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                                                                                                                    তারিখঃ ১০ জুন ২০২০  

 

সাউথ সুরমা ন্যাশন্ালিস্ট ফ ারাম 

ইউররাপ-আরমলরকা-অরেলিয়া-এলশয়া এন্ড আলিকা  

আহ্বায়ক কমিটি ২০২০  

ন্ং ন্াম  পদবী ফদশ/এিাকা  

১ আহ্বায়ক   কামাল উরিন  যুক্তিাজয  

২ সদসয সরিব  কামাল হাসান জুয়য়ল  সাউথ সরুমা 

৩ যুগ্ম আহ্বায়ক  মমাস্তাক আহয়মদ ফিহাদ  ( সমন্বয়কািী যুক্তিাষ্ট্র) যুক্তিাষ্ট্র  

৪ যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ মমাস্তাক আহয়মদ  যুক্তিাজয 

৫ যুগ্ম আহ্বায়ক খরলল খান  যুক্তিাজয 

৬ যুগ্ম আহ্বায়ক মিজাউল করিম রশরশি ( সমন্বয়কািী সুইয়েন ) সুইয়েন 

৭ যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল ইসলাম নয়ন ( সমন্বয়কািী ইতারল)  ইতারল  

৮ যুগ্ম আহ্বায়ক  সাজ্জাদ আহয়মদ  যুক্তিাজয 

৯ যুগ্ম আহ্বায়ক এমাদুি িহমান এমাদ  যুক্তিাজয 

১০ যুগ্ম আহ্বায়ক লুতফুি খান  যুক্তিাজয 

১১ যুগ্ম আহ্বায়ক কামাল মহায়সন রললু ( সহ-সমন্বয়কািী যুক্তিাষ্ট্র) যুক্তিাষ্ট্র 

১২ যুগ্ম আহ্বায়ক পািয়েজ আহয়মদ ( সহ-সমন্বয়কািী সুইয়েন ) সুইয়েন 

১৩ যুগ্ম আহ্বায়ক মুরজবুি িহমান রহিক ( সমন্বয়কািী রফনলযান্ড)  রফনলযান্ড  

১৪ যুগ্ম আহ্বায়ক মমাস্তাক আহয়মদ  যুক্তিাজয 

১৫ যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদ মহায়সন সুজন  যুক্তিাজয 

১৬ যুগ্ম আহ্বায়ক খায়লদ মিৌধুিী  যুক্তিাজয 

১৭ যুগ্ম আহ্বায়ক  শাহজান আহয়মদ মশনাজ  যুক্তিাজয 

১৮ যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী মজনু রময়া  যুক্তিাজয 

১৯ যুগ্ম আহ্বায়ক  মমহিাব মহায়সন  যুক্তিাজয 

২০ যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব খান মনামান যুক্তিাজয 

২১ যুগ্ম আহ্বায়ক  মশখ কামাল  উরিন  তায়িক যুক্তিাজয 

২২ যুগ্ম আহ্বায়ক সায়হল শাহ   যুক্তিাজয 

২৩ যুগ্ম আহ্বায়ক রশবরল  সারদক যুক্তিাজয 

২৪ যুগ্ম আহ্বায়ক আক্তাি আলী যুক্তিাজয 
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২৫ যুগ্ম আহ্বায়ক মইনুল ইসলাম  যুক্তিাজয 

২৬ যুগ্ম আহ্বায়ক মতাফায়য়ল খান শায়য়ক  যুক্তিাজয 

২৭ যুগ্ম আহ্বায়ক লায়য়ক আহয়মদ  যুক্তিাজয 

২৮ যুগ্ম আহ্বায়ক মবািহান উরিন  যুক্তিাজয 

২৯ যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আলী রিপন  যুক্তিাজয 

৩০ যুগ্ম আহ্বায়ক  মশখ মমাঃ মনসুি আহয়মদ  যুক্তিাজয 

৩১ যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ উস্তাক আহয়মদ  যুক্তিাজয 

