
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদে সযকায 

ফাণণজয ভন্ত্রণারয় 

ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রণতভন্ত্রী ও উদেষ্টাগদণয কাম যকার   

১ জনাফ ততাপাদয়র আহদভে ভন্ত্রী ১২/০১/২০১৪   

২ তগারাভ তভাহাম্মে কাদেয ভন্ত্রী ০৭/১২/২০১১ ১১/০১/২০১৪ 

৩ তরেঃ কদণ যর মুহাম্মে পারুক খান ণএসণস (অফেঃ) ভন্ত্রী ০৬/০১/২০০৯ ০৭/১২/২০১১ 

৪ ড. তহাদসন ণজল্লুয যহভান উদেষ্টা ১০/০১/২০০৮ ০৬/০১/২০০৯ 

৫ ড. এ.ণফ. ণভজযা তভােঃ আণজজুর ইসরাভ উদেষ্টা ১৩-০১-২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ 

৬ ড. তাদয়ফ আহভে উদেষ্টা ১২/১২/২০০৬ ১১/০১/২০০৭ 

৭ ড. আকফয আণর খান উদেষ্টা ৩১-১০-২০০৬ ১০/১২/২০০৬ 

৮ জনাফ হাণপজ উদ্দীন আহভে, ফীযণফক্রভ (অফেঃ) ভন্ত্রী ২৪-০৪-২০০৬ ২৮-১০-২০০৬ 

৯ এয়ায বাইস ভা যার আরতাপ তহাদসন ত ৌধুযী (অফেঃ) ভন্ত্রী ২৫-০৩-২০০৪ ২৪-০৪-২০০৬ 

১০ জনাফ আভীয খসরু ভাহমুে ত ৌধুযী ভন্ত্রী ১১/১০/২০০১ ২৫-০৩-২০০৪ 

১১ তভেঃ তজেঃ ভইনুর তহাদসন ত ৌধুযী ফীয উত্তভ (অফেঃ) উদেষ্টা ১৬-০৭-২০০১ ১০/১০/২০০১ 

১২ জনাফ তভােঃ আব্দুর জণরর ভন্ত্রী ২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-০৭-২০০১ 

১৩ জনাফ ততাপাদয়র আহদভে ভন্ত্রী ২৩-০৬-১৯৯৬ ২৮-১২-১৯৯৯ 

১৪ জনাফ তগুপতা ফখত ত ৌধুযী উদেষ্টা ০৩/০৪/১৯৯৬ ২২-০৬-১৯৯৬ 

১৫ তভজয হাণপজ উদ্দীন (অফ:) প্রণতভন্ত্রী ১৯-০৩-১৯৯৬ ২৯-০৩-১৯৯৬ 

১৬ জনাফ এভ াভসুর ইসরাভ ভন্ত্রী ০১/০৯/১৯৯৩ ১৮-০৩-১৯৯৬ 

১৭ জনাফ এভ তক আদনায়ায ভন্ত্রী ০১/০৮/১৯৯১ ৩১-০৮-১৯৯৩ 

১৮ জনাফ তভােঃ তকযাভত আরী ভন্ত্রী ২১-০৩-১৯৯১ ৩১-০৭-১৯৯১ 

১৯ জনাফ ইভাভ উদ্দীন আহদভে ত ৌধুযী উদেষ্টা ০৮/০১/১৯৯১ ১৪-০৩-১৯৯১ 

২০ তভেঃদজেঃ এভ াভসুর হক (অফেঃ) ভন্ত্রী ০৩/০৫/১৯৯০ ৩০-১১-১৯৯০ 

২১ জনাফ এভ এ সাত্তায প্রণতভন্ত্রী ০১/১২/১৯৮৮ ০২/০৫/১৯৯০ 

২২ তরেঃ কেঃ এই  এভ এ গপপায ত ৌধুযী ফীয উত্তভ  প্রণতভন্ত্রী ০১/০১/১৯৮৮ ২৮-১২-১৯৮৮ 

২৩ তভেঃদজেঃ এভ এ মুনএভ ণএসণস (অফেঃ) ভন্ত্রী ০১/০১/১৯৮৭ ৩১-১২-১৯৮৭ 

২৪ জনাফ কাজী জাপয আহভে উ-প্রধানভন্ত্রী ২৫-০৫-১৯৮৬ ৩১-১২-১৯৮৬ 

২৫ জনাফ কাজী জাপয আহভে ভন্ত্রী ৩০-০৭-১৯৮৫ ২৩-০৩-১৯৮৬ 

২৬ এয়ায বাইস ভা যার সুরতান ভাহমুে (অফেঃ) ণডণসএভএরএ ১৬-০১-১৯৮৫ ০২/০৭/১৯৮৫ 

২৭ ড. এভ এ ভণতন ভন্ত্রী ০১/০৩/১৯৮৪ ১৫-০১-১৯৮৫ 

২৮ ড. এভ এন হুো উ যাষ্ট্রণত ০১/০৩/১৯৮২ ২৮-০২-১৯৮৪ 

২৯ তরেঃ কেঃ এ এস এস তভাস্তাণপজুয যহভান (অফ) ভন্ত্রী ০১/১২/১৯৮১ ১১/০২/১৯৮২ 

৩০ জনাফ ত ৌধুযী তানবীয আহদভে ণসণদ্দকী প্রণতভন্ত্রী ০১/০৫/১৯৮০ ৩১-০৫-১৯৮০ 

৩১ জনাফ এভ সাইফুয যহভান ভন্ত্রী ২৭-১২-১৯৭৬ ৩০-০৪-১৯৮০ 

৩২ ড. ণভজা নূরুর হুো উদেষ্টা ০১/০৬/১৯৭৬ ২২-১২-১৯৭৬ 

৩৩ তভেঃ তজেঃ ণজয়াউয যহভান ণডণসএভএরএ ১০/১১/১৯৭৫ ৩১-০৫-১৯৭৬ 

৩৪ জনাফ খন্দকায তভাস্তাক আহদভে ভন্ত্রী ০৮/০৩/১৯৭৪ ৩১-০৫-১৯৭৫ 

৩৫ জনাফ আফদুর ভণভন তালুকোয প্রণতভন্ত্রী ০১/০২/১৯৭৪ ০৭/০৩/১৯৭৪ 

৩৬ জনাফ এ এই  এভ কাভরুজ্জাভান ভন্ত্রী ০১/০৩/১৯৭৩ ৩১-০১-১৯৭৪ 

৩৭ জনাফ এভ আয ণসণদ্দকী ভন্ত্রী ০১/০৬/১৯৭২ ২৮-০২-১৯৭৩ 

৩৮ জনাফ সসয়ে নজরুর ইসরাভ ভন্ত্রী ১৩-০১-১৯৭২ ৩১-০৫-১৯৭২ 



 


