
ক্র নাম পদবি মমািাইল ই-মমইল
১ জনাফ আখতারুজ জাভান খান কবফয জাতীয় কবভনায (উন্নয়ন) ১৭১১৬১৮৩৬৩ kabirakhtar@gmail.com

২ জনাফ মভাোঃ ভাভুদুর ক জাতীয় কবভনায (আন্তজজাবতক) ১৭১১৮৩৬৬৩৩ ncmahmud@gmail.com

৩ জনাফ রযায়ায মভাাম্মদ াবযয়ায জাতীয় কবভনায(স্ট্র্যারেজজক প্ল্যাবনিং ও মরাথ) ০১৭১২৭৩৬৩৩৬; 

০১৭০৭৫৫৫০০০

ncshahriar@gmail.com

৪ জনাফ কাজী নাজভূর ক নাজু জাতীয় কবভনায (ভাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) ১৭১০৯৫৫৫১৭ knhaque76@yahoo.com

৫ জনাফ মভাোঃ আফদুর ক জাতীয় কবভনায (বভবিয়া এন্ড াফবররকন) ০১৭৩০০০৯৩৫৬; 

০১৯৭০৬১৬১৬১

abdulhaque.bb@gmail.com

৬ জনাফ মপযরদ আরভদ জাতীয় কবভনায (অ্যািাল্ট ইন স্কাউটেিং) ১৭১২৫২৮৬৯৮ ferdous1274@gmail.com

৭ জনাফ এভ এভ পজরুর ক জাতীয় কবভনায (জনিংরমাগ ও ভারকটেিং) ১৭১৫১৬০১৬০ fharif@agni.com

৮ জনাফ মভাাম্মদ আবতকুজ্জাভান বযন জাতীয় কবভনায (মরারাভ) ১৮১৯২৩১৮৪৬ zaman@3-marketeers.com

৯ জনাফ মভাোঃ আরনায়ারুর ইরাভ 

বকদায এনবিব

জাতীয় কবভনায (বফবধ) ১৫৫২৩২৩৩৭১ sikder2119@gmail.com

১০ মখ ইউুপ ারুন জাতীয় কবভনায (িংগঠন) ১৫৫৬৩২৯৯৩৪ shaikhyusufharun@gmail.co

m১১ জনাফ মভাোঃ মভাীন জাতীয় কবভনায (রকল্প) ১৭১১১৬১৯২৬ mohsinmd@hotmail.com

১২ সয়দ যবপক আরভদ জাতীয় কবভনায (মভম্বাযব মযজজরস্ট্র্ন ও 

রান)

১৭০৭৮০০১৬১ rafiq466c@gmail.com

১৩ জনাফ মভাোঃ মযজাউর কবযভ জাতীয় কবভনায (গরফলণা ও ভূরযায়ন) ১৭২৬৮৯৯০৮৯ rejaul8283@gmail.com

১৪ জনাফ মভাোঃ পবউল্লা্ জাতীয় কবভনায (মোর ইরবন্ট) ১৭১১১৬৩৯৩৩ fasihmgt@gmail.com

১৫ জনাফ মভাোঃ মভাস্তাবপজযু যভান জাতীয় কবভনায(আইবটে) ১৭১৫৪৪৮৩১১ mustafiztito@gmail.com

১৬ জনাফ আবভভুর এান খান 

াযরবজ, বএ, বআযএ, এরটে

জাতীয় কবভনায (রবক্ষণ) ০১৯১১ ৩৪ ১৫ ৭৩ parvezkhan1964@yahoo.com

১৭ জনাফ মভাোঃ মতাপাজ্জর মারন বভয়া জাতীয় কবভনায (বু ম্পবি) ১৯১৩৫২০৯৯১ secretary@pmo.gov.bd

১৮ জনাফ আই মক মবরভ উল্লা 

মখান্দকায

জাতীয় কবভনায (এক্সরেনন স্কাউটেিং) ১৯১৪২৫৪৮০৮ khondaker.dc@gmail.com

১৯ অ্ধযাক ুবরয়া বট্টাচাম জয জাতীয় কবভনায(গার জ ইন স্কাউটেিং) ১৭১২২৭৯৯৮৮ supriya1506@yahoo.com