৩২ যুগ্ম আহ্বায়ক  সুয়হদুল হাসান  যুক্তিাজয 

৩৩ যুগ্ম আহ্বায়ক আহয়মদ সারকল  যুক্তিাজয 

৩৪ যুগ্ম আহ্বায়ক  শামসুল ইসলাম  টিটু (সহ-সমন্বয়কািী ইতারল)  ইতারল  

৩৫ যুগ্ম আহ্বায়ক তাজ উরিন  যুক্তিাজয  

৩৬ যুগ্ম আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম মাসুক  যুক্তিাজয 

৩৭ যুগ্ম আহ্বায়ক রুয়মল আহয়মদ  যুক্তিাজয 

৩৮ যুগ্ম আহ্বায়ক আবু্দল হারকম  ফ্রান্স 

৩৯  যুগ্ম আহ্বায়ক শামছুল ইসলাম ফ্রান্স  

৪০ যুগ্ম আহ্বায়ক মমাঃ িরকব আলী  যুক্তিাজয  

৪১ যুগ্ম আহ্বায়ক শামছুল ইসলাম  ফ্রান্স 

৪২ যুগ্ম আহ্বায়ক আবু্দস সামদ িাজ  যুক্তিাজয 

৪৩ যুগ্ম আহ্বায়ক  খরললুি  িহমান মখাকন  ইতারল  

৪৪ যুগ্ম আহ্বায়ক কামাল আহয়মদ  যুক্তিাজয 

৪৫ যুগ্ম আহ্বায়ক  মামুন িহমান  যুক্তিাজয 

৪৬ যুগ্ম আহ্বায়ক আবু্দল জরলল  যুক্তিাজয 

৪৭ যুগ্ম আহ্বায়ক  আরজজুি িহমান  যুক্তিাজয 

৪৮ যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়ছল আহয়মদ বরশি  যুক্তিাজয 

৪৯ যুগ্ম আহ্বায়ক মশখ মমাতারহি আলী মামুন (সমন্বয়কািী আিব আরমিাত)  আিব আরমিাত  

৫০ যুগ্ম আহ্বায়ক লালা রময়া  সুইয়েন  

৫১ যুগ্ম আহ্বায়ক মমাঃ সািন  রময়া ( সমন্বয়কািী কাতাি) কাতাি  

৫২ যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল মহায়সন  ( সমন্বয়কািী মসৌরদ আিব ) মসৌরদ আিব  

৫৩ যুগ্ম আহ্বায়ক রমলন খান  ফ্রান্স 

৫৪ যুগ্ম আহ্বায়ক রুশন আহয়মদ ( সমন্বয়কািী সাউথ আরফ্রকা )  সাউথ আরফ্রকা  

৫৫ যুগ্ম আহ্বায়ক  শহীদ িাজা  যুক্তিাষ্ট্র  
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৫৬ যুগ্ম আহ্বায়ক রুয়বল আহয়মদ ( সহ-সমন্বয়কািী রফনলযান্ড )  রফনলযান্ড 

