ভননযম্নর ইরাভ খান  বানত-১ জাতীয় উ  কনভনায  (ম্মোর ইম্মবন্ট) 

৩ প্রম্মপয ফনভ সুরতানা  বানত-২ প্রাক্তন বাযপ্রাপ্ত জাতীয় কনভনায (গার জ ইন স্কাউটিিং)  

৪ জনাফ নযপ আযাপ উজ জাভান দস্য জাতীয় কনভনায (নফনধ) 

৫ জাতীয় কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) ফা তাঁয প্রনতনননধ দস্য ফািংরাম্মদ স্কাউট 

৬ জনাফ মভাোঃ আনযফুজ্জাভান দস্য জাতীয় উ কনভনায (এডাল্ট নযম্মাম্ম জ) 

৭ জনাফ জাভার উনিন নকদায দস্য জাতীয় উ কনভনায (ভাজ উন্নয়ন) 

৮ জনাফ ইনতয়াক ভামুদ দস্য প্রাক্তন জাতীয় উ কনভনায 

৯ জনাফ জনাফ মভাোঃ াভীমুর ক দস্য আঞ্চনরক উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ), ঢাকা অঞ্চর 

১০ জনাফ মনরভ মচৌধুযী দস্য যুগ্ম ম্পাদক, ফািংরাম্মদ স্কাউট মযাবায অঞ্চর 

১১ জনাফ মভাোঃ াীন যাজু দস্য এএরটি, ইউননট নরডায, ফন্দয মযরওম্ময় মজরা, চট্টগ্রাভ 

১২  জনাফ আবু মনাভান নযাজুর ক দস্য  ইউননট নরডায গব: ল্যাফম্মযটযী স্কুর, ঢাকা 

১৩ জনাফ পাযানা যভান মতু দস্য নআযএ, মডম্মপানডর ইউননবান জটি, ঢাকা মজরা 

এয়ায 

১৪ জনাফ পজম্মর যাফফী দস্য ন এ, কানয পযাকানল্ট মভম্বায, আম্মভনযকান ইন্টায 

ন্যানার ইউননবা© জটি, ঢাকা 

১৫ জনাফ জাাগবনীয আরভ, নআযএ দস্য যুগ্ম ম্পাদক, ঢাকা মজরা মযাবায 

১৬ জনাফ মভৌসুভী আক্তায দস্য ঢাকা মজরা মযাবায 

১৭ জনাফ এ এইচ এভ াভছুর আজাদ দস্য নচফ উ  নযচারক  (জনিংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 
 

মভম্বাযী মগ্রাথ নফলয়ক জাতীয় কনভটি 
 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ মভাােদ ভঈনউনিন 

আফদুরস্না 

বানত নচফ, গৃায়ন ও গণপূতজ ভন্ত্রণারয় 

২ জনাফ ম্মযায়ায মভাােদ ানযয়ায  বানত জাতীয় উ কনভনায (জন িংম্মমাগ ও ভাম্মকজটিিং) 

৩ জনাফ মপযম্মদৌ আম্মভদ দস্য জাতীয় কননায (এডাল্ট নযম্মাম্ম জ) 
৪  মুিী াাবুনিন দস্য জাতীয় উ কননায (ম্মভম্বাযী মযনজম্মেন) 

৫ জনাফ মভাোঃ আনযফুজ্জাভান দস্য জাতীয় উ কননায (এডাল্ট নযম্মাম্ম জ) 

৬ জনাফ নফী মাম্মন তালুকদায দস্য জাতীয় উ কননায (িংগঠন) 

৭ জনাফ মভাোঃ নুযম্নর ইরাভ দস্য জাতীয় উ কননায (প্রনক্ষণ) 

৮ জনাফ পানভদা দস্য জাতীয় উ কননায (গার জ ইন স্কাউটিিং) 

৯ জনাফ আব্দুরস্না আর ভামুন দস্য জাতীয় উ কননায (গম্মফলণা ও মূল্যায়ন) 

১০ ড. মভাছােৎ নাজভানাযা খাতুন দস্য জাতীয় উ কননায (ভাজ উন্নয়ন) 

১১ জনাফ মনরমুরস্না খন্দকায দস্য জাতীয় উ কননায (এক্সম্মটনন স্কাউটিিং) 

১২ জনাফ মজাফাম্ময়দ আর ভামুন দস্য গ্রম্ন কনভটিয দস্য, নক্রস্টার ওম্মন স্কাউট গ্রম্ন 

১৩ জনাফ াভীভ আযা মফগভ দস্য মযাবায মনতা, ঢাকা কম্মরজ মযাবায গ্রম্ন 

১৪ জনাফ মভাােদ আনতকুজ্জাভান নযন ম্মমানজত দস্য জাতীয় উ কনভনায (আভত্মজজানতক), ফািংরাম্মদ 

স্কাউট 

১৫ জনাফ নভ জরা দা দস্য কানয নযচারক (ম্মভম্বাযী মগ্রাথ) 
 

 

স্কাউট  নফলয়ক জাতীয় কনভটি 
 

ক্রনভক  নাভ দফী নযচয় 

১ জনাফ আখতাযম্নজ জাভান খান কনফয বানত জাতীয় কনভনায (িংগঠন), ফািংরাম্মদ স্কাউট 

২ জনাফ মভাোঃ আনযফুজ্জাভান দস্য জাতীয় উ কনভনায (অযাডাল্ট নযম্মাম্ম জ) 

৩ জনাফ মভাোঃ মভাত্মানপজুয যভান দস্য জাতীয় উ কনভনায (আইনটি) 
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৪ জনাফ নুযম্নর ইরাভ দস্য জাতীয় উ কনভনায (প্রনক্ষণ) 

৫ জনাফ পনযদা ইয়ানভন দস্য জাতীয় উ কনভনায (ম্মপ্রাগ্রাভ) 

৬ জনাফ এ এন এভ খযম্ন দস্য ফািংরাম্মদ স্কাউট, মযরওম্ময় অঞ্চর 

৭ জনাফ মভাোঃ আবুর ফাায দস্য নদগভত্ম মুক্ত স্কাউট দর, ঢাকা মজরা মযাবায 

৮ জনাফ ইউসুপ আরী নরন দস্য নযচারক ডট মনট, ঢাকা 

৯ জনাফ নদুর ইরাভ নযন দস্য ঢাকা মজরা মনৌ 

১০ জনাফ াযনভন শ্রাফণী দস্য  নআযএ ইম্মডন নফশ্বনফদ্যারয় কম্মরজ, ঢাকা 

১১ জনাফ যানজউর ক দস্য গ্রম্ন ম্পাদক, নফন মুক্ত স্কাউট গ্রম্ন, নননয়য 

এনক্সনকউটিব মডল্টা ব্র্যাক াউনজিং 

১২ জনাফ ভতুযাভ মচৌধুযী দস্য কানয নযচারক, আট জ এযান্ড নডজাইন 

১৩ জনাফ মভাোঃ মযজাউর কনযভ ম্মমানজত দস্য জাতীয় উ কনভনায( িংগঠন) 

১৪ জনাফ মভাোঃ জুফাম্ময়য ইউসুপ ম্মমানজত দস্য এএরটি, উইর নরটির ফ্লাওয়ায স্কুর 

১৫ জনাফ মভাোঃ াভসুর ক দস্য নচফ নযচারক (িংগঠন) , ফািংরাম্মদ স্কাউট 

 


