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১১-১২-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯ 
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1.  জনাব আবুল মাল আবদুল 

মুহিত 

     ১২-০১-২০১৪            ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

2.  জনাব আহমর হিাসেন আমু      ১২-০১-২০১৪            ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

3.  জনাব হতাফাসেল আিসমদ        ১২-০১-২০১৪               ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

4.  হবগম মহতো হ ৌধুরী      ১২-০১-২০১৪            ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

5.  জনাব আবদুল লহতফ 

হেহিকী 

     ১২-০১-২০১৪                            

            

                          

            

১২-০১-২০১৪ ১১-০২-২০১৪          

      

                     

               

১১-০২-২০১৪ ১২-১০-২০১৪ 

6.  জনাব হমািাম্মদ নাহেম        ১২-০১-২০১৪                    

       

১৬ ০  ২০১৭             

                       

                    

                    

                       

            

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

7.  সেেদ আশরাফুল ইেলাম      ১২-০১-২০১৪                         

             

১২-০১-২০১৪ ০৯-০৭-২০১৫        

         ০৯-০৭-২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 

               ১৬-০৭-২০১৫ ০ -০১-২০১৯ 

8.  খন্দকার হমাশাররফ 

হিাসেন 

     ১২-০১-২০১৪                      

                 

১২-০১-২০১৪ ০৯-০৭-২০১৫            

 ঠ  

                     

                

০৯-০৭-২০১৫ ১৪-০৭-২০১৫ 
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০৯-০৭-২০১৫ ০৭-০১-২০১৯ 

                     

                

(            ) 

১১-১২-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯ 

9.  জনাব রাসশদ খান হমনন      ১২-০১-২০১৪                         

             

১২-০১-২০১৪ ০ -০১-২০১৮            

 ঠ  

                ০ -০১-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯ 

10.                       ১২-০১-২০১৪                  ১২-০১-২০১৪ ১০-১২-২০১৮        

11.  ইহিহনোর হমাশাররফ 
হিাসেন 

     ১২-০১-২০১৪                      ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

12.  জনাব আ. ক. ম 

হমাজাসম্মল িক 

     ১২-০১-২০১৪                    ১২-০১-২০১৪ ০৭-০-২০১৯            

 ঠ  

                 

               

১১-১২-২০১৮   

13.  জনাব হমািাম্মদ ছাসেদুল 
িক 

     ১২-০১-২০১৪                      ১২-০১-২০১৪ ১৬-১২-২০১৭        

14.  জনাব মুিাাঃ ইমাজ উহিন 
প্রামাহিক 

     ১২-০১-২০১৪                 ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

15.  জনাব ওবােদুল কাসদর      ১২-০১-২০১৪                   ১২-০১-২০১৪ ০ -০৯-২০১৪            

 ঠ                   

       (             

       ) 

০ -০৯-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 

16.  জনাব িাোনুল িক ইনু     ১২-০১-২০১৪           ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

17.  জনাব আহনসুল ইেলাম 

মািমুদ 

    ১২-০১-২০১৪                 ১২-০১-২০১৪ ০ -০১-২০১৮            

 ঠ                      ০ -০১-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ 

                   

               

(                    ) 

২০-০৬-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯ 

18.  জনাব আসনাোর হিাসেন     ১২-০১-২০১৪                    ১২-০১-২০১৪ ০ -০১-২০১৮            

 ঠ  
                 ০ -০১-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯ 

19.  জনাব নুরুল ইেলাম নাহিদ     ১২-০১-২০১৪             

০  ১১ ২০১৬             

                    

         

                        

                

                       

                 

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

20.  জনাব শাজািান খান     ১২-০১-২০১৪    -              ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

21.  জনাব আহনসুল িক     ১২-০১-২০১৪                   

             

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

22.                      

                      

    ১২-০১-২০১৪                      

       

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

23.                       

     

    ২৬-০২-২০১৪               ২৬-০২-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  
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24.  জনাব হমাাঃ মুহজবুল িক       ১২-০১-২০১৪              ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

25.  জনাব আ ি ম মুস্তফা 

কামাল  

    ১২-০১-২০১৪                ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

26.  জনাব হমাস্তাহফজুর রিমান     ১২-০১-২০১৪                        ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

27.  জনাব আোদুজ্জামান  নূর     ১২-০১-২০১৪                    ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

28.  সেেদ মিহেন আলী     ১২-০১-২০১৪                 ১২-০১-২০১৪ ১৪-০৯-২০১৫        

29.  জনাব শামসুর রিমান 

শরীফ 

    ১২-০১-২০১৪            ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

30.  জনাব হমাাঃ কামরুল 

ইেলাম 

    ১২-০১-২০১৪            ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

31.                   . 

     

    ১৪-০৭-২০১৫                     

                

১৪-০৭-২০১৫ ১০-১২-২০১৮        

32.                         ১৪-০৭-২০১৫                     ১৪-০৭-২০১৫ ১০-১২-২০১৮        

33.                         ১৪-০৭-২০১৫              

১৯ ০১ ২০১৭             

                   

                

                         

                     

১৪-০৭-২০১৫ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

34.                        ০২-০১-২০১৮                       ০ -০১-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

35.        ,   ,    

               

    ০২-০১-২০১৮                         

              

০ -০১-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

36.                        ০২-০১-২০১৮                      

               

০ -০১-২০১৮ ১০-১২-২০১৮        
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1.                  প্রধানমন্ত্রীর রাজননহতক উপসদষ্টা ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 

2.  ড. মহেউর রিমান প্রধানমন্ত্রীর অর্ থননহতক উপসদষ্টা ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 

3.   .            প্রধানমন্ত্রীর                            ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 

4.           - -            ,                         ,                   

             

২৬-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 

5.               (   )             

      

                        ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 
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1.  জনাব হমাাঃ মুহজবুল িক (চুন্নু)         ১২-০১-২০১৪                      

                  

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

2.                            ১২-০১-২০১৪                     

                  

১২-০১-২০১৪ ১৪-০৭-২০১৫         

     

3.  জনাব এম, এ, মান্নান         ১২-০১-২০১৪            ১২-০১-২০১৪ ০৮-০৪-২০১৪            

 ঠ                 

                     

০৮-০৪-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 

4.  হমজথা আজম         ১২-০১-২০১৪                 ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

5.  জনাব প্রসমাদ মানহকন         ১২-০১-২০১৪                 ১২-০১-২০১৪ ১১-০৫-২০১৬        

6.  জনাব বীর বািাদুর উ সশ হেিং         ১২-০১-২০১৪                    

                 

        

 

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

7.    নারােি  ন্দ্র  ন্দ         ১২-০১-২০১৪               

        

১২-০১-২০১৪ ০২-০১-২০১৮         

     

8.  শ্রী বীসরন হশকদার         ১২-০১-২০১৪                  

                  

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ   .                

(১২-০৭-২০১৫           ) 

9.  জনাব আোদুজ্জামান খাঁন         ১২-০১-২০১৪             ১২-০১-২০১৪ ১৪-০৭-২০১৫         

     

10.  জনাব োইফুজ্জামান হ ৌধুরী         ১২-০১-২০১৪            ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

11.                               ১২-০১-২০১৪                 

       

১২-০১-২০১৪ ১৫-০১-২০১৪            

 ঠ  

                ১৫-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 

12.  হবগম হমসির আফসরাজ         ১২-০১-২০১৪                   

                 

        

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

13.                    

       

       ২৬-০২-২০১৪                  ২৬-০২-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

14.  জনাব হমাাঃ মহেউর রিমান 

রাঙ্গাঁ 

        ১২-০১-২০১৪                  

       

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

15.  জনাব হমাাঃ শাহ হরোর আলম         ১২-০১-২০১৪              ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

16.  জনাব জাহিদ মাসলক         ১২-০১-২০১৪                    

       

১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  

17.  জনাব নেরুল িাহমদ          ১২-০১-২০১৪             ১২-০১-২০১৪ ২৬-০১-২০১৪            

 ঠ                       

            

২৬-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 



                       

      

               / 

              /                 

 

18.  জনাব জুনাইদ আহ সমদ পলক         ১২-০১-২০১৪                     

       

১২-০১-২০১৪ ১১-০২-২০১৪            

 ঠ  

                    

      

১১-০২-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯ 

19.                           ১৪-০৭-২০১৫                     

       

১৪-০৭-২০১৫ ০ -০১-২০১৮            

 ঠ  

          ০ -০১-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯ 

20.                            ১৪-০৭-২০১৫            ১৪-০৭-২০১৫ ১৯-০৬-২০১৬            

 ঠ                   

                  

১৯-০৬-২০১৬ ০ -০১-২০১৮ 

                ০ -০১-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯ 

21.                         ০২-০১-২০১৮                       

       

০ -০১-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯            

 ঠ  
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      /                 

1.  জনাব আবদুল্লাি আল ইেলাম 

জযাকব 

  -    ১২-০১-২০১৪                 ১২-০১-২০১৪ ২৬-০২-২০১৪     

       

 ঠ  

                    ২৬-০২-২০১৪ ২০-০৬-২০১৮ 

                   

               

                       

২০-০৬-২০১৮ ০৭-০১-২০১৯ 

2.  জনাব আহরফ খান জে   -    ১২-০১-২০১৪                  ১২-০১-২০১৪ ০৭-০১-২০১৯     

       

 ঠ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

(০৬-০১-২০০৯      ১২-০১-২০১৪     ) 

                      

      

               / 

              /                 

                   

        

৬-০১-২০০৯                  ৬-০১-২০০৯ ২১-১১-২০১   

২১-১১-২০১  ১২-০১-২০১৪ 

               ৬-০১-২০০৯ ২১-১১-২০১  

২১-১১-২০১  ১২-০১-২০১৪ 

              ৬-০১-২০০৯ ২৮-০৪-২০১১ 

               

 

২৮-০৪-২০১১ 
(২৮-০৪-২০১১ 

              

             

       ) 

২১-১১-২০১  

২১-১১-২০১  ১২-০১-২০১৪ 

              

 

৬-০১-২০০৯ ২১-১১-২০১  

২১-১১-২০১  ১২-০১-২০১৪ 

     ,                   

      : 

(K)              

(L)                   

      

৬-০১-২০০৯ ২৪-০১-২০০৯ 

২১-১১-২০১  ১২-০১-২০১৪ 

                     ৬-০১-২০০৯ ২৪-০১-২০০৯ 

                 ৬-০১-২০০৯ ২৪-০১-২০০৯ 

                         ৬-০১-২০০৯  ১-০৭-২০০৯ 

 ০-০৪-২০১  ০২-০৬-২০১  

     হ া            

       

২ -০৭-২০১২ ১৫-০৯-২০১২ 

২১-১১-২০১  ১২-০১-২০১৪ 

             

(১)                  

     

 

    ৬-০১-২০০৯           : 
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(১৮)                   

        

 

        ১-০৭-২০০৯                           ১-০৭-২০০৯  ০-৪-২০১   ০-৪-২০১  

       

(১৯)                                ১-০৭-২০০৯                  ১-০৭-২০০৯ ২১-১১-২০১         

২১-১১-

২০১  

 
(২০)                             ১ -০৯-২০১২             ১৫-০৯-২০১২ ২১-১১-২০১         

২১-১১-

২০১  

 



(২১)                           ১ -০৯-২০১২                       ১৫-০৯-২০১২ ২১-১১-২০১         

২১-১১-

২০১  

 
(২২)                          ০২-০৬-২০১                           ০২-০৬-২০১  ২১-১১-২০১         

২১-১১-

২০১  

 
(২ )                         ১৮-১১-২০১                           ২১-১১-২০১  ১২-০১-২০১৪  

(২৪)                    

(  )  

       ১৮-১১-২০১                   ২১-১১-২০১  ১২-০১-২০১৪  

 

 

                       (                   ) 
 

                          

        

                       / 

        

               (   ) 

                  

 

     

    

       

০৮-০১-২০০৯                 ০৮-০১-২০০৯ ১২-০১-২০১৪ হনসোগ 

অবোন 

১২-০১-

২০১৪ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

হনদ থলীে  তত্ত্বাবধােক েরকাসরর  আমল 

প্রধান উপসদষ্টা ডাঃ ফখরুিীন আিমদ 

 (১২ জানুোহর ২০০৭ হর্সক  ৬-০১-২০০৯ প থন্ত ) 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী 

উপসদষ্টা 

হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 

(১) ডাঃ ফখরুিীন আিমদ প্রধান  

উপসদষ্টা 

১২-০১-২০০৭ মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ, ১৪-০১-২০০৭  ৬-০১-২০০৯ 

েিংস্থাপন মন্ত্রিালে, ১৪-০১-২০০৭  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে, ১৪-০১-২০০৭ ১৫-১-২০০৮ 

হনব থা ন কহমশন েহ বালে। ১৪-০১-২০০৭  

(২) ব্যাহরস্টার মইনুল হিাসেন উপসদষ্টা ১৩-০১-২০০৭ আইন, হব ার ও েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 

     (ক) জাতীে েিংেদ েহ বালে 

গৃিােি ও গিপূতথ মন্ত্রিালে 

ভূহম মন্ত্রিালে 

তথ্য মন্ত্রিালে (১৭-০১-০৭ হর্সক) 

১৪-০১-২০০৭ ৮-০১-২০০৮ ৮-০১-২০০৮ 

(পদতযাগ) 

(৩) ডাঃ এ, হব, হমজ্জথা আহজজুল 

ইেলাম 

উপসদষ্টা ১৩-০১-২০০৭ অর্ থ মন্ত্রিালোঃ 

(ক)   অর্ থ হবভাগ 

(খ)   অর্ থননহতক েম্পকথ হবভাগ 

(গ)   অভযন্তরীি েম্পদ হবভাগ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 

(ক)   পহরকল্পনা হবভাগ 

(খ)    বাস্তবােন, পহরবীক্ষি ও   

        মূল্যােন হবভাগ 

বাহিজয মন্ত্রিালে 
ডাক ও হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে। 

১৪-০১-২০০৭ ০৬-০১-২০০৯  

অর্ থ  মন্ত্রিালে 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 

১০-১-২০০৮   

(৪) হমজর হজনাসরল এম এ 

মহতন, হবহপ (অবাঃ) 

উপসদষ্টা ১৩-০১-২০০৭ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন মন্ত্রিালে 

মুহিযুদ্ধ হবষেক মন্ত্রিালে। 

১৪-০১-২০০৭ ০৬-০১-২০০৯  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

মুহিযুদ্ধ হবষেক মন্ত্রিালে 

১০-১-২০০৮  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

মুহিযুদ্ধ হবষেক মন্ত্রিালে 

১৫-১-২০০৮  

(৫) জনাব তপন হ ৌধুরী উপসদষ্টা ১৩-০১-২০০৭ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 

(ক)   হবদুযৎ হবভাগ 

(খ)   জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

হবভাগ 

খাদ্য ও দুস থাগ ব্যবস্থাপনা 

মন্ত্রিালে 

হবজ্ঞান এবিং তথ্য ও হ াগাস াগ 

প্রযুহি মন্ত্রিালে 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে। 

১৪-০১-২০০৭ ৮-০১-২০০৮ ৮-০১-২০০৮ 

(পদতযাগ) 

(৬) হবগম  গীহতআরা োহফো 

হ ৌধুরী 

উপসদষ্টা ১৩-০১-২০০৭ হশল্প মন্ত্রিালে 

বস্ত্র ও পাে মন্ত্রিালে 

েমাজকল্যাি মন্ত্রিালে 

মহিলা ও হশশু হবষেক মন্ত্রিালে। 

১৪-০১-২০০৭ ৮-০১-২০০৮ ৮-০১-২০০৮ 

(পদতযাগ) 

(৭) জনাব আইয়ুব কাদরী উপসদষ্টা ১৬-০১-২০০৭ হশক্ষা মন্ত্রিালে 

প্রার্হমক ও গিহশক্ষা মন্ত্রিালে 

েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে 

১৭-০১-২০০৭ ২৭-১২-২০০৭ 

 

২৭-১২-

২০০৭ 

(পদতযাগ) 

(৮) হমজর হজনাসরল ডাাঃ এ এে এম 

মহতউর রিমান (অবাঃ) 

উপসদষ্টা ১৬-০১-২০০৭ স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি মন্ত্রিালে 

পাহন েম্পদ মন্ত্রিালে 

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে 

১৭-০১-২০০৭ ৮-০১-২০০৮ ৮-০১-২০০৮ 

(পদতযাগ) 



- ২ - 

 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 

(৯) জনাব হমাাঃ আসনাোরুল 

ইকবাল 

উপসদষ্টা  
১৬-০১-২০০৭ 

 

স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে  মন্ত্রিালে 

(ক) স্থানীে েরকার হবভাগ 

(খ) পল্লী উন্নেন ও েমবাে হবভাগ 

শ্রম ও কম থেিংস্থান মন্ত্রিালে 

১৭-০১-

২০০৭ 

০৬-০১-

২০০৯ 

 

স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে  মন্ত্রিালে 

বস্ত্র  ও পাে মন্ত্রিালে 

শ্রম ও কম থেিংস্থান মন্ত্রিালে 

১৫-১-

২০০৮ 
 

(১০) ড. ইফসতখার আিমদ 

হ ৌধুরী 

 

উপসদষ্টা ১৬-০১-২০০৭ 

(হনসোগ) 

১৮-১-২০০৭ 

(শপর্ গ্রিি) 

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে  

প্রবােী কল্যাি ও সবসদহশক কম থেিংস্থান 

মন্ত্রিালে 

পাব থতয  ট্টগ্রাম হবষেক মন্ত্রিালে। 

১৮-০১-

২০০৭ 

০৬-০১-

২০০৯ 

 

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

প্রবােী কল্যাি ও সবসদহশক কম থেিংস্থান 

মন্ত্রিালে 

১০-১-

২০০৮ 
 

(১১) হ ৌধূরী োজ্জাদূল কহরম 

 

উপসদষ্টা ১৮-০১-২০০৭ কৃহষ মন্ত্রিালে 

মৎস্য ও পশুেম্পদ মন্ত্রিালে পহরসবশ ও 

বন মন্ত্রিালে। 

১৮-০১-

২০০৭ 

০৬-০১-

২০০৯ 

 

কৃহষ মন্ত্রিালে 

পাহন েম্প মন্ত্রিালে 

১০-১-

২০০৮ 
 

(১২) ড. এ এম এম শওকত 

আলী 

উপসদষ্টা ৯-১-২০০৮ স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি মন্ত্রিালে খাদ্য ও 

দুস থাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রিালে 

১০-১-

২০০৮ 
  

(১৩) জনাব এ এফ িাোন 

আহরফ 

উপসদষ্টা ৯-১-২০০৮ আইন, হব ার ও েিংেদ হবষেক মন্ত্রিালে  

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে 

১০-১-

২০০৮ 

০৬-০১-

২০০৯ 

 

আইন, হব ার ও েিংেদ হবষেক মন্ত্রিালে  

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে 

ভূহম মন্ত্রিালে 

২১-১-

২০০৮ 
 

(১৪) হমজর হজনাসরল হগালাম 

কাসদর (অবাঃ) 

উপসদষ্টা ৯-১-২০০৮ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে 

গৃিােন ও গিপূতথ মন্ত্রিালে 

১০-১-

২০০৮ 

০৬-০১-

২০০৯ 

 

(১৫) হবগম রাসশদা হক, 

হ ৌধূরী 

উপসদষ্টা ৯-১-২০০৮ প্রার্হমক ও গিহশক্ষা মন্ত্রিালে মহিলা ও 

হশশু হবষেক মন্ত্রিালে  

১০-১-

২০০৮ 

০৬-০১-

২০০৯ 

 

প্রার্হমক ও গিহশক্ষা মন্ত্রিালে মহিলা ও 

হশশু হবষেক মন্ত্রিালে েিংস্কৃহত হবষেক 

মন্ত্রিালে 

২১-১-

২০০৮ 
 

(১৬)  হিাসেন হজল্লুর রিমান 

উপসদষ্টা 

৯-১-২০০৮ বাহিজয মন্ত্রিালে 

হশক্ষা মন্ত্রিালে 

১০-১-

২০০৮ 

০৬-০১-

২০০৯ 

 

 
 
 

হনদ থলীে তত্ত্বাবধােক েরকাসরর  মাননীে হেশাল এযাহেেট্যান্টগি 

 
 
 

(১) জনাব মাহ বুব জাহমল 

 

হেশাল 

এযাহেেট্যান্ট 

২১-১-২০০৮ হবোমহরক হবমান পহরবিন ও  

প থেন মন্ত্রিালে 

হশল্প মন্ত্রিালে, 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে। 

২১-১-২০০৮ ০৬-০১-২০০৯  

(২) রাজা হদবাশীষ  রাে  

 

হেশাল 

এযাহেেট্যান্ট 

১০-১-২০০৮ পাব থতয  ট্টগ্রাম হবষেক মন্ত্রিালে 

পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে 

১৫-১-২০০৮ ০৬-০১-২০০৯  

(৩) হিসগহডোর হজনাসরল  এম  এ  

মাসলক (অবাঃ) 

হেশাল 

এযাহেেট্যান্ট 

১০-১-২০০৮ ডাক ও হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে  

েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে 

১৫-১-২০০৮ ০৬-০১-২০০৯  

(৪) অধ্যাপক ম. তাহমম  

 

হেশাল 

এযাহেেট্যান্ট 

১০-১-২০০৮ জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ হবভাগ 

হবদুযৎ হবভাগ। 

১৫-১-২০০৮ ০৬-০১-২০০৯  

(৫) জনাব মাহনক লাল েমিার 

 

হেশাল 

এযাহেেট্যান্ট 

২১-১-২০০৮ মৎস্য ও পশু েম্পদ মন্ত্রিালে, 

হবজ্ঞান এবিং তথ্য ও হ াগাস াগ 

প্রযুহি মন্ত্রিালে। 

২১-১-২০০৮ ০৬-০১-২০০৯  

 

 



 

রাষ্ট্রপহত প্রসফের ড. ইোজউহিন আিসম্মদ -এর আমল  
হনদ থলীে তত্ত্বাবধােক েরকাসরর  প্রধান উপসদষ্টা ও উপসদষ্টাবৃন্দ  

(২৯ অসটাবর ২০০৬  হর্সক  ১১ জানুোহর ২০০৭ প থন্ত ) 
 

 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
মন্ত্রিালে/হবভাগ  হর্সক প থন্ত 

(১) প্রসফের  ড. ইোজউহিন 

আিসম্মদ 

 

 

রাষট্রপহত ও 
প্রধান 

উপসদষ্টা 

২৯-১০-২০০৬ প্রধান উপসদষ্টার কা থালে 
েশস্ত্র বাহিনী হবভাগ 
মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ, 
হনব থা ন কহমশন েহ বালে, 
এনহজও হবষেক বুযসরা 
প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে 
েিংস্থাপন মন্ত্রিালে, 
 (ক) বািংলাসদশ েরকাহর  কম থকহমশন  েহ বালে 
পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে, 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে,  
হশক্ষা মন্ত্রিালে। 

০১-১১-

২০০৬ 
২৮-১১-

২০০৬ 
 

প্রধান 

উপসদষ্টা 
২৯-১০-২০০৬ মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ, 

েিংস্থাপন মন্ত্রিালে, 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে, 
পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে 
হশক্ষা মন্ত্রিালে 
       ও 
হনব থা ন কহমশন েহ বালে। 

২৮-১১-

২০০৬ 
১১-০১-

২০০৭ 
১১-০১-২০০৭ 
প্রধান উপসদষ্টার 

পদ হর্সক 

পদতযাগ 

(২) হব ারপহত হমাাঃ ফজলুল 

িক 

 

উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ আইন, হব ার ও েিংেদ হবষেক মন্ত্রিালে, 
(ক) জাতীে েিংেদ েহ বালে 
ভূহম মন্ত্রিালে 
পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে। 

০১-১১-

২০০৬ 
১১-০১-

২০০৭ 
১৪-০১-২০০৭ 
(পদতযাগ) 

(৩) ডটর আকবর আহল খান  উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ অর্ থ মন্ত্রিালে 
(ক) অর্ থ হবভাগ 
(খ) অর্ থননহতক েম্পকথ হবভাগ 
(গ) অভযন্তরীি েম্পদ হবভাগ 
পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 
(ক) পহরকল্পনা হবভাগ 
 (খ) বাস্তবােন, পহরবীক্ষি ও মূল্যােন হবভাগ 
বাহিজয মন্ত্রিালে 
ডাক ও হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে। 

০১-১১-

২০০৬ 
১২-১২-

২০০৬ 
১২-১২-২০০৬ 
(পদতযাগ) 

(৪) জনাব িাোন মশহুদ 

হ ৌধূরী 
উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে 

  (ক) হবদুযৎ হবভাগ 
  (খ) জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ হবভাগ। 
খাদ্য ও দুস থাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রিালে 
হ াগাস াগ মন্ত্রিালে 
পাব থতয  ট্টগ্রাম হবষেক মন্ত্রিালে। 

০১-১১-

২০০৬ 
১২-১২-

২০০৬ 
১২-১২-২০০৬ 
(পদতযাগ) 

(৫) জনাব হে, এম, শহফ 

োহম  

 

উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ কৃহষ মন্ত্রিালে 
েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে 
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে 

০১-১১-

২০০৬ 
১২-১২-

২০০৬ 
১২-১২-২০০৬ 
(পদতযাগ) 

(৬) জনাব ধীরাজ কুমার নার্ 

 

উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ মৎস্য ও পশুেম্পদ মন্ত্রিালে 
গৃিােন ও গিপূতথ মন্ত্রিালে 
মুহিযুদ্ধ হবষেক মন্ত্রিালে। 

০১-১১-

২০০৬ 
 ১১-০১-২০০৭ 

(পদতযাগ) 

(৭) জনাব মািবুবুল আলম উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ পাহন েম্পদ মন্ত্রিালে 
তথ্য মন্ত্রিালে 
ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে 

০১-১১-

২০০৬ 
১১-০১-

২০০৭ 
১১-০১-২০০৭ 
(পদতযাগ) 

(৮) জনাব এম. আহজজুল 

িক 
উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে  

মন্ত্রিালোঃ 
 (ক) স্থানীে েরকার হবভাগ 
 (খ) পল্লী উন্নেন ও েমবাে হবভাগ 
হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
হবোমহরক হবমান পহরবিন ও প থেন মন্ত্রিালে 

০১-১১-

২০০৬ 
১১-০১-

২০০৭ 
১১-০১-২০০৭ 
(পদতযাগ) 

 

 

 

 



- ২ - 
 

 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

মন্ত্রিালে/হবভাগ     হর্সক প থন্ত 

(৯) প্রসফের (এযাহমসরোে) 

সুহফো রিমান 

উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি মন্ত্রিালে 

শ্রম ও কম থেিংস্থান মন্ত্রিালে 

প্রবােী  কল্যাি  ও  সবসদহশক  

কম থেিংস্থান মন্ত্রিালে। 

 