৫৭ যুগ্ম আহ্বায়ক মমািয়শদ আহয়মদ  যুক্তিাষ্ট্র  

৫৮ যুগ্ম আহ্বায়ক  আবু্দল আহাদ  যুক্তিাজয 

৫৯ যুগ্ম আহ্বায়ক বদি আহয়মদ  ফ্রান্স 

৬০ যুগ্ম আহ্বায়ক  এমিান মহায়সন কামিান   যুক্তিাজয  

৬১ যুগ্ম আহ্বায়ক মায়জদ আহয়মদ মমম্বাি  যুক্তিাজয 

৬২ যুগ্ম আহ্বায়ক জায়হদ আহয়মদ সাদ  ফ্রান্স  

৬৩ যুগ্ম আহ্বায়ক সসয়দ তকরবি আলী  ফ্রান্স 

৬৪ যুগ্ম আহ্বায়ক সায়দক আহয়মদ   ফ্রান্স 

৬৫ যুগ্ম আহ্বায়ক জগলুল মহায়সন  রিমন  ফ্রান্স 

৬৬ যুগ্ম আহ্বায়ক কয়য়ছ আহয়মদ  ফ্রান্স 

৬৭ যুগ্ম আহ্বায়ক মশখ ইমরতয়াজ আহয়মদ লায়য়ক ফ্রান্স 

৬৮ যুগ্ম আহ্বায়ক  জায়হদ আহয়মদ   ফ্রান্স 

৬৯ যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল ইসলাম  ফ্রান্স 

৭০ যুগ্ম আহ্বায়ক  নুরুল ইসলাম নারহদ  ফ্রান্স 

৭১ যুগ্ম আহ্বায়ক রমসবাহ উরিন  যুক্তিাজয 

৭২ যুগ্ম আহ্বায়ক  কয়য়ছ আহয়মদ  যুক্তিাজয 

৭৩ যুগ্ম আহ্বায়ক আলী নূি  যুক্তিাজয 

৭৪ যুগ্ম আহ্বায়ক আল মাহরুল ( সমন্বয়কািী বাহিাইন )   বাহিাইন  

৭৫ যুগ্ম আহ্বায়ক আলমরগি মহায়সন ( সহ সমন্বয়কািী আিব আরমিাত)  আিব আরমিাত  

৭৬ যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন আহয়মদ শাহরিয়াি  আিব আরমিাত 

৭৭ যুগ্ম আহ্বায়ক মমানায়য়ম খান মুন্না   ( সহ সমন্বয়কািী মসৌরদ আিব ) মসৌরদ আিব 

৭৮ যুগ্ম আহ্বায়ক মুিাদ আহয়মদ  আিব আরমিাত 

৭৯ যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ লারহন অরলিাজ  ( সহ সমন্বয়কািী কাতাি)  কাতাি  

৮০ যুগ্ম আহ্বায়ক জুয়য়ল রময়া  মসৌরদ আিব  

৮১ যুগ্ম আহ্বায়ক  আয়বদ আহয়মদ  যুক্তিাষ্ট্র  

৮১ যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ খায়লদ আহয়মদ  যুক্তিাজয  

৮৩ যুগ্ম আহ্বায়ক  সুমন আহয়মদ   ( সমন্বয়কািী পতুুগাল )    পতুুগাল  

৮৪ যুগ্ম আহ্বায়ক নাইমুল ইসলাম  ( সমন্বয়কািী অয়েরলয়া )  অয়েরলয়া 

৮৫ যুগ্ম আহ্বায়ক  মুক্তারদি খান মসায়য়দ  ( সহ সমন্বয়কািী সাউথ আরফ্রকা ) সাউথ আরফ্রকা  

৮৬ যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দাল হারদ জরন  ( সমন্বয়কািী তুিস্ক ) তুিস্ক  
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৮৭ যুগ্ম আহ্বায়ক সসয়দ রুয়হাল আরমন  ( সমন্বয়কািী গ্রীস )   গ্রীস  