২০ জনাফ াবপনা যভান জাতীয় কবভনায(পাউরন্ডন) ১৭১১৫২১৮৭৪ Safina.scout@gmail.com

১ জনাফ মদওয়ান মভাোঃ ানজারা জাতীয় উ কবভনায (উন্নয়ন) ১৯১৫৩৭৭৬৬১ hanzala@gmail.com

২ স্থ্বত তাবন আরভ জাতীয় উ কবভনায (উন্নয়ন) ১৭২৫৬৯২২৪৩ tahseen2410@gmail.com

৩ জনাফ নুরুর ইরাভ জাতীয় উ কবভনায(আন্তজজাবতক) ১৭১৫১৩৮১৮১ dncnurul@gmail.com

৪ খান মভাোঃ ীয-ই আমভ (আকভর) জাতীয় উ কবভনায(আন্তজজাবতক) ১৯১১৩৪০৭৯২ adakmalkhan@gmail.com

৫ ি. ভুাম্মদ মভাাযযপ মারন জাতীয় উ কবভনায (ভাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) ০১৭১২৭১৪০৮৫ 

(pvt)

dr.mosharrof08@yahoo.com

৬ জনাফ মভাাম্মদ াীন, এরটে জাতীয় উ কবভনায (ভাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) ১৭১০৯৩৬৩৭৩ msraju2014@gmail.com

৭ জনাফ মভাোঃ জাভার উজিন বকদায জাতীয় উ কবভনায (স্বাস্থ্য) ১৭১১৫৩১৬০১ jusikder@gmail.com

৮ মভাাম্মদ জাভার মারন জাতীয় উ কবভনায (স্ট্র্ারেজজক প্ল্াবনিং এন্ড 

মরাথ)

১৭১২৬৯৩৪৯০ diligent.jamal@gmail.com

৯ জনাফ রুৎপুন মনছা জাতীয় উ কবভনায (বভবিয়া এন্ড াফবররকন) ১৭২৫১৯৪০০১ lutfunnessa92@gmail.com

১০ জনাফ মভাাম্মদ ভঈনুজিন বভয়া জাতীয় উ কবভনায (বভবিয়া এন্ড াফবররকন) ১৭১৪৩৪৫০৩৪ mayeen3m@gmail.com

১১ জনাফ যীপ আরভদ কাভার জাতীয় উ কবভনায (এিাল্ট বযরার জ) ১৭১১৩৫৭৫১২ dncsharif@gmail.com

১২ জনাফ জাবভর আরভদ, এরটে জাতীয় উ কবভনায(অ্যািাল্ট বযরার) ১৭১৪০১৮০০৪ scout.dncxamil@gmail.com

১৩ জনাফ ুকান্ত গুপ্ত অ্রক জাতীয় উ কবভনায(জনিংরমাগ ও ভারকটেিং) ১৭১১৬২৫০৪৫ alaksg@gmail.com

১৪ ভীয মভাাম্মদ পারুক জাতীয় উ কবভনায(জনিংরমাগ ও বফণন) ১৭১১২৭৭৬০০ mirfaruk579@gmail.com

১৫ জনাফ আফ ুারর মভাোঃ ভবউজিন খান জাতীয় উ কবভনায (রকল্প) ১৭১৫০০১৫০৫ mohiuddin_2001@yahoo.com

১৬ জনাফ আয এভ পয়জযু যভান জাতীয় উ কবভনায (রান) ১৭৩০৩৫৯৬৫৫ prozzal@gmail.com

১৭ জনাফ মভাোঃ জুরুর ক জাতীয় উ কবভনায(আইবটে) ১৭১৫২১৪২৯১ zahurul.scout@gmail.com

১৮ জনাফ মভাোঃ আফ ুনাায উজিন জাতীয় উ কবভনায(আইবটে) ১৭১২১৯০৯১৩ nasarmoefcc@gmail.com

১৯ জনাফ ভাভুদুয যভান জাতীয় উ কবভনায (গরফলণা ও ভূরযায়ন) ১৭১৭০৯৩৭৮৯ mahmudihc@du.ac.bd