০১-১১-২০০৬ ১১-০১-২০০৭ ১১-০১-২০০৭ 

(পদতযাগ) 

 (১০) হবগম ইোেহমন মূসশ থদ 

 

উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ মহিলা ও হশশু হবষেক মন্ত্রিালে 

প্রার্হমক ও গিহশক্ষা মন্ত্রিালে 

েমাজকল্যাি মন্ত্রিালে। 

 

০১-১১-২০০৬ ১১-০১-২০০৭ ১১-০১-২০০৭ 

(পদতযাগ) 

(১১) হবগম সুলতানা কামাল  উপসদষ্টা ৩১-১০-২০০৬ হশল্প মন্ত্রিালে  

হবজ্ঞান এবিং তথ্য  ও  হ াগাস াগ প্রযুহি  

মন্ত্রিালে 

বস্ত্র ও পাে মন্ত্রিালে। 

 

০১-১১-২০০৬ ১২-১২-২০০৬ ১২-১২-২০০৬ 

   (পদতযাগ) 

 (১২) হমাঃ হজাঃ রুহুল আলম 

হ ৌধুরী 

উপসদষ্টা ১২-১২-২০০৬ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 

(ক) হবদুযৎ হবভাগ 

(খ) জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

হবভাগ। 

খাদ্য ও দুস থাগ ব্যবস্থাপনা 

মন্ত্রিালে, 

হ াগাস াগ মন্ত্রিালে, 

পাব থতয  ট্টগ্রাম হবষেক মন্ত্রিালে। 

 

১২-১২-২০০৬ ১১-০১-২০০৭ ১১-০১-২০০৭ 

(পদতযাগ) 

(১৩) জনাব েহফকুল িক 

হ ৌধুরী  

 

উপসদষ্টা ১২-১২-২০০৬ কৃহষ মন্ত্রিালে 

েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে 

 

১২-১২-২০০৬ ১১-০১-২০০৭ ১১-০১-২০০৭ 

(পদতযাগ) 

(১৪) অধ্যাপক হমাাঃ মঈন 

উহিন খান 

উপসদষ্টা ১২-১২-২০০৬ হশল্প মন্ত্রিালে  

হবজ্ঞান এবিং তথ্য ও হ াগাস াগ প্রযুহি  

মন্ত্রিালে 

বস্ত্র ও পাে মন্ত্রিালে। 

 

১২-১২-২০০৬ ১১-০১-২০০৭ ১১-০১-২০০৭ 

(পদতযাগ) 

(১৫) ডাঃ  হশাসেব আিসমদ  উপসদষ্টা ১২-১২-২০০৬ অর্ থ মন্ত্রিালে 

  (ক) অর্ থ হবভাগ 

  (খ) অর্ থননহতক েম্পকথ হবভাগ 

  (গ) অভযন্তরীি েম্পদ হবভাগ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালোঃ 

  (ক) পহরকল্পনা হবভাগ 

   (খ) বাস্তবােন, পহরবীক্ষি ও 

মূল্যােন   

         হবভাগ 

বাহিজয মন্ত্রিালে 

ডাক ও হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে। 

 

১২-১২-২০০৬ ১১-০১-২০০৭ ১১-০১-২০০৭ 

(পদতযাগ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

প্রধানমন্ত্রী হবগম খাসলদা হজোর েমেকাল   
( ১০ অসটাবর, ২০০১ হর্সক ২৯ অসটাবর, ২০০৬) 

 

 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 
তাহরখ 

মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 

 হবগম খাসলদা হজো প্রধানমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ প্রধানমন্ত্রীর কা থালে 
মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
েিংস্থাপন মন্ত্রিালে 
প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে 
েশস্ত্র বাহিনী হবভাগ 
পাব থতয  ট্টগ্রাম 

হবষেক মন্ত্রিালে 
প্রার্হমক ও গিহশক্ষা  

মন্ত্রিালে 
হবদুযৎ, জ্বালানী ও 

খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে 

১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

 মন্ত্রীগিাঃ       
১। ডাাঃ এ, হকউ, এম, 

বদরুসিাজা হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ১৪-১১-২০০১ ১৪-১১-২০০১ 

(পদতযাগ) 
২। জনাব হমাাঃ োইফুর 

রিমান 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ অর্ থ মন্ত্রিালে  ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ 

 
৩। জনাব আবদুল মান্নান 

ভূ ূঁইো 

 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

৪। জনাব আব্দুল  মহতন 

হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ বস্ত্র মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১  ২৯-১০-২০০৬ 

দপ্তরহবিীন ০৬ -৫-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬  
৫। ডাঃ খন্দকার 

হমাশাররফ হিাসেন 

 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ স্বাস্থয ও পহরবার 

কল্যাি মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

৬। ব্যাহরস্টার মওদুদ 

আিমদ 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ আইন, হব ার ও 

েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 

১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

৭। জনাব মহতউর রিমান 

হনজামী 
মন্ত্রী  ১০-১০-২০০১ কৃহষ মন্ত্রিালে  ১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩  

২৯-১০-২০০৬ হশল্প মন্ত্রিালে 

 

২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 

৮। ব্যাহরস্টার নাজমুল হুদা 

 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

৯। জনাব এম, শামসুল 

ইেলাম 

 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ ভূহম মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ০৬ -৫-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬ 

 তথ্য মন্ত্রিালে ০৬ -৫-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬ 

১০। হ ৌধুরী কামাল ইবসন 

ইউসুফ 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ দুস থাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাি মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ০৬ -৫-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬ 

খাদ্য ও দুস থাগ 

ব্যবস্থাপনা  মন্ত্রিালে 
০৬ -৫-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬ 

১১। জনাব এম, হক, 

আসনাোর  
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হশল্প মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩  

কৃহষ মন্ত্রিালে ২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

১২। জনাব তহরকুল ইেলাম 

  

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ খাদ্য  মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ১১-৩-২০০২  
তথ্য মন্ত্রিালে ১১-৩-২০০২ ০৬- ৫-২০০৪  
পহরসবশ ও বন 

মন্ত্রিালে 
০৬- ৫-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

১৩। জনাব শাজািান 

হেরাজ 

 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ পহরসবশ ও বন 

মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ০৬- ৫-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬ 

বস্ত্র ও পাে মন্ত্রিালে ০৬- ৫-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬ 
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ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহতর তাহরখ 
মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 

১৪। হলাঃ কসন থল আকবর 

হিাসেন (অবাঃ) 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হনৌ পহরবিন মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৫-৬-২০০৬ ২৫-৬-২০০৬ 

(ইসন্তকাল) 

১৫। হবগম খুরশীদ জািান িক মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ মহিলা ও হশশু হবষেক 

মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ১৪-৬-২০০৬ ১৪-৬-২০০৬ 

(ইসন্তকাল) 

১৬। জনাব আবদুল্লাি আল 

হনামান 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ শ্রম ও কম থেিংস্থান 

মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ১১-৩-২০০২ ২৯-১০-২০০৬ 

খাদ্য মন্ত্রিালে ১১-৩-২০০২ ০৬ -৫-২০০৪ 
মৎস্য ও পশুেম্পদ 

মন্ত্রিালে 
০৬ -৫-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬ 

১৭। ইহিহনোর এল, হক 

হেহিকী 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ পাহন েম্পদ মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ ২২-৫-২০০৩ 

১৮। ডাঃ আব্দুল মঈন খান  

 

 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ তথ্য মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ১১-৩-২০০২ ২৯-১০-২০০৬ 
হবজ্ঞান  এবিং তথ্য ও 

হ াগাস াগ প্রযুহি 

মন্ত্রিালে 

১১-৩-২০০২ ২৯-১০-২০০৬ 

১৯। জনাব হমজথা আববাে 

 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ গৃিােি ও গিপূতথ 

মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২০। জনাব োসদক হিাসেন 

হখাকা 
 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ মৎস্য ও পশু েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ ২২-৫-২০০৩ 

২১। জনাব আমীর খেরু মািমুদ 

হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ বাহিজয মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৫-৩-২০০৪ ২৫-৩-২০০৪ 

২২। ব্যাহরস্টার হমাাঃ আহমনুল 

িক 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ ডাক ও হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২৩। আলিাজ্জ্ব আলতাফ 

হিাসেন হ ৌধুরী 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৫-৩-২০০৪ ২৯-১০-২০০৬ 
বাহিজয মন্ত্রিালে ২৫-৩-২০০৪ ২৪-৪-২০০৬ 
দপ্তরহবিীন ২৪-৪-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২৪। জনাব িাহফজ উহিন 

আিম্মদ, বীর হবক্রম 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ পাে মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩  

পাহন েম্পদ মন্ত্রিালে 
 

২২-৫-২০০৩ ২৪-৪-২০০৬ 

বাহিজয মন্ত্রিালে  এবিং 
অহতহরি দাহেসে  পাহন 

েম্পদ মন্ত্রিালে 

২৪-৪-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২৫। জনাব িারুনার রহশদ খান 

মুন্নু 

মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ দপ্তর হবিীন   ২২-৫-২০০৩ 

২৬। ডাঃ ওেমান  ফারুক মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 
২৭। জনাব আলী আিোন 

হমািাম্মাদ মুজাহিদ 
মন্ত্রী ১০-১০-২০০১ েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২৮। জনাব এম, হমারসশদ  খান 
 

মন্ত্রী ১৪-১১-২০০১ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে  ১৫-১১-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

 প্রহতমন্ত্রীগিাঃ       

১। জনাব হমাাঃ লুৎফর রিমান 

খান (আজাদ) 
প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হবজ্ঞান ও প্রযুহি 

মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ১১-৩-২০০২  

শ্রম ও কম থেিংস্থান  

মন্ত্রিালে 
১১-৩-২০০২ ২২-৫-২০০৩  

পাে মন্ত্রিালে ২২-৫-২০০৩ ০৬ -৫-২০০৪  
এনহজও হবষোহদ ০৬ -৫-২০০৪ ০৯-৭-২০০৬  
প্রবােী কল্যাি ও 

সবসদহশক কম থেিংস্থান 

মন্ত্রিালে 

০৯-৭-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২। জনাব হমাাঃ ফজলুর 

রিমান (পেল) 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

৩। জনাব হমাশাসরফ হিাসেন 

শািজািান 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 
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ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহতর 

তাহরখ মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 
৪। হমজর (অবাঃ) হমাাঃ  কামরুল  

ইেলাম 
প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ দপ্তরহবিীন ১১-১০-২০০১ ২০-১২-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ 

প্রবােী কল্যাি ও সবসদহশক 

কম থেিংস্থান মন্ত্রিালে  
২০-১২-২০০১ ০৯-৭-২০০৬ 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে ০৯-৭-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 
৫। জনাব হরসদাোন আিসমদ প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ দপ্তরহবিীন ১০-১০-২০০১ ২৩-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ 

মুহিযুদ্ধ  হবষেক মন্ত্রিালে ২৩-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ 
৬। ব্যাহরস্টার মুিাম্মদ শািজািান 

ওমর  বীর উত্তম 
প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ ভূহম মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ৭-৪-২০০২ ২৯-১০-২০০৬ 

আইন, হব ার ও েিংেদ 

হবষেক মন্ত্রিালে 
৭-৪-২০০২ ২৯-১০-২০০৬ 

৭। মীর হমািাম্মদ নাহের উিীন 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

১১-১০-২০০১ ১৭-১১-২০০৫ ১৭-১১-২০০৫ 

৮। হবগম হেহলমা রিমান প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 
৯। জনাব হরোজ রিমান 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৫-৩-২০০৪ ২৫-৩-২০০৪ 

১০। জনাব আলমগীর কহবর 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ গৃিােি ও গিপূতথ মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ১৬-৫-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 
মহিলা ও হশশু হবষেক 

মন্ত্রিালে 
১৬-৫-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

১১। জনাব হজোউল িক হজো 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

১২। জনাব  আসনাোরুল কবীর 

তালুকদার 
প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ অর্ থ মন্ত্রিালে এবিং  

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২১-৫-২০০৬ ২৯-৯-২০০৬ 

 
হবদুযৎ হবভাগ ২১-৫-২০০৬ ২৯-৯-২০০৬ 

১৩। অধ্যাপক হমাাঃ হরজাউল 

কহরম 
প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি 

মন্ত্রিালে 

১১-১০-২০০১ ৯-১২-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ 

হশল্প মন্ত্রিালে 

 

৯-১২-২০০১ ২২-৫-২০০৩ 

মুহিযুদ্ধ হবষেক মন্ত্রিালে ২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 
১৪। জনাব   এ  হক  এম  

হমাশাররফ হিাসেন 
প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

হবভাগ 
১১-১০-২০০১ ১৮-৬-২০০৫ ১৮-৬-২০০৫ 

১৫। জনাব হমাাঃ লুৎফুজ্জামান 

বাবর 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

১৬। জনাব োলাি উহিন আিমদ 
 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

১৭। জনাব ইকবাল িাোন মািমুদ প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হবদুযৎ হবভাগ ১১-১০-২০০১ ২১-৫-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

 কৃহষ মন্ত্রিালে ২১-৫-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

১৮। হমজথা ফখরুল ইেলাম  
 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ কৃহষ মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ১৮-১১-২০০৫  

 আলমগীর   হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

১৮-১১-২০০৫ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

১৯। জনাব হমাাঃ বরকত উল্যা ভুলু প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ বাহিজয মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ ২২-৫-২০০৩ 

 
২০। জনাব শাহ মুিাম্মদ আবুল  

হিাোইন 
প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ অর্ থ মন্ত্রিালে    ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ 
 

২১। জনাব আমান উল্লাি আমান 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি 

মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 

শ্রম ও কম থেিংস্থান   

মন্ত্রিালে 
২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 

 
 

 

 

 

 



- ৪ - 

 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহতর তাহরখ 

মন্ত্রিালে/হবভাগ    হর্সক প থন্ত 

২২। জনাব এবাদুর রিমান হ ৌধুরী 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ দুস থাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাি মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ ২২-৫-২০০৩ 

২৩। জনাব হমাাঃ আিোনুল িক 

হমাল্লা 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ ডাক ও 

হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 

১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ ২২-৫-২০০৩ 

২৪। জনাব আ ন ম এিছানুল িক 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২৫। জনাব হমজানুর রিমান হেনিা 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ বস্ত্র মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 
স্বাস্থয ও পহরবার 

কল্যাি মন্ত্রিালে 
২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 

২৬। উহকল আব্দুে োত্তার  ভূঞা 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ আইন, হব ার ও 

েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 

১১-১০-২০০১ ৭-৪-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 

ভূহম মন্ত্রিালে ৭-৪-২০০৩ ২২-৫-২০০৩ 

 
মৎস্য ও পশু েম্পদ  

মন্ত্রিালে 
২২-৫-২০০৩ ০৬ -৫-২০০৪ 

ভূহম মন্ত্রিালে 

 

০৬ -৫-২০০৪ ০৩-১০-২০০৬ 

ভূহম মন্ত্রিালে এর 

দাহেসে এবিং হবদুযৎ 

হবভাগ 

০৩-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২৭। এডসভাসকে হগৌতম  ক্রবতী 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ পাহন েম্পদ মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২৮। 
জনাব জাফরুল ইেলাম 

হ ৌধুরী 

 

প্রহতমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ পহরসবশ ও বন 

মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

 উপমন্ত্রীগিাঃ       
১। জনাব মহন স্বপন হদওোন 

 

উপমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ পাব থতয  ট্টগ্রাম 

হবষেক মন্ত্রিালে 
১১-১০-২০০১ ২৯-১০-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 

২। জনাব আোদুল িাহবব (দুলু) 

 

 

উপমন্ত্রী ১০-১০-২০০১  মুনা হেতু হবভাগ ১১-১০-২০০১ ০৩-২-২০০২ 

 

২৯-১০-২০০৬ 

হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ৩-২-২০০২ ২২-৫-২০০৩ 

দুস থাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাি মন্ত্রিালে 
২২-৫-২০০৩ ০৯- ৫-২০০৫ 

খাদ্য ও দুস থাগ 

ব্যবস্থাপনা  মন্ত্রিালে 
০৯- ৫-২০০৫ ২৯-১০-২০০৬ 

৩। এডসভাসকে রুহুল কুদ্দুে 

তালুকদার (দুলু) 

 

 

উপমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 

ভূহম মন্ত্রিালে ২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 

৪। জনাব হমাাঃ আবদুে োলাম 

হপন্টু 
উপমন্ত্রী ১০-১০-২০০১ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১১-১০-২০০১ ২২-৫-২০০৩ ২৯-১০-২০০৬ 

 হশল্প মন্ত্রিালে ২২-৫-২০০৩ ১৩-৩-২০০৬ 

 

তথ্য মন্ত্রিালে ১৩-৩-২০০৬ ২৯-১০-২০০৬ 
 

 

 

 

 

 

 



 

হব,এন,হপ  েরকাসরর আমসল মন্ত্রী/প্রহতমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর পদম থাদাে উপসদষ্টা  

হনসোসগর তাহলকা 
 

 

ক্রহমক 

নিং 
নাম, পদবী   হবষে পদম থাদা হনসোগ  প্রজ্ঞাপন নিং অব্যািহত 

১। 
জনাব োলাি উহিন কাসদর হ ৌধুরী 
উপসদষ্টা  

মন্ত্রীর পদম থাদাে  মাননীে 

প্রধানমন্ত্রীর েিংেদ হবষেক 

উপসদষ্টা 

১১-১০-২০০১ মপহব(সেবা-১)/ 

৭(১)/২০০১/২১৭ 
 

২। অধ্যাহপকা জািানারা হবগম 
উপসদষ্টা  

প্রহতমন্ত্রীর পদম থাদাে  

উপসদষ্টা 
১১-১০-২০০১ মপহব(সেবা-১)/ 

৭(১)/২০০১/২১৮ 
 

৩। জনাব হমািাম্মদ আবুল িাহরছ হ ৌধুরী 
প্রধানমন্ত্রীর রাজননহতক েহ ব 

প্রহতমন্ত্রীর পদম থাদাে  

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর 

রাজননহতক েহ ব 

১১-১০-২০০১ মপহব(সেবা-১)/ 

৭(১)/২০০১/২১৯ 
 

৪। জনাব হরোজ রিমান 
উপসদষ্টা 

প্রহতমন্ত্রীর পদম থাদাে  

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালসের উপসদষ্টা 
২৫-৩-২০০৪ মপহব(সেবা-১)/ 

৭(২)/২০০১/৭০ 
 

৫। জনাব বরকত উল্লযা ভুলু 
উপসদষ্টা 

প্রহতমন্ত্রীর পদম থাদাে  

বাহিজয মন্ত্রিালসের উপসদষ্টা 

এবিং  

২২-৫-২০০৩ মপহব(সেবা-১)/ 

৭(২)/২০০১/৮৭ 
 

মহিলা ও হশশু হবষেক 

মন্ত্রিালসের উপসদষ্টা 
২৪-৪-২০০৬ মপহব(সেবা-১)/ 

৭(২)/২০০১/৮৩ 
৬। জনাব মািমুদুর রিমান 

উপসদষ্টা 
উপমন্ত্রীর পদম থাদাে  

জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

হবভাসগর উপসদষ্টা 

২০-৬-২০০৫ মপহব(সেবা-১)/ 

৭(২)/২০০১/১০২ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

হনদ থলীে তত্ত্বাবধােক েরকাসরর  আমল 

প্রধান উপসদষ্টা হব ারপহত  লহতফুর রিমান 

(১৫-৭-২০০১ িসত ১০-১০-২০০১ প থন্ত ) 
 

 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
মন্ত্রিালে/হবভাগ িইসত প থন্ত 

(১) হব ারপহত  লহতফুর রিমান 

 

 

প্রধান 

উপসদষ্টা 
১৫-৭-২০০১ মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ, 

েিংস্থাপন মন্ত্রিালে, 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে, 
পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে, 
হনব থা ন কহমশন েহ বালে, 
পাব থতয  ট্টগ্রাম হবষেক মন্ত্রিালে। 

 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

(২) ব্যাহরস্টার সেেদ ইশহতোক 

আিসমদ 

  

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ আইন, হব ার ও েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে, 
হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন মন্ত্রিালে। 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

(৩) হব ারপহত হব, হব, রাে 

হ ৌধুরী 

 

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ স্থানীে েরকার, পলীী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে, 
দূস থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাি 

মন্ত্রিালে। 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

(৪) হমজর হজনাসরল মইনুল 

হিাসেন হ ৌধুরী, বীর হবক্রম 

(অবেরপ্রাপ্ত) 

 

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ হশল্প মন্ত্রিালে,  
বাহিজয মন্ত্রিালে, 
ডাক ও হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে। 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

(৫) জনাব এম, িাহফজ উহিন 

খান 

 

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ অর্ থ মন্ত্রিালে, পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে,  পাে মন্ত্রিালে,  বস্ত্র 

মন্ত্রিালে। 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

(৬) সেেদ মঞ্জুর ইলািী 

 

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ কৃহষ মন্ত্রিালে,  হনৌপহরবিি 

মন্ত্রিালে,  মৎস্য ও পশু েম্পদ 

মন্ত্রিালে। 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

(৭) হিসগহডোর প্রসফের আব্দুল 

মাসলক (অবেরপ্রাপ্ত) 

 

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি 

মন্ত্রিালে,  ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে। 
১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

 (৮) জনাব এ, এে, এম, 

শািজািান 

 

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ হশক্ষা মন্ত্রিালে,  প্রার্হমক ও 

গিহশক্ষা হবভাগ,  হবজ্ঞান ও 

প্রযুহি মন্ত্রিালে, 
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে। 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

(৯) জনাব আব্দুল মুেীদ হ ৌধুরী 

 

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ তথ্য মন্ত্রিালে, গৃিােি ও গিপূতথ 

মন্ত্রিালে,  খাদ্য মন্ত্রিালে, 
পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে,  ভূহম 

মন্ত্রিালে। 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

(১০) হবগম হরাসকো আফজাল 

রিমান 

 

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ মহিলা ও হশশু হবষেক মন্ত্রিালে,  

েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে, 
শ্রম ও কম থেিংস্থান মন্ত্রিালে,  

েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে। 

 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

(১১) জনাব এ, হক, এম,  আমানুল  

ইেলাম হ ৌধুরী 

 

উপসদষ্টা ১৬-৭-২০০১ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে,  হ াগাস াগ মন্ত্রিালে, 
পাহন েম্পদ মন্ত্রিালে। 

 

১৬-৭-২০০১ ১০-১০-২০০১ ১০-১০-

২০০১ 

 

 

 

 

 

 



 

আওোমী লীগ েরকাসরর আমল 

( প্রধানমন্ত্রী হশখ িাহেনার েমেকাল) 
(২৩-৬-৯৬ হর্সক ১৫-৭-২০০১ প থন্ত) 

 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
মন্ত্রিালে/হবভাগ     হর্সক প থন্ত 

১। হশখ িাহেনা প্রধানমন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬  প্রধানমন্ত্রীর কা থালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

েশস্ত্র বাহিনী হবভাগ ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ 

মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ 

হেশাল এযাসফোে থ  

হবভাগ 

২৩-৬-১৯৯৬ ২৯-৬-২০০০ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ 

তথ্য মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ 

হনৌপহরবিন  মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ২৯-৬-১৯৯৬ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৪-১-১৯৯৭  

পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে ২৩-০৬-১৯৯৬ ১৩-০১-১৯৯৭ 

পাে মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ২৯-৬-১৯৯৬  

বস্ত্র মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ 

হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ২৯-১-১৯৯৭  

ভূহম মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ২৯-৬-১৯৯৭ 

শ্রম ও জনশহি 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-০৭-২০০১  

েিংস্থাপন মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ 

স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ২৯-৬-১৯৯৬ 

২। জনাব আব্দুে 

োমাদ আজাদ  

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

৩। জনাব হমাাঃ হজল্লুর 

রিমান 

 

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে। 

২৩-৬-১৯৯৬ ২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ 

স্থানীে েরকার হবভাগ 

(স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে) 

২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ 

৪। জনাব এে , এ, 

এম, এে,  

হকবহরো  

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ অর্ থ মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

৫। জনাব এ, এে, 

এই , হক োসদক 

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ (ক)  হশক্ষা মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

(খ)  প্রার্হমক ও 

গিহশক্ষা হবভাগ। 

২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ 

(গ)  হবজ্ঞান ও প্রযুহি 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-১২-১৯৯৮ 

৬। জনাব 

আাঃরাজ্জাক 

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ পাহন েম্পদ মন্ত্রিালে। ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 
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ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর তাহরখ 

    মন্ত্রিালে/হবভাগ     হর্সক প থন্ত  
৭। জনাব হতাফাসেল 

আিসমদ  

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ (ক) বাহিজয মন্ত্রিালে  ২৩-৬-১৯৯৬ ২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ 

(খ)   হশল্প মন্ত্রিালে। ২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ 

৮। 

 

হলাঃ হজনাসরল 

(অবাঃ) হমািাম্মদ 

নূরউিীন খান  

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ হবদুযৎ, জ্বালানী ও 

খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে  

২৩-৬-১৯৯৬  

 

২৯-৩-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

দপ্তরহবিীন  ২৯-৩-৯৮ ২৩-১২-১৯৯৮ 

হবজ্ঞান ও প্রযুহি 

মন্ত্রিালে 

২৩-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

৯। হমজর (অবাঃ) 

রহফকুল 

ইেলাম,বীর উত্তম 

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৯ 

 

১১-৩-১৯৯৯ ১২-১-২০০০ 

দপ্তর হবিীন ১১-৩-১৯৯৯ ১২-১-২০০০ 

১০। জনাব হমািাম্মদ 

নাহেম 

  

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬  ডাক ও 

হেহলস াগাস াগ  

মন্ত্রিালে  

২৩-৬-১৯৯৬ 

১১-৩-১৯৯৯ 

১১-৩-১৯৯৯ 

১৫-৭-২০০১ 

১৫-৭-২০০১ 

গৃিােন ও গিপূতথ 

মন্ত্রিালে  

( অহতাঃ দাহেে ) 

২৩-৬-১৯৯৬ ১১-৩-১৯৯৯ 

 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

 

১১-৩-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ 

১১। হবগম মহতো 

হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬  কৃহষ মন্ত্রিালে 

 

২৩-৬-১৯৯৬ 

২৯-১২-১৯৯৯ 

২৯-১২-১৯৯৯ 

১৫-৭-২০০১ 

১৫-৭-২০০১ 

 খাদ্য মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ২৯-১২-১৯৯৯ 

দুস থাগ ব্যাবস্থাপনা ও 

ত্রাি মন্ত্রিালে  

২৩-৬-১৯৯৬ ১৪-১-১৯৯৭ 

১২। জনাব আসনাোর 

হিাসেন  

মন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

১৩। জনাব োলাি 

উহিন ইউসুফ 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৯৬ স্বাস্থয ও পহরবার 