৮৮ যুগ্ম আহ্বায়ক আল আরমন  সাউথ আরফ্রকা  

৮৯ যুগ্ম আহ্বায়ক আরতক আহয়মদ  ফ্রান্স 

৮৬ যুগ্ম আহ্বায়ক মকসুদুি িরশদ বাকু্ক  ( সমন্বয়কািী ওমান )  ওমান  

৮৭ যুগ্ম আহ্বায়ক মমাস্তাক খান  ( সমন্বয়কািী  মবলরজয়াম )    মবলরজয়াম  

৮৮ যুগ্ম আহ্বায়ক আরতক আহয়মদ  ফ্রান্স 

৮৯ যুগ্ম আহ্বায়ক আরমন আহয়মদ  যুক্তিাজয 

৯০ যুগ্ম আহ্বায়ক আবু্দল গফফাি জুয়নদ  ফ্রান্স 

৯১ সম্মারনত সদসয মসায়হল আহয়মদ  সারদক  যুক্তিাজয  

৯২ সম্মারনত সদসয মকসুদ আহয়মদ  সাউথ সুিমা 

৯৩ সম্মারনত সদসয এেয়োয়কট খায়লদ জুবায়য়ি   সাউথ সুিমা 

৯৪ সম্মারনত সদসয মকসুদুল করিম মনায়য়ল  সাউথ সুিমা 

৯৫ সম্মারনত সদসয ফখরুল ইসলাম রুয়মল  সাউথ সুিমা 

৯৬ সম্মারনত সদসয অরলউি  িহমান অরল   সাউথ সুিমা 

৯৭ সম্মারনত সদসয শাহাব উরিন আহয়মদ সাবুল  সাউথ সুিমা 

৯৮ সম্মারনত সদসয মদয়লায়াি  মহায়সন িানা  সাউথ সুিমা 

৯৯ সম্মারনত সদসয মদয়লায়াি  মহায়সন মিৌধুিী  সাউথ সুিমা 

১০০ সম্মারনত সদসয বাবি আহয়মদ িরন  সাউথ সুিমা 

১০১ সম্মারনত সদসয মরিক আহয়মদ  সাউথ সুিমা 

১০২ সম্মারনত সদসয মাহবুব আহয়মদ  মিৌধুিী সাউথ সুিমা 

১০৩ সম্মারনত সদসয সায়জদুল করিম শারহন  সাউথ সুিমা 

১০৪ সম্মারনত সদসয কয়য়ছ আহয়মদ   সাউথ সুিমা 

১০৫ সম্মারনত সদসয এম এ মরতন  সাউথ সুিমা 

১০৬ সম্মারনত সদসয এম  এ মান্নান  সাউথ সুিমা 

১০৭ সম্মারনত সদসয ফয়ছল আহয়মদ টিপু  সাউথ সুিমা 

১০৮ সম্মারনত সদসয আবু্দল হারসব  সাউথ সুিমা 

১০৯ সম্মারনত সদসয সাইদুল ইসলাম  হৃদয়  সাউথ সুিমা 

১১০ সম্মারনত সদসয জায়বদ আহয়মদ  যুক্তিাজয  

১১১ সম্মারনত সদসয হারুনুি িরশদ হারুন  যুক্তিাজয 

১১২ সম্মারনত সদসয ইন্তাজ আলী  যুক্তিাজয 

১১৩ সম্মারনত সদসয এনাম আহয়মদ তালুকদাি  যুক্তিাজয 
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১১৪ সম্মারনত সদসয করবি আহয়মদ  যুক্তিাজয 

