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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররে ন্ত্রবভাগ 

 

প্রজ্ঞাপন 
 

ঢাকা, ০৯ ভাদ্র  ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৪  আগস্ট ২০১৫  ন্ত্রিস্টাব্দ 

            নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.০৯.০১৯.১৪.২১২—রকার এ মদম ে ন্ত্রদ্ধান্ত গ্রণ কদরদে যয, 

পুনরাদেল না যেওয়া পয েন্ত েলম জাতীয় াংদের অন্ত্রিদবলন চাকাীন ন্ত্রনদনান্ত্রিন্ত্রিত 

মন্ত্রণায়/ন্ত্রবভাগমূদর াংে ন্ত্রবয়ক কায োবন্ত্র ন্ত্রননরূপভাদব ম্পান্ত্রেত দব: 

ক্রম মন্ত্রী/প্রন্ত্রতমন্ত্রীর নাম জাতীয় াংদে োন্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণায়/ন্ত্রবভাদগর নাম 

কাম ২-এ উন্ত্রিন্ত্রিত 

মন্ত্রী/প্রন্ত্রতমন্ত্রীর 

অনুপন্ত্রিন্ত্রতদত তাঁর ন্ত্রবকল্প 

ন্ত্রাদব ন্ত্রযন্ত্রন জাতীয় াংে 

াংক্রান্ত োন্ত্রয়ত্ব পান 

করদবন 

১ ২ ৩ ৪ 

১। যবগম মন্ত্রতয়া যচৌধুরী  

মন্ত্রী 

কৃন্ত্র মন্ত্রণায় 

(১) প্রিানমন্ত্রীর কায োয় 

(২) মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররে ন্ত্রবভাগ 

সয়ে আলরাফু ইাম 

মন্ত্রী 

জনপ্রলান মন্ত্রণায় 

কৃন্ত্র মন্ত্রণায় জনাব যমাোঃ কামরু ইাম 

মন্ত্রী 

িাদ্য মন্ত্রণায় 

(6301) 

g~j¨ t UvKv 4.00 
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১ ২ ৩ ৪ 

২। সয়ে আলরাফু ইাম 

মন্ত্রী 

জনপ্রলান মন্ত্রণায় 

(১) জনপ্রলান মন্ত্রণায়  

(২) বাাংাদেল পাবন্ত্রক     

     ান্ত্রভ ে কন্ত্রমলন 

যবগম ইমাত আরা াদেক 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী 

জনপ্রলান মন্ত্রণায় 

(১) প্রন্ত্রতরক্ষা মন্ত্রণায় 

(২) রাষ্ট্রপন্ত্রতর কায োয় 

(৩) লস্ত্র বান্ত্রনী ন্ত্রবভাগ 

জনাব ওবায়দু কাদের 

মন্ত্রী 

ড়ক পন্ত্ররবন ও যতু 

মন্ত্রণায় 

৩। িন্দকার যমালাররফ যাদন 

মন্ত্রী 

িানীয় রকার, পিী উন্নয়ন 

ও মবায় মন্ত্রণায় 

িানীয় রকার, পিী উন্নয়ন 

ও মবায় মন্ত্রণায় 

জনাব যমাোঃ মন্ত্রউর রমান 

রাঙ্গা 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী  

পিী উন্নয়ন ও মবায় 

ন্ত্রবভাগ  

৪। ইন্ত্রিন্ত্রনয়ার যমালাররফ 

যাদন 

মন্ত্রী 

গৃায়ন ও গণপূতে মন্ত্রণায় 

গৃায়ন ও গণপূতে মন্ত্রণায় িন্দকার যমালাররফ যাদন 

মন্ত্রী 

িানীয় রকার , পিী উন্ন য়ন 

ও মবায় মন্ত্রণায় 

৫। জনাব নুরু ইাম ন্ত্রব.এন্ত্র 

মন্ত্রী 

প্রবাী কল্যাণ ও সবদেন্ত্রলক 

কম োংিান মন্ত্রণায় 

প্রবাী কল্যাণ ও সবদেন্ত্রলক 

কম োংিান মন্ত্রণায় 

জনাব যমাোঃ মুন্ত্রজবু ক (চুন্নু) 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী 

শ্রম ও কম োংিান মন্ত্রণায় 

৬। জনাব যমাোঃ কামরু ইাম 

মন্ত্রী 

িাদ্য মন্ত্রণায়   

িাদ্য মন্ত্রণায় জনাব নুরুজ্জামান আদমে 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী 

িাদ্য মন্ত্রণায়  

৭। িপন্ত্রত ইয়াদফ ওমান 

মন্ত্রী 

ন্ত্রবজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রি মন্ত্রণায় 

ন্ত্রবজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রি মন্ত্রণায় জনাব জুনাইে আহ্মে পক 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী 

তথ্য ও যযাগাদযাগ প্রযুন্ত্রি 

ন্ত্রবভাগ  

৮। জনাব আাদুজ্জামান িাঁন 

মন্ত্রী 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায় 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায় জনাব আন্ত্রমর যাদন আমু 

মন্ত্রী 

ন্ত্রলল্প মন্ত্রণায় 

৯। জনাব যমাোঃ মুন্ত্রজবু ক (চুন্নু) 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী 

শ্রম ও কম োংিান মন্ত্রণায় 

শ্রম ও কম োংিান মন্ত্রণায় জনাব নুরু ইাম ন্ত্রব.এন্ত্র 

মন্ত্রী 

প্রবাী কল্যা ণ ও সবদেন্ত্রলক 

কম োংিান মন্ত্রণায় 
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১ ২ ৩ ৪ 

১০। যবগম তারানা ান্ত্রম 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী 

ডাক ও যেন্ত্রদযাগাদযাগ 

ন্ত্রবভাগ 

ডাক ও যেন্ত্রদযাগাদযাগ 

ন্ত্রবভাগ 

 

জনাব জুনাইে আহ্মে পক 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী 

তথ্য  ও যযাগাদযাগ প্রযুন্ত্রি 

ন্ত্রবভাগ 

১১। জনাব জুনাইে আহ্মে পক 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী 

তথ্য  ও যযাগাদযাগ প্রযুন্ত্রি 

ন্ত্রবভাগ 

তথ্য ও যযাগাদযাগ প্রযুন্ত্রি 

ন্ত্রবভাগ 

যবগম তারানা ান্ত্রম 

প্রন্ত্রতমন্ত্রী 

ডাক ও যেন্ত্রদযাগাদযাগ 

ন্ত্রবভাগ 

২। মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররে ন্ত্রবভাদগর ২০ জানুয়ান্ত্রর ২০১৪ তান্ত্ররদির ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০০৪.১৪.০৪৯ 

এবাং ১২ নদভম্বর ২০১৪ তান্ত্ররদির ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০০৪.১৪.৩৫৩ াংখ্যক প্রজ্ঞাপন দু’টির 

আাংন্ত্রলক াংদলািনক্রদম এ আদেল জান্ত্রর করা  এবাং এটি অন্ত্রবদম্ব কায েকর দব। 

  

 রাষ্ট্রপতির আদেশক্রদে 

 মোহাম্মে মোশাররাফ মহাসাইন ভূইঞা  

 েতিপতরষে সতিব 
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