কল্যাি মন্ত্রিালে  

২৯-৬-১৯৯৬ ২৯-১২-১৯৯৯ ৬-১০-২০০০ 

দপ্তর হবিীন ২৯-১২-১৯৯৯ ৬-১০-২০০০ 
১৪। জনাব আ ে ম  

আবদুর রব  

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৯৬ হনৌপহরবিন মন্ত্রিালে ২৯-৬-১৯৯৬ ২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

    মৎস্য ও পশুেম্পদ 

মন্ত্রিালে 

২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১  

১৫। সেেদা োসজদা 

হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ১৪-১-১৯৯৭ পহরসবশ ও বন 

মন্ত্রিালে 

১৪-১-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

১৬। জনাব আবদুল 

মহতন খেরু 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ 

 

আইন, হব ার ও 

েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ১৪-১-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ 

  মন্ত্রী ১৪-১-১৯৯৭ আইন, হব ার ও 

েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 

১৪-১-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ পদতযাগ 
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ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

    মন্ত্রিালে/হবভাগ     হর্সক প থন্ত  

১৭। জনাব এম, এ, 

মান্নান 

প্রহতমন্ত্রী ২৯-৬-১৯৯৬ 

 

শ্রম ও জনশহি 

মন্ত্রিালে  

২৯-৬-১৯৯৬ ৩১-১২-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ 

 

 মন্ত্রী ৩১-১২-১৯৯৭ শ্রম ও জনশহি 

মন্ত্রিালে  

৩১-১২-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ 

১৮। ইহিহনোর 

হমাশাররফ 

হিাসেন   

মন্ত্রী ৩১-১২-৯৭  হবোমহরক হবমান  

 পহরবিন ও প থেন   

 মন্ত্রিালে 

৩১-১২-১৯৯৭ 

 

১১-৩-১৯৯৯ 

 

১৫-৭-২০০১ 

গৃিােি ও গিপূতথ  

মন্ত্রিালে 

১১-৩-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ 

১৯। জনাব কল্প রিন 

 াকমা 

মন্ত্রী ৩১-১২-৯৭ দপ্তরহবিীন ৩১-১২-১৯৯৭ ২১-৭-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

পাব থতয  ট্টগ্রাম 

হবষেক মন্ত্রিালে 

২১-৭-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

২০। জনাব আহমর 

হিাসেন আমু 

 

মন্ত্রী ২৮-১২-৯৯ খাদ্য মন্ত্রিালে ২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

২১। জনাব হমাাঃ 

আব্দুল জহলল 

মন্ত্রী ২৮-১২-৯৯ বাহিজয মন্ত্রিালে ২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

২২। জনাব হশখ 

ফজলুল কহরম 

হেহলম 

 

মন্ত্রী ২৮-১২-৯৯ স্বাস্থয ও পহরবার 

কল্যাি মন্ত্রিাল   

২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

প্রহতমহন্ত্রগিাঃ 
1|  ডাাঃ হমাজাসম্মল 

হিাসেন 

প্রহতমন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬  মহিলা ও হশশু 

হবষেক মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

 েমাজ কল্যাি 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০০ 

২। শ্রী েতীশ  ন্দ্র 

রাে 

প্রহতমন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ মৎস্য ও পশু েম্পদ 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

প্রার্হমক ও 

গিহশক্ষা হবভাগ  

২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

৩। জনাব ওবােদুল 

কাসদর 

প্রহতমন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ যুব ও ক্রীড়া 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

েিংস্কৃহত হবষেক 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬  

৪। জনাব হমাাঃ 

আবুল িাোন 

হ ৌধুরী কােছার 

প্রহতমন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে  

 

২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ৪ - 

 

 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর তাহরখ 
    মন্ত্রিালে/হবভাগ     হর্সক   

৫। আলিাজ্ব সেেদ 

আবুল হিাসেন 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৩-৬-৯৬ স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে। 

২৩-৬-১৯৯৬ ১৭-৮-১৯৯৭ ১৭-৮-১৯৯৭ 

পদতযাগ 

৬। মাওলানা হমাাঃ 

নুরূল ইেলাম 

প্রহতমন্ত্রী ২৩-৬-১৯৯৬ ধম থ হবষেক  

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

৭। জনাব আফোর 

উহিন আিমদ 

খান 

প্রহতমন্ত্রী ২৩-৬-৯৬ গৃিােন ও গিপূতথ 

মন্ত্রিালে 

২৩-৬-১৯৯৬ ১৮-২-১৯৯৭ ১৮-২-১৯৯৭ 

(পদতযাগ) 

৮। জনাব এ, হক, 

ফােজুল িক 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৯-৬-১৯৯৬  পাে মন্ত্রিালে ২৯-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

  বস্ত্র মন্ত্রিালে ১৬-৭-১৯৯৬ ৩১-১২-১৯৯৭ 

৯। আলিাজ্ব রাসশদ 

হমাশারফ 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৯-৬-১৯৯৬ ভূহম মন্ত্রিালে ২৯-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

১০। অধ্যাপক আবু 

োইহেদ 
 

প্রহতমন্ত্রী ২৯-৬-১৯৯৬ তথ্য মন্ত্রিালে ২৯-৬-১৯৯৬ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

১১। অধ্যাপক ডাাঃ 

এম আমান 

উল্লাি 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৪-১-৯৭ স্বাস্থয ও পহরবার 

কল্যাি মন্ত্রিালে 

১৪-১-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

১২। তালুকদার আাঃ 

খাসলক 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৪-১-৯৭ দুস থাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাি মন্ত্রিালে  

 

১৪-১-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

১৩। ডাঃ মিীউিীন 

খান আলমগীর 

  

প্রহতমন্ত্রী ১৪-১-৯৭ 

 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে  

 

১৪-১-১৯৯৭ 

৩১-১২-১৯৯৭ 

৩১-১২-১৯৯৭ 

১৫-৭-২০০১ 

১৫-৭-২০০১ 

 হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

২৯-১-১৯৯৭ ৩১-১২-১৯৯৭ 

 হবজ্ঞান ও প্রযুহি 

মন্ত্রিালে 

৩১-১২-১৯৯৭ ২৩-১২-১৯৯৮  

১৪। অধ্যাহপকা 

হজনাতুন হনো 

তালুকদার  

উপমন্ত্রী ১৪-১-৯৭  

 

প্রার্হমক ও গিহশক্ষা 

হবভাগ 

১৪-১-১৯৯৭ ৩১-১২-১৯৯৭ ২৪-১২-১৯৯৮ 

 

প্রহতমন্ত্রী ৩১-১২-৯৭ 

  

প্রার্হমক ও গিহশক্ষা 

হবভাগ ।   

৩১-১২-১৯৯৭ ২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

মহিলা ও হশশু 

হবষেক মন্ত্রিালে 

২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

১৫। জনাব 

হমাফাজ্জল 

হিাসেন হ ৌধুরী 

(মাো) 

প্রহতমন্ত্রী ৩১-১২-৯৭ স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

৩১-১২-১৯৯৭ ২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

হনৌ-পহরবিন 

মন্ত্রিালে 

২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১  

 

 

 

 

 



- ৫ - 

 
ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর তাহরখ 
    মন্ত্রিালে/হবভাগ     হর্সক প থন্ত  

১৬। অধ্যাপক রহফকুল 

ইেলাম 
প্রহতমন্ত্রী ৩১-১২-৯৭ হবদুযৎ, জ্বালানী ও 

খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 

৩১-১২-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

১৭। জনাব আ, খ, ম, 

জািাঙ্গীর 

হিাোইন 

প্রহতমন্ত্রী ৩১-১২-৯৭ বস্ত্র মন্ত্রিালে ৩১-১২-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

১৮। ডাাঃ হমাাঃ 

আলাউহিন 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৭-২-৯৮ পাহন েম্পদ 

মন্ত্রিালে  

 

১৭-২-১৯৯৮ ১১-১০-১৯৯৯ 

(েিংেদ 

েদস্যপদ 

বাহতল) 

২৬-২-২০০০ 

(মৃতুযবরি) 

প্রহতমন্ত্রী ২৮-১২-১৯৯৮ গৃিােি ও গিপূতথ 

মন্ত্রিালে 

২৯-১২-১৯৯৯ ২৬-২-২০০০ 

১৯। এডসভাসকে হমাাঃ 

রিমত আলী 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৮-১২-৯৯ পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে হবভাগ  

(স্থানীে েরকার, 

পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে) 

২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

২০। জনাব  এই , এন, 

আহশকুর রিমান 

 

প্রহতমন্ত্রী 

 

২৮-১২-১৯৯৯ পহরসবশ ও বন 

মন্ত্রিালে 

২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

২১। জনাব হমাাঃ 

আহনছুল িক 

হ ৌধুরী 

 

প্রহতমন্ত্রী 

 

২৮-১২-১৯৯৯ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

২২। জনাব হমাাঃ 

আবদুর হরৌফ 

হ ৌধুরী 

 

প্রহতমন্ত্রী 

 

২৮-১২-১৯৯৯ ডাক ও 

হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 

২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

২৩। অধ্যাপক হমাাঃ 

আব্দুল কুদ্দুে 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৮-১২-১৯৯৯ মৎস্য ও পশু েম্পদ    

মন্ত্রিালে 

২৯-১২-১৯৯৯ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

২৪। সেেদ আশরাফুল 

ইেলাম 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ৬-১-২০০০ হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

৬-১-২০০০ ১৫-৭-২০০১ ১৫-৭-২০০১ 

উপমহন্ত্রগিাঃ 
১। 

 
জনাব ধীসরন্দ্র 

হদবনার্ শমু্ভ 
উপমন্ত্রী ১৪-১-১৯৯৭ হনৌপহরবিন 

মন্ত্রিালে 

১৪-১-১৯৯৭ ৩১-১২-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ 

খাদ্য মন্ত্রিালে ৩১-১২-১৯৯৭ ১৫-৭-২০০১ 

২। জনাব োসবর 

হিাসেন হ ৌধুরী 
উপমন্ত্রী ৩১-১২-১৯৯৭ হনৌপহরবিন 

মন্ত্রিালে 

৩১-১২-৯৭ ২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে। 

২৪-১২-১৯৯৮ ১৫-৭-২০০১ 

৩। জনাব হমাাঃ 

িাহেবুর রিমান 

স্বপন 

উপমন্ত্রী ৯-২-১৯৯৮ হশল্প মন্ত্রিালে 

 

৯-২-১৯৯৮ ১১-১০-১৯৯৯ ১১-১০-১৯৯৯ 

(েিংেদ েদস্যপদ 

বাহতল) 
 



 

 

আওোমীলীগ েরকাসরর আমসল মন্ত্রী/প্রহতমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর পদম থাদাে 

উপসদষ্টা/স োরম্যান হনসোগ এর তাহলকা 

 

ক্রহমক 

নিং 
নাম, পদবী   হবষে পদম থাদা হনসোগ  প্রজ্ঞাপন নিং অব্যািহত/ 

পদতযাগ 
১। 

জনাব সুরহিত হেন গুপ্ত 

উপসদষ্টা  

 

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর েিংেদ হবষেক 

উপসদষ্টা  
(মন্ত্রীর পদম থাদা) 

১০-৭-১৯৯৬ 

 

 
৪-০১-২০০০ 

৫(১)/৯৬-মপহব 

(সেবা-১)/১৫০ 

 
৫(১)৯৬-মপহব 

(সেবা-১)/৪ 

 

২। ডাাঃ এে এ মাসলক 
উপসদষ্টা  

 

মন্ত্রী পদম থাদাে রাজননহতক 

উপসদষ্টা 
১-৩-১৯৯৭ ৫(১)/৯৭-মপহব 

(সেবা-১)/৮৪ 
 

৩। কাজী জাফর উল্যা 
হ োরম্যান,  
হরলাসেঞ্চ গ্রুপ 

প্রাইসভোইসজশন হবাসড থর 
হ োরম্যান 

প্রহতমন্ত্রীর পদম থাদা 

২১-০৪-১৯৯৭ মপহব-

প্রশাউ/প্রাঃসবাড থ-

১(১)/৯৭ 

 

 

৪। জনাব কল্পরিন  াকমা 
পাব থতয খাগড়াছহড় হজলার েিংেদ 

েদস্য। 

বািংলাসদশী উপজাতীে শরনার্ীসদর 

েরকার হ াহষত প্রাসকজ সুহবধা   

বাস্তবােসন েিােতা ও প থসবক্ষি 

েিােতা োস্ক হফাসে থর হ োরম্যান 

প্রহতমন্ত্রীর পদম থাদা। 

১০-০৫-১৯৯৭ ২(৪১)৯১-মপহব 
(সেবা-১) 

 

৫।  কাজী ফজলুর রিমান 
হ োরম্যান 

 

মন্ত্রীর পদম থাদাে  
জনেিংস্কার কহমশসনর হ োরম্যান 

১১-০৬-১৯৯৭ ১১(২)৯৭-মপহব 
(সেবা-১)/২১৪ 

 

৬। জনাব এ এম আহনসুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর কা থালসের োসর্ েিংযুি 
কৃহষ ও খাদ্য পরামশ থক 

(এডভাইজার)  
মন্ত্রীর পদম থাদা। 

০৫-০৩-১৯৯৮ মপহব (সেবা-

১)/১০ 
 

৭। জনাব এ টি এম শামসুল িক 
হ োরম্যান 

 

মন্ত্রীর পদম থাদাে  
জনেিংস্কার কহমশসনর হ োরম্যান 

১৮-৫-১৯৯৮ মপহব(সেবা-১) 
/ ২(৬)৯৮/১৫৩ 

 

৮। জনাব হজযাহতহরন্দ্র হবাহধহপ্রে লারমা পাব থতয  ট্রগ্রাম আঞ্চহলক পহরষসদর 

হ োরম্যান  
প্রহতমন্ত্রীর পদম থাদা। 

১৭-০২-১৯৯৯ ২(৪১)৯১ 

মপহব(সেবা-

১)/(মাশ-২)৩৪ 

 

৯। জনাব খন্দকার আোদুজ্জামান  
এম হপ (এডভাইজার) 
উপসদষ্টা 

প্রধানমন্ত্রীর কা থালসের োসর্  
েিংযুি 

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর উপসদষ্টা 
(এডভাইজার) 

২৫-৩-১৯৯৯ মপহব(সেবা-১) 
/ ২(৩)৯৮/৮৮ 

 

১০। জনাব বীর বািাদুর পাব থতয  ট্টগ্রাম উন্নেন হবাসড থর 

হ োরম্যান  
প্রহতমন্ত্রীর পদম থাদা। 

০৬-০৬-১৯৯৯ ৬(১)৯৮৮মপহব(

হেবা-১)/১৩৭ 
 

১১। জনাব হমাাঃ হমাকাসম্মল িক 
হবহনসোগ হবাসড থর হনব থািী 

হ োরম্যান 

মন্ত্রীর পদম থাদাে হবহনসোগ হবাসড থর 

হনব থািী হ োরম্যান 
১৭-৮-১৯৯৯ মপহব(সেবা-১)/ 

২(২)৯৯/২১৯ 
০২-৮-২০০১ 
পদতযাগ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

হনদ থলীে তত্ত্বাবধােক েরকাসরর আমল 

প্রধান উপসদষ্টা হব ারপহত মুিাম্মদ িাহববুর রিমান ( ৩০হশ মা থ, ১৯৯৬ িসত  ২৩হশ জুন, ১৯৯৬ ) 
 

 

 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম িসত প থন্ত 

1.  হব ারপহত মুিাম্মদ িাহববুর 

রিমান 

 

প্রধান 

উপসদষ্টা 
৩০-৩-১৯৯৬ ক.    মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ      

খ.     েিংস্থাপন মন্ত্রিালে 

গ.স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

 .পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

ঙ.তথ্য মন্ত্রিালে 

 .হনব থা ন কহমশন েহ বালে 

গ.সেশাল এযাসফোে থ  

       হবভাগ 

৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

2.  সেেদ ইশহতোক আিমদ, 

ব্যাহরষ্টার 

 

উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক.  আইন, হব ার ও েিংেদ   

     হবষেক মন্ত্রিালে 
খ.  স্থানীে েরকার, পল্লী  

     উন্নেন ও েমবাে মন্ত্রিালে 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

3.  প্রসফের মুিাম্মদ ইউনূে 

 

উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক. হবজ্ঞান ও প্রযুহি মন্ত্রিালে 

খ. প্রার্হমক ও গিহশক্ষা হবভাগ,  

গ. পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

4.  অধ্যাপক হমাাঃ শামসুল িক 

 

উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক. হশক্ষা মন্ত্রিালে 

খ. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে 

গ.  েিংস্কৃহত হবষেক  মন্ত্রিালে 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

5.  জনাব হশগুফ তা বখ ত্  

হ ৌধুরী  

 

উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক. হশল্প মন্ত্রিালে খ. বাহিজয মন্ত্রিালে গ. 

পাে মন্ত্রিালে  . বস্ত্র মন্ত্রিালে 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

6.  জনাব এ, হজড, এম, 

নাহছরুহিন  

 

উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক. কৃহষ মন্ত্রিালে  

খ. খাদ্য মন্ত্রিালে 

গ. মৎস্য ও পশু েম্পদ 

    মন্ত্রিালে  . দুস থাগ ব্যবস্থাপনা ও  

    ত্রাি মন্ত্রিালে 

ঙ. ভূহম মন্ত্রিালে 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

7.  হমজর হজনাসরল (অবাঃ) 

আবদুর রিমান খান 
উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক. স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি  

    মন্ত্রিালে  

খ. ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

8.  ডাঃ ওোহিদ উহিন মািমুদ  

 

উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক. অর্ থ মন্ত্রিালে  

খ. পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

9.  সেেদ মনজুর ইলািী 

 

উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক. হ াগাস াগ মন্ত্রিালে খ. হনৌ পহরবিন 

মন্ত্রিালে 

গ. হবোমহরক হবমান    

    পহরবিন ও প থেন 

    মন্ত্রিালে  

 . ডাক ও হেহলস াগাস াগ  

    মন্ত্রিালে  

ঙ. গৃিােন ও গিপূতথ  

    মন্ত্রিালে 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

10.  ডাঃ নাজমা হ ৌধুরী 

 

উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক. শ্রম ও জনশহি  

    মন্ত্রিালে 

খ. েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে 

গ. মহিলা ও হশশু হবষেক  

    মন্ত্রিালে 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

11.  ডাঃ জাহমলুর হরজা হ ৌধুরী 

 

উপসদষ্টা ০৩-৪-১৯৯৬ ক. হবদুযৎ, জ্বালানী  ও  

    খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে  

খ. পাহন েম্পদ মন্ত্রিালে 

 

০৩-৪-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ ২৩-৬-১৯৯৬ 

 

 

 

 

 



 
হবএনহপ েরকাসরর আমল ( প্রধানমন্ত্রী হবগম খাসলদা হজোর েমেকাল ) 

১৯হশ  মা থ, ১৯৯৬  হর্সক  ৩০হশ  মা থ, ১৯৯৬ 

 
ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 

১. হবগম খাসলদা হজো 

 

প্রধানমন্ত্রী 

 

১৯-৩-১৯৯৬ মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ; 
েিংস্থাপন মন্ত্রিালে; 
প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে; 
হেশাল এযাসফোে থ 

হবভাগ; 
প্রার্হমক ও গিহশক্ষা 

হবভাগ। 

১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

২. জনাব এ, এে, এম, 
 হমাস্তাহফজুর রিমান 

 

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৩. জনাব হমাাঃ োইফুর রিমান 

 

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ অর্ থ মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৪. জনাব আবদুে োলাম  

তালুকদার 

 

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে মন্ত্রিালে  
১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৫. জনাব অহল আিমদ, বীর 

হবক্রম,   

 

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ 

েম্পদ মন্ত্রিালে 
১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৬. হ ৌধুরী কামাল ইবসন ইউসুফ 

 

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি 

মন্ত্রিালে  

 

১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৭. জনাব তহরকুল ইেলাম 

 

 

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ ডাক ও হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 
১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৮. জনাব আবদুল মহতন হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৯. ডাঃ খন্দকার হমাশাররফ 

হিাসেন   

 

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

১০ ব্যাহরষ্টার হমাাঃ রহফকুল 

ইেলাম হমো 

 

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 
হবজ্ঞান ও প্রযুহি মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

১১. 

 

 

জনাব আাঃ মান্নান ভূ ূঁইো 

  

মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ কৃহষ মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 
খাদ্য মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 
পাহন েম্পদ মন্ত্রিালে 

 

১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

১২. ব্যাহরষ্টার জহমর উহিন 

েরকার 
মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ আইন, হব ার ও েিংেদ 

হবষেক মন্ত্রিালে 

 

১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

১৩. জনাব আবদুল্লাি আল-হনামান মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ মৎস্য ও পশু েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে 

 

১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

১৪. জনাব হমজথা আববাে মন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ ভূহম মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 
গৃিােি ও গিপূতথ মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 
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ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 
তাহরখ 

মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 

 প্রহতমন্ত্রী       

১. জনাব োসদক হিাসেন  

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

২. হমজর (অবাঃ) আাঃ মান্নান 

 

প্রহতমন্ত্রী  ১৯-৩-১৯৯৬ হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৩. জনাব লুৎফর রিমান খান 

 

প্রহতমন্ত্রী  ১৯-৩-১৯৯৬ হশল্প মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৪. অধ্যাহপকা জািানারা হবগম 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৫. হমসেে োসরাোরী রিমান 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ মহিলা ও হশশু হবষেক 

মন্ত্রিালে 
১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

৬. জনাব িারুন-আল-রশীদ 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ দুস থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাি 

মন্ত্রিালে 
১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

    শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬  

৭. জনাব হমাাঃ ফজলুর রিমান  

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

    েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬  

৮. জনাব হমাাঃ আহমনুল িক 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ েিংস্থাপন মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

    তথ্য মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬  

৯. ডাঃ আব্দুল  মঈন খান 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

১০. জনাব শাজািান হেরাজ 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ হনৌপহরবিন মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

১১. জনাব হরদওোন আিমদ 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৩-১৯৯৬ বস্থ মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

    পাে মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬  

১২. হমজর(অবাঃ) িাহফজুহিন আিসমদ, 

বীর হবক্রম 

 

প্রহতমন্ত্রী  ১৯-৩-১৯৯৬ বাহিজয মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

১৩. জনাব আমান উল্লাি আমান 

 

প্রহতমন্ত্রী  ১৯-৩-১৯৯৬ হশক্ষা মন্ত্রিালে 

 

১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

    হবজ্ঞান ও প্রযুহি মন্ত্রিালে ১৯-৩-১৯৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
হবএনহপ েরকাসরর আমল  

 প্রধানমন্ত্রী হবগম খাসলদা হজোর েমেকাল ) 

 ২০হশ  মা থ, ১৯৯১ হর্সক  ১৯হশ  মা থ, ১৯৯৬ প থন্ত 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

    মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত তাহরখ 
1.  হবগম খাসলদা 

হজো 

 

প্রধান 

মন্ত্রী 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

(১২তম 

েিংসশাধনী  

কা থকর িওোর 

পর) 

েিংস্থাপন মন্ত্রিালে 

 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯-৯-১৯৯১ 

  ১৯-৩-১৯৯৬ 

   তথ্য মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১  

    হবদুযৎ, জ্বালানী  ও 

খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১  

    মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬  

    প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬  

2.  হমজথা হগালাম 

িাহফজ 

 

 

মন্ত্রী ২০-০৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

আইন ও হব ার 

মন্ত্রিালে 

২০-০৩-৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

3.  ডাাঃ এ হকউ এম 

বদরুসিাজা 

হ ৌধুরী 

মন্ত্রী ২০-০৩-১৯৯১ হশক্ষা মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

    েিংস্কৃহত হবষেক 

মন্ত্রিালে 

(অহতহরি দাহেে) 

২৭-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১  

4.  হমজর হজনাসরল 

(অবাঃ) হমাাঃ 

মহজদ-উল-িক 

মন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

কৃহষ মন্ত্রিালে  

 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

২৭-৬-১৯৯৫ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

    হে , পাহন উন্নেন 

ও বন্যা মন্ত্রিালে। 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 
 

5.  জনাব এ, এে, 

এম, হমাস্তাহফজুর 

রিমান 

 

মন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

6.  জনাব হমাাঃ 

োইফুর রিমান 

  

মন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

অর্ থ মন্ত্রিালে  ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

    পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১  

 
7.  জনাব আবদুে 

োলাম  

তালুকদার 

 

মন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

স্থানীে েরকার, 

পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

8.  জনাব অহল 

আিমদ, বীর 

হবক্রম,   

 

মন্ত্রী ২০-০৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

হ াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 



- ২ - 

 

ক্রহমক 

নিং 
নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

    মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত তাহরখ 
9.  জনাব 

হমািাম্মদ 

হকরামত আলী 

মন্ত্রী ২০-০৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 
বাহিজয মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ২৯-৭-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

    হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে ২৯-৭-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১  

 

 
   ডাক ও হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 

১৯-৯-১৯৯১ ১৪-৮-১৯৯৩  

 

 
   ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১৪-৮-১৯৯৩ ১৮-১০-১৯৯৫  

 

 
   হকান হনর্রদ থষ্ট মন্ত্রিালসের 

দাহেে ব্যহতসরসক 

১৮-১০-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬  

10.  জনাব এম, হক, 

আসনাোর  

মন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ২৯-৭-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

  ১৯-৩-১৯৯৬ 

    বাহিজয মন্ত্রিালে ২৯-৭-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৩-৮-১৯৯৩ 
 

    হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে ১৩-৮-১৯৯৩ ১৮-১০-১৯৯৫  

    হবজ্ঞান ও প্রযুহি মন্ত্রিালে ১৮-১০-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬  

11.  জনাব  শামসুল 

ইেলাম খান 

 

মন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

হশল্প মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১২-৯-১৯৯৩ 

১২-৯-১৯৯৩ 

12.  হ ৌধুরী কামাল 

ইবসন ইউসুফ 

 

মন্ত্রী ২০-০৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি 

মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

13.  জনাব তহরকুল 

ইেলাম 

 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১  

 

েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

 

১৯-৯-১৯৯১ 

 

    মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

 

 

  মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ 

 

১৪-৮-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৩ 

    মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ 

 

১৪-৮-১৯৯৩  

    ডাক ও হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 

১৪-৮-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৩  

14.  জনাব হমাাঃ 

শামসুল ইেলাম 

 

  

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১  ডাক ও হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

 মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ খাদ্য মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৩-৯-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬ 

 বাহিজয মন্ত্রিালে ১৩-৯-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬  

 তথ্য মন্ত্রিালে 

(অহতহরি দাহেে) 