১১৫ সম্মারনত সদসয মামুন িাব্বারন  যুক্তিাজয 

১১৬ সম্মারনত সদসয কামাল আহয়মদ  যুক্তিাজয 

১২৭ সম্মারনত সদসয মরসউল মহায়সন খান  যুক্তিাজয 

১২৮ সম্মারনত সদসয এম রে মসানায়ি আলী  ফ্রান্স  

১২৯ সম্মারনত সদসয এম রে জুয়য়ল রময়া  মসৌরদ আিব  

১৩০ সম্মারনত সদসয সসয়দ মমাজ্জাফি  আলী  যুক্তিাজয 

১৩১ সম্মারনত সদসয ফখরুল ইসলাম  ফ্রান্স 

১৩২ সম্মারনত সদসয রুয়হল আহয়মদ  ফ্রান্স 

১৩৩ সম্মারনত সদসয সমুজ আলী  ফ্রান্স 

১৩৪ সম্মারনত সদসয আক্তাি খান  ফ্রান্স 

১৩৫ সম্মারনত সদসয জারকি মহায়সন  ফ্রান্স 

১৩৬ সম্মারনত সদসয রুয়য়ল খান  ফ্রান্স  

১৩৭ সম্মারনত সদসয মমাঃ িরক  ফ্রান্স 

১৩৮ সম্মারনত সদসয ফয়ছল আহয়মদ িরবন  আিব আরমিাত  

১৩৯ সম্মারনত সদসয কাওছাি আহয়মদ কাওছাি  আিব আরমিাত 

১৪০ সম্মারনত সদসয ইন্তাজ  আলী  যুক্তিাজয  

১৪১ সম্মারনত সদসয শামছুল ইসলাম  যুক্তিাজয 

১৪২ সম্মারনত সদসয মুরহদুল ইসলাম মিৌধুিী রমনু্ট  যুক্তিাজয 

১৪৩ সম্মারনত সদসয দুলাল রময়া  যুক্তিাজয 

১৪৪ সম্মারনত সদসয মমাঃ িায়সল আহয়মদ  যুক্তিাজয 

১৪৫ সম্মারনত সদসয জারকি মহায়সন  ফ্রান্স  

১৪৬ সম্মারনত সদসয রুয়হল আহয়মদ   ফ্রান্স 

১৪৭ সম্মারনত সদসয ফয়ছল আহয়মদ নারহদ  ফ্রান্স 

১৪৮ সম্মারনত সদসয আহয়মদ লায়য়ক  ফ্রান্স  

১৪৯ সম্মারনত সদসয ফয়জুল ইসলাম  সাউথ সুিমা 

১৫০ সম্মারনত সদসয ফারহম আহয়মদ  যুক্তিাজয 

১৫১ সম্মারনত সদসয জুয়য়ল আহয়মদ  ফ্রান্স  

১৫২ সম্মারনত সদসয জায়বদ  আহয়মদ  যুক্তিাজয 

১৫৩ সম্মারনত সদসয দুলাল উরিন  যুক্তিাজয 

১৫৪ সম্মারনত সদসয জুয়বি আহয়মদ  যুক্তিাজয 
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সাউথ সুরমা ন্যাশন্ালিস্ট ফ ারাম  

ইউররাপ-আরমলরকা-অরেলিয়া-এলশয়া এন্ড আলিকা  

উপদেষ্টা পমিষে ২০২০  

 

১ 
প্রধান উপদেষ্টা এম এ মালিক   যকু্তরাজ্য  

২ উপদেষ্টা এডভ াভকট আব্দুি গফফার    সাউথ সরুমা 

৩ উপদেষ্টা  আিহাজ্ব শেখ মখন লময়া শেয়ারমযান সাউথ সরুমা 

৪ উপদেষ্টা  ফািাকুজ্জামান শেৌধুরী জ্গিু  সাউথ সরুমা 

৫ উপদেষ্টা োহ আক্তার শহাভসন টুটুি  যকু্তরাজ্য 

৬ উপদেষ্টা আিী আহভমদ  সাউথ সরুমা 

৭ উপদেষ্টা  হাজ্ী োহাব উলিন   সাউথ সরুমা 

৮ উপদেষ্টা  এডভ াভকট এ টি এম ফভয়জ্ উলিন  সাউথ সরুমা 

৯ উপদেষ্টা  এম এ মলুকত  যকু্তরাজ্য 

১০ উপদেষ্টা ইকবাি বাহার শেৌধুরী  সাউথ সরুমা 

১১ উপদেষ্টা সালির আহভমদ শোটন   যকু্তরাজ্য 

১২ উপদেষ্টা আব্দুি কাইয়ুম পলি (সমন্বয়কারী শেন)  শেন 

১৩ উপদেষ্টা  হুমায়ূন কলবর    যকু্তরাজ্য  

১৪ উপদেষ্টা আব্দুি ওয়ালহদ   সাউথ সরুমা 

১৫ উপদেষ্টা  আভবদ রাজ্া  যকু্তরাজ্য 

১৬ উপদেষ্টা তাজ্িু ইসিাম তাজ্িু  সাউথ সরুমা 

১৭ উপদেষ্টা লজ্ল্লুর রহমান শসাভয়ব সাউথ সরুমা 

১৮ উপদেষ্টা  লনজ্াম উলিন তরফদার সাউথ সরুমা 

১৯ 
উপদেষ্টা আলমনরু রহমান আকরাম যকু্তরাজ্য 

২০ উপদেষ্টা ফখরুি ইসিাম বাদি যকু্তরাজ্য  

২১ উপদেষ্টা মকবিু শহাভসন মামুন যকু্তরাজ্য 

২২ উপদেষ্টা  সসয়দ সাভফক মাহবুব   সাউথ সরুমা 

২৩ উপদেষ্টা  নরূুি আিম লসলিকী খাভিদ   সাউথ সরুমা 

২৪ উপদেষ্টা েলহদিু ইসিাম কভয়ছ  যকু্তরাজ্য  
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২৫ উপদেষ্টা শরজ্াউি কলরম শরজ্া (সমন্বয়কারী ফ্রান্স)  ফ্রান্স  

