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বেসামরিক রেমান চলাচল কর্তপৃক্ষ 

সংস্থা ও মাঠ পর্াৃয়েি দপ্তিসমূয়েি বসো প্রদান প্ররিশ্রুরি পরিেীক্ষণ করমটিসমূে 

১ম ত্রৈমারসক, ২০২২-২৩ 

(১) বেসামরিক রেমান চলাচল কর্তপৃক্ষ, সদি দপ্তি 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
মমাোঃ জহিরুল ইসলাম 

পহিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন হিভাগ 

৮৮০-২-৮৯০১৪১২ 

dadmin@caab.gov.bd 
সভাপরি 

২ 

মমািাম্মদ নুরুল ইসলাম 

পহিচালক (মানিসম্পদ উন্নয়ন ও সাধািণ 

প্ররিক্ষণ), প্রশাসন হিভাগ 

৮৮০-২-৮৯০১৪১৩ 

dhr@caab.gov.bd 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 

মমাোঃ আতাউল্ল্যাহ্ িাশমী 

উপ-পহিচালক (এয়ািওয়াহদ িননস ইভালুনয়শন এন্ড 

সানভিইনলন্স), এফএসআি হিভাগ  

০১৮৯৪৯০১২৩০ 

hashmi@caab.gov.bd 
সদস্য 

৪ 
মমাোঃ আননায়াি মিানসন 

উপ-পহিচালক (অর্)ৃ, অর্ ি ও হিসাি হিভাগ 

০১৮৯৪৯০৬১১৩ 

adesthq@caab.gov.bd 
সদস্য 

৫ 

মুিাম্মদ আব্দুল মমাননম 

উপ-পহিচালক (পহিকল্পনা), পহিকল্পনা, 

অপানিশনাল প্রহশক্ষণ, উন্নয়ন ও মহনটহিিং হিভাগ  

০১৮৯৪৯০২২১০ 

monem@live.com 

সদস্য সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

(২) িােজালাল আন্তজৃারিক রেমানেন্দি, ঢাকা 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 

গ্রুপ কযায়েন বমাোঃ কামরুল ইসলাম 

রেরপরপ, এরসএসরস, রপএসরস, রপএইচরি 

রনোৃেী পরিচালক (েিাআরে) 

০১৮৯৪৯০৮০১০ 

edhsia@caab.gov.bd 
সভাপরি 

২ 
এএসএম খায়লদ 

উপ-পরিচালক ( াোি) 

০১৭১১৪৬৪৪৮৭ 

adfirehsia@caab.gov.bd 
সদস্য 

৩ 
বকাোড্রন রলিাি রিদওোন রি াি 

এএসএম, এভয়সক 

০১৮৭৯৮৪৯১৫৯ 

ridoan9530.baf@gmail.com 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

৪ 
নারিমা িােীন 

সেকািী পরিচালক (এআইরিরপ) 

০১৯১৩০১০১২৮ 

adaidphsia@caab.gov.bd 
সদস্য 

৫ 
বমাোম্মদ ইকিাম উল্লাে 

উপ-পরিচালক (প্রিাসন) 

০১৮৪২১৬৭৩৫৭ 

ikramir19@yahoo.com 

সদস্য-সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

(৩) বসন্ট্রাল প্ররকউিয়মন্ট, ইরিরনোরিং এন্ড বটাি ইউরনট (বসমসু), ঢাকা 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
বমাোঃ মেসীন 

রনোৃেী পরিচালক (বসমসু) 

01712681531 

edcemsu@caab.gov.bd 
সভাপরি 

২ 
এম এম বমাসায়ি  বোয়সন 

পরিচালক (রসএনএস বমইয়ন্টয়নন্স) 

01894908300 

hossain@caab.gov.bd 
সদস্য 

৩ 
বমাোঃ আবুল বোয়সন 

সেকািী রেসাে িক্ষণ কমকৃিাৃ 

01716721594 

abulcaab@gmail.com 
সদস্য 

৪ 
বমাোঃ  য়েজ উল্যাে 

সেকািী পরিচালক (রসএনএম) 

০১৯13584862 

foyez111967@yahoo.com 

সদস্য-সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট)` 
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(৪) রসরভল এরভয়েিন একায়িরম, কুরময়ৃটালা, ঢাকা 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
এ বক এম সাইদুজ্জামান 

সেকািী পরিচালক (এআইএম) 

০১৮৯৪৯০২৮১১ 

ciats@caab.gov.bd 
akmsaiduz@gmail.com 

সভাপরি 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

২ 
মােমুদা আক্তাি 

সেকািী পরিচালক (রসএনএস) 