৪-১১-১৯৯৪ ১৯-৩-১৯৯৬  

15.  ব্যাহরষ্টার 

নাজমুল হুদা 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১  খাদ্য মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 
মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ তথ্য মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ৫-১১-১৯৯৪ ৫-১১-১৯৯৪ 

16.  জনাব আবদুল 

মহতন হ ৌধুরী 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১    ১৯-৯-১৯৯১ 
মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

 

 

 

 

 

 



-৩- 

 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

    মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত  
17.  ডাঃ খন্দকার 

হমাশাররফ 

হিাসেন  

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

 

 

হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ 

েম্পদ মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ 

েম্পদ মন্ত্রিালে 

১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

18.  ব্যাহরষ্টার হমাাঃ 

রহফকুল ইেলাম 

হমো  

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১  শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ পূতথ মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

19.  জনাব আাঃ মান্নান 

ভূ ূঁইো 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

 

পাে মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১০-১-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬ 

খাদ্য মন্ত্রিালে ১০-১-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬  

কৃহষ মন্ত্রিালে 

(অহতহরি দাহেে) 

২৭-৬-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬  

20.  ব্যাহরষ্টার জহমর 

উহিন েরকার 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১  

 

ভূহম মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১  

 

২৮-৮-১৯৯১ ২৮-৮-১৯৯১ 

মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

21.  জনাব আবদুল্লাি 

আল-হনামান 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১  

 

পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে  ২০-৩-১৯৯১ 

 

১৯-৯-১৯৯১ 

 

 

  মৎস্য ও পশু েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
   

মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৩-৯-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৩ 

  মৎস্য ও পশু েম্পদ 

মন্ত্রিালে 

১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

মন্ত্রী ১৯-৩-৯৬ পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে ১৯-৩-৯৬ ৩০-৩-৯৬ ৩০-৩-১৯৯৬ 

  মৎস্য ও পশু েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
   

22.  জনাব আ, ে, ম, 

িান্নান শাি 

মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ পাে মন্ত্রিালে 

 

১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

23.  জনাব এ, এম, 

জহির উহিন খান 

মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১২-৯-১৯৯৩ ০৪-৪-১৯৯৫ 

    হশল্প মন্ত্রিালে ১২-৯-১৯৯৩ ০৪-৪-১৯৯৫  

24.  জনাব আকবর 

হিাসেন 

মন্ত্রী ১৩-৯-১৯৯৩ পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে ১৩-৯-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

25.  মীর শওকত আলী 

 

মন্ত্রী ১৩-৯-১৯৯৩ খাদ্য মন্ত্রিালে ১৩-৯-১৯৯৩ ১০-১-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬ 

শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১০-১-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬  

 প্রহতমন্ত্রী       
১. হপ্রহিপাল 

হমািাম্মদ ইউনুে 

খান 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

হশক্ষা মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

২২-১১-১৯৯৪ 

২২-১১-১৯৯৪ 

(মৃতুযবরি) 

২. জনাব হমাাঃ কহবর 

হিাসেন  

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন 

ও েমবাে মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৯১ 

 

১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ 

    ভূহম মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬  
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ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ     মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 
৩. জনাব মহজবুর 

রিমান 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

অর্ থ মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

৪. হশখ রাজ্জাক 

আলী 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

 

আইন ও হব ার মন্ত্রিালে ২০-০৩-৯১ 

 

০৬-৪-১৯৯১ ০৬-৪-১৯৯১ 

৫ অধ্যাপক এম, এ, 

মান্নান 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৪-৮-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬ 

    হবজ্ঞান ও প্রযুহি 

মন্ত্রিালে 

১৪-৮-১৯৯৩ ১৮-১১-১৯৯৫  

    ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১৮-১১-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬  
৬. হমজথা আববাে প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৭-৫-১৯৯১ ১৭-৫-১৯৯১ 

৭. জনাব োসদক 

হিাসেন 

প্রহতমন্ত্রী ১৭-৫-১৯৯১ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ১৭-৫-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

৮. জনাব হমাাঃ নুরুল 

হুদা 

প্রহতমন্ত্রী 

 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

তথ্য মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

১২-৬-১৯৯৩ 

    েিংস্থাপন মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১২-৬-১৯৯৩  
৯. হমজর (অবাঃ) 

আাঃ মান্নান 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

বস্ত্র মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১০-১-১৯৯৫ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

 হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

১০-১-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬  

১০. জনাব হমাাঃ 

আনছার আলী 

হেহিকী 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

মন্ত্রিালে। 

২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

১১. জনাব হমাাঃ 

ওেমান গহি খান 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ েিংস্থাপন মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৯-১৯৯১ 

 

১২. জনাব আবদুল 

মান্নান 

 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১০-১-১৯৯৫ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

    বস্ত্র মন্ত্রিালে ১০-১-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬  
১৩. জনাব লুৎফর 

রিমান খান 

  

প্রহতমন্ত্রী ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

ত্রাি মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৩-৯-১৯৯৩ 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

    হশল্প মন্ত্রিালে ১৩-৯-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬  
১৪. অধ্যাহপকা 

জািানারা হবগম 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

১৫. হমসেে োসরাোরী 

রিমান 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৪-৮-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬ 

    মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ 

১৪-৮-১৯৯৩ 

১৪-৮-১৯৯৩ 

১৯-৩-১৯৯৬ 
 

১৬ জনাব িারুন-

আল-রশীদ  

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৩-৯-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬ 

   ত্রাি মন্ত্রিালে ১৩-৯-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬  
১৭ জনাব হমাাঃ 

ফজলুর রিমান 

(পেল) 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১৯-৯-১৯৯১ ১৪-৮-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬ 

   েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে ১৪-৮-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬  
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ক্রহমক 

নিং 
নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ     মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 

১৮. জনাব হমাশাসরফ 

হিাসেন শািজািান 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ হে , পাহন উন্নেন ও 

বন্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯. জনাব গসেশ্বর রাে  

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ পহরসবশ ও বন 

মন্ত্রিালে 

১৯-৯-১৯৯১ 

১৩-৯-১৯৯৩ 

 

১৩-৯-১৯৯৩ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

১৯-৩-১৯৯৬ 

    মৎস্য ও পশু েম্পদ 

মন্ত্রিালে 

১৯-৯-১৯৯১ ১৩-৯-১৯৯৩  

২০. জনাব হমাাঃ আহমনুল 

িক 

প্রহতমন্ত্রী ১৪-১০-১৯৯১ আইন, হব ার ও 

েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 

১৪-১০-১৯৯১ ১২-৬-১৯৯৩ 

 

১৯-৩-১৯৯৬ 

    েিংস্থাপন মন্ত্রিালে ১২-৬-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬  

২১. ডাঃ আব্দুল মঈন খান 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৩-৯-১৯৯৩ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১৩-৯-১৯৯৩ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

২২. জনাব শাজািান 

হেরাজ 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৮-১০-১৯৯৫ হনৌ পহরবিন মন্ত্রিালে ১৮-১০-১৯৯৫ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

 উপ-মন্ত্রী       

১. জনাব আবদুল িাই 

 

 

উপ-মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

২. জনাব এ, হব, এম, 

জাহিদুল িক 

 

উপ-মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ আইন, হব ার ও 

েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 

১৯-৯-১৯৯১ ১৪-১০-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ 

    হনৌ- পহরবিন 

মন্ত্রিালে 

১৪-১০-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬  

৩. জনাব হেরাজুল িক 

 

 

উপ-মন্ত্রী ১৯-৯-১৯৯১ স্বাস্থয ও পহরবার 

কল্যাি মন্ত্রিালে 

১৯-৯-১৯৯১ ১৯-৩-১৯৯৬ ১৯-৩-১৯৯৬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



হনদ থলীে তত্ত্বাবধােক েরকাসরর আমল 

অস্থােী রাষ্ট্রপহত হব ারপহত জনাব োিাবুহিন আিমদ  

(৬ হডসেম্বর, ১৯৯০ িসত  ১৫ মা থ ১৯৯১) 
 

 

ক্রহম

ক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম িসত প থন্ত 

1.  হব ারপহত হমািাম্মদ আবদুল 

খাসলক 
উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৯০ আইন ও হব ার মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে 
(অহতহরি দাহেে) 

২৬-১২-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১  

2.  জনাব কহফলউহিন মািমুদ উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৯০ অর্ থ মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

3.  জনাব ফখরুহিন আিমদ উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৯০ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

4.  প্রসফের হজল্লুর রিমান 

হেহিকী 
উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৯০ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

5.  ডাাঃ এম, এ, মাসজদ উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৯০ স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি 

মন্ত্রিালে 
১০-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

6.  অধ্যাপক হরিমান হোবিান উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৯০ পহরকল্পনা   মন্ত্রিালে ১৭-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

অর্ থননহতক েম্পকথ হবভাগ 

(অহতহরি দাহেে) 
২৭-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১  

7.  জনাব এ, হব, এম, হজ, 

হকবহরো 
উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৯০ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

8.  জনাব রহফকুল ইেলাম, বীর 

উত্তম 
উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৯০ হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন মন্ত্রিালে 

১০-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে। ১০-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

9.  জনাব এ, হক, এম, মুো উপসদষ্টা ১৬-১২-১৯৯০ হশল্প মন্ত্রিালে ১৭-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

পাে মন্ত্রিালে ১৭-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১  
বস্ত্র মন্ত্রিালে ১৭-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১  

10.  জনাব আলমগীর এম, এ, 

কহবর 
উপসদষ্টা ১৫-১২-১৯৯০ েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে ১৭-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ১৭-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১  

েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে ১৭-১২-১৯৯০ ১৯-১২-১৯৯০  

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ১৭-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১  

11.  প্রসফের ওোিীদ উহিন 

আিসমদ 
উপসদষ্টা ১৫-১২-১৯৯০ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ 

েম্পদ মন্ত্রিালে 
১৭-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

12.  কাজী ফজলুর রিমান উপসদষ্টা ১৭-১২-১৯৯০ কৃহষ মন্ত্রিালে ১৯-১২-১৯৯০ ১০-১-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 
হে  পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি   মন্ত্রিালে 
১৯-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১  

 মৎস্য ও পশু েম্পদ মন্ত্রিালে 

(অাঃ দাাঃ) 
১-১-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১  

পহরসবশ ও বন মন্ত্রিালে (অাঃ 

দাাঃ) 
২২-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১  

13.  প্রসফের  ইোজউহিন 

আিসম্মদ 
উপসদষ্টা ১৭-১২-১৯৯০ েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে ১৯-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

খাদ্য মন্ত্রিালে (অহতহরি 

দাহেে) 
১৯-১২-১৯৯০ ১৫-৩-১৯৯১  

14.  জনাব ইমামউিীন আিমদ 

হ ৌধুরী 
উপসদষ্টা ৭-০১-১৯৯১ বাহিজয মন্ত্রিালে ০৭-০১-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

15.  এযাডসভাসকে হব, হক, দাে উপসদষ্টা ৯-০১-১৯৯১ ত্রাি মন্ত্রিালে ১০-০১-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

16.  জনাব এ, এম, আহনসুজ্জামান উপসদষ্টা ৯-০১-১৯৯১ কৃহষ মন্ত্রিালে  ১০-০১-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

 ভূহম মন্ত্রিালে ১০-০১-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১  

17.  হ ৌধুরী এ, হক, এম, আহমনুল 

িক 
উপসদষ্টা ৯-০১-১৯৯১ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১০-০১-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১ 

উপসদষ্টা  অভযন্ততরীন েম্পদ হবভাগ(অাঃ 

দাাঃ) 
১০-০১-১৯৯১ ১৫-৩-১৯৯১  

18.  সেেদ ইশহতোক আিাম্মদ উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৯০ হতহন হ াগদান/শপর্ গ্রিি 

কসরন নাই। 
   

 

 

 



 

রাষ্ট্রপহত হলাঃ হজনাসরল হুোইন হমািাম্মদ এরশাসদর েমসের মহন্ত্রপহরষদ  েদস্যবৃসন্দর নাসমর তাহলকা 

১১-১২-১৯৮৩  হর্সক  ০৬-১২-১৯৯০ প থন্ত 

 
ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম িইসত প থন্ত 

1.  হলাঃ হজনাসরল হুোইন হমািাম্মদ 

এরশাদ,  
এনহডহে, হপএেহে 

রাষ্ট্রপহত ১১-১২-১৯৮৩  ১১-১২-১৯৮৩ 
 

২৩-১০-১৯৮৬ ০৬-১২-১৯৯০ 

রাষ্ট্রপহত 
(হনব থাহ ত) 

২৩-১০-১৯৮৬ 

 
 ২৩-১০-১৯৮৬ 

 

০৬-১২-১৯৯০  

2.  জনাব আতাউর রিমান খান 

 

প্রধানমন্ত্রী ৩০-৩-১৯৮৪ প্রধানমন্ত্রীর েহ বালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত 

    আইন ও হব ার   মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

3.  হমজর হজনাসরল মিাববত জান 

হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ েিংস্থাপন ও পুনগ থঠন 

মন্ত্রিালে 
১১-১২-১৯৮৩ 

 

৮-৩-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত 

    েিংস্থাপন মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  

    েিংস্থাপন মন্ত্রিালে 
 

১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

  মন্ত্রী ১৬-১-১৯৮৫ খাদ্য মন্ত্রিালে ১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬  
পদতযাগ 

    খাদ্য হবভাগ,  খাদ্য মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ 

 

৪-৮-১৯৮৫ 

    খাদ্য মন্ত্রিালে 

 

৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬  

  মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ খাদ্য মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 
অব্যািহত 

 হমজর হজনাসরল মিাববত জান 

হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ খাদ্য মন্ত্রিালে 

 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 
পদতযাগ 

   ২৪-১০-১৯৮৬ খাদ্য মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 
পদতযাগ 

4.  হরোর এডহমরাল মািবুব আলী 

খান, হপএেএন 
হডহেএমএলএ,  হনৌ-বাহিনী প্রধান 

মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ৬-৮-১৯৮৪ 
মৃতুয 

হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  

বন্দর, জািাজ  লা ল ও 

আভযন্তরীি 
হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে  
(অহতহরি দাহেে) 

৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  

কৃহষ মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ৬-৮-১৯৮৪ 
 

 

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে (অহতহরি 

দাহেে) ? 

১-৬-১৯৮৪ ৬-৮-১৯৮৪  

5.  হমজর হজনাসরল আবদুল মান্নান 

হেহিকী 
মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

মন্ত্রী ১৬-১-১৯৮৫ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ৯-৭-১৯৮৬ 
অব্যািহত 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে  ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে  ৪-৮-১৯৮৫ ১৬-২-১৯৮৬  

ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ১৬-২-১৯৮৬ ২৪-৩-১৯৮৬  

ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে;   ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৮-১৯৮৬  

খাদ্য মন্ত্রিালে; ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৮-১৯৮৬  

মৎস্য ও পশু েম্পদ 

মন্ত্রিালে। 
২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৮-১৯৮৬  

 ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ২৫-৮-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬  
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ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম িইসত প থন্ত 

6.  এোর ভাইে মাশ থাল (অবাঃ) 
 হক, এম, আহমনুল ইেলাম 

মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত  শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ 

পাে ও বস্ত্র মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১১-৭-১৯৮৪  

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
১১-৭-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

মন্ত্রী ৩-৭-১৯৮৫ হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
৪-৭-১৯৮৫ ১৯-৭-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১৯-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ৯-১১-১৯৮৫  

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ৯-১১-১৯৮৫ ১৬-২-১৯৮৬  
স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
১৬-২-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬  

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ পূতথ মন্ত্রিালে 

 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 
পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ পূতথ মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ 
 

৩০-১১-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 
পদতযাগ 

7.  এোর ভাইে মাশ থাল সুলতান মািমুদ 

হব, ইউ, এহে, এেহে, হডহেএমএলএ,  
হবমানবাহিনী প্রধান 

মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ হবদুযৎ ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত 

  হবদুযৎ ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  

  হশল্প মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

মন্ত্রী ১৬-১-১৯৮৫ হশল্প মন্ত্রিালে   ১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ৯-৭-১৯৮৬ 
অব্যািহত   বাহিজয মন্ত্রিালে ১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ 

  পাে ও বস্ত্র মন্ত্রিালে ১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫  

  হশল্প মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

  হশল্প মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬  

  হশল্প মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  

  বাহিজয মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬ 

  পাে ও বস্ত্র মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  

  হশল্প মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬  

8.  এোর ভাইে মাশ থাল (অবাঃ) এ, হজ, 

মািমুদ টি, হবটি, হপএফএ 
মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ খাদ্য মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 
   খাদ্য মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ 

    খাদ্য মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১১-৭-১৯৮৪  

    খাদ্য মন্ত্রিালে ১১-৭-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

9.  ডাঃ আবদুল মহজদ খান মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত 

    হশক্ষা মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ 

    পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

  মন্ত্রী ১৯-১-১৯৮৫ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১৯-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ? 

   ৪-৭-১৯৮৫ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

10.  জনাব এ, আর, শামসুসিািা  মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১২-৭-১৯৮৪ 
পদতযাগ 

    পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ 

    হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে  
১-৬-১৯৮৪ 

 

১২-৭-১৯৮৪  

    পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে (অাঃদাাঃ) ১-৬-১৯৮৪ ১২-৭-১৯৮৪  

১১. জনাব এ, হজড, এম ওবােদুল্লাি খান মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ কৃহষ মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ২৫-১০-১৯৮৪ 
পদতযাগ 

   হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে (অাঃদাাঃ) 
১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪  

   কৃহষ মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  

   হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে (অাঃ দাাঃব) 
৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  

   হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ২৫-১০-১৯৮৪  

১২. সেেদ নাহজমুহিন িাসেম 
 

মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ তথ্য মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ? 
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ক্রহম

ক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

নাম িইসত প থন্ত 

১৩. জনাব এ, এম, এ, মুহিত 

 

মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ অর্ থ মন্ত্রিালে ও 
পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 

২৪-১২-১৯৮৩ ৯-১-১৯৮৪ ৯-১-১৯৮৪ 
পদতযাগ 

১৪. জনাব মািবুবুর রিমান  

 

মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ স্থানীে েরকার ও পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
১১-১২-১৯৮৩   ৮-৩-১৯৮৪ ১-১০-১৯৮৪ 

স্থানীে েরকার ও পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
  ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে (অাঃ দাাঃ) ১৫-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  
স্থানীে েরকার ও পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
১-৬-১৯৮৪ ১-১০-১৯৮৪  

মন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ হশক্ষা মন্ত্রিালে 
 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 
অব্যািহত 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ হশক্ষা মন্ত্রিালে  ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ তথ্য মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ০২-৫-১৯৯০ 

অব্যািহত হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
১০-১২-১৯৮৮ ১৯-৭-১৯৮৯ 

পাে মন্ত্রিালে ১৯-৭-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০  
১৫ জনাব এে, এম, শহফউল 

আজম 
মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ হশল্প ও বাহিজয মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত হশল্প মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ০১-৬-১৯৮৪ 
পাে ও বস্ত্র মন্ত্রিালে (অাঃ দাাঃব) ৮-৩-১৮৮৪ ০১-৬-১৯৮৪ 
এনাহজথ ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ০১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

১৬ খন্দকার আবু বাকর 

 

 

মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ আইন ও ভূহম েিংস্কার হবষেক মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত 

আইন ও েিংেদ হবষেক মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ 

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 
১৭ ডাঃ শাহফো খাতুন 

 

মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ েমাজ কল্যাি ও মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ৬-৬-১৯৮৪ 
পদতযাগ েমাজ কল্যাি ও মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ 

েমাজ কল্যাি ও মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ৬-৬-১৯৮৪ 

  মন্ত্রী ৭-৬-১৯৮৪ েমাজ কল্যাি ও মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ৭-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত 

১৮. জনাব এম, আবদুল িক মন্ত্রী ০৮-৩-১৯৮৪ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 
০৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ ১৫-০১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

    ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  
১৯. হমজর হজনাসরল  এম 

শামসুল িক 
মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১৫-০১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

    স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪  

    স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

  মন্ত্রী ১৬-১-১৯৮৫ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

    স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

    স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬  

  মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ পহরকল্পন মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 
পদতযাগ 

 হমজর হজনাসরল (অবাঃ) 

এম শামসুল িক 
মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৪-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ   ২৪-১০-১৯৮৬ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 

    ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭  

অব্যািহত 

  মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ১৬-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 
অব্যািহত     েমাজকল্যাি ও মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ১৬-৮-১৯৮৭ ২৩-১২-১৯৮৭ 

    ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ২৩-১২-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

  মন্ত্রী ২-৫-১৯৯০ বাহিজয মন্ত্রিালে ০২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০  

(অব্যািহত) 

 

 

 

 



 
-৪- 

 

ক্রহম

ক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 
পদতযাসগর তাহরখ নাম িইসত প থন্ত 

২০. হমজর হজনাসরল 

হমািাম্মদ আব্দুল 

মুনএম  হপএেহে 

মন্ত্রী ১১-১২-১৯৮৩ গিপূতথ মন্ত্রিালে ১১-১২-১৯৮৩ ৮-৩-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত   গিপূতথর্ মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ 

  গিপূতথ মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

মন্ত্রী ১৬-১-১৯৮৫ কৃহষ মন্ত্রিালে ১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ৯-৭-১৯৮৬  
অব্যািহত   কৃহষ মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ 

  কৃহষ মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬ 

  কৃহষ মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬ 

  হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬ 

  গিপূতথ মন্ত্রিালে। ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬ 

  কৃহষ মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

হমজর হজনাসরল 

(অবাঃ)  
এম. এ.  মুনএম  

হপএেহে 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ কৃহষ মন্ত্রিালে ৯-৭-১৮৯৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 
পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ কৃহষ মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ২৭-১২-১৯৮৭ 
অব্যিহত 

  বাহিজয মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 
অব্যিহত 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ বাহিজয মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-১২-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

  অর্ থ মন্ত্রিালে ২৭-১২-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮  

হমািাম্মদ আব্দুল 

মুনএম   
মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ অর্ থ মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ৬-৮-১৯৮৮ ০৬-১২-১৯৯০ 

  স্বাস্থয ও পহরবার  পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ৬-৮-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮  

  স্বাস্থয ও পহরবার  পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ২০-৩-১৯৮৯  

  কৃহষ মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৮৯ ১৬-৩-১৯৯০  

  অর্ থ মন্ত্রিালে ১৬-৩-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০  

  পহরকল্পনা মন্ত্রিালে(অহতাঃ দাহেে) ২২-৩-১৯৯০ ৪-৮-১৯৯০  
২১. জনাব হমাাঃ োমসুল 

িক 
মন্ত্রী ০৮-৩-১৯৮৪ তথ্য মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ ১৫-০১-১৯৮৫ 

অব্যািহত    তথ্য মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

২২. জনাব হরোজ উহিন 

আিসমদ 
মন্ত্রী ০১-৬-১৯৮৪ বন্দর, জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-০১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 
২৩. জনাব আবু নাসের খান 

ভাোনী 
 

প্রহতমন্ত্রী ০১-৬-১৯৮৪ খাদ্য মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত 

২৪ অধ্যাপক হমািাম্মদ 

ইউছুফ আলী 
মন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৪ ত্রাি মন্ত্রিালে ১১-৭- ১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 
২৫ হরোর এযাডহমরাল 

সুলতান আিমদ 

হডহেএমএলএ 
হনৌ-বাহিনী প্রধান 

 

 

মন্ত্রী ২৫-১০-১৯৮৪ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৫-১০-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-১-১৯৮৫ 
অব্যািহত 

মন্ত্রী ১৬-১-১৯৮৫ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ৯-৭-১৯৮৬ 
অব্যািহত বন্দর, জািাজ  লা ল ও অভযন্তরীি  

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ 

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ 

হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ 

বন্দর, জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ 

হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ৫-৮-১৯৮৫ 

বন্দর, জািাজ  লা ল ও অভযন্তরীি  হনৌ-

পহরবিন মন্ত্রিালে 
৪-৮-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬ 

 হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬ 
বন্দর, জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীি  

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬ 

 
হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬ 
ডাক ও হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে। ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬ 
বন্দর, জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীি  

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

 

 

 

 



-৫- 

 
ক্রহম

ক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

নাম িইসত প থন্ত 

২৬. জনাব শামসুল হুদা 

হ ৌধুরী 

মন্ত্রী ০৮-৩-১৯৮৪ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত হশক্ষা মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

মন্ত্রী ২-৮-১৯৮৫ 

 

হশক্ষা মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ১৬-২-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

  ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১৬-২-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ 

 

৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

২৭. কযাসেন (অবাঃ) 

আবদুল িাহলম হ ৌধুরী 

মন্ত্রী ২৯-৭-১৯৮৪ কৃহষ মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-০১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

২৮. জনাব এম হকারবান 

আলী 

 

মন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৪ পাে ও বস্ত্র মন্ত্রিালে ১১-৭-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-০১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ৩-৭-১৯৮৫ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার  

মন্ত্রিালে 

৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

 ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার  

মন্ত্রিালে 

৪-৮-১৯৮৫ ৯-১১-১৯৮৫  

 শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ৯-১১-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬  

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ পাে মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ৬-৮-১৯৮৮ ২৩-৭-১৯৯০ 

মৃতুয   হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে ৬-৮-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ 

  হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ২৩-৭-১৯৯০  

২৯. জনাব   টি, আই, এম, 

ফজসল রাববী  হ ৌধুরী 

মন্ত্রী ১৯-১২-

১৯৮৪ 

ভূহম মন্ত্রিালে ১৯-১২-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

  

 
মন্ত্রী ১৯-১-১৯৮৫ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 

১৯-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

    ত্রাি ও পুনব থােন হবভাগ, 

 খাদ্য মন্ত্রিালে 

৪-৭-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬  

৩০. হমজর হজনাসরল  

মািমুদুল িাোন 

 

মন্ত্রী ১৯-১২-

১৯৮৪ 

স্থানীে েরকার পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 

১৯-১২-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

 

  মন্ত্রী ১৬-১-১৯৮৫ স্থানীে েরকার পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 

১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

    গিপূতথ মন্ত্রিালে ১৬-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ 

 

 

    স্থানীে েরকার পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 

৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

    স্থানীে েরকার পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 

৪-৮-১৯৮৫ ১৬-২-১৯৮৬  

    স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১৬-২-১৯৮৬ ২৪-৩-১৯৮৬  

    স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  

    স্থানীে েরকার পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 

২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  

    স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬  

  

 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

  মন্ত্রী ২৪-১০-

১৯৮৬ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

    হকান হনহদ থষ্ট মন্ত্রিালসের দাহেে 

ব্যহতসরসক 

৩০-১১-৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

  মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ কৃহষ মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮  

    কৃহষ মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ২০-৩-১৯৮৯  

    স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২০-৩-১৯৮৯   

 

 



-৬- 
 

ক্রহম

ক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

নাম িইসত প থন্ত 

৩১. জনাব শহফকুল 

গহি (স্বপন) 

প্রহতমন্ত্রী ০৮-৩-১৯৮৪ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

    যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

  প্রহতমন্ত্রী 

 

৩-৭-১৯৮৫ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ১৪-৭-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

    েড়ক ও েড়ক পহরবিন হবভাগ ১৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

    েড়ক ও েড়ক পহরবিন হবভাগ ৪-৮-১৯৮৫ ১২-১০-১৯৮৫  

    হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন হবভাগ, প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে 

১২-১০-১৯৮৫ ২৩-১০-১৯৮৫  

  প্রহতমন্ত্রী 

 

২৫-৫-১৯৮৬ প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে 

(সবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন হবভাগ) 

২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

  মন্ত্রী 

 

৯-৭-১৯৮৬ হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন মন্ত্রিালে 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

  মন্ত্রী 

 

২৪-১০-১৯৮৬  হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন মন্ত্রিালে 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

    পূতথ মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

৩২. ডাাঃ এম, এ, 

মহতন 

মন্ত্রী ০৮-৩-১৯৮৪ বাহিজয মন্ত্রিালে ৮-৩-১৯৮৪ ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

    বাহিজয মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫  

  

 
মন্ত্রী ৩-৭-১৯৮৫ গিপূতথ মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

    গিপূতথ মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ১৬-২-১৯৮৬  

    হশক্ষা মন্ত্রিালে ১৬-২-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬  

  মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ হশক্ষা মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

    স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে (অাঃদাাঃ) 

২৯-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬  

 

 

 

উপ-প্রধানমন্ত্রী 

৯-৭-১৯৮৬ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

  

উপ-প্রধানমন্ত্রী 

২৪-১০-১৯৮৬ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে  

 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

    স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

  

উপ-প্রধানমন্ত্রী 

১০-৮-১৯৮৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

 

১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

    স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 

(অহতহরি দাহেে) 

১৩-২-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮  

  উপ-প্রধানমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১৩-৮-১৯৮৯ 

পদতযাগ     স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 

(অহতহরি দাহেে) 

২৭-৩-১৯৮৮ ৬-৮-১৯৮৮ 

    স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ২০-৩-১৯৮৯  

    স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৮৯ ১৩-৮-১৯৮৯  

৩৩. ব্যাহরষ্টার 

সুলতান 

আিসমদ হ ৌধুরী 

মন্ত্রী ২৫-১০-১৯৮৪ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২৫-১০-১৯৮৪ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

  মন্ত্রী ২-৮-১৯৮৫ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬  

 

 

 

 



-৭- 
 

ক্রহম

ক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

নাম িইসত প থন্ত 

৩৪. 