২৬ উপদেষ্টা এ শক এম লসলিক   শবিলজ্য়াম  

২৭ উপদেষ্টা  োমছুি আিম  সাউথ সরুমা 

২৮ উপদেষ্টা এনামিু কলবর বাদো সাউথ সরুমা 

২৯ উপদেষ্টা  হারুনুর রলেদ সংগ্রাম  সাউথ সরুমা 

৩০ উপদেষ্টা আ স ম োলহন যকু্তরাজ্য  

৩১ উপদেষ্টা  আিী আহভমদ হীরা যকু্তরাষ্ট্র 

৩২ উপদেষ্টা  সাভহদিু ইসিাম বাচু্চ  সাউথ সরুমা 

৩৩ উপদেষ্টা লমছবাহ উলিন শমাওিা   সাউথ সরুমা 

৩৪ উপদেষ্টা  শহিাি আহভমদ  সাউথ সরুমা 

৩৫ উপদেষ্টা ফয়ছি আহভমদ জ্লস  যকু্তরাজ্য  

৩৬ উপদেষ্টা োলমম লসলিলক সাউথ সরুমা 

৩৭ উপদেষ্টা শমারভেদ মুকুি সাউথ সরুমা 

৩৮ উপদেষ্টা  শসলিম রানা  সাউথ সরুমা 

৩৯ উপদেষ্টা  শমাস্তাফা কামাি  সাউথ সরুমা 

৪০ উপদেষ্টা ইকবাি শহাভসন শেয়ারমযান (সমন্বয়কারী কানাডা) কানাডা  

৪১ উপদেষ্টা জ্ামাি আহভমদ  যকু্তরাজ্য  

৪২ উপদেষ্টা  শমানাভয়ম খান বাদো  যকু্তরাজ্য 

৪৩ উপদেষ্টা এডভ াভকট মহলসন আহভমদ শেৌধরুী  সাউথ সরুমা 

৪৪ উপদেষ্টা োহ আিম  সাউথ সরুমা 

৪৫ উপদেষ্টা জ্াভবদ আলমন শসলিম  সাউথ সরুমা 

৪৬ উপদেষ্টা শকালহনরু আহভমদ  সাউথ সরুমা 

৪৭ উপদেষ্টা  মাসমু আিম  সাউথ সরুমা 

৪৮ উপদেষ্টা  নরুুি আলমন নরুুি  যকু্তরাজ্য  

৪৯ উপদেষ্টা শিাকমান আহভমদ  সাউথ সরুমা 

৫০ উপদেষ্টা  আভনায়ার আিী যকু্তরাজ্য  

৫১ উপদেষ্টা  তারু লময়া  যকু্তরাজ্য  

৫২ উপদেষ্টা  মাননুুর রলেদ মারফু  সাউথ সরুমা 

৫৩ উপদেষ্টা  নরুুি ইসিাম রুভহি সাউথ সরুমা 

৫৪ উপদেষ্টা  মলুমত আহভমদ   যকু্তরাজ্য  

৫৫ উপদেষ্টা  নরুুি ইসিাম  যকু্তরাজ্য 
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৫৬ উপদেষ্টা  োলমম আহভমদ  সাউথ সরুমা 