২০ মখ যবপকুর ইরাভ বএএ জাতীয় উ কবভনায (িংগঠন) ১৭১২৬৬২৭০৯ skrafiqul5656@gmail.com

২১ জনাফ এ এভ মপযরদ জাতীয় উ কবভনায (িংগঠন) ১৫৫৫০২০৮৮০ ferdous.sm020@gmail.com

২২ জনাফ বপউর আজজভ জাতীয় উ কবভনায(বফবধ) ১৭১৬৪৯১৩৭৬

২৩ ফযাবযস্টায এভ. ভঈন আরভ বপরযাজী জাতীয় উ কবভনায (বফবধ) 8801557708829 firozee3@gmail.com

২৪ জনাফ মভাোঃ আবযপুজ্জাভান জাতীয় উ কবভনায (রবক্ষণ) ১৭১১৯৩৯৯৯৯ arif_prs@yahoo.com

২৫ জনাফ উিভ কুভায াজযা জাতীয় উ কবভনায(রবক্ষণ) ১৮১৯১৮৯৮৭৪ uttamkh65@gmail.com

২৬ জনাফ মভাোঃ বভজানুয যভান ভজভুদায জাতীয় উ কবভনায(রবক্ষণ) ১৭১১৬৮০৬৯৬ rtn.mizanur62@gmail.com

২৭ জনাফ মভাাম্মদ আবভয াদ বফন াভ জাতীয় উ কবভনায (মরারাভ) ০১৯১২২৫১১৬০ / 

০১৮১৭৫৪৮৫২৪

shamsameersaad@yahoo.co

m২৮ জনাফ মভাাম্মদ আব্দলু্লা আর ভাভুন জাতীয় উ কবভনায (মরারাভ) ১৭১১৩১৯৭৬০ maalmamun@yahoo.com

২৯ জনাফ মভাোঃ ভবউয যভান জাতীয় উ কবভনায (মরারাভ) ০১৭২৭০২০০৩২; 

০১৮১৯৩১১৯৮০

mosi_1965@yahoo.com

৩০ জনাফ এ মক এভ টেু ুরতান জাতীয় উ কবভনায(মোর ইরবন্ট) ১৫৫৬৩৫৯৯৭২ tipu.director@gmail.com

৩১ িাোঃ মভাাম্মদ াবযয়ায যভান, 

বএ, বআযএ

জাতীয় উ কবভনায (মোর ইরবন্ট) ১৭১১০১৯০৮৭ shujonsr@hotmail.com

৩২ জনাফ াযবভন নাবছভা ফানু জাতীয় উ কবভনায(মভম্বাযব মযজজরেন) ১৭১১১৪৩৩৬৪ sharmin.nasima@yahoo.com

৩৩ জনাফ মভাাম্মদ আরী বভয়া, বফবএভ, 

ববএভ

জাতীয় উ কবভনায (বূ-ম্পবি) ১৭১১৪৮০৪৬১ labibali2003@yahoo.com

৩৪ জনাফ আফ ুছারর মভাাম্মদ মপযরদ 

খান

জাতীয় উ কবভনায(বু-ম্পবি) ১৭১১০৬২৫৫৫ dgec@pmo.gov.bd

৩৫ জনাফ মভাোঃ আফ ুান্নান জাতীয় উ কবভনায (এক্সরেনন স্কাউটেিং) ১৭১১৯৭৯৪৬৫ hannanlt94@gmail.com

#

#

জনাফ মভা: ইয়াবছনুয যভান যাবকফ জাতীয় উ কবভনায(এক্সরেনন স্কাউটেিং) ১৫৫২৩১৬৯৯৩ june29rakib@gmail.com

৩৭ জনাফ পাবভদা জাতীয় উ কবভনায(গার জ ইন স্কাউটেিং) ১৮১৯২৩৭৭০৭ suvashini@hotmail.com

৩৮ ররপয াবভভ আযা মফগভ জাতীয় উ কবভনায(গার জ ইন স্কাউটেিং) ১৮১৭৫৭৬৫৬২ shamima67@gmail.com

৩৯ জনাফ পবযদা ইয়াছবভন জাতীয় উ কবভনায(পাউরন্ডন) ১৭১২০৪৬১৭৩ farida3210@yahoo.co

৪০ জনাফ মভাাম্মদ জনুারয়দ জাতীয় উ কবভনায(পাউরন্ডন) ১৯৩১৩০৬৮৭৯ 2bjunaed@gmail.com