 

 

শাি হমাোসজ্জম 

হিাসেন 

 

 

মন্ত্রী ০১-৬-১৯৮৪ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১-৬-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ ১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ২-৮-১৯৮৫ তথ্য মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

 

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ তথ্য মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ স্থানীে েরকার, পল্লী  উন্নেন ও 

েমবাে  মন্ত্রিালে 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ স্থানীে েরকার, পল্লী  উন্নেন ও 

েমবাে  মন্ত্রিালে 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

স্থানীে েরকার, পল্লী  উন্নেন ও 

েমবাে  মন্ত্রিালে 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ স্থানীে েরকার, পল্লী  উন্নেন ও 

েমবাে  মন্ত্রিালে 

১০-৮-১৯৮৭ ২০-১১-১৯৮৭ ২০-১১-১৯৮৭ 

উপ-প্রধানমন্ত্রী 

২০-১১-১৯৮৭ স্থানীে েরকার, পল্লী  উন্নেন ও 

েমবাে  মন্ত্রিালে 

২০-১১-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

উপ-প্রধানমন্ত্রী 

২৭-৩-১৯৮৮ স্থানীে েরকার, পল্লী  উন্নেন ও 

েমবাে  মন্ত্রিালে 

২৭-৩-১৯৮৮ ৬-৮-১৯৮৮ ৬-১২-১৯৯০ 

শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ৬-৮-১৯৮৮ ১০-১২-৮৮   

শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১০-১২-৮৮  ২৩-১২-১৯৮৯  

খাদ্য মন্ত্রিালে ২৩-১২-১৯৮৯ ৬-১২-১৯৯০  

৩৫. 

 

 

জনাব আহনসুল 

ইেলাম মািমুদ 

 

মন্ত্রী ১৯-১২-১৯৮৪ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১৯-১২-১৯৮৪ ১৫-১-১৯৮৫ 

 

১৫-১-১৯৮৫ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ১৯-১-১৯৮৫ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে  ১৯-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ১৯-৭-১৯৮৫  

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

১৯-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬  

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

 

 
হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

তথ্য মন্ত্রিালে (অহতহরি 

দাহেে) 

২৪-১-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮  

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ হশক্ষা মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮  

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে (অহতহরি 

দাহেে) 

৯-১০-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ৬-১২-১৯৯০ 

অব্যািহত 

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

 

১০-১২-১৯৮৮ ৬-১২-১৯৯০  

 

 

 



-৮- 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম িইসত প থন্ত 

৩৬. জনাব এ, আর, ইউসুফ  
এম, এ, এল, এল, হব,  

বার, এে ‘ল’ 

মন্ত্রী ১৯-১-১৯৮৫  তথ্য মন্ত্রিালে ১৯-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ১২-৮-১৯৮৫ 
আইন ও হব ার  মন্ত্রিালে ১৯-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫  
হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

১৯-১-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫  

হবোমহরক হবমান 

পহরবিন ও প থেন হবভাগ, 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে 

৪-৭-১৯৮৫ 

 

 

১২-৮-১৯৮৫  

৩৭. জনাব জাহকর খান 

হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ২৪-৩-১৯৮৫ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ৯-৭-১৯৮৬ 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে  ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬  

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  
শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  
ভূহম প্রশােন ও ভূহম 

েিংস্কার মন্ত্রিালে 
২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬  
৩৮. জনাব হুমােন রহশদ 

হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ০৩-৭-১৯৮৫ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ   পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

 

২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 
অব্যািহত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে 
 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 
পদতযাগ 

  পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬  
মন্ত্রী ৯-১১-১৯৮৬ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 
মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 
মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১১-১২-১৯৮৮ ১১-১২-১৯৮৮ 

৩৯. জনাব এম, এ, োত্তার মন্ত্রী ০৩-৭-১৯৮৫ পাে ও বস্থ মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 
পদতযাগ   পাে ও বস্থ  মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ পাে ও বস্থ মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 
অব্যািহত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে 
 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 
মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে 

 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 

পদতযাগ 
৪০. 

 

 

কাজী জাফর আিমদ 

 

 

মন্ত্রী  ০৩-৭-১৯৮৫ বাহিজয মন্ত্রিালে  ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 
পদতযাগ   বাহিজয মন্ত্রিালে  ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ বাহিজয মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 
অব্যািহত 

উপ-প্রধানমন্ত্রী 
৯-৭-১৯৮৬ বাহিজয মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

উপ-প্রধানমন্ত্রী 
২৪-১০-১৯৮৬ বাহিজয মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

  বন্দর, জািাজ  লা ল ও 

আভযন্তরীি হনৌ-পহরবিন 

মন্ত্রিালে 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

উপ-প্রধানমন্ত্রী 
২৭-৩-১৯৮৮ রাজননহতক উপসদষ্টা 

(দপ্তরহবিীন) 
২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১২-৮-১৯৮৯ 

 
 তথ্য মন্ত্রিালে ও 

রাজননহতক উপসদষ্টা 
১০-১২-১৯৮৮ ১২-৮-১৯৮৯  

প্রধানমন্ত্রী ১২-৮-১৯৮৯ তথ্য মন্ত্রিালে ১২-৮-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ 

  হশক্ষা মন্ত্রিালে ০২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০  

 

 



-৯- 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম িইসত প থন্ত 

৪১. জনাব োলাউহিন কাসদর 

হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ১৯-৭-১৯৮৫ ত্রাি ও পুনব থােন হবভাগ, খাদ্য 

মন্ত্রিালে 
২৩-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

  ত্রাি ও পুনব থােন হবভাগ, খাদ্য 

মন্ত্রিালে 
৪-৮-১৯৮৫ ১৬-২-১৯৮৬  

  গিপূতথ মন্ত্রিালে ১৬-২-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬  
মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ গিপূতথ মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 
৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

(পদতযাগ) 
মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 
২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

  স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 
৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 
১০-৮-১৯৮৭ ২১-১-১৯৮৮ ২১-১-১৯৮৮ 

(পদতযাগ) 
৪২. হব ারপহত এ, হক, এম, 

নুরুল ইেলাম 
মন্ত্রী ১৭-২-১৯৮৫ আইন ও হব ার মন্ত্রিালে ১৭-২-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত   আইন ও হব ার মন্ত্রিালে 
 

৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ 

  ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

  আইন ও হব ার মন্ত্রিালে 
 

৪-৮-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬  

  ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে 
 

৪-৮-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬  

  আইন ও হব ার মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  

  ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে 
 

২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  

  হশক্ষা মন্ত্রিালে 
 

২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  

  আইন ও হব ার মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬  
মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ আইন ও হব ার মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 
মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ আইন ও হব ার মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 

উপ-রাষ্ট্রপহত ৩০-১১-১৯৮৬ আইন ও হব ার মন্ত্রিালে 
 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১২-৮-১৯৮৯ 

 আইন ও হব ার মন্ত্রিালে 
 

১০-৮-১৯৮৭ ১২-৮-১৯৮৯  

৪৩. ব্যাহরষ্টার রাসবো ভু ূঁইো মন্ত্রী ২৭-০২-১৯৮৫ েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
২৭-০২-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

  েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫  

  েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
৪-৮-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬  

  েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬  

  েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬  

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 
মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

  েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

৪৪. জনাব মঈনউহিন ভু ূঁইো 
 

উপমন্ত্রী ০৩-৮-১৯৮৫ কৃহষ মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 
পদতযাগ 

৪৫. জনাব আসনাোর জাহিদ 
 

প্রহতমন্ত্রী ০৩-১১-১৯৮৫ তথ্য মন্ত্রিালে ৯-১১-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 
পদতযাগ 

প্রহতমন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ তথ্য মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 
অব্যািহত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ তথ্য মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

 ২৪-১০-১৯৮৬ তথ্য মন্ত্রিালে  ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

  তথ্য মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  
মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৩-১২-১৯৮৭ 

 

২২-১-১৯৮৮ 
পদতযাগ 

  তথ্য মন্ত্রিালে ২৩-১২-১৯৮৭ ২২-১-১৯৮৮ 



-১০- 
 

ক্রহম

ক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 

নাম িইসত প থন্ত 

৪৬. 

 

 

জনাব 

হমেবািউহিন 

আিসমদ বাবলু 

উপমন্ত্রী ০৩-৮-১৯৮৫ হশল্প মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

উপমন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ হশল্প মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ হশল্প মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

প্রহতমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ হশল্প মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত হশল্প মন্ত্রিালে 

 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

৪৭. জনাব হমাস্তাফা 

জামাল িােদার 

প্রহতমন্ত্রী  ০৩-১১-১৯৮৫ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ৯-১১-১৯৮৫ ১৬-২-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ  স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 

১৬-২-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 

প্রহতমন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 

২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ১৬-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ১৬-৮-১৯৮৭ ২৩-১২-১৯৮৭ 

শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ২৩-১২-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ ভূহম মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ৬-১২-১৯৯০ 

পূতথ মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ২১-১০-১৯৯০ 

মৎস্য ও পশু েম্পদ মন্ত্রিালে ২১-১০-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

৪৮. জনাব এ, হক, 

এম, মাঈদুল 

ইেলাম 

মন্ত্রী ০৩-১১-১৯৮৫ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 

৯-১১-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 

২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ বন্দর, জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ বন্দর, জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ বন্দর, োমুহিক ও অভযন্তরীি হনৌ-

পহরবিন মন্ত্রিালে 

১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ৬-৮-১৯৮৮ ২৪-১২-১৯৮৯ 

অব্যািহত পাে মন্ত্রিালে ৬-৮-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮  

পাে মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮  ১৯-৭-১৯৮৯ 

বন মন্ত্রিালে ১৯-৭-১৯৮৯ ২৪-১২-১৯৮৯ 

৪৯. জনাব সুনীল 

কুমার গুপ্ত 

 

প্রহতমন্ত্রী ০৩-৭-১৯৮৫ এনাহজথ ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ এনাহজথ ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ৯-১১-১৯৮৫ 

েড়ক ও েড়ক পহরবিন হবভাগ, 

হ াগাস াগ মন্ত্রিালে 

৯-১১-১৯৮৫ ১২-১১-১৯৮৫ 

েড়ক ও েড়ক পহরবিন হবভাগ, 

হ াগাস াগ মন্ত্রিালে 

১২-১১-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

প্রহতমন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ 

 

৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

 জনাব সুনীল 

কুমার গুপ্ত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

 

২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে 

 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

বস্ত্র মন্ত্রিালে  ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ বস্ত্র মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

 

 



-১১- 

ক্রহম

ক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম িইসত প থন্ত 

  মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে 
 

২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ০২-৫-১৯৯০ 

(অব্যািহত) 
ভূহম মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ৩-১০-১৯৮৯ 
মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে ৩-১০-১৯৮৯ ২-৫-১৯৯০ 

৫০. জনাব হেরাজুল 

হিাসেন খান 
মন্ত্রী ০৩-৭-১৯৮৫ তথ্য মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬- 

পদতযাগ মৎস্য ও পশুপালন  মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 
মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬- 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ মৎস্য ও পশুপালন  মন্ত্রিালে 
 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬- 

পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬  

মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে 
 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭- 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ ভূহম মন্ত্রিালে 
 

১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮- 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে 
 

২৭-৩-১৯৮৮ ৬-৮-১৯৮৮ ৬-১২-১৯৯০ 

মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে 
 

৬-৮-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ 

ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে 
 

১০-১২-১৯৮৮ ২৩-১২-১৯৮৯ 

শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে 
 

২৩-১২-১৯৮৯ ৬-১২-১৯৯০ 

৫১. জনাব আসনাোর 

হিাসেন (মঞ্জু) 
মন্ত্রী ২৪-৩-১৯৮৫ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
২৫-৩-১৯৮৫ ৪-৭-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ 
হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৫ 

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ এনাহজথ  ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

 

৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ 

 

এনাহজথ  ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬  জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত  জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 
মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে  

১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ৬-১২-১৯৯০ 

হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ৬-১২-১৯৯০ 
৫২. জনাব জাফর 

ইমাম 
প্রহতমন্ত্রী ০৩-৭-১৯৮৫ কৃহষ মন্ত্রিালে ০৪-৭-১৯৮৫ ৬-৭-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ৬-৭-১৯৮৫ ১৪-৭-১৯৮৫ 
হরলওসে হবভাগ ১৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ 
হরলওসে হবভাগ ৪-৮-১৯৮৫ ৯-১১-১৯৮৫ 
এনাহজথ হডহভশন, এনাহজথ ও খহনজ 

েম্পদ মন্ত্রিালে 
৯-১১-৮৫ ১২-১১-১৯৮৫ 

এনাহজথ ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ১২-১১-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 
প্রহতমন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ হবদুযৎ, জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ পাে মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

প্রহতমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ পাে মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 

মন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ পাে মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ পাে মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ বস্ত্র মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ৬-১২-১৯৯০ 

বস্ত্র মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ৩-১০-১৯৮৯ 
েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে ৩-১০-১৯৮৯ ২৩-১২-১৯৮৯ 
পহরসবশ ও  বন মন্ত্রিালে ২৩-১২-১৯৮৯ ৬-১২-১৯৯০ 

 



-১২- 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর তাহরখ নাম িইসত প থন্ত 

৫৩. হশখ শিীদুল ইেলাম উপমন্ত্রী ০৩-৭-১৯৮৫ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

 পদতযাগ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

উপমন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

প্রহতমন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 
প্রহতমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ১৬-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত পূতথ মন্ত্রিালে ১৬-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ 

 

পূতথ মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ৬-১২-১৯৯০ 

হশক্ষা মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ০২-৫-১৯৯০ 

পাে মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

৫৪. জনাব হজোউহিন 

আিসমদ বাবলু 

উপমন্ত্রী ১৯-৭-১৯৮৫ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১৯-৭-১৯৮৫ ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ হশক্ষা মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ 

উপমন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ হশল্প মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

উপমন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ হশক্ষা মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

উপমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ হশক্ষা মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত বন্দর, জািাজ  লা ল ও 

আভযন্তরীি হনৌ-পহরবিন 

মন্ত্রিালে 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ অর্ থ মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ২০-৩-১৯৮৯ 

অব্যািহত হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন মন্ত্রিালে 

১০-১২-১৯৮৮ ২০-৩-১৯৮৯ 

মন্ত্রী ২০-৩-১৯৮৯ হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন মন্ত্রিালে 

২০-৩-১৯৮৯ ১৯-৭-১৯৮৯ ৬-১২-১৯৯০ 

এনাহজথ ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 

১৯-৭-১৯৮৯ ৬-১২-১৯৯০  

৫৫. জনাব হমজানুর 

রিমান হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ০৩-৮-১৯৮৫ ডাক, হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

 ২৫-৫-১৯৮৬ ডাক, হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

প্রধানমন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ ডাক, হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

প্রধানমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ ডাক, হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬  

  ডাক, হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

প্রধানমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ ডাক, হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

৫৬. 

 

 

ব্যাহরস্টার মওদুদ 

আিমদ 

মন্ত্রী ৫-৮-১৯৮৫ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ৫-৮-১৯৮৫ ২৩-৩-১৯৮৬ ২৩-৩-১৯৮৬ 

 পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৬ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অব্যািহত 

জনাব মওদুদ 

আিমদ 

উপ-প্রধানমন্ত্রী ৯-৭-১৯৮৬ হশল্প মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

উপ-প্রধানমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ হশল্প মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত হশল্প মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

উপ-প্রধানমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ হশল্প মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

প্রধানমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ হশল্প মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ 

 

১২-৮-১৯৮৯ 

অব্যািহত 

হশল্প মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ১২-৮-১৯৮৯ 

উপ-রাষ্ট্রপহত ১২-৮-১৯৮৯ হশল্প মন্ত্রিালে ১২-৮-১৯৮৯ ৪-৮-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

পদতযাগ আইন ও হব ার মন্ত্রিালে 

(অহতহরি দাহেে) 

২৬-৮-১৯৮৯ ২-৫-১৯৯০ 

হবসশষ কা থাহদ (কল্যাি) 

মন্ত্রিালে (অহতহরি দাহেে) 

২১-৭-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

 



-১৩- 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর তাহরখ নাম িইসত প থন্ত 

৫৭. অধ্যাপক আবদুে ছালাম 

 

প্রহতমন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ কৃহষ মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ কৃহষ মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৩-১২-১৯৮৭ 

 

২৭-৩-১৯৮৮ 

 অব্যািহত 

মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে 

 

২৩-১২-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

৫৮. জনাব এম, োঈদুজ্জামান 

 

উপসদষ্টা ৪-৮-১৯৮৫ অর্ থ ও পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২৮-৯-১৯৮৫ ২৪-৩-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 

অর্ থ ও পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২৪-৩-১৯৮৬ ২৫-৫-১৯৮৬ 

অর্ থ ও পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৬ ৯-৭-১৯৮৬ 

অর্ থ  মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৪-১০-১৯৮৬ 

অর্ থ  মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 

মন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ অর্ থ  মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 

 অব্যািহত 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ অর্ থ  মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-১২-১৯৮৭ ২৭-১২-১৯৮৭ 

পদতযাগ 

৫৯. জনাব এ, এফ, এম, 

ফখরুল ইেলাম মুিী 

 

উপমন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৬ বন্দর, জািাজ  লা ল ও হনৌ-

পহরবিন মন্ত্রিালে 

০৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

 পদতযাগ 

উপমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ বন্দর, জািাজ  লা ল ও হনৌ-

পহরবিন মন্ত্রিালে 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

অর্ থ  মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

উপমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ অর্ থ  মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

 

২৭-৩-১৯৮৮ 

 অব্যািহত 

৬০. জনাব আব্দুর রহশদ 

ইহিহনোর 

 

মন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 

 অব্যািহত 

৬১. কসি থল (অবাঃ) আলিাজ্জ্ব 

আবদুল  মাসলক 

 

মন্ত্রী ৩-১০-১৯৮৯ বস্ত্র মন্ত্রিালে ৩-১০-১৯৮৯ ২৪-১২-১৯৮৯ ২৪-১২-১৯৮৯ 

অব্যািহত 

৬২. জনাব এম, মহতউর 

রিমান 

মন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

 

১০-৮-১৯৮৭ 

 অব্যািহত 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে  ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

 অব্যািহত 

৬৩. হমজ্জথা রুহুল আহমন 

 

মন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৬ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

কৃহষ মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

হমজথা রুহুল আহমন 

 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৩-১২-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

েমাজ কল্যাি ও মহিলা হবষেক 

মন্ত্রিালে 

 

২৩-১২-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮  

৬৪. জনাব ওোহজত আলী 

খান পন্নী 

উপমন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৩০-১১-৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

উপমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ পররাষ্ট্র  মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত 

৬৫. হবগম মমতা ওিাব 

 

 

উপমন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৬ স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 

৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ 

পদতযাগ 

উপমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাি 

মন্ত্রিালে 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 

৬৬. আলিাজ্জ্ব মওলানা এম, 

এ, মান্নান 

মন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৬ ধম থ  মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬ ২৩-১০-১৯৮৬-

পদতযাগ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ ধম থ  মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ১৬-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

অব্যািহত ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১৬-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ 

ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ১৬-৮-১৯৮৭ ২৩-১২-১৯৮৭ 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১৪-৬-১৯৮৮ ১৪-৬-১৯৮৮-

অব্যািহত 

 

 



-১৪- 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর তাহরখ নাম িইসত প থন্ত 

৬৭. হমজর (অবাঃ) 

ইকবাল হিাসেন 

হ ৌধুরী 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬  জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ ডাক ও হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ অব্যািহত 

মন্ত্রী ১০-১২-১৯৮৮ খাদ্য মন্ত্রিালে ২০-১২-১৯৮৮ ২৪-১২-১৯৮৯ ২৪-১২-১৯৮৯ অব্যািহত 

৬৮. এোর ভাইে 

মাশ থাল (অবাঃ) এ, 

হক, খন্দকার 

উপসদষ্টা ১৪-৯-১৯৮৬ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১৪-৯-১৯৮৬ ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ 

  পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬  

মন্ত্রী ০২-১২-১৯৮৬ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২-১২-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭-অব্যািহত 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 

 

১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮-অব্যািহত 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮  

  পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ 

 

২২-৩-১৯৯০ ২২-৩-১৯৯০ পদতযাগ 

৬৯. জনাব হবনে কুমার 

হদওোন 

 

প্রহতমন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৬ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

০৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-

১৯৮৬ 

২৩-১০-১৯৮৬ পদতযাগ 

প্রহতমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ অব্যািহত 

  স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

প্রহতমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ অব্যািহত 

৭০ জনাব হমাাঃ নুরুল 

আহমন খান পাঠান 

উপমন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ অব্যািহত 

৭১. জনাব হমাজাফফর 

হিাসেন 

 

প্রহতমন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৬ কৃহষ মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-

১৯৮৬ 

২৩-১০-১৯৮৬ পদতযাগ 

প্রহতমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ কৃহষ মন্ত্রিালে ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ -অব্যািহত 

৭২ জনাব 

হমাহমনউহিন 

আিসমদ 

মন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৬ হশক্ষা মন্ত্রিালে ০৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-

১৯৮৬ 

২৩-১০-১৯৮৬ 

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ হশক্ষা মন্ত্রিালে 

 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬  ৩০-১১-১৯৮৬   পদতযাগ 

৭৩ জনাব িাহেমউহিন 

আিসমদ 

 

মন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৬ বস্ত্র মন্ত্রিালে ০৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-

১৯৮৬ 

২৩-১০-১৯৮৬ পদতযাগ  

মন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ বস্ত্র মন্ত্রিালে 

 

২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬  ৩০-১১-১৯৮৬ অব্যািহত 

৭৪ জনাব  হগালাম 

োরওোর হমলন 

উপমন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ হশক্ষা মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ অব্যািহত 

৭৫. 

