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রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররার পনরচালিা পর্ ষরের চচয়ারম্যাি এবং সেস্যবৃরের তানলকাাঃ 

 

ক্রম. নাম, পদবি ও প্রবিষ্ঠাননর নাম পর্ ষনদ অিস্থান 

 

১. জনাি টিপু মুনবি, এম.বপ 

মািিীয় মন্ত্রী 

বানিজ্ু মন্ত্রিালয়, ঢাকা। 

 

চেয়ারম্যান 

২. জনাি এ.এইে.এম. আহসান 

ভাইস-চচয়ারম্যাি (অনতনরক্ত সনচব) 

রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা, ঢাকা। 

 

ভাইস-চেয়ারম্যান 

৩. জনাি খন্দকার মুহাম্মদ আবমনুর রহমান 

সেস্য (শুল্ক: নিনরক্ষা, আধুনিকায়ি ও আন্তজ্ষানতক বানিজ্ু) 

জ্াতীয় রাজ্স্ব চবার্ ষ 

রাজ্স্ব ভবি 

চসগুি বানিচা, ঢাকা-১০০০। 

 

সদস্য 

৪. জ্িাব অনভনজ্ৎ চচৌধূরী 

বনি ষাহী সদস্য-১  

িাাংলানদি বিবননয়াগ উন্নয়ন কর্তষপক্ষ 

ই-৬/নব, আিারিাঁও 

চের-ই-বাংলা িির, ঢাকা-১২০৭। 

 

সদস্য 

৫. জনাি চমাোঃ িবহদুল ইসলাম  

অবিবরক্ত সবেি (রপ্তাবন) 

িাবিজয মন্ত্রিালয় 

িাাংলানদি সবেিালয়, ঢাকা। 

 

সদস্য 

৬. জনাি আহমদ  িামীম আল রাজী 

অবিবরক্ত সবেি (উন্নয়ন অনুবিভাগ) 

পবরনিি, িন ও জলিায়ু পবরিিষন মন্ত্রিালয় 

িাাংলানদি সবেিালয়, ঢাকা। 

 

সদস্য 

৭. জনাি সুনিাল চিাস মবন 

অবিবরক্ত সবেি (প্রিাসন) 

মৎস্য ও প্রাবিসম্পদ মন্ত্রিালয়  

িাাংলানদি সবেিালয়, ঢাকা। 

 

সদস্য 

৮. জনাি মীর খায়রুল আলম 

যুগ্মসবেি 

বিল্প মন্ত্রিালয় 

৯১, মবিবিল িা/এ, ঢাকা। 

 

সদস্য 

৯. জনাি এ.টি.এম সাইফুল ইসলাম 

যুগ্মসবেি (বপবপবি অবিিাখা) 

কৃবর্ মন্ত্রিালয় 

িাাংলানদি সবেিালয়, ঢাকা। 

সদস্য 

১০. জনাি চমাোঃ আখিারুজ্জামান 

যুগ্মসনচব (অভুন্তরীি চসবা অনিোখা) 

িথ্য ও চ াগান াগ প্রযুবক্ত বিভাগ 

ডাক, চেবলন াগান াগ ও িথ্য প্রযুবক্ত মন্ত্রিালয় 

সদস্য 
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ক্রম. নাম, পদবি ও প্রবিষ্ঠাননর নাম পর্ ষনদ অিস্থান 

 

ই-১৪/এক্স, আইবসটি োওয়ার 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

১১. জ্িাব চমাাঃ অনলউল্লাহ এিনর্নস 

যুগ্মসনচব (পনরকল্পিা অনুনবভাি) 

িস্ত্র ও পাে মন্ত্রিালয় 

িাাংলানদি সবেিালয়, ঢাকা। 

 

সদস্য 

১২. জনাি চমা: নাজমুল হুদা  

মহাপনরচালক 

আন্তজ্ষানতক বানিজ্ু, নবনিরয়াি ও প্রযুনক্ত নবভাি 

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালয় 

চসগুনিাবগো, ঢাকা। 

 

সদস্য 

১৩. ড. চমাস্তফা আবিদ খান 

সদস্য (আোঃসোঃ) 

িাাংলানদি চেড এন্ড ট্যাবরফ কবমিন 

১ম ১২ তলা সরকারী অনিস ভবি (১০ ও ১২ তলা) 

চসগুিবানিচা, ঢাকা। 

 

সদস্য 

১৪. জনাি চমাোঃ মাহমুদুল চহাসাইন খান 

সদস্য (বিবননয়াগ উন্নয়ন) 

িাাংলানদি রপ্তানী প্রবক্রয়াকরি এলাকা কর্তষপক্ষ 

চবপজ্া কমরেক্স 

বানি িং-১৯/নর্, চরার্ িং-৬ 

িািমনি আ /এ, ঢাকা। 

 

সদস্য 

১৫. র্. চমাাঃ হানবব্যর রহমাি 

নিব ষাহী পনরচালক  

বাংলারেে ব্াংক 

মনতনিল  বা/এ, ঢাকা।  

 

সদস্য 

১৬. জ্িাব চেখ িজ্রল িানহম 

সভাপনত 

নে চির্াররেি অি বাংলারেে চচম্বাস ষ অি কমাস ষ অুাি ইিানি 

৬০, মনতনিল বা/এ, ঢাকা।  

 

সদস্য 

১৭. র্. রুবািা হক 

সভাপনত 

বাংলারেে িারম ষন্ট ম্যানুিুাকচারাস ষ এি এক্সরপার্ ষাস ষ এরসানসরয়েি 

(নবনজ্এমইএ) 

নবনজ্এমইএ কমরেক্স 

হাউস# ৭/৭এ, চসক্টর # ১৭ 

ব্লক # এইচ-১, উত্তরা, ঢাকা।  

 

সদস্য 

১৮. জ্িাব োমস মাহমুে 

সভাপনত 

ঢাকা চচম্বার অব কমাস ষ এি ইিানি (নর্নসনসআই) 

৬৫-৬৬, মনতনিল বা/এ (২য় তলা), ঢাকা। 

 

সদস্য 

১৯. জ্িাব সসয়ে আলমাস কবীর 

সভাপনত  

বাংলারেে এরসানসরয়েি অব সিট্ওয়ুার ইিিররমেি সানভ ষরসস (রবনসস) 

সদস্য 
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ক্রম. নাম, পদবি ও প্রবিষ্ঠাননর নাম পর্ ষনদ অিস্থান 

 

নবএসআরএস ভবি (১৫ তলা) 

১২, কাওরাি বাজ্ার, বা/এ, ঢাকা। 

২০. কাজ্ী আকরাম উনিি আহমে 

সারবক সভাপনত (এিনবনসনসআই) ও  

চচয়ারম্যাি, স্ট্ুািার্ ষ ব্াংক নলাঃ 

চমরটাপনলর্ি চচম্বার নবনডং (৩য় তলা) 

১১২-১২৪, মনতনিল বা/এ 

ঢাকা-১০০০।  

 

সদস্য 

২১. জ্িাব এ.রক. আজ্াে 

সারবক সভাপনত (এিনবনসনসআই) ও  

ব্বস্থাপিা পনরচালক, হানমম গ্রুপ 

চিানিক্স র্াওয়ার (৪র্ ষ তলা) 

৪০৭, চতজ্িাঁও নেল্প এলাকা 

ঢাকা-১২১৫। 

 

সদস্য 

২২. জনাি মাহবুবুর রহমান 

মহাপনরচালক  (যুগ্মসনচব) 

রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা, ঢাকা। 

 

সদস্য-সবেি 

 