১ মক এভ াইদুজ্জাভান বনফ জাী বযচারক (বাযরাপ্ত) ১৭১৬৫৮৩২৫৫ kmszaman64@gmail.com

২ উন ুবচিং ভাযভা-এরটে, এরএরবফ, 

এরএরএভ

বযচারক (রবক্ষণ) ১৮১৬১২৭৫৪০ unueching@yahoo.com

৩ মভাোঃ াভুর ক আঞ্চবরক বযচারক ১৭২০০৬৪৭৭১ mshuq94@gmail.com

৪ আফুর ানাত মভাোঃ ভুবনুর ইরাভ বযচারক(িংগঠন) 8801911744212 muhshinul@gmail.com

৫ মভাাম্মদ মগারাভ মভাস্তপা বযচারক (ভাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) ১৭১১৯৪৫৪৩৬ prsgolammostafa@gmail.com

৬ মভাোঃ রুুর আবভন রকল্প বযচারক, রাথবভক বফদযারয়ভূর কাফ 

স্কাউটেিং ম্প্রাযণ রকল্প (৪থ জ ম জায়) ও অ্বতবযক্ত 

১৯১৩১০১২১৩ mdruhul_amin94@yahoo.com

৭ আরভদ কাজী আবপুর ক আঞ্চবরক বযচারক ১৭৭৬১৯৮০৯২ aqa_huq@yahoo.co.uk

৮ মভাোঃ াইপুর ইরাভ রকল্প বযচারক, স্কাউটেিং ম্প্রাযণ ও তাব্দী 

বফন বনভ জাণ রকল্প এফিং বযচারক(উন্নয়ন)

১৮১২১৮৮৩৫১ saifulbs96@gmail.com

৯ ভুাম্মদ আফ ুাররক বযচারক (বাফ) ১৭১২২৬৬৭৮০ mdabusalek@gmail.com

১০ মভাোঃ আক্তারুজ্জাভান আঞ্চবরক বযচারক ১৭১২৭৬৪২২১ aktaruzzaman23@yahoo.com

১১ স্বন কুভায দা আঞ্চবরক বযচারক ১৭২৭০২০০১৩ swapan_196824@yahoo.com

১২ মভাাম্মদ আফুর খারয়য আঞ্চবরক বযচারক ১৭১৬৮১১৫৯৮ khairprs@gmail.com

১৩ এ এইচ এভ াভছুর আজাদ বযচারক( জনিংরমাগ ও ভারকজটেিং) ও রকল্প 

বযচারক, বররে অ্ঞ্চর ও মভরবীফাজায মজরায় 

১৭১১০২৬০৯২ ahmsazad@gmail.com

১৪ পারুক আাম্মদ বযচারক(রবক্ষণ-০১) ও রকল্প বযচারক, 

রারভাই, কুবভল্লা এয উন্নয়ন রকল্প

১৭৩১২৮২০৫৬ scoutfaruk@gmail.com

জাতীয় উ কবভনায

জাতীয় কবভনায

ররপনার স্কাউে এজক্সবকউটেব



১৫ মভাাোঃ ভাপুজা াযবীন আঞ্চবরক বযচারক ১৬৭৭০৬৬২৪২ ebuprs@yahoo.com

১৬ মভাোঃ াভীভুর ইরাভ উ বযচারক,পবযদুয (পবযদুয, যাজফাব ও 

মগাারগঞ্জ)

১৭১২৯০৮৫৪৪ scoutershameem@gmail.com

১৭ রবতপ উজিন আম্মদ উ বযচারক ১৭১৬৭৭১০৮৫ latifuddinbs@gmail.com

১৮ তা কাবন্ত মগারদায মুগ্ম দয বচফ, ৩২তভ এবআয স্কাউে জামু্বযী ও 

উ বযচারক(রবক্ষণ-২)