 

 

জনাব এ, ছাত্তার 

 

প্রহতমন্ত্রী ০৯-৭-১৯৮৬ বাহিজয মন্ত্রিালে ৯-৭-১৯৮৬ ২৩-১০-

১৯৮৬ 

২৩-১০-১৯৮৬ পদতযাগ 

প্রহতমন্ত্রী ২৪-১০-১৯৮৬ বাহিজয মন্ত্রিালে  ২৪-১০-১৯৮৬ ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ 

অব্যািহত 

হবোমহরক হবমান পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭  

প্রহতমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ হবোমহরক হবমান  লা ল ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ অব্যািহত  

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ হবোমহরক হবমান পহরবিন ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ০৬-১২-১৯৯০ (অব্যািহত) 

বাহিজয মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ০২-৫-১৯৯০ 

মৎস্য ও পশুেম্পদ মন্ত্রিালে ০২-৫-১৯৯০ ০৪-৮-১৯৯০ 

হশল্প মন্ত্রিালে ৪-৮-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ 

৭৬ েরদার আমজাদ 

হিাসেন 

প্রহতমন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ খাদ্য মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ খাদ্য মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮- অব্যািহত 

মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ খাদ্য মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ০৬-১২-১৯৯০ (অব্যািহত) 

মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ০৩-১০-১৯৮৯ 

ভূহম মন্ত্রিালে ৩-১০-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ 

কৃহষ মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০  ৬-১২-১৯৯০ 
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ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 
পদতযাসগর তাহরখ 

নাম িইসত প থন্ত 
৭৭. হলাঃ কসন থল (অবাঃ) এই , 

এম, এ, গাফফার,  হবইউ 
উপমন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ বাহিজয মন্ত্রিালে ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭-অব্যািহত 

উপমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ বাহিজয মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮-অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ বাহিজয মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১৯-৭-১৯৮৯ অব্যািহত 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ১৯-৭-১৯৮৯ 
মন্ত্রী ১৯-৭-১৯৮৯ হবোমহরক হবমান পহরবিন 

ও প থেন মন্ত্রিালে 
১৯-৭-১৯৮৯ ০৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০-অব্যািহত 

৭৮. জনাব মামদুদুর রিমান 

হ ৌধুরী 
উপমন্ত্রী ৩০-১১-১৯৮৬ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে  ৩০-১১-১৯৮৬ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭-অব্যািহত 

উপমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮-অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ 
কৃহষ মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ১৯-৭-১৯৮৯ ২৪-১২-১৯৮৯-অব্যািহত 

স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 
১৯-৭-১৯৮৯ ২৩-১২-১৯৮৯ 

মন্ত্রী ২৪-১২-১৯৮৯ ত্রাি মন্ত্রিালে ২৪-১২-১৯৮৯ ২৯-৭-১৯৯০ 
হনৌপহরবিন মন্ত্রিালে ২৯-৭-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০  

৭৯ জনাব হমািাম্মদ মিবুব-

উজ-জামান 
মন্ত্রী ১০-৫-১৯৮৭ কৃহষ মন্ত্রিালে ১০-৫-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭ ১০-৮-১৯৮৭-অব্যািহত 

মন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ েিংস্থাপন মন্ত্রিালসের েিংগঠন ও 

ব্যবস্থাপনা অনুহবভাগ 

১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-০৩-৮৮  অব্যািহত 

৮০ জনাব হমাাঃ মহজবুল িক 

চুন্নু 

উপমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ ভূহম মন্ত্রিালে ১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮-অব্যািহত 

৮১ জনাব হুমােন কহবর 

 

উপমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 
১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮-অব্যািহত 

৮২ কাজী হফসরাজ রহশদ 

 

উপমন্ত্রী ১০-৮-১৯৮৭ বন্দর, োমুহিক ও অভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
১০-৮-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮  

ডাক ও হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 
১০-১২-১৯৮৮ ০৯-৮-১৯৮৯ ০৯-৮-১৯৮৯-অব্যািহত 

মন্ত্রী ০৯-৮-১৯৮৯ ডাক ও হেহলস াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 
০৯-৮-১৯৮৯ ০৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ অব্যািহত 

৮৩ জনাব এম, নাহজমউহিন 

আল আজাদ 

উপমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ২৪-১২-১৯৮৯ অব্যািহত 

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ২৪-১২-১৯৮৯ 
মন্ত্রী ২৪-১২-১৯৮৯ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ২৪-১২-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ ০২-০৫-১৯৯০ অব্যািহত 

৮৪ জনাব নুর হমািাম্মদ খান 
 

উপমন্ত্রী ২৫-৫-১৯৮৮ েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে ২৫-৫-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ২৪-১২-১৯৮৯-অব্যািহত 

েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ 
 

০৩-১০-১৯৮৯ 

হশল্প মন্ত্রিালে 
 

৩-১০-১৯৮৯ ২৪-১২-১৯৮৯ 

৮৫ জনাব এ, হব, এম, হগালাম 

হমাস্তফা 
মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ০৬-১২-১৯৯০ অব্যািহত 

জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
১০-১২-১৯৮৮ ১৯-৭-১৯৮৯ 

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
১৯-৭-১৯৮৯ ০৬-১২-১৯৯০ 

৮৬ জনাব হমাাঃ হরজওোনুল 

িক হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১৪-১১-১৯৮৯ 

েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক মন্ত্রিালে 
১০-১২-১৯৮৮ ১৪-১১-১৯৮৯ 

েমাজকল্যাি মন্ত্রিালে 
 

১৪-১১-১৯৮৯ ০৬-১২-১৯৯০  ০৬-১২-১৯৯০ অব্যািহত 

৮৭ জনাব হমাাঃ নাহজউর 

রিমান  হমো 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ স্থানীে েরকার পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১৯-৭-১৯৮৯  অব্যািহত 

স্থানীে েরকার পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
১০-১২-১৯৮৮ ১৯-৭-১৯৮৯ 

মন্ত্রী ১৯-৭-১৯৮৯ স্থানীে েরকার পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
 

১৯-৭-১৯৮৯ ০৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ অব্যািহত 

৮৮. জনাব হমাাঃ তাজুল 

ইেলাম হ ৌধুরী 
প্রহতমন্ত্রী ১০-১২-১৯৮৮ ভূহম মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ৩-১০-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০-অব্যািহত 

কৃহষ  মন্ত্রিালে ৩-১০-১৯৮৯ ২৩-১২-১৯৮৯ 
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২৩-১২-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ 

মন্ত্রী ২-৫-১৯৯০ ভূহম মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-৯০ -অব্যািহত 

 

 

 



-১৬- 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 
পদতযাসগর তাহরখ নাম িইসত প থন্ত 

৮৯ জনাব টি, এম, 

হগোেউহিন আিমদ 
প্রহতমন্ত্রী ১০-১২-১৯৮৮ েমাজ কল্যাি ও 

মহিলা হবষেক 

মন্ত্রিালে 

১০-১২-১৯৮৮ ৩-১০-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ অব্যািহত 

ত্রাি মন্ত্রিালে ৩-১০-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ 

৯০ জনাব আবুল খাসের 

হ ৌধুরী 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ (অব্যািহত) 

৯১ মুফহত মাওলানা হমাাঃ 

ওোককাে 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৪-৬-১৯৮৮ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১৪-৬-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ (অব্যািহত) 

৯২ ডাঃ ওোহিদুল িক মন্ত্রী ০৬-৮-১৯৮৮ অর্ থ মন্ত্রিালে ৬-৮-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১৬-৩-১৯৯০ (পদতযাগ) 

অর্ থ মন্ত্রিালে ১০-১২-১৯৮৮ ১৬-৩-১৯৯০ 

৯৩. জনাব এ, হব, এম, রুহুল 

আহমন িাওলাদার 

 

প্রহতমন্ত্রী 

ম থাদাে 
(রাষ্ট্রপহতর যুব 

ও ক্রীড়া 

হবষেক 

উপসদষ্টা) 

২৩-১২-১৯৮৭ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২৩-১২-১৯৮৭ ২৭-৩-১৯৮৮ ২৭-৩-১৯৮৮ 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-৩-১৯৮৮ কৃহষ মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮৮ ১০-১২-১৯৮৮ ১৯-৭-১৯৮৯ অব্যািহত 

স্বাস্থয ও পহরবার 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 
১০-১২-১৯৮৮ ১৯-৭-১৯৮৯ 

মন্ত্রী ১৯-৭-১৯৮৯ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ১৯-৭-১৯৮৯ ২৩-১২-১৯৮৯ ০৬-১২-১৯৯০ (অব্যািহত) 

বস্ত্র মন্ত্রিালে ২৩-১২-১৯৮৯ ৬-১২-১৯৯০ 

৯৪ ডাাঃ আহজজুর রিমান 

 

মন্ত্রী ২৬-৮-১৯৮৯ স্বাস্থয ও পহরবার 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 
২৬-৮-১৯৮৯ ০৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ (অব্যািহত) 

৯৫ সেেদা রাহজো ফসেজ 

 

মন্ত্রী ১৪-১১-১৯৮৯ মহিলা হবষেক 

মন্ত্রিালে 
১৪-১১-১৯৮৯ ০৬-১২-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

৯৬ জনাব হনতাই রাে হ ৌধুরী 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৭-১৯৮৯ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১৯-৭-১৯৮৭ ১৪-১১-১৯৮৯ ৯-৯-১৯৯০ (অব্যািহত) 

আইন ও হব ার 

মন্ত্রিালে 
১৪-১১-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ০৯-৯-১৯৯০ 

মন্ত্রী ৯-৯-১৯৯০ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ৯-৯-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ (অব্যািহত) 

৯৭. সেেদ দীদার বখ ত 

 

প্রহতমন্ত্রী ০৪-০২-১৯৮৯ 

  

তথ্য মন্ত্রিালে ৪-২-১৯৮৯ ২৩-১২-১৯৮৯ ০৬-১২-১৯৯০-অব্যািহত 

েিংস্কৃহত হবষেক 

মন্ত্রিালে 
২৩-১২-১৯৮৯ ৬-১২-১৯৯০ 

৯৮. হমজর (অবাঃ) মঞ্জুর 

কাসদর 
প্রহতমন্ত্রী ০৯-৫-১৯৮৯ হে , পাহন উন্নেন ও 

বন্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
৯-৫-১৯৮৯ ২৯-৭-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

ত্রাি মন্ত্রিালে ২৯-৭-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

৯৯. জনাব ফারুক রশীদ হ ৌধুরী প্রহতমন্ত্রী ১৯-০৭-১৯৮৯ অর্ থ মন্ত্রিালে ১৯-৭-১৯৮৯ ৪-৮-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

 মৎস্য ও পশুেম্পদ 

মন্ত্রিালে 
৪-৮-১৯৯০ ১০-১১-১৯৯০ 

অর্ থ মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

১০০. জনাব হমাাঃ নুরুন নবী  াঁদ প্রহতমন্ত্রী ১৯-৭-১৯৮৯ শ্রম ও জনশহি 

মন্ত্রিালে 
১৯-৭-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

খাদ্য মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

১০১ সেেদ হমািাম্মদ কােোর 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৪-১২-১৯৮৯ কৃহষ মন্ত্রিালে ২৪-১২-১৯৮৯ ৬-১২-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

১০২ জনাব হমাাঃ হকারবান 

আলী 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৭-১৯৮৯ খাদ্য মন্ত্রিালে  ১৯-৭-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ ০২-৫-১৯৯০ অব্যািহত 

১০৩ জনাব হমাাঃ আবদুল 

হমাহমন মন্ডল 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৯-৭-১৯৮৯ পাে মন্ত্রিালে 

 

১৯-৭-১৯৮৯ ০২-৫-১৯৯০ ০২-৫-১৯৯০-অব্যািহত 

১০৪ আলিাজ্জ্ব হমাাঃ মনসুর 

আলী েরকার 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৪-১১-১৯৮৯ হশক্ষা  মন্ত্রিালে ১৪-১১-১৯৮৯ ০৭-৫-১৯৯০ ০৭-৫-১৯৯০ অব্যািহত 

১০৫ জনাব আবুল িােনাত 

 

মন্ত্রী ২১-১০-১৯৯০  পূতথ মন্ত্রিালে ২১-১০-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ অব্যািহত 

 

 



-১৭- 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 
পদতযাসগর তাহরখ নাম িইসত প থন্ত 

১০৬ জনাব িাহববুল ইেলাম 

ভু ূঁইো 
 

মন্ত্রী ০২-০৫-১৯৯০ আইন ও হব ার মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ 

(অব্যািহত) 

১০৭ ডাঃ মীজানুর রিমান 

হশলী 

 

মন্ত্রী ০২-৫-১৯৯০ তথ্য মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ ০৬-১২-১৯৯০ 

(অব্যািহত) 

১০৮ মাইসকল সুশীল 

অহধকারী 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ২-৫-১৯৯০ ত্রাি  মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ০৭-৫-১৯৯০ ০৭-৫-১৯৯০ 
অব্যািহত 

 

১০৯ এযাডাঃ ফজসল রাববী 

 

প্রহতমন্ত্রী ০২-৫-১৯৯০ আইন ও হব ার মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

১১০ জনাব খাসলদুর রিমান 

টিসো 
 

প্রহতমন্ত্রী ০২-৫-১৯৯০ শ্রম ও জনশহি মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

১১১ জনাব এ, হব, এম, 

শািজািান 
 

প্রহতমন্ত্রী ০২-৫-১৯৯০ পাে মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

১১২ কাজী শাি হমাফাসজ্জল 

হিাসেন (কােসকাবাদ) 
 

প্রহতমন্ত্রী ০২-৫-১৯৯০ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ২-৫-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ ৬-১২-১৯৯০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রধান োমহরক আইন প্রশােক হুসেইন মুিম্মদ এরশাসদর েমসে হনসোগকৃত 
উপসদষ্টাগসির নাসমর তাহলকা 

(২৭-৩-১৯৮২ হর্সক ১১-১২-১৯৮৩ প থন্ত) 
 

নিং নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর তাহরখ মন্ত্রিালে/হবভাগ হর্সক প থন্ত 

1.  হব ারপহত জনাব আবুল ফজল 

হমািাম্মদ আিছান উিীন হ ৌধুরী 

 

রাষ্ট্রপহত ২৭-৩-১৯৮২ রাষ্ট্রপহতর েহ বালে ২৭-৩-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ ১১-১২-১৯৮৩ 
দাহেেভার তযাগ 

2.  জনাব এে, এম, শহফউল আজম 

 

 

উপসদষ্টা ২৭-৩-১৯৮২ হশল্প  মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

হশল্প ও বাহিজয 

মন্ত্রিালে 

 

১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

3.  এোর ভাইে মাশ থাল (অবাঃ), এ,হজ, 

মািমুদ  হব ইউটিহবটি হপএফএ 
উপসদষ্টা 

 

২৭-৩-১৯৮২ 
(সগসজে নাই) 

খাদ্য ও ত্রাি মন্ত্রিালে ২৭-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

খাদ্য মন্ত্রিালে 

 

১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

4.  হমজর হজনাসরল এম শামসুল িক উপসদষ্টা 

 

২৭-৩-১৯৮২ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
২৭-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

 

১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

5.  হরোর এডহমরাল মািবুব আলীখান, 

হপএেএন 
হডহেএমএলএ, হনৌ-বাহিনী প্রধান 

 

 

উপসদষ্টা ২৭-৩-১৯৮২ পহরবিি ও হ াগাস াগ 

মন্ত্রিালে 
২৭-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

হ াগাস াগ  
মন্ত্রিালে 

১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

6.  এোর ভাইে মাশ থাল সুলতান 

মািমুদ  হব, ইউ,  এহেএেহে, 

হডহেএমএলএ,  
হবমানবাহিনী প্রধান 

উপসদষ্টা 

 

২৭-৩-১৯৮২ এনাহজথ  
মন্ত্রিালে 

২৭-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

এনাহজথ ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
 

১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

7.  জনাব  খন্দকার আবু বকর 
     এেিী হজনাসরল 

 উপসদষ্টা ২৭-৩-১৯৮২ আইন,ও ভূহম েিংস্কার  

মন্ত্রিালে 
২৭-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

আইন ও ভূহম েিংস্কার  

মন্ত্রিালে 
১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

8.  জনাব এ, আর, এে, হদািা 

 

 

উপসদষ্টা ৩১-৩-১৯৮২ তথ্য ও েম্প্র ার 

মন্ত্রিালে 

 

৩১-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

তথ্য মন্ত্রিালে ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

9.  জনাব  এ, এম, এ, মুহিত 

 

উপসদষ্টা ৩১-৩-১৯৮২ অর্ থ ও পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 
৩১-০৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

অর্ থ ও পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 

 

১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

10.  এোর ভাইে মাশ থাল (অবাঃ)  

খন্দকার  আহমনুল  ইেলাম 

 

 

উপসদষ্টা ৩১-৩-১৯৮২ শ্রম ও জনশহি 

মন্ত্রিালে 
৩১-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

শ্রম ও জনশহি 

মন্ত্রিালে  

 

১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

11.  হমজর হজনাসরল আবদুল মান্নান 

হেহিকী 
উপসদষ্টা ৩১-৩-১৯৮২ গিপূতথ ও নগর উন্নেন 

মন্ত্রিালে 
৩১-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

গিপূতথ মন্ত্রিালে 

 

১০-৫-১৯৮২ ১৯-৭-১৯৮৩ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে 
 

১৯-৭-১৯৮৩ ১১-১২-১৯৮৩ 

12.  জনাব মািবুবুর রিমান 

 

উপসদষ্টা ৩১-৩-১৯৮২ স্থানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

৩১-৩-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

স্থানীে েরকার 

মন্ত্রিালে 
১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

 

 

 



- ২ - 
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন অব্যািহত/ 

পদতযাসগর তাহরখ মন্ত্রিালে/হবভাগ িইসত প থন্ত 
13.  হমজর হজনাসরল (অবাঃ) হমািাম্মদ 

 ইেসকন্দার কহরম 

 

 

প্রধান 

োমহরক 

আইন 

প্রশােসকর 

হবসশষ 

উপসদষ্টা। 

৩১-৩-১৯৮২     

14.  জনাব এ, হজড, এম, ওবােদুল্লাি 

খান 
উপসদষ্টা ০৬-৪-১৯৮২ 

 

 

কৃহষ  ও পাহন েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
০৬-৪-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

কৃহষ মন্ত্রিালে ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

15.  ডাাঃ এ, মহজদ খান 

 

উপসদষ্টা ২৬-৫-১৯৮২ হশক্ষা ও ধম থ মন্ত্রিালে  ২৬-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ ১১-১২-১৯৮৩ 

16.  ডাঃ শাহফো খাতুন 

 

 

 

 

উপসদষ্টা ০১-৫-১৯৮২ েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক  মন্ত্রিালে 
০৩-৫-১৯৮২ ১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

েমাজ কল্যাি ও মহিলা 

হবষেক  মন্ত্রিালে 
১০-৫-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ 

17.  সেেদ নাহজমুহিন িাসেম 

 

মহন্ত্রপহরষদ 

েদস্য 
০২-৭-১৯৮২ তথ্য মন্ত্রিালে ০২-৭-১৯৮২ ১১-১২-১৯৮৩ ১১-১২-১৯৮৩ 

১৮. হমজর হজনাসরল মিাব্বত জান 

হ ৌধুরী 
মহন্ত্রপহরষদ 

েদস্য 
২১-৭-১৯৮২ স্বরাষ্ট্র  মন্ত্রিালে ২১-৭-১৯৮২ ১৯-৭-১৯৮৩ ১১-১২-১৯৮৩ 

েিংস্থাপন ও পুনগ থঠন 

মন্ত্রিালে 
১৯-৭-১৯৮৩ ১১-১২-১৯৮৩ 

১৯. হমজর হজনাসরল হমািাম্মদ 

আবদুল মূনএম, হপএেহে           

 

মহন্ত্রপহরষদ 

েদস্য 
১৯-০৭-৮৩ গিপূতথ মন্ত্রিালে 

 

১৯-৭-১৯৮৩ ১১-১২-১৯৮৩ ১১-১২-১৯৮৩ 

 

 

 

 

হুসেইন মুিম্মদ এরশাদ এর আমসল মন্ত্রী/প্রহতমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর পদম থাদাে  
উপসদষ্টা হনসোসগর তাহলকা। 

 

 

 

ক্রহমক 

নিং 
নাম ও পদবী হবষে পদম থাদা হনসোসগর তাহরখ প্রজ্ঞাপন নিং অব্যািহত 

১। জনাব মাইসকল সুশীল অহধকারী 
উপসদষ্টা 

 

মন্ত্রীর পদম থাদাে এনহজও হবষেক 

উপসদষ্টা 
০৭-৫-১৯৯০ ২(২)/৮৮-মপহব (সেবা-

১)/১৫৪ 
০৬-১২-১৯৯০ 

২। জনাব হবনে কুমার হদওোন 
উপসদষ্টা 

 

মন্ত্রীর পদম থাদাে উপজাতীে হবষেক 

উপসদষ্টা 
২৭-৩-১৯৮৮ ২(৭)৮৮-মপহব 

(সেবা-১)/১ 
০২-৫-১৯৯০ 

৩। আলিাজ্ব হমাাঃ মনসুর আলী েরকার,  
বাধ্যতামূলক প্রার্হমক হশক্ষা হবষেক 

উপসদষ্টা 

 

মন্ত্রীর পদম থাদাে বাধ্যতামূলক 

প্রার্হমক হশক্ষা হবষেক উপসদষ্টা 
০৭-৫-১৯৯০ ২(২)৮৮-মপহব 

(সেবা-১)/১৫৩ 
 

৪। জনাব হব, এম, আববাে এ টি 
পাহন েম্পদ হবষেক উপসদষ্টা 

 

মন্ত্রীর পদম থাদাে পাহন েম্পদ হবষেক 

উপসদষ্টা 
১৯-৭-১৯৮৯ ২(২)৮৮-মপহব 

(সেবা-১)/১৮১ 
 

৫। ডাঃ হমাাঃ রহফকুজ্জামান 
উপসদষ্টা 

প্রহতমন্ত্রীর পদম থাদাে কহম্পউোর 

হবষেক উপসদষ্টা 
২৩-৪-১৯৮৯ ২(২)৮৮-মপহব 

(সেবা-১)/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



রাষ্ট্রপহত হব ারপহত  আবদুে োত্তার  এর েমেকাল 

(২০-১১-১৯৮১ হর্সক ২৪-৩-১৯৮২ প থন্ত) 
 
 

ক্রহমক 

নিং 
নাম    পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহত

র তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১. হব ারপহত জনাব আবদুে 

োত্তার 
রাষ্ট্রপহত ২০-১১-১৯৮১ রাষ্ট্রপহতর েহ বালে ২৭-১১-১৯৮১ ১২-২-১৯৮২ ২৪-৩-

১৯৮২ মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ ২৭-১১-১৯৮১ ১২-২-১৯৮২ 

হবজ্ঞান ও প্রযুহি হবভাগ ২৭-১১-১৯৮১ ১২-২-১৯৮২ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১২-২-১৯৮২ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 

 

২৭-১১-১৯৮১ ১২-২-১৯৮২ 

রাষ্ট্রপহতর েহ বালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

েিংস্থাপন হবভাগ ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

হবজ্ঞান ও প্রযুহি হবভাগ ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 
১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

রাষ্ট্রপহতর েহ বালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

েিংস্থাপন হবভাগ ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

হবজ্ঞান ও প্রযুহি হবভাগ ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

উপ-রাষ্ট্রপহত, প্রধানমন্ত্রী বা  

মন্ত্রীগিসক দাহেে প্রদান করা 

িে নাই  এমন 

মন্ত্রিালে/হবভাগ েমূি। 
(বন, মৎস্য ও পশুপালন 

মন্ত্রিালে; জনশহি উন্নেন 

হবভাগ, শ্রম, জনশহি ও 

েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে;  

মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে; যুব 

উন্নেন মন্ত্রিালে) 

 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

২. ডাঃ হমজথা নুরুল হুদা 

 

উপ-রাষ্ট্রপহত ২৪-১১-১৯৮১ বাহিজয মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ২৩-৩-১৯৮২ ২৩-৩-

১৯৮২ 
পদতযাগ 

হশল্প মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ২৭-২-১৯৮২ 

 ডাঃ হমজথা নুরুল হুদা 

 

উপসদষ্টা 

(মন্ত্রীর 

পদম থাদাে) 

২৩-৩-১৯৮২     

৩. জনাব মুিম্মদ উল্লাি 

 

উপ-রাষ্ট্রপহত ২৩-৩-১৯৮২     

৪. শাি হমািাম্মদ আহজজুর 

রিমান 
প্রধানমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ হশক্ষা মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-

১৯৮২ 
প্রধানমন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ আইন ও েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 

১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-

১৯৮২ 
স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন 

ও েমবাে মন্ত্রিালে 

১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

আইন ও েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 



- ২ -  
 

ক্রহমক 

নিং 

নাম    পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  
অব্যািহতর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

৫. জনাব জামালউহিন আিমদ উপ-প্রধানমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ হশল্প মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৬. অধ্যাপক হমাাঃ শামছুল িক মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

১২-২-১৯৮২ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

৭. জনাব আবদুল হমাসমন খান 

 
মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ খাদ্য মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৮. জনাব এম, মহজদুল িক 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ বন্দর, জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 
েিংস্থাপন হবভাগ (আাঃদাাঃ) 

 
২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ 

৯. জনাব আবদুল িাহলম হ ৌধুরী মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ 

 

স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ খাদ্য মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

কৃহষ মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

খাদ্য মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে 

 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

১০. জনাব আবু োসলি হমািাম্মদ 
হমাস্তাহফজুর রিমান 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ 

 

বাহিজয মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ 

 

১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

১১. জনাব হমাাঃ  ছেফুর রিমান 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ 

 

অর্ থ মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ 

 

১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

১২. জনাব শামসুল হুদা হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ 

 

তথ্য, েম্প্র ার, ক্রীড়া ও েিংস্কৃহত  

হবষেক মন্ত্রিালে 
২৭-১১-১৯৮১ 

 

১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ হরলওসে, েড়ক ও জনপর্ মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২  
বন্দর, জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

তথ্য, েম্প্র ার, ক্রীড়া ও েিংস্কৃহত 

হবষেক মন্ত্রিালে 
৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

হরলওসে, েড়ক, জনপর্ ও েড়ক 

পহরবিন মন্ত্রিালে 

 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

১৩. কাজী আসনাোরুল িক 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ জ্বালানী  মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

১৪. জনাব আবদুল আহলম 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ হরলওসে, েড়ক ও জনপর্ মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

১৫. জনাব আবুল িােনাত 
 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ গিপূতথ ও নগর উন্নেন মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

১৬. জনাব আবদুর রিমান 
 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

১৭. ডাঃ ফহেহ  উহিন মািতাব 
 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ কৃহষ মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ অর্ থ মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২  
অর্ থ মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

১৮. ডাাঃ এম, এ, মহতন 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 
স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 

 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

১৯. খন্দকার আবদুল িাহমদ 

  

 

 

মন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২  
শ্রম, জনশহি উন্নেন ও 

েমাজকল্যাি মন্ত্রিালে 
১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

 
৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

২০. জনাব এমরান আলী েরকার 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে 

 

২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

 



- ৩ - 

 

ক্রহমক 

নিং 

নাম    পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  অব্যািহতর 

তাহরখ নাম  হর্সক প থন্ত 
২১. জনাব   এ, হক, এম, মাইদুল 

ইেলাম 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ ডাক, হেহলগ্রাফ, হেহলসফান, 

হবোমহরক হবমান  লা ল ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ এনাহজথ মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২  

ডাক, হেহলগ্রাফ, হেহলসফান, 

হবোমহরক হবমান  লা ল ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

১২-২-১৯৮২ ৫-৩-১৯৮২ 

এনাহজথ মন্ত্রিালে 

 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

 হবোমহরক হবমান   লা ল ও 

প থেন মন্ত্রিালে 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

২২. জনাব হরোজউহিন আিসমদ 

 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ শ্রম, জনশহি  এবিং েমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালে 

২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৫-৩-১৯৮২  কৃহষ মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২  

  শ্রম, হশল্প ও  েমাজকল্যাি হবভাগ 

(শ্রম, জনশহি  এবিং েমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালে) 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

২৩. জনাব আবদুর রিমান হবশ্বাে 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 

২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

২৪. অধ্যাপক হমাাঃ ইউসুফ আলী 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ পাে ও বস্ত্র মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

মন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ পাে ও বস্ত্র মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২  

হশল্প মন্ত্রিালে 

1) হশল্প হবভাগ 

2) পাে হবভাগ 

3) বস্ত্র হবভাগ 

২৭-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ 

হশল্প মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ 
 

২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

২৫. জনাব তাফাজ্জল হুসেন খান 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ আইন ও েিংেদ হবষেক মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

১২-২-১৯৮২ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২  

তথ্য ও েম্প্র ার, ক্রীড়া ও েিংস্কৃহত 

মন্ত্রিালে 

১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ 

হশক্ষা মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংেকার 

মন্ত্রিালে 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

২৬. জনাব সুলতান আিসমদ হ ৌধুরী,             

                       বার -এে-ল 

 

 

