
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

মাননীয় মন্ত্রী/প্রণতমন্ত্রী ও উপদেষ্টাগদণর কার্ যকাল 

1.  জনাব টিপু মুনণশ মন্ত্রী ০৭/০১/২০১৯ বতযমান 

2.  জনাব ততাফাদয়ল আহদমে মন্ত্রী ১২/০১/২০১৪ ০৭/০১/২০১৯ 

3.  জনাব তগালাম তমাহাম্মে কাদের মন্ত্রী ০৭/১২/২০১১ ১১/০১/২০১৪ 

4.  তল: কদণ যল মুহাম্মে ফারুক খান ণপএসণস (অব:) মন্ত্রী ০৬/০১/২০০৯ ০৭/১২/২০১১ 

5.  ড. তহাদসন ণজল্লুর রহমান উপদেষ্টা ১০/০১/২০০৮ ০৬/০১/২০০৯ 

6.  ড. এ.  ণব. ণমজযা তমা: আণজজুল ইসলাম উপদেষ্টা ১৩/০১/২০০৭ ০৯/০১/২০০৮ 

7.  ড. তশাদয়ব আহমে উপদেষ্টা ১২/১২/২০০৬ ১১/০১/২০০৭ 

8.  ড. আকবর আণল খান উপদেষ্টা ৩১/১০/২০০৬ ১০/১২/২০০৬ 

9.  জনাব হাণফজ উদ্দীন আহমে, বীরণবক্রম (অব:) মন্ত্রী ২৪/০৪/২০০৬ ২৮/১০/২০০৬ 

10.  এয়ার ভাইস মাশ যাল আলতাফ তহাদসন ত ৌধুরী (অব:) মন্ত্রী ২৫/০৩/২০০৪ ২৪/০৪/২০০৬ 

11.  জনাব আমীর খসরু মাহমুে ত ৌধুরী মন্ত্রী ১১/১০/২০০১ ২৫/০৩/২০০৪ 

12.  তম: তজ: মইনুল তহাদসন ত ৌধুরী বীর উত্তম (অব:) উপদেষ্টা ১৬/০৭/২০০১ ১০/১০/২০০১ 

13.  জনাব তমা: আব্দুল জণলল মন্ত্রী ২৯/১২/১৯৯৯ ১৫/০৭/২০০১ 

14.  জনাব ততাফাদয়ল আহদমে মন্ত্রী  ২৩/০৬/১৯৯৬ ১৮/১২/১৯৯৯ 

15.  জনাব তশগুফতা বখত ত ৌধুরী উপদেষ্টা ০৩/০৪/১৯৯৬ ২২/০৬/১৯৯৬ 

16.  তমজর হাণফজ উদ্দীন (অব:) প্রণতমন্ত্রী ১৯/০৩/১৯৯৬ ২৯/০৩/১৯৯৬ 

17.  জনাব এম শামসুল ইসলাম মন্ত্রী ০১/০৯/১৯৯৩ ১৮/০৩/১৯৯৬ 

18.  জনাব এম তক আদনায়ার  মন্ত্রী ০১/০৮/১৯৯১ ৩১/০৮/১৯৯৩ 

19.  জনাব তমা: তকরামত আলী মন্ত্রী  ২১/০৩/১৯৯১ ৩১/০৭/১৯৯১ 

20.  জনাব ইমাম উদ্দীন আহদমে ত ৌধুরী উপদেষ্টা ০৮/০১/১৯৯১ ১৪/০৩/১৯৯১ 

21.  তম: তজ: এম শামসুল হক (অব:) মন্ত্রী ০৩/০৫/১৯৯০ ৩০/১১/১৯৯০ 

22.  জনাব এম এ সাত্তার  প্রণতমন্ত্রী ০১/১২/১৯৮৮ ০২/০৫/১৯৯০ 

23.  তল: ক: এই  এম এ গফফার ত ৌধুরী বীর উত্তম প্রণতমন্ত্রী ০১/০১/১৯৮৮ ২৮/১২/১৯৮৮ 

24.  তম: তজ: এম এ মুনএম ণপএসণস (অব:) মন্ত্রী ০১/০১/১৯৮৭ ৩১/১২/১৯৮৭ 

25.  জনাব কাজী জাফর আহমে উপ-প্রধানমন্ত্রী ২৫/০৫/১৯৮৬ ৩১/১২/১৯৮৬ 

26.  জনাব কাজী জাফর আহমে মন্ত্রী ৩০/০৭/১৯৮৫ ২৩/০৩/১৯৮৬ 

27.  এয়ার ভাইস মাশ যাল সুলতান মাহমুে (অবঃ) ণডণসএমএলএ ১৬/০১/১৯৮৫ ০২/০৭/১৯৮৫ 

28.  ড. এম এ মণতন মন্ত্রী ০১/০৩/১৯৮৪ ১৫/০১/১৯৮৫ 

29.  ড. এম এন হুো উপ রাষ্ট্রপণত ০১/০৩/১৯৮২ ২৮/০২/১৯৮৪ 

30.  তলঃ কঃ এ এস এস তমাস্তাণফজুর রহমান (অব) মন্ত্রী ০১/১২/১৯৮১ ১১/০২/১৯৮২ 

31.  জনাব ত ৌধুরী তানভীর আহদমে ণসণদ্দকী প্রণতমন্ত্রী ০১/০৫/১৯৮০ ৩১/০৫/১৯৮০ 

32.  জনাব এম এ সাইফুর রহমান মন্ত্রী ২৭/১২/১৯৭৬ ৩০/০৪/১৯৮০ 

33.  ড. ণমজা নূরুল হুো উপদেষ্টা  ০১/০৬/১৯৭৬ ২২/১২/১৯৭৬ 

34.  তমঃ তজঃ ণজয়াউর রহমান  ণডণসএমএলএ ১০/১১/১৯৭৫ ৩১/০৫/১৯৭৬ 

35.  জনাব খন্দকার তমাস্তাক আহদমে মন্ত্রী  ০৮/০৩/১৯৭৪ ৩১/০৫/১৯৭৫ 

36.  জনাব আবদুল মণমন তালুকোর  প্রণতমন্ত্রী ০১/০২/১৯৭৪ ০৭/০৩/১৯৭৪ 

37.  জনাব এ এই  এম কামরুজ্জামান মন্ত্রী ০১/০৩/১৯৭৩ ৩১/০১/১৯৭৪ 

38.  জনাব এম আর ণসণদ্দকী মন্ত্রী ০১/০৬/১৯৭২ ২৮/০২/১৯৭৩ 

39.  জনাব সসয়ে নজরুল ইসলাম মন্ত্রী  ১৩/০১/১৯৭২ ৩১/০৫/১৯৭২ 

 