১৭৫৫৫৬৭৪৬৭ scout.tapash@gmail.com

১৯ এ এইচ এভ ভবন উ-বযচারক ১৭৭৩৩৬২৭০০ ahmmohsin71@yahoo.com

২০ তয যঞ্জন ফভ জন উ বযচারক ১৭১২০৬৮৫৬২ shattybarman@gmail.com

২১ মভাোঃ ভাভুনুয যীদ উ রকল্প বযচারক ও উ বযচারক(গরফলণা ও 

ভূরযায়ন)

১৭২৮২৬৮০০৫ mamunbs08@gmail.com

২২ মভাোঃ ভবউয যভান উ বযচারক (বফবধ) +৮৮ 

০১৭১২৮৬৪১১৫

moshiurkamal71@gmail.com

২৩ মভাোঃ আব্দযু যবদ উ বযচারক ১৭৪১৬২১৪৪০ rashidbdsc@gmail.com

২৪ গাজী খাররদ ভাভুদ উ-বযচারক ১৭৫৬৩৯৮৭৭৫ gazikhaledmahmud82@gmail

.com২৫ বফভর চন্দ্র উ বযচারক (আন্তজজাবতক) ১৭১২২৬৫৯০৬ bimal411@yahoo.com

২৬ মভাোঃ আকতায মারন উ বযচারক, ঢাকা মভররাবরেন মজরা(ঢাকা 

মভররাবরেন, নাযায়নগঞ্জ এফিং ভুজিগঞ্জ মজরা)

১৯১২৮৪১০৬০ aktardu@yahoo.com

২৭ বভ জরা দা উ বযচারক(পাউরন্ডন) ও দয বচফ, স্কাউে 

 ফযফস্থ্ানা কবভটে

১৭১১০৭৩৭৩৪ boby.prs@gmail.com

২৮ মভা: াভজায যভান াভীভ উ বযচারক (আইবটে) ১৭৪৮২৬৪২৭০ shamimcse@gmail.com

২৯ এ.এভ. জাবয-উর-আরভ উ বযচারক (মোর ইরবন্ট) ১৯২৩৮৪৮৯৯৫ scoutjahir@gmail.com

৩০ অ্রক চক্রফিী উ বযচারক ১৫১২৬৬৬৯৭১ alakbdsc@gmail.com

৩১ মভাোঃ ভনজরুুর আরভ উ বযচারক (বুম্পবি) ১৭১৬৪৫১৪১৫ monjourulalam@yahoo.com

৩২ ভতুযাভ মচধুযী উ বযচারক (আেজ এন্ড বিজাইন) ১৯১৮০৫৮৪৪১ ashishdufa@gmail.com

৩৩ এ মক এভ আবকুজ্জাভান উ বযচারক (মরারাভ) ও ফািংরারদ স্কাউে এয 

রধান জাতীয় কবভনায ভরাদরয়য ররোকর 

১৭৭৬৩০০২৭৭ bipulju48@gmail.com

৩৪ রয চন্দ্র ফভ জন উ বযচারক ১৭৮০০০০৭৮০ paresh01780@gmail.com

৩৫ মভাোঃ আব্দলু্লা আর ভাভুন উ বযচারক ০১৭১৭ ২৮৪১৪০ adshobuz201212@gmail.com

#

#

মভা: ইকফার মারন উ বযচারক ( আন্তজজাবতক ও এভওব) 8801739501409 iqbaljubd@gmail.com

৩৭ াবকরা ইয়াছবভন উ বযচারক ০১৭৪১-২৬২৬১৯ shakilayasmin13@gmail.com

৩৮ মভাোঃ বরয়াকত মারন কাযী বযচারক ১৭৮৫৩৯৮৩৬৬ leakotbs@gmail.com

৩৯ যারর আরভদ কাযী বযচারক ( বভবিয়া এন্ড াফবররকন) ১৭১২৭৫৫০১৯ rasel_php@yahoo.com

৪০ মভাোঃ জীভ উজিন কাযী বযচারক (রান) ১৭১৭৫৬৯২০৯ jasim3030@yahoo.com

৪১ মভাোঃ ইকফার াান কাযী বযচারক (এিাল্ট বযরার জ) ও 

ফািংরারদ স্কাউে এয বাবত ভরাদরয়য 

১৯১৬০৩০৩৩৬ hasan139@yahoo.com

৪২ দয়াভয় ারদায কাযী বযচারক ১৭৫৮৯৯৮৮২৯ dayamayhalder2013@gmail.c

om৪৩ মভা: জাভার উিীন কাযী বযচারক ১৭১০৪৩৮৫৫০ jamalkkp@gmail.com

৪৪ পবযদ উজিন কাযী বযচারক (এক্সরেনন স্কাউটেিং ও 

িংগঠন)