মন্ত্রী ৫-৩-১৯৮২ ডাক, হেহলগ্রাফ, হেহলসফান, বন্দর, 

জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীন হনৌ-

পহরবিন মন্ত্রিালে 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

২৭. জনাব আবুল কাসেম 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ যুব উন্নেন মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

২৮. জনাব এল, হক, হেহিকী 

 

মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ 

 

হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 

২৭-১১-১৯৮১ 

 

১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

২৯. জনাব আবদুল বাসতন 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ হশক্ষা মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৩০. হবগম তেলীমা আসবদ 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৩১. জনাব আহমরুল ইেলাম কালাম 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

বন, মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রিালে 

 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

৩২. জনাব সুনীল কুমার গুপ্ত 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ এনাহজথ মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ 
 

এনাহজথ মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

ডাক, হেহলগ্রাফ ও হেহলসফান, 

হবোমহরক      হবমান  লা ল ও 

প থেন মন্ত্রিালে 

১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ 

এনাহজথ মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

 



- ৪ - 

 

ক্রহমক 

নিং 

নাম    পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 

দপ্তর বন্টন  
অব্যািহতর 

তাহরখ 
 নাম হর্সক প থন্ত 

৩৩. জনাব অিং সশ প্রু হ ৌধুরী 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ ডাক, হেহলগ্রাফ ও হেহলসফান, 

হবোমহরক হবমান  লা ল ও প থেন 

মন্ত্রিালে 

২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২  

শ্রম, জনশহি ও েমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালে 

১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ 

স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

শ্রম, হশল্প ও েমাজকল্যাি হবভাগ 

(শ্রম, জনশহি ও েমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালে) 

৫-৩-১৯৮২ ৮-৩-১৯৮২ 

৩৪.  সেেদ মহিবুল িাোন 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ হশল্প মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৫-৩-১৯৮২ বাহিজয মন্ত্রিালে 

 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

জনশহি উন্নেন হবভাগ (শ্রম, জনশহি 

ও েমাজকল্যাি মন্ত্রিালে) 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

৩৫. জনাব জহমরউহিন েরকার 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৩৬. জনাব আবদুে োলাম 

তালুকদার 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ আইন ও েিংেদ হবষেক মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৩৭. জনাব নুর হমািাম্মদ খান 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ তথ্য, েম্প্র ার, ক্রীড়া ও েিংস্কৃহত 

মন্ত্রিালে 

২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৩৮. জনাব আবদুল মান্নান 

হেকদার 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ ভূহম  প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৩৯. জনাব জাফর ইমাম 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৪০. জনাব ইকবাল হিাসেন হ ৌধুরী 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ খাদ্য মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৪১. মাওলানা আবদুল মান্নান 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ হশক্ষা মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৪২. হ ৌধুরী কামাল ইবসন ইউছুফ 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 

২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

   ১২-২-১৯৮২ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

৪৩. ডাাঃ আফতাবুজ্জামান 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৪৪. হমসেে কামরুন্নািার জাফর 

 

উপ-মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ শ্রম, জনশহি  ও েমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালে 

২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

৪৫. অধ্যাপক আবদুে োলাম 

 

উপমন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৪৬. সেেদ মনজুর হিাসেন 

 

উপ-মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ হে , পাহন উন্নেন ও বন্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 

২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

প্রহতমন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ বাহিজয মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

হশল্প মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ 

হশল্প মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

৪৭. জনাব রুহুল আহমন 

িাওলাদার 

 

উপ-মন্ত্রী ২৭-১১-১৯৮১ পাে ও বস্ত্র মন্ত্রিালে ২৭-১১-১৯৮১ ১১-২-১৯৮২ ১১-২-১৯৮২ 

অব্যািহত 

৪৮. জনাব অহল আিমদ 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ যুব  উন্নেন মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

যুব  উন্নেন মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

৪৯. জনাব এ, হক, ফেজুল িক প্রহতমন্ত্রী ১২-২-১৯৮২ গিপূতথ  ও নগর উন্নেন  মন্ত্রিালে ১২-২-১৯৮২ ০৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

গিপূতথ  ও নগর উন্নেন  মন্ত্রিালে ৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

৫০. জনাব তহরকুল ইেলাম 

 

প্রহতমন্ত্রী ৫-৩-১৯৮২ হরলওসে, েড়ক, জনপর্ ও েড়ক 

পহরবিন মন্ত্রিালে 

৫-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ ২৪-৩-১৯৮২ 

 

 



 

রাষ্ট্রপহত হমজর হজনাসরল হজোউর রিমান, বীর উত্তম, হপএেহে 

এবিং অস্থােী রাষ্ট্রপহত হব ারপহত আব্দুে োত্তার-এর েমেকাল 

( ১২-৬-১৯৭৮  হর্সক ২০-১১-১৯৮১ প থন্ত ) 

 

১৫-৪-১৯৭৯ তাহরসখ পুনগ থঠিত মহন্ত্রপহরষদ েদস্যবৃসন্দর নাসমর তাহলকা (২৭-১১-১৯৮১ প থন্ত) 
 

নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম  হর্সক প থন্ত 

১. হমজর হজনাসরল 

হজোউর রিমান, 

হব,ইউ, হপ,এে,হে, 

 

রাষ্ট্রপহত ১২-৬-১৯৭৮ রাষ্ট্রপহতর েহ বালে  
(ক) রাষ্ট্রপহতর হবভাগ  
      (পাবহলক) 
(খ) রাষ্ট্রপহতর হবভাগ  
     (পাসে থানাল) 

১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ৩০-৫-১৯৮১ 
হনিত 

মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ 
 প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ 

হবজ্ঞান ও প্রযুহি হবভাগ ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ 
রাষ্ট্রপহতর েহ বালোঃ 
(ক) হজনাসরল এন্ড ইকসনাহমক 

এযাসফোে থ 
(খ) তথ্য হবভাগ 
(গ) পাসে থানাল হডহভশন 

২৫-৪-১৯৮০ ৩০-৫-১৯৮১ 

মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ ২৫-৪-১৯৮০ ৩০-৫-১৯৮১ 
প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ৩০-৫-১৯৮১ 
হবজ্ঞান ও প্রযুহি হবভাগ ২৫-৪-১৯৮০ ৩০-৫-১৯৮১ 

২. হব াপহত জনাব 

আবদুে োত্তার  

  

উপ-রাষ্ট্রপহত ২৯-৬-১৯৭৮  আইন ও জাতীে েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০  

হনব থা ন কহমশন ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ 
আইন ও েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 
২৫-৪-১৯৮০ ২০-১১-১৯৮১ 

যুব উন্নেন মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ০৬-৪-১৯৮১ 
অস্থােী রাষ্ট্রপহত 

 

৩০-৫-১৯৮১   ২০-১১-১৯৮১ 

৩. শাি হমাাঃ আহজজুর 

রিমান 

 

প্রধানমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ হশক্ষা মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

৪. ডাাঃ এ, হকউ, এম, 

বদরুসিাজা হ ৌধুরী 

 

 

উপ-প্রধানমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
(ক) পহরবার পহরকল্পনা ও     

জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি হবভাগ 
(খ) স্বাস্থয হবভাগ 

১৫-৪-১৯৭৯ ২৩-৮-১৯৭৯ ২৩-৮-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

   ৫. জনাব মওদুদ 

আিমদ 
উপ-প্রধানমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ হবদুযৎ, পাহন েম্পদ ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২-১-১৯৮০ ২-১-১৯৮০ 

 
৬. জনাব এে, এম, 

শহফউল আজম 
উপসদষ্টা ১৫-৪-১৯৭৯     

৭. ডাঃ মীজথা নূরুল হুদা 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ অর্ থ মন্ত্রিালোঃ 
(ক)  অর্ থ হবভাগ 
(খ)  বাস্তবােন হবভাগ 
(গ)  পহরদশ থন হবভাগ 
( )  বহিাঃেম্পদ হবভাগ 

১৫-৪-১৯৭৯ ২৪-৪-১৯৮০ ২৪-৪-১৯৮০ 
পদতযাগ 

উপসদষ্টা ২৪-৪-১৯৮০    ২৪-১১-১৯৮১ 

৮. প্রসফের হমাাঃ 

শামসুল িক 
মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
৯. জনাব আব্দুল 

হমাসমন খান 
মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ খাদ্য মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ খাদ্য মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
১০. হমজর হজনাসরল 

(অবাঃ)  মহজদুল 

িক 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ েিংস্থাপন হবভাগ ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ েিংস্থাপন হবভাগ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 



 

- ২ - 
 

নিং নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১১. কযাসেন (অবাঃ) আবদুল 

িাহলম হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 
২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

১২. হলাঃ কসন থল (অবাঃ) আবু 

োসলি হমািাম্মদ    
হমাস্তাহফজুর রিমান 

 

মন্ত্রী 

 

১৫-৪-১৯৭৯ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

১৩. জনাব হমাাঃ ছেফুর  

রিমান 
মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ বাহিজয মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ অর্ থ মন্ত্রিালোঃ 
(ক)  অর্ থ হবভাগ   
(খ)আভযন্তরীি েম্পদ হবভাগ  

(গ)ব্যািংহকিং এবিং হবহনসোগ হবভাগ  

( )  বহিাঃেম্পদ হবভাগ 
(ঙ)  বাস্তবােন হবভাগ  
( )  পহরদশ থন হবভাগ 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

১৪. জনাব জামাল উহিন 

আিম্মদ 
মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ হশল্প মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯  ২৩-৮-১৯৭৯ ২৩-৮-১৯৭৯ 
উপ-

প্রধানমন্ত্রী 
২৩-৮-১৯৭৯ হশল্প মন্ত্রিালে ২৩-৮-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ হশল্প মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

১৫. জনাব শামসুল হুদা 

হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ ধম থ, োিংস্কৃহতক হবষেক  এবিং  ক্রীড়া 

মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিাল  

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

১৬. কযাসেন (অবাঃ) নূরুল 

িক 

 

মন্ত্রী ১৫-০৪-১৯৭৯ বন্দর, জািাজ  লা ল এবিং আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
বন্দর, জািাজ  লা ল এবিং আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

১৭. হমজর হজনাসরল (অবাঃ) 

নূরুল ইেলাম 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ কৃহষ ও বন মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২০-৬-১৯৮১ 
অব্যািহত কৃহষ ও বন মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২০-৬ -১৯৮১ 

১৮. জনাব এে, এ,বারী এ,টি মন্ত্রী ১৫-০৪-১৯৭৯ জনশহি  উন্নেন ও েমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালে 
১৫-০৪-৭৯ ২৩-৮-১৯৭৯ ২৩-৮-১৯৭৯ 

উপ-

প্রধানমন্ত্রী 
২৩-৮-১৯৭৯ জনশহি  উন্নেন ও েমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালে 
২৩-৮-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

১৯. ডাঃ হমসেে আহমনা 

রিমান 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে। ১৫-৪-১৯৭৯ ২৪-৪-১৯৮০ ২৪-৪-১৯৮০ 

২০. জনাব হক, এম, ওবােদুর 

রিমান 

 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ হবোমহরক হবমান ও প থেন মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

২১. জনাব আবদুল আহলম 
মন্ত্রী 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ হরলওসে, েড়ক, জনপর্ ও েড়ক 

পহরবিন মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
হরলওসে, েড়ক, জনপর্ ও েড়ক 

পহরবিন মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

২২. জনাব িাহবব উল্লাি খান 

 
মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ পাে মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
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নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

২৩. জনাব আবদুর রিমান 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ গিপূতথ ও নগর উন্নেন মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ ধম থ হবষেক মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

২৪. হলাঃ কসন থল (অবাঃ) 

আকবর হিাসেন 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ হপসট্রাহলোম ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২০-৬-১৯৮১ 
অব্যািহত হপসট্রাহলোম ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২০-৬-১৯৮১ 

২৫. ড. ফহে উহিন 

মািতাব 

 

 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ পহরকল্পনা মন্ত্রিালোঃ 
(ক) পহরকল্পনা হবভাগ 
(খ) পহরেিংখ্যান হবভাগ 
(গ) প্রকল্প বাস্তবােন   
      বুযসরা 

১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালোঃ 
(ক) পহরকল্পনা হবভাগ 
(খ) পহরেিংখ্যান হবভাগ 
(গ) প্রকল্প বাস্তবােন   
      বুযসরা 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

কৃহষ ও বন মন্ত্রিালে (অহতহরি দাহেে ) ২২-৬-১৯৮১ 

 

২৭-১১-১৯৮১ 

২৬. ডাাঃ এম, এ, মহতন 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ হবোমহরক হবমান  ও প থেন মন্ত্রিালে 

 

১৫-৪-১৯৭৯ ২৩-৮-১৯৭৯ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ 

স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

 

২৩-৮-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ 

স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালোঃ 
(ক) স্বাস্থয হবভাগ 
(খ) জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি হবভাগ 

 

২৫-৪-১৯৮০ ৬-৪-১৯৮১ 

যুব  উন্নেন মন্ত্রিালে 

 

৬-৪-১৯৮১ ২৭-১১-১৯৮১ 

স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

 

২৯-৬-১৯৮১ ২৭-১১-১৯৮১ 

২৭. খন্দকার আব্দুল 

িাহমদ 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ যুব  উন্নেন মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৪-৪-১৯৮০ ২৪-৪-১৯৮০ 
পদতযাগ 

২৮. জনাব আব্দুর রিমান 

হবশ্বাে 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ পাে মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৪-৪-১৯৮০ ২৪-০৪-১৯৮০  

২৯. জনাব এমরান আলী 

েরকার 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

৩০. জনাব হমাাঃ আব্দুল 

িক 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৪-৪-১৯৮০ ২৪-৪-১৯৮০ 

 

৩১. জনাব মনসুর আলী 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ বস্ত্র মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ৫-৪-১৯৮১ 
পদতযাগ বস্ত্র মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ৫-৪-১৯৮১ 

৩২. জনাব এ, হক, এম, 

মাঈদুল ইেলাম 

 

মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ ডাক, হেহলগ্রাফ ও হেহলসফান মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ ডাক, হেহলগ্রাফ ও হেহলসফান মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

৩৩. জনাব আব্দুল বাসতন 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ হশক্ষা মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

৩৪. হদওোন সতমুর রাজা 

হ ৌধুরী 
প্রহতমন্ত্রী 

 

১৫-৪-১৯৭৯ হরলওসে, েড়ক, জনপর্ ও েড়ক পহরবিন 

মন্ত্রিালে 

 

১৫-৪-১৯৭৯ ২৪-৪-১৯৮০ ২৪-৪-১৯৮০  

৩৫. জনাব হরোজ উহিন 

আিসমদ 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ শ্রম ও হশল্পকল্যাি মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৩-৮-১৯৭৯ ২৩-৮-১৯৭৯ 
মন্ত্রী ২৩-৮-১৯৭৯ শ্রম ও হশল্পকল্যাি মন্ত্রিালে ২৩-৮-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ শ্রম ও হশল্পকল্যাি মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
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নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

৩৬. হমজথা আব্দুল িাহলম প্রহতমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ বন্দর, জািাজ  লা ল ও আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

 

১৫-৪-১৯৭৯ ২৪-৪-১৯৮০ ২৪-৪-১৯৮০  

৩৭. জনাব আব্দুল মান্নান 

হেকদার 
প্রহতমন্ত্রী ১৪-৫-১৯৭৯ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার  

মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ৫-৪-১৯৮১ 

পদতযাগ 
হশল্প মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ০৫-৪-১৯৮১ 

৩৮. ডাাঃ ফজলুল কহরম 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৪-০৫-১৯৭৯ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
গিপূতথ ও নগর উন্নেন মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ৬-৪-১৯৮১ 
স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
৬-৪-১৯৮১ ১৩-৭-১৯৮১ 

ক্রীড়া ও েিংস্কৃহত হবষেক মন্ত্রিালে 

 

১৩-৭-১৯৮১ ২৭-১১-১৯৮১ 

৩৯. ডাঃ আর, এ, গহি 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ হবজ্ঞান ও প্রযুহি  হবভাগ ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ হবজ্ঞান ও প্রযুহি  হবভাগ 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

৪০. ডাঃ ইকবাল মািমুদ 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ কৃহষ  ও বন মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ১১-৪-১৯৮১ 
পদতযাগ কৃহষ  ও বন মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ১১-৪-১৯৮১ 

৪১. জনাব সুনীল কুমার গুপ্ত প্রহতমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ হপসট্রাহলোম ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
হপসট্রাহলোম ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 
২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১  

৪২. জনাব আবুল কাসশম প্রহতমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ যুব  উন্নেন মন্ত্রিালে ১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
যুব  উন্নেন মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ পদতযাগ 

৪৩. জনাব নূর হমািাম্মদ খান প্রহতমন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৩-৮-১৯৭৯ ৩-১-১৯৮০ 

অব্যািহত 
পাে মন্ত্রিালে 

 

২৩-৮-১৯৭৯ ৩-১-১৯৮০ 

৪৪. জনাব আহরফ মঈনুিীন উপ-মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে 

 

১৫-৪-১৯৭৯ ২৪-৪-১৯৮০ ২৪-৪-১৯৮০ 

৪৫. হমসেে কামরুন্নািার 

জাফর 
উপ-মন্ত্রী ১৫-৪-১৯৭৯ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
১৫-৪-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

৪৬. হমাঃ অিং সশ প্রু হ ৌধুরী প্রহতমন্ত্রী ১০-৫-১৯৭৯ খাদ্য মন্ত্রিালে ২১-৫-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ খাদ্য মন্ত্রিালোঃ 

 

২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

৪৭. কাজী আসনাোরুল িক 

 

মন্ত্রী ২৩-৮-১৯৭৯ হবোমহরক হবমান  ও প থেন 

মন্ত্রিালে 
২৩-৮-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
হবদুযৎ, পাহন েম্পদ ও বন্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে (অহতহরি দাহেে ) 
২-১-১৯৮০ ২৫-৪-১৯৮০ 

হবদুযৎ, পাহন েম্পদ ও বন্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ 

হপসট্রাহলোম ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে (অহতহরি দাহেে) 

 

২২-৬-১৯৮১ ২৭-১১-১৯৮১ 

৪৮. জনাব আতাউহিন খান প্রহতমন্ত্রী ২৩-৮-১৯৭৯ অর্ থ মন্ত্রিালে ২৩-৮-১৯৭৯ ২৫-৪-১৯৮০ ০৫-৪-১৯৮১ 
পদতযাগ জনশহি উন্নেন ও েমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালে 

 

২৫-৪-১৯৮০ ৫-৪-১৯৮১ 

৪৯. হবগম তেহলমা আসবদ 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ মহিলা হবষেক মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ ২৭-১১-১৯৮১ 
পদতযাগ 

৫০. জনাব হমািাম্মদ 

ইেমাইল 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 
২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 

৫১. হ ৌধুরী তান ভীর আিমদ 

হেহিকী 
প্রহতমন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ বাহিজয মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-১৯৮১ ২৭-১১-১৯৮১ 

পদতযাগ 
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নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

৫২. জনাব এল, হক, 

হেহিকী 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ হবদুযৎ, পাহন উন্নেন ও বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৫৩. ডাাঃ হমািাম্মদ ফহরদুল 

হুদা 
প্রহতমন্ত্রী 

 

২৫-৪-১৯৮০ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
২৫-৪-১৯৮০ ৫-৪-১৯৮১ ০৫-৪-১৯৮১ 

পদতযাগ 

৫৪. ডাাঃ  

আফতাপউজ্জামান 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৫৫. জনাব  হেরাজুল িক 

মন্টু 
 

প্রহতমন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ বস্ত্র মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৫৬. জনাব আহমরুল 

ইেলাম কালাম 
প্রহতমন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ ক্রীড়া ও েিংস্কৃহত মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ১৩-৭-১৯৮১ ২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

কৃহষ ও বন মন্ত্রিালে ১৩-৭-১৯৮১ ২৭-১১-

১৯৮১ 
 

৫৭. অধ্যাপক আবদুে 

োলাম 
উপ-মন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৫৮. হবগম মাবুদ ফাহতমা 

কবীর 
উপ-মন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ স্বাস্থয  ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৫৯. জনাব জাফর ইমাম 

 

উপ-মন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ ত্রাি  ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৬০. জনাব ইকবাল হিাসেন 

হ ৌধুরী 
উপ-মন্ত্রী ২৫-৪-১৯৮০ খাদ্য মন্ত্রিালে ২৫-৪-১৯৮০ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৬১. জনাব সুহবমল 

হদওোন 
রাষ্ট্রপহতর েি 

উপসদষ্টা 
১৯-৯-১৯৮০    ২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৬২. অধ্যাপক হমািাম্মদ 

ইউসুফ আলী 
মন্ত্রী ০৬-৪-১৯৮১ বস্ত্র মন্ত্রিালে ০৬-৪-১৯৮১ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৬৩. জনাব জহমর উহিন 

েরকার 
প্রহতমন্ত্রী ০৬-৪-১৯৮১ গিপূতথ ও নগর উন্নেন মন্ত্রিালে ০৬-৪-১৯৮১ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৬৪. সেেদ মহিবুল িাোন 

 

প্রহতমন্ত্রী ০৬-৪-১৯৮১ জনশহি  উন্নেন ও 

েমাজকল্যাি মন্ত্রিালে 
০৬-৪-১৯৮১ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

৬৫. জনাব হমাাঃ আবদুে 

োলাম তালুকদার 

 

প্রহতমন্ত্রী 

 

০৬-৪-১৯৮১ আইন ও েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 
০৬-৪-১৯৮১ ২৭-১১-

১৯৮১ 
২৭-১১-

১৯৮১ 
পদতযাগ 

 
মিামান্য রাষ্ট্রপহত হজোউর রিমাসনর আমসল মন্ত্রী/প্রহতমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর 

পদম থাদাে উপসদষ্টা হনসোসগর তাহলকা। 

 
ক্রহমক 

নিং 
নাম ও পদবী হবষে পদম থাদা হনসোসগর তাহরখ প্রজ্ঞাপন নিং অব্যািহত 

১। জনাব সুহবমল হদওোন 
রাষ্ট্রপহতর েি উপসদষ্টা 

উপমন্ত্রীর পদম থাদাে রাষ্ট্রপহতর েি উপসদষ্টা 

(Assistant Advisor) 

১৯-৯-১৯৮০ ৩(১১/৮০-মপহব 

(সেবা) 
 

 
 



হনব থাহ ত রাষ্ট্রপহত হমজর হজনাসরল হজোউর রিমান, বীর উত্তম, হপএেহে (১২-৬-১৯৭৮ হর্সক ) 
২৯হশ জুন, ১৯৭৮  হর্সক  গঠিত  মহন্ত্রপহরষদ েদস্যবৃসন্দর নাসমর তাহলকা (১৫-৪-১৯৭৯ প থন্ত) 

 
নিং নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর তাহরখ নাম হর্সক প থন্ত 
1.  হমজর হজনাসরল হজোউর 

রিমান, হব,ইউ, হপ,এে,হে, 
রাষ্ট্রপহত ১২-৬-১৯৭৮ রাষ্ট্রপহতর েহ বালে ৪-৭-১৯৭৮   

মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ ৪-৭-১৯৭৮  
প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮  
অর্ থ মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮  
হবজ্ঞান ও প্রযুহি হবভাগ ৪-৭-১৯৭৮  
হনব থা ন কহমশন 

 

৪-৭-১৯৭৮  

২. হব াপহত জনাব আবদুে 

োত্তার 
উপ-রাষ্ট্রপহত ২৯-৬-১৯৭৮ আইন ও েিংেদ হবষেক মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮   

েিংেদ েহ বালে ৪-৭-১৯৭৮  
ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে  
(অহতহরি দাহেে) 

৫-৪-১৯৭৯  

৩. জনাব মহশউর রিমান 

 

 

হেহনের মন্ত্রী ২৯-০৬-১৯৭৮ হরলওসে, েড়ক, জনপর্ এবিং 

েড়ক পহরবিন মন্ত্রিালে 
৪-৭-১৯৭৮ ১৩-০৩-১৯৭৯ ১৩-০৩-১৯৭৯ 

(মৃতুযবরি কসরন) 

৪. ডাঃ মীজথা নূরুল হুদা 

 

মন্ত্রী ২৯-০৬-১৯৭৮ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮  ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

অর্ থ মন্ত্রিালে  ও পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালে 
১৫-১০-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯  

৫. শাি হমাাঃ আহজজুর 

রিমান 

 

মন্ত্রী ২৯-০৬-১৯৭৮ শ্রম ও হশল্পকল্যাি মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

৬. কাজী আসনাোরউল িক 

 

মন্ত্রী ২৯-০৬-১৯৭৮ হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন মন্ত্রিালে। 
৪-৭-১৯৭৮ 

 

 

৬-৪-১৯৭৯ ৬-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

যুব উন্নেন মন্ত্রিালে (অহতহরি 

দাহেে) 

 

২-২-১৯৭৯ ৬-৪-১৯৭৯  

 কাজী আসনাোরউল িক 

 

উপসদষ্টা ৬-৪-১৯৭৯     

৭. অধ্যাপক হমািাম্মদ 

শামসুল িক 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

৮. জনাব আজীজুল িক 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ কৃহষ ও বন মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৪-৪-১৯৭৯ ১৪-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

৯. জনাব এে, এম, শহফউল 

আজম 
মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ পাে মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 

পদতযাগ 
হরলওসে, েড়ক, জনপর্ এবিং 

েড়ক পহরবিন মন্ত্রিালে (অহতহরি 

দাহেে) 

 

১৫-৩-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  

১০. জনাব আবদুল হমাসমন 

খান 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ খাদ্য মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

১১. হমজর হজনাসরল (অবাঃ) 

এম, মহজদুল িক 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ েিংস্থাপন হবভাগ ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

১২. কযাসেন (অবাঃ) আবদুল 

িাহলম হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিালে 
৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 

পদতযাগ 

১৩. জনাব হব, এম, আববাে, 

এ,টি 
মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ হবদুযৎ, পাহন  েম্পদ এবিং বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 

 

৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৪-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

১৪. হলাঃ কসন থল (অবাঃ) আবু 

োসলি হমািাম্মদ  
হমাস্তাহফজুর রিমান 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

 



- ২ - 
নিং নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১৫. জনাব রেরাজ মন্ডল 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ০৬-৪-১৯৭৯ ৬-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

১৬. জনাব হমািাসমদ ছেফুর 

রিমান 

 

মন্ত্রী 

 

২৯-৬-১৯৭৮ বাহিজয মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

১৭. জনাব জামাল উহিন 

আিমদ 
মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ হশল্প মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 

পদতযাগ 

১৮. ডাাঃ এ, হকউ, এম, 

বদরুসিাজা হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ স্বাস্থয এবিং জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 

৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

    ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে 

(অহতহরি দাহেে ) 

৭-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  

১৯. কাজী জাফর আিমদ 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ হশক্ষা মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১১-১০-১৯৭৮ 

 

১১-১০-১৯৭৮ 
পদতযাগ 

২০. জনাব শামসুল হুদা হ ৌধুরী মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ েিংস্কৃহত ও ক্রীড়া মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

২১. কযাসেন (অবাঃ) নূরুল িক 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ বন্দর, জািাজ  লা ল এবিং 

আভযন্তরীি হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

৪-৭-১৯৭৮  ১৫-৪-১৯৭৯ 
পদতযাগ 

হবোমহরক হবমান পহরবিন ও 

প থেন মন্ত্রিালে 

৭-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 

হবদুযৎ, পাহন েম্পদ ও বন্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 

৭-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 

যুব উন্নেন মন্ত্রিালে (অহতহরি 

দাহেে ) 

৭-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ 

২২. জনাব এ, হজড, এম, 

এনাসেতউল্লাি খান 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ জ্বালানী ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৯-১০-১৯৭৮ ১৯-১০-১৯৭৮ 
পদতযাগ 

২৩. জনাব মওদুদ আিমদ 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ ডাক, হেহলগ্রাফ ও হেহলসফান 

মন্ত্রিালে 

৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

২৪. জনাব এে, এ, বারী  
এ, টি 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ জনশহি  উন্নেন ও েমাজকল্যাি 

মন্ত্রিালে 

৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

২৫. ডাঃ হমসেে আহমনা রিমান মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ মহিলা হবষেক হবভাগ ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

২৬. মীজথা হগালাম িাহফজ 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 

৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

২৭. জনাব হক, এম, ওবােদুর 

রিমান 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

২৮. জনাব আবদুল আহলম মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ বস্ত্র মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

২৯. জনাব িাহববুল্লাি খান 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

৩০. জনাব আবদুর রিমান 

 

মন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ গিপূতথ ও নগর উন্নেন মন্ত্রিালে ৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

৩১. ডাঃ ফহেউহিন মািতাব প্রহতমন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ কৃহষ ও বন হবভাগ ৪-৭-১৯৭৮ ৬-৪-১৯৭৯ ৬-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

উপ-উপসদষ্টা ৬-৪-১৯৭৯ কৃহষ ও বন মন্ত্রিালে ৭-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

৩২. ডাাঃ এম, এ, মহতন প্রহতমন্ত্রী ২৯-৬-১৯৭৮ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 

 

৪-৭-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

৩৩. জনাব আবদুল বাসতন প্রহতমন্ত্রী ১১-১০-১৯৭৮ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১১-১০-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

৩৪. হলাঃ কসন থল (অবাঃ) 

আকবর হিাসেন 

 

মন্ত্রী ১৯-১০-১৯৭৮ হপসট্রাহলোম ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিালে 

১৯-১০-১৯৭৮ ১৫-৪-১৯৭৯ ১৫-৪-১৯৭৯  
পদতযাগ 

৩৫. হমসেে হবনীতা রাে 

 

রাষ্ট্রপহতর 

েিকারী 
০৯-১১-১৯৭৮    ৩০-৭-১৯৭৯  

পদতযাগ 

 
 

 

 
 

 



 

রাষ্ট্রপহত হমজর হজনাসরল হজোউর রিমান- এর আমল (২১-৪-১৯৭৭  হর্সক  ১২-৬-১৯৭৮ প থন্ত) 

( ০৩-৬-১৯৭৭ তাহরখ হর্সক গঠিত উপসদষ্টা পহরষদ েদস্যবৃসন্দর তাহলকা  ২৯-৬-১৯৭৮ প থন্ত ) 

 
 

 

নিং নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর তাহরখ 

নাম হর্সক প থন্ত 
১. হমজর হজনাসরল হজোউর 

রিমান,  
বীর উত্তম, হপএেহে 

রাষ্ট্রপহত ২১-৪-১৯৭৭ মহন্ত্রপহরষদ েহ বালে 
মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
রাষ্ট্রপহতর েহ বালে 
(রাষ্ট্রপহতর হবভাগ) 
প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে। 

২১-৪-১৯৭৭  ১২-৬-১৯৭৮ 

২. 