৫৭ উপদেষ্টা সামাদ আহভমদ মকু্তা   যকু্তরাজ্য  

৫৮ উপদেষ্টা মলুজ্বুর রহমান মুন্না  সাউথ সরুমা 

৫৯ উপদেষ্টা িইি ুলময়া  যকু্তরাজ্য 

৬০ উপদেষ্টা  আলমনরু রহমান  যকু্তরাজ্য 

৬১ উপদেষ্টা  রলফক লময়া  যকু্তরাজ্য 

৬২ উপদেষ্টা সসয়দ জ্াভিস ( সহ-সমন্বয়কারী ফ্রান্স)  ফ্রাস  

৬৩ উপদেষ্টা  এম োলমম আহভমদ ফ্রাস 

৬৪ উপদেষ্টা  শহমাভয়ত শহাভসন সামাদ যকু্তরাজ্য  

৬৫ উপদেষ্টা সাভরায়ার খান মাভজ্দ  সাউথ সরুমা 

৬৬ উপদেষ্টা  ফয়সি আহভমদ   সাউথ সরুমা 

৬৭ উপদেষ্টা  আব্দুি শমাক্তালদর  সাউথ সরুমা 

৬৮ উপদেষ্টা আিা উলিন আিাই  সাউথ সরুমা 

৬৯ উপদেষ্টা  োভহদ খান স্বপন  সাউথ সরুমা 

৭০ উপদেষ্টা  ইকবাি কামাি  সাউথ সরুমা 

৭১ উপদেষ্টা  আলমনরু রহমান শেৌধুরী শসাভয়ব  সাউথ সরুমা 

৭২ উপদেষ্টা  সতয়বরু রহমান সাজ্ ু যকু্তরাজ্য 

৭৩ উপদেষ্টা  লজ্য়াউর রহমান সাজ্ ু  যকু্তরাষ্ট্র  

৭৪ উপদেষ্টা ইমদাদিু হক শিাকমান  যকু্তরাজ্য 

৭৫ উপদেষ্টা  লমফতাউজ্জামান লমফতা  যকু্তরাজ্য 

৭৬ উপদেষ্টা  োলমম আহভমদ  ফ্রান্স  

৭৭ উপদেষ্টা  শদৌিত শহাভসন  যকু্তরাজ্য 

৭৮ উপদেষ্টা  ওয়ালহদরু রহমান োলমম   যকু্তরাজ্য 

৭৯ উপদেষ্টা সসয়দ ইয়াওর বকত টিপু  যকু্তরাষ্ট্র 

৮০ উপদেষ্টা  মাহমদু শহাভসন োমনু  যকু্তরাষ্ট্র 

৮১ উপদেষ্টা  আওিাদ শহাভসন  সাউথ সরুমা 

৮১ উপদেষ্টা  বখলতয়ার আহভমদ ইমরান  সাউথ সরুমা 

৮৩ উপদেষ্টা  কামরুি ইসিাম শনছার   সাউথ সরুমা 

৮৪ উপদেষ্টা  আবুি কািাম  সাউথ সরুমা 

৮৫ উপদেষ্টা  কলবর আহভমদ  সইুভডন  

৮৬ উপদেষ্টা নলছবুর রহমান শবিাি  সাউথ সরুমা 
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৮৭ উপদেষ্টা এম এ শমালমন  যকু্তরাজ্য  

৮৮ উপদেষ্টা  সাভিহ আহভমদ   

৮৯ উপদেষ্টা  কামাি আহভমদ বাবুি  যকু্তরাজ্য 

৯০ উপদেষ্টা  শমাোঃ আব্দুস েহীদ  যকু্তরাজ্য 

৯১ উপদেষ্টা  শদভিায়ার শহাভসন খান মুন্না  সাউথ আলফ্রকা  

৯২ উপদেষ্টা  শদভিায়ার শহাভসন োহনাজ্   যকু্তরাজ্য 

৯৩ উপদেষ্টা  োহ কামাি  যকু্তরাষ্ট্র  

৯৪ উপদেষ্টা  নজ্মুি ইসিাম  যকু্তরাজ্য 

৯৫ উপদেষ্টা শমাহাম্মদ আলরফ আহভমদ   যকু্তরাজ্য 

৯৬ উপদেষ্টা  আকমি আিী   

৯৭ উপদেষ্টা  আভনায়ারুি ইসিাম জ্ভুয়ি  যকু্তরাজ্য 

৯৮ উপদেষ্টা  লমফতাউি কলবর লমফতা  সাউথ সরুমা 

৯৯ উপদেষ্টা  নজ্মুি ইসিাম  যকু্তরাজ্য 

১০০ উপদেষ্টা  আলমন আহভমদ   যকু্তরাজ্য 

১০১ উপদেষ্টা শমাহাম্মদ আিী লমস্টার  যকু্তরাজ্য 

১০২ উপদেষ্টা  রলফক লময়া শমম্বার  সাউথ সরুমা 

১০৩ উপদেষ্টা  আলসক লময়া  যকু্তরাজ্য 

১০৪ উপদেষ্টা  শেখ নুরিু ইসিাম  ফ্রান্স 

১০৫ উপদেষ্টা  আবু্দস সামাদ  যুক্তিাজয 

 