১৮১৮৪২৭২২৮ faridbdscouts@gmail.com

৪৫ মভাোঃ আরনায়ায মারন কাযী বযচারক, ফগুা(ফগুা, নওগা াঁ ও 

জয়ুযাে)

১৭২২৩৯৪০৭০ anowariu29@gmail.com

৪৬ জনাফ মভাোঃ সকত মারন কাযী বযচারক ১৭২১৫৬৮৯৭৩ scoutersaikat@gmail.com

৪৭ ুধীয চন্দ্র ফভ জন কাযী বযচারক, যিংুয (যিংুয ও গাইফান্ধা) ১৭১৬৫৭৬৪৫৬ hellosudhir01@yahoo.com

৪৮ মভাাম্মদ আফ ুাঈদ কাযী বযচারক ০১৭১৯-৪৭৪১০২ sayeedsw2502@gmail.com

৪৯ মভাছাোঃ জান্নাতুর মপযরদ কাযী বযচারক (গার জ ইন স্কাউটেিং) ১৭৭৬৩০০২৭৬ ferdousmishu@gmail.com

৫০ মভাোঃ মগারাভ যাব্বী কাযী রকল্প বযচারক (ইএবফ এন্ড 

বএএবফ রকল্প)

১৮৬৫৪৪৪১০৭ md.golamrabbi1@yahoo.com

৫১ মভাোঃ এখরা উিীন কাযী বযচারক(৩২তভ এবআয স্কাউে জামু্বযী) 1515275327 eklas121212@gmail.com

৫২ ভীয ভুজাবদুর ইরাভ কাযী বযচারক(মরারাভ) 1781122980 mirmujahid80@gmail.com

৫৩ মভাোঃ যীপ মারন কাযী বযচারক 1723635563 scout_sharif@yahoo.com

৫৪ মভাোঃ ভাুভ বফল্লা কাযী বযচারক 1723408498 masumduss211@gmail.com

৫৫ মখ ারভা খানভ কাযী বযচারক(াধায মফা, স্টযাররজজক 

প্ল্যাবনিং ও মরাথ)

1747239683 sksalmabs18@gmail.com

#

#

মভাোঃ ইকযাভুর ইরাভ বূইয়া কাযী বযচারক (কাফ) 1676002136 sayembhuyian56@gmail.com

৫৭ ইভযান আরভদ কাযী বযচারক 1733737171 imranbdscouts@yandex.com

৫৮ মখ মভাোঃ বযন কাযী বযচারক (বাফ) ১৮১৩০৩৩২২৭ smripon246@gmail.com

৫৯ কাজী মভা: নাবয উজিন কাযী বযচারক (মভম্বাযব মযজজরস্ট্র্ন) ১৭৭৩৬৭১৮৪৯ nasirbau1995@gmail.com

৬০ মভা: বপরযাজ ইভযান কাযী বযচারক ১৭১৭০৮৯৩২০ firozex.ndc@gmail.com

৬১ মভা: আব্দলু্লা আর তাবযক কাযী বযচারক ১৭১৮১২৮৪৪১ tariqbd14@gmail.com

৬২ ূযফী যকায ম্পা কাযী বযচারক ১৮৭৭৩৪৯৬৪৫ purabi.purabi@gmail.com

#

#

মভা: বপকুর ইরাভ কাযী বযচারক ১৬৮৯১১৯৫৬১ sajeebshafiq@gmail.com

৬৪ মভা: বপরযাজ আরভদ কাযী বযচারক ১৭২৩৬৩২০৩৭ firoz09016851@gmail.com

#

#

মভাোঃ আরফ ায়াত াান কাযী বযচারক ১৭২১৬১৯৫২৪ suharto1609@gmail.com

#

#

মভা: ভুযাদুজ্জাভান কাযী বযচারক (ররকর) 8801734191206 murad88bd@gmail.com