০১৮৯৪৯০8332 

mahmuda.caab@yahoo.com 
সদস্য 

৩ 
মাে-ই-জােীন 

সেকািী পরিচালক (এটিএম) 

01894908161; 01712494902 

mjabeen2411@gmail.com 
সদস্য 

৪ 
বমাোম্মদ উল্লাে 

বর্াগায়র্াগ প্রয়কৌিলী 

০১৮৯৪৯০৯১২০; 01819837353 

ullahmohammad91@gmail.com 
সদস্য 

৫ 
বমাোঃ মরজবুি িেমান রমোরজ 

সেকািী পরিচালক (রমটিওয়িালজী) 

০১৮৯৪৯০২৮১2; 01913575762 

miaji1976@gmail.com 

সদস্য সরচে 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

(৫) িাে আমানি আন্তজৃারিক রেমানেন্দি, চট্টগ্রাম 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 

উইং কমান্ডাি বমাোঃ  িোদ বোয়সন খান 

রপএসরস 

পরিচালক 

৮৮০-২-৪১৩৫০১০০ 

dsaiactg@caab.gov.bd 
সভাপরি 

2 
বমাোম্মদ অরল উল্লাে 

সেকািী পরিচালক (রসএনএস) 

৮৮০-২-৪১৩৫০১০৯ 

scoctg@caab.gov.bd 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 
বমাোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদাি 

এয়িাড্রাম কমকৃিাৃ (এটিএম) 

০১৭৩১০৪৪৯৯৩ 

nimajumder10@gmail.com 
সদস্য 

4 
রুহুল আরমন 

রেসােিক্ষক 

০১৭২১৩৯৫২২১ 

ruhulaamin39@gmail.com 
সদস্য 

5 
আবু বমাোম্মদ ওমি িিী  

 াোি অর সাি 

0১৮১৮৬১৭১৯৪ 

sohelfire.caab@gmail.com 

সদস্য-সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

 

(৬) ওসমারন আন্তজৃারিক রেমানেন্দি, রসয়লট 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
বমা. আব্দুল গরন 

সেকািী পরিচালক (রসএনএস) 

০১৮৯৪৯০৯২২১ 

ad1cns.oia@caab.gov.bd 
সভাপরি 

২ 
এ ইউ োসান 

সেকািী পরিচালক (এটিএম) 

01894909243 

ad1atm.oia@caab.gov.bd 

সদস্য-সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 
বমা. িাোবুল আলম 

উর্ধ্ৃিন উপ-সেকািী প্রয়কৌিলী (ই/এম) 

01812447949 

sae1em.oia@caab.gov.bd 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 
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(৭) কক্সোজাি রেমানেন্দি, কক্সোজাি 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
বমাোঃ বগালাম বমািজৃা বোয়সন 

রেমানেন্দি ব্যেস্থাপক 

০১৮৯৪৯০৯৩০০ 

apmcox@caab.gov.bd 
সভাপরি 

২ 
মনছুি উরিন 

এয়িাড্রাম কমকৃিাৃ (এটিএম) 
monsuratccaab@gmail.com 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 
জেয়দে কুমাি রেশ্বাস 

সেকািী পরিচালক (এটিএম) 

01718386148 

joydeab1@gmail.com 

সদস্য 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

৪ 
ঝুটন চন্দ্র দাস 

রেসােিক্ষক 

০১৯১৮৫২৯৭৮৯ 

jhutancaab@gmail.com 
সদস্য 

৫ 
মাকসুদ বমাোম্মদ আিাউল করেি 

প্রযুরক্ত সেকািী 
01915996725 সদস্য-সরচে 

(৮) ত্রসেদপুি রেমানেন্দি, নীল ামািী 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
সুপ্লে কুমাি ব াষ 

রেমানেন্দি ব্যেস্থাপক 

০২-৫৮৯৯৫৬৯৪৯ 

apmsaidpur@caab.gov.bd 
সভাপরি 

২ 
মরজেি িেমান 

সেকািী পরিচালক (এটিএম) 

০১৬৮২৫০০২৯৩ 

aeroof1saidpur@caab.gov.bd 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 
বমাোঃ বমাস্ত া ব িয়দৌস িারমম 

রসএনএস প্রয়কৌিলী 

০১৭৩৭৬৭০৫১০ 

cnsengr1saidpur@caab.gov.bd 

সদস্য-সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

৪ 
বমাোঃ জুলর কাি আলী ভুয়ট্টা 

এয়িাড্রাম কমকৃিাৃ (এটিএম) 

০১৭১৮৬১৭৪১১ 

aeroof2saidpur@caab.gov.bd 
সদস্য 

(৯) র্য়িাি রেমানেন্দি, র্য়িাি 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
বমাোঃ মাসুদুল েক 