   

হব ারপহত জনাব আব্দুে 

োত্তার 
উপ-রাষ্ট্রপহত ৩-৬-১৯৭৭ আইন এবিং েিংেদ হবষেক 

মন্ত্রিালে 
০৪-৬-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

েিংেদ েহ বালে ৫-৮-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ 
৩. জনাব আবুল ফজল  

 

উপসদষ্টা ২৬-১-১৯৭৫ হশক্ষা মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ২২-৬-১৯৭৭ ২২-৬-১৯৭৭ 
পদতযাগ 

৪. সেেদ আলী আিোন 

 

উপসদষ্টা ২২-৬-১৯৭৭ হশক্ষা মন্ত্রিালে ২২-৬-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

৫. ডাঃ হমাজাফফর আিমদ 

 

উপসদষ্টা ২৮-৬-১৯৭৭ বস্ত্র মন্ত্রিালে ২৮-৬-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

৬. জনাব এ, হক, এম, 

িাহফজউহিন 

 

 

উপসদষ্টা ২৩-১-১৯৭৬ হশল্প মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ১০-৭-১৯৭৭ ১০-৭-১৯৭৭ 
পদতযাগ 

৭. জনাব জামালুহিন আিমদ 

 

উপসদষ্টা ১০-৭-১৯৭৭ হশল্প মন্ত্রিালে ১০-৭-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

৮. জনাব আশফাক হিাসেন 

খান 
উপসদষ্টা 

 

১২-৭-১৯৭৭ হপসট্রাহলোম ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রিলে 
১২-৭-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

৯. জনাব আবদুল হমাসমন 

খান 
উপসদষ্টা 

 

১৪-৭-১৯৭৭ খাদ্য মন্ত্রিলে ১৪-৭-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

১০. জনাব এে, এম, শহফউল 

আজম 

 

উপসদষ্টা ০৫-৮-১৯৭৭ পাে মন্ত্রিালে ৫-৮-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

১১. ডাাঃ হমািাম্মদ ইিাহিম উপসদষ্টা ৪-১২-১৯৭৫ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি  

মন্ত্রিালে 
১২-৮-১৯৭৭ ৮-১২-১৯৭৭ ৮-১২-১৯৭৭ 

পদতযাগ 
১২. কসি থল (অবাঃ)  হমাাঃ 

মসুদল িক 

 

উপসদষ্টা ১৮-৬-১৯৭৬ জনশহি উন্নেন, শ্রম এবিং 

েমাজকল্যাি মন্ত্রিালে 
১২-৮-১৯৭৭ ৮-১২-১৯৭৭ ৮-১২-১৯৭৭ 

পদতযাগ 

১৩. জনাব আকবর কহবর 

 

উপসদষ্টা ১৮-৯-১৯৭৬ তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে ১৮-৯-১৯৭৬ ১২-১০-১৯৭৭ ১২-১০-১৯৭৭ 
পদতযাগ 

১৪. জনাব শামসুল হুদা হ ৌধুরী 

 

উপসদষ্টা ১২-১০-১৯৭৭ তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে ১২-১০-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

১৫. এোর ভাইে মাশ থাল(অবাঃ) 

আবদুল গাফফার মািমুদ  

 

উপসদষ্টা 

 

৯-১২-১৯৭৭ হবোমহরক হবমান ও প থেন 

মন্ত্রিালে 
৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

১৬. জনাব হব, এম, আববাে, 

এটি 

 

উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৭৭ হবদুযৎ, পাহন েম্পদ এবিং বন্যা 

হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে 
৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

১৭. হমজর হজনাসরল (অবাঃ) 

এম, মহজদুল িক 

 

উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৭৭ হরলওসে, েড়ক, জনপর্ এবিং 

েড়ক পহরবিন মন্ত্রিালে 
৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

১৮. কযাসেন (অবাঃ) নূরুল িক 

 

উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৭৭ বন্দর, জািাজ  লা ল এবিং 

আভযন্তরীি হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 
৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

১৯. ডাঃ  এ,  হকউ,  এম,  

বদরুসিাজা হ ৌধুরী 

 

উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৭৭ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

২০. ডাঃ এম, আর, খান 

 

উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৭৭ মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিলে ৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

২১ জনাব  এ,  হজড, এম,  

এনাসেত উল্লাি খান 
উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৭৭ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে 
৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

২২. জনাব জাকাহরো হ ৌধুরী 

 

উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৭৭ জনশহি উন্নেন, শ্রম এবিং 

েমাজকল্যাি মন্ত্রিালে 
৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 



 
- ২ -  

 

নিং নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম িইসত প থন্ত 

২৩. কাজী আসনাোরউল িক 

 

 

উপসদষ্টা ২৬-১১-১৯৭৫ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে  মন্ত্রিালে 
৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

২৪. জনাব আহজজুল িক 

 

 

উপসদষ্টা ১৮-৬-১৯৭৬ কৃহষ এবিং বন মন্ত্রিালে ৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

২৫. জনাব আবু োসলহ 

হমািাম্মদ হমাস্তাহফজুর 

রিমান 

 

উপ-উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৭৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

২৬. ডাঃ ফহেউিীন মািতাব 

 

উপ-উপসদষ্টা ৯-১২-১৯৭৭ কৃহষ এবিং বন মন্ত্রিালে ৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

২৭. জনাব মওদুদ আিম্মদ 

 

উপসদষ্টা ৩০-১২-১৯৭৭ ডাক, হেহলগ্রাফ এবিং হেহলসফান 

মন্ত্রিালে 

 

৩০-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

২৮. ডাাঃ এম, এ, মহতন 

 

উপ-উপসদষ্টা ১৩-৪-১৯৭৮ স্বাস্থয ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
১৩-৪-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

রাষ্ট্রপহতাঃ  হব ারপহত জনাব আবু োদাত হমািাম্মদ োসেম  
 (২৬-১১-৭৫ হর্সক ২১-৪-১৯৭৭ ) 

 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর তাহরখ 

নাম  হর্সক প থন্ত 
১. হব ারপহত জনাব আবু 

োদাত হমািাম্মদ 

োসেম 

রাষ্ট্রপহত  ও  

হেএমএলএ 
৬-১১-১৯৭৫ 
৮-১১-১৯৭৫ 

 রাষ্ট্রপহতর েহ বালে  
 (রাষ্ট্রপহতর হবভাগ) 

২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ ২১-৪-১৯৭৭ 

মহন্ত্রপহরষদ েহ বালে 
 (ক)  মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
 (খ)  েিংস্থাপন হবভাগ 

২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
আইন, েিংেদ হবষেক  
এবিং হব ার মন্ত্রিালে 

২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে। ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
 রাষ্ট্রপহতর েহ বালে  
(রাষ্ট্রপহতর হবভাগ)   

৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 

মহন্ত্রপহরষদ েহ বালোঃ 
 (ক) মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
  (খ) েিংস্থাপন হবভাগ 

৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
আইন, েিংেদ হবষেক  
এবিং হব ার মন্ত্রিালে 

৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে। ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
কৃহষ মন্ত্রিালে। ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
 রাষ্ট্রপহতর েহ বালে  
(রাষ্ট্রপহতর হবভাগ)   

২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

মহন্ত্রপহরষদ েহ বালোঃ 
(ক) মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
(খ) েিংস্থাপন হবভাগ 
(গ) ও এন্ড এম হবভাগ 

২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে। ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
আইন ও েিংেদ হবষেক  
 মন্ত্রিালে 

২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

 রাষ্ট্রপহতর েহ বালে  
(রাষ্ট্রপহতর হবভাগ)   

১৮-৬-১৯৭৬ ২১-৪-১৯৭৭ 

মহন্ত্রপহরষদ েহ বালোঃ 
(ক) মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
(খ) েিংস্থাপন হবভাগ 
(গ) ও এন্ড এম হবভাগ 

১৮-৬-১৯৭৬ ২১-৪-১৯৭৭ 
১৮-৬-১৯৭৬ ২১-১-১৯৭৭ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ২১-৪-১৯৭৭ 
পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে। ১৮-৬-১৯৭৬ ২৫-৩-১৯৭৭ 
আইন ও েিংেদ হবষেক   মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ২১-১-১৯৭৭ 

২. হমজর হজনাসরল 

হজোউর রিমান, বীর 

উত্তম, হপএেহে 

হেনাবাহিনী প্রধান,  

হডহেএমএলএ     

     ও 

উপসদষ্টা 

৮-১১-১৯৭৫  অর্ থ মন্ত্রিালে   ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
বাহিজয এবিং সবসদহশক  বাহিজয মন্ত্রিালে 

 

২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 

প্রধান োমহরক 

আইন প্রশােক 

২৯-৯-১৯৭৬ তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫  
 অর্ থ মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
 অর্ থ মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
 অর্ থ মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ১৮-৯-১৯৭৬ 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ১৮-৯-১৯৭৬ 
তথ্য ও েম্প্র ার  মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ১৮-৯-১৯৭৬ 

হেএমএলএ ২৯-১১-১৯৭৬  অর্ থ মন্ত্রিালে ১৮-৯-১৯৭৬ ২১-১-১৯৭৭  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ১৮-৯-১৯৭৬ ২১-১-১৯৭৭ 
 অর্ থ মন্ত্রিালে ২১-১-১৯৭৭ ৪-৭-১৯৭৮ 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২১-১-১৯৭৭ ১২-৯-১৯৭৭ 
েিংস্থাপন হবভাগ 

 

২১-১-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ 
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ক্রহম

ক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

৩. কসমাসডার 

হমাশাররফ হিাসেন 

খান,  
হপএেএন, হবএন 

হনৌ-বাহিনী 

প্রধান, 

হডহেএমএলএ 
  ও 
উপসদষ্টা 

৮-১১-১৯৭৫ বন্দর, জািাজ  লা ল এবিং আভযন্তরীি হনৌ-

পহরবিন মন্ত্রিালে 

 

২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ ৯-১২-১৯৭৭ 

বন্যা হনেন্ত্রি, পাহন  েম্পদ এবিং হবদুযৎ মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 

বন, মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 

বন্দর, জািাজ  লা ল এবিং আভযন্তরীি হনৌ-

পহরবিন মন্ত্রিালে 

 

৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 

বন্যা হনেন্ত্রি, পাহন  েম্পদ এবিং হবদুযৎ  মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 

বন, মৎস্য ও পশু  েম্পদ   

মন্ত্রিালে। 

৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 

 হ াগাস াগ মন্ত্রিালে 

 

২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

হবদুযৎ, পাহন েম্পদ ও  
বন্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে। 

 

২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

 হ াগাস াগ মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ৯-১২-১৯৭৭ 
হবদুযৎ, পাহন েম্পদ ও  
বন্যা হনেন্ত্রি মন্ত্রিালে। 

১৮-৬-১৯৭৬ ৯-১২-১৯৭৭ 

৪. এোর ভাইে মাশ থাল 

এম,হজ, হতাোব,   
এে,সজ,এে,হবটি, 

হপএেএ, হবএএফ 

হবমান বাহিনী 

প্রধান, 

হডহেএমএলএ 
 ও 
উপসদষ্টা 

৮-১১-১৯৭৫  হবমান ও  প থেন  মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ ৩-৫-১৯৭৬ 
ডাক,  হেহলসফান এবিং   হেহলগ্রাফ মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
হপসট্রাহলোম মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
খাদ্য মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
স্বাস্থয, পহরবার পহরকল্পনা ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে। 
২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 

হবমান ও  প থেন  মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
ডাক,  হেহলসফান এবিং   হেহলগ্রাফ মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
হপসট্রাহলোম মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
খাদ্য মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
হপসট্রাহলোম মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ৩-৫-১৯৭৬ 
খাদ্য মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ৩-৫-১৯৭৬ 
 হবোমহরক হবমান ও প থেন হবভাগ 

(স াগাস াগমন্ত্রিালে) 
২৭-২-১৯৭৬ ৩-৫-১৯৭৬ 

৫. জনাব আবুল ফজল  

 

উপসদষ্টা ২৬-১১-১৯৭৫  হশক্ষা মন্ত্রিালে, এে টি  
 আর, এবিং আনহবক শহি 

২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ ২২-৬-১৯৭৭ 
পদতযাগ 

শ্রম, েমাজকল্যাি,  োস্কৃহতক হবষেক  এবিং ক্রীড়া 

মন্ত্রিালে 
২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 

হশক্ষা মন্ত্রিালে, এে টি আর, এবিং আনহবক শহি ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
শ্রম, েমাজকল্যাি,োস্কৃহতক হবষেক এবিং ক্রীড়া 

মন্ত্রিালে 
৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 

হশক্ষা মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
হশক্ষা মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ২২-৬-১৯৭৭ 

৬. কাজী আসনাোরউল 

িক 
উপসদষ্টা ২৬-১১-১৯৭৫ পাে মন্ত্রিালে  ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ ২৯-৬-১৯৭৮ 

হ াগস াগ মন্ত্রিালোঃ 
(েড়ক, জনপর্, েড়ক পহরবিন এবিং হরলওসে) 

২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 

ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার মন্ত্রিালে। ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
পাে মন্ত্রিালে  ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
হ াগস াগ মন্ত্রিালোঃ 
(েড়ক, জনপর্, েড়ক পহরবিন এবিং হরলওসে) 

৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 

পাে মন্ত্রিালে  ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
ভূহম প্রশােন, স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে মন্ত্রিাাঃ 
২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

পাে মন্ত্রিালে  ১৮-৬-১৯৭৬ ৫-৮-১৯৭৭ 
ভূহম প্রশােন, স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও  

েমবাে মন্ত্রিালে 
১৮-৬-১৯৭৬ ৯-১২-১৯৭৭ 

স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও  েমবাে মন্ত্রিালে ৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ 

 



- ৩ - 
 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

৭. ডাঃ হমািাম্মদ আবদুল 

রহশদ 
উপসদষ্টা 

 

২৬-১১-১৯৭৫ গিপূতথ ও নগর উন্নেন  
মন্ত্রিালে 

২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ ২৯-৬-

১৯৭৮ 
ত্রাি ও পুনব থােন ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে মন্ত্রিালে। ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
গিপূতথ ও নগর উন্নেন মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
ত্রাি ও পুনব থােন ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে মন্ত্রিালে। ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
গিপূতথ ও নগর উন্নেন মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
গিপূতথ ও নগর উন্নেন মন্ত্রিালে 

 
১৮-৬-১৯৭৬ ২৯-৬-১৯৭৮ 

৮. ডাঃ মীজথা নূরুল হুদা উপসদষ্টা ২৬-১১-১৯৭৫ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে    ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ ২৯-৬-

১৯৭৮ হশল্প  মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 
কৃহষ মন্ত্রিালে ২৬-১১-১৯৭৫ ৪-১২-১৯৭৫ 

 
পহরকল্পনা মন্ত্রিালে  ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
হশল্প  মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 
বাহিজয ও সবসদহশক বাহিজয 

 
৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 

 
২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

বাহিজয মন্ত্রিালে 

 
২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

কৃহষ মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

 
পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ২৭-১২-১৯৭৬ 
বাহিজয  মন্ত্রিালে 

 
১৮-৬-১৯৭৬ ২৭-১২-১৯৭৬ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 

 
২৭-১২-১৯৭৬ ২৯-৬-১৯৭৮ 

৯. হব ারপহত এম, এ, ছাত্তার রাষ্ট্রপহতর 

হবসশষ 

েিকারী 

২৭-১১-১৯৭৫ আইন ও েিংেদ হবষেক  মন্ত্রিালে। ২১-১-১৯৭৭ ৩-৬-১৯৭৭ ৩-৬-১৯৭৭ 

১০. ডাাঃ  মুিম্মদ ইিাহিম 

 

 

উপসদষ্টা ০৪-১২-১৯৭৫ স্বাস্থয, পহরবার  পহরকল্পনা ও জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি 

মন্ত্রিালে 
৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬  

স্বাস্থয, জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি ও শ্রম মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
জনেিংখ্যা হনেন্ত্রি ও পহরবার  পহরকল্পনা হবভাগ 

 
১৮-৬-১৯৭৬ ১২-৮-১৯৭৭ 

১১. হমসেে হবহনতা রাে 

 

উপসদষ্টা 

 

০৪-১২-১৯৭৫ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার মন্ত্রিালে ৪-১২-১৯৭৫ ২৪-১-১৯৭৬  
ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে 

 
১৮-৬-১৯৭৬  

১২. জনাব এ, হক, এম, 

িাহফজউহিন 
উপসদষ্টা ২৩-০১-১৯৭৬ হশল্প মন্ত্রিালে ২৪-১-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ ১০-৭-

১৯৭৭ 
পদতযাগ 

হশল্প মন্ত্রিালে 

 
১৮-৬-১৯৭৬ ১০-৭-১৯৭৭ 

১৩. হমসেে হফসরাজা বারী 

 

মহিলা 

হবষেক 

েিকারী 

১৩-৪-১৯৭৬ রাষ্ট্রপহতর মহিলা হবষেক েিকারী ১৩-৪-১৯৭৬   

১৪. কসি থল (অবাঃ) মিম্মদ 

মসুদল িক 
উপসদষ্টা ১৮-৬-১৯৭৬ স্বাস্থয হবভাগ  ১৮-৬-১৯৭৬ ১২-৮-১৯৭৭ ৮-১২-

১৯৭৭ শ্রম ও েমাজকল্যাি হবভাগ ১৮-৬-১৯৭৬ ১২-৮-১৯৭৭ 
জনশহি উন্নেন, শ্রম এবিং েমাজ কল্যাি মন্ত্রিালে 

 
১২-৮-১৯৭৭ ৮-১২-১৯৭৭ 

১৫. জনাব আহজজুল িক উপসদষ্টা ১৮-৬-১৯৭৬ কৃহষ মন্ত্রিালে ১৮-৬-১৯৭৬ ৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-

১৯৭৮ কৃহষ এবিং বন মন্ত্রিালে ৯-১২-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ 
১৬. এোর ভাইে মাশ থাল 

হমািাম্মদ খাসদমুল বাশার 
হবইউ,টিহবটি 

হবমান 

বাহিনী 

প্রধান, 

হডহেএম 

এল এ 

৩-৫-১৯৭৬ হপসট্রাহলোম  মন্ত্রিালে ৩-৫-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ ৬-৯-১৯৭৬ 

১৮-৬-১৯৭৬ ৬-৯-১৯৭৬ 

খাদ্য মন্ত্রিালে ৩-৫-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 

১৮-৬-১৯৭৬ ৬-৯-১৯৭৬ 

হবমান ও প থেন হবভাগ ৩-৫-১৯৭৬ ১৮-৬-১৯৭৬ 
১৮-৬-১৯৭৬ ৬-৯-১৯৭৬ 

 



- ৪ - 
 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১৭. এোর কসমাসডার আবদুল গাফফার 

মািমুদ 
টিহবটি, হপএেএ  

হবমান বাহিনী প্রধান 

এবিং হডহেএমএলএ 
৬-৯-১৯৭৬ হপসট্রাহলোম  মন্ত্রিালে ৬-৯-১৯৭৬ ১২-৭-১৯৭৭ ৯-১২-১৯৭৭ 

খাদ্য মন্ত্রিালে ৬-৯-১৯৭৬ ১৪-৭-১৯৭৭ 
হবমান ও প থেন হবভাগ ৬-৯-১৯৭৬ ৯-১২-১৯৭৭ 

১৮. জনাব আকবর কহবর 

 

উপসদষ্টা ১৮-৯-১৯৭৬ তথ্য  ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে ১৮-৯-১৯৭৬ ১২-১০-১৯৭৭ ১২-১০-১৯৭৭ 

১৯. জনাব হমািাসমদ ছেফুর  রিমান উপসদষ্টা 

 

২৭-১২-১৯৭৬ 

 

বাহিজয মন্ত্রিালে ২৭-১২-১৯৭৬ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

২০. প্রসফের মুিাম্মদ শামে-উল-িক 

 

উপসদষ্টা 

 

২৫-৩-১৯৭৭ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৫-৩-১৯৭৭ ২৯-৬-১৯৭৮ ২৯-৬-১৯৭৮ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

রাষ্ট্রপহতাঃ  হব ারপহত জনাব আবু োদাত হমািাম্মদ োসেম 

(৬-১১-১৯৭৫ হর্সক ২৬-১১-১৯৭৫ প থন্ত) 
 
ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১. হব ারপহত জনাব আবু 

োদাত হমািাম্মদ োসেম 
রাষ্ট্রপহত 

হেএমএলএ 
 

৬-১১-১৯৭৫ 
৮-১১-১৯৭৫ 

রাষ্ট্রপহতর েহ বালে  
(রাষ্ট্রপহতর হবভাগ) 
  

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ ২১-৪-১৯৭৭ 

মহন্ত্রপহরষদ েহ বালে 
 (ক) মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
 (খ) েিংস্থাপন হবভাগ 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

আইন, েিংেদ হবষেক এবিং হব ার 

মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে। 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

২. হমজর হজনাসরল হজোউর 

রিমান, বীর উত্তম, 

হপএেহে 

হেনাবাহিনী    

প্রধান,  

হডহেএমএলএ 

৮-১১-১৯৭৫  অর্ থ মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

হশল্প মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

বাহিজয এবিং সবসদহশক  বাহিজয মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

পাে মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

হশক্ষা, এেটিআর  এবিং আনহবক শহি 

মন্ত্রিালে। 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

৩. কসমাসডার হমাশারফ 

হিাসেন খান,  হপএেএন, 

হবএন 

হনৌ-বাহিনী 

প্রধান, 

হডহেএমএলএ 

৮-১১-১৯৭৫ বন্দর, জািাজ  লা ল এবিং আভযন্তরীি 

হনৌ-পহরবিন মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫  

হ াগাস াগ মন্ত্রিালে  

(েড়ক, জনপর্, েড়ক  পহরবিন এবিং 

হরলওসে) 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

বন্যা হনেন্ত্রি, পাহন েম্পদ এবিং শহি  

মন্ত্রিালে 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

 শ্রম ও েমাজ কল্যাি এবিং েিংস্কৃহত 

হবষেক এবিং ক্রীড়া মন্ত্রিালে 
১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 
বন,মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রিালে। 

 

১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 

৪. এোর ভাইে মাশ থাল 

এম,হজ, হতাোব,  

এেসজ,এেহবটি, হপএেএ, 

হবএএফ 

হবমান বাহিনী 

প্রধান, 

হডহেএমএলএ 

৮-১১-১৯৭৫ হবমান ও  প থেন মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫  

ডাক, তার ও হেহলগ্রাফ মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 
হপসট্রাহলোম মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 
গিপূতথ মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 
স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 
কৃহষ মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 
খাদ্য মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 
োিায্য ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 
স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে। 
১০-১১-১৯৭৫ ২৬-১১-১৯৭৫ 



  

রাষ্ট্রপহত খন্দকার হমাশতাক আিসমদ 

(১৫-৮-১৯৭৫ িইসত ