িবি া-িহর রহমা-িনর রাহীম
বাংলােদশ জমঈয়েত আে হাদীস
৯ম ক ীয় কনফাের -২০১৬
উপেদ া পিরষেদর তািলকা
: নং- নাম

পিরচয়

মাবাইল

১

েফসর এ. ক. এম শামসুল আলম

া ন জমঈয়ত সভাপিত

২

অধ াপক ড. মুহা দ ইিলয়াস আলী

া ন জমঈয়ত সভাপিত

৩

আলহা

এ. ক. এম. রহমত উ াহ

এম.িপ. ঢাকা-১০, মাননীয় চয়ারম ান- সংসদীয় ায়ী কিমিট, তথ
ম ণালয়

৪

আলহা

মুহা দ সাঈদ খাকন

মাননীয় ময়র, ঢাকা দি ণ

৫

জাফর ইকবাল িসি কী

া ন এম. িপ.

৬

মাওলানা মুহা দ িয ুল বােসত

া ন জমঈয়ত সহ-সভাপিত

৭

েফসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

া ন জমঈয়ত সহ-সভাপিত

৮

মীর আ ুল ওয়াহহাব লাবীব

া ন সে টারী জনােরল

৯

আলহা

ক. এম. মাহমু র রহমান

চয়ারম ান, হাই ীড প অফ ই াসি জ

১০

আলহা

কাজী আকরাম উ ীন আহমদ

চয়ারম ান,

১১

আলহা

মুহা দ আিমনুল হক

চয়ারম ান, াইম ফাইন া এ ইনেভ েম িল:

১২

আলহা

ফকীর আখতা

িবিশ িশ পিত

১৩

আলহা

মুহা দ আ স
ু সবুর

ামান

া াড ব াংক িল:

সােবক সিচব

১৪

েফসর ড. মুহা দ মুিজবুর রহমান

১৫

েফসর ড. এ. ক. এম. আজহা ল
ইসলাম

ভাইস চ াে লর, আ জািতক ইসলামী িব িবদ ালয়

১৬

আলহা

িবিশ িশ পিত

ফকীর মুিন

ামান

া ন চয়ারম ান, আরবী িবভাগ, রাজশাহী িব িবদ ালয়

১৭

েফসর ড. সাইফুল ইসলাম িসি কী

কুি য়া ইসলামী িব িবদ ালয়

১৮

েফসর ড. মুহা দ লাকমান হােসন

কুি য়া ইসলামী িব িবদ ালয়

১৯

আলহা

মুহা দ আ স
ু সবুর

২০

জনাব এম.আর. মাসুদ

সােবক জলা জজ

২১

শাইখ মু াফা সালাফী

অধ , মা াসা মুহা দীয়া আরাবীয়া, যা াবািড়

২২

আলহা

নািজর বাজার, ঢাকা

২৩

অধ াপক মুহা দ ইিলয়াস আলী

অধ , সাভার িব িবদ ালয় কেলজ

২৪

মাওলানা মুহা দ আ ুল মিতন

অধ , শরীফবাগ কািমল মা াসা, ধামরাই

২৫

মাও এ.এস.এম. রিফকুল ইসলাম

সােবক অিফস সে টারী, বাংলােদশ জমঈয়েত আহেল হাদীস

িসরাজুল হক

িশ পিত
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