রেমানেন্দি ব্যেস্থাপক 

০১৮৯৪৯০৯৬০০ 

apmjessore@caab.gov.bd 
সভাপরি 

২ 
বমাোঃ বিাকনুজ্জামান রমো 

এয়িাড্রাম কমকৃিাৃ (এটিএম) 

০১৮৯৪৯০৯৬৪৩ 

rokon2232@gmail.com 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 
তুষাি 

উর্ধ্ৃিন উপ-সেকািী প্রয়কৌিলী (রসরভল) 

০১৯২৩১৩২৬৯৪ 

tusherrajbongshi@gmail.com 

সদস্য-সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

৪ 
িামীম আল মামুন 

উপ-সেকািী প্রয়কৌিলী (ই/এম) 

০১৭২৮৩০৪৭৪২ 

shamimalm610@gmail.com 
সদস্য 

৫ 
নাজমা খাতুন 

প্রযুরক্ত সেকািী 

০১৭১১২৪৫০৫৮ 

nazmarashid1969@gmail.com 
সদস্য 



বসো প্রদান প্ররিশ্রুরি পরিেীক্ষণ করমটিসমূে 
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(১০) িাে মখদুম রেমানেন্দি, িাজিােী 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
বেগম বমাসাোঃ রদলািা পািভীন 

রেমানেন্দি ব্যেস্থাপক 
01894909500 সভাপরি 

2 
বমাোঃ মােবুে আলম 

সেকািী পরিচালক (রসএনএস) 
01710241628 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 
বেগম বমাসাোঃ নূিজাোন বেগম 

প্রিাসরনক কমকৃিাৃ 
01741348929 

সদস্য 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

৪ 
বমাোঃ রমজানুি িেমান 

রেসােিক্ষক 
01725020146 সদস্য 

৫ 
বমাোঃ বসরলম বিজা 

অর স সেকািী-কাম-করিউটাি মুদ্রাক্ষরিক 
01770666698 সদস্য 

(১১) েরিিাল রেমানেন্দি, েরিিাল 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
বমাোঃ আব্দুি িরেম িালুকদাি 

রেমানেন্দি ব্যেস্থাপক 

০১৮৯৪৯০৯৭০০ 

apmbarisal@caab.gov.bd 
সভাপরি 

2 
বমাোঃ মরিউি িেমান 

উপ-সেকািী প্রয়কৌিলী (রসরভল) 

০১৭০১০৮৩৪৬৯ 

mdzihadkhan@yahoo.com 

সদস্য-সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 
বমাোঃ আব্দুল খায়লক 

এয়িাড্রাম কমকৃিাৃ (এটিএম) 

০১৯১০৮৫৬২৫৪ 

abdulkhaleque90@yahoo.com 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

৪ 
বমাোঃ জারেদুল ইসলাম সুমন 

উপ-সেকািী প্রয়কৌিলী (ই/এম) 

০১৭১৫২৫১০৬০ 

jahid.engg@gmail.com 
সদস্য 

৫ 
বমাোঃ মরনরুল ইসলাম মৃধা 

প্রযুরক্ত সেকািী 

০১৭২৮৩০৮৭৬৮ 

monircaabrt@gmail.com 
সদস্য 

(১২) কুরমল্লা রেমানেন্দি, কুরমল্লা 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
বমাোঃ বিৌরেদুল ইসলাম 

রেমানেন্দি ব্যেস্থাপক 

01708167261 

apmcomilla@caab.gov.bd 
সভাপরি 

2 
নারসি উরিন আেয়মদ 

রসএনএস প্রয়কৌিলী 

01818832473 

nasirahmedmukul@gmail.com 

সদস্য-সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 
িাসরলমা আ রিন 

উচ্চমান সেকািী 

01711962591 

taslimamoon13@gmail.com 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

(১3) ঈশ্বিদী রেমানেন্দি, পােনা 

ক্রম নাম ও পদেী ব ান ও ইয়মইল মন্তব্য 

১ 
বমাসাোঃ রদলািা পািভীন 

রেমানেন্দি ব্যেস্থাপক 

01894909800 

apmishurdi@caab.gov.bd 
সভাপরি 

2 
বমাোঃ মামুনুি িিীদ 

প্রযুরক্ত সেকািী 

01720070709 

mamunurrashid1963@gmail.com 

সদস্য-সরচে 

(ব াকাল পয়েন্ট) 

৩ 
বমাোঃ আিিাফুি িেমান 

বমকারনক 

01716010132 

ashrafisd80@gmail.com 

সদস্য 

(রেকল্প ব াকাল পয়েন্ট) 

 

mailto:monircaabrt@gmail.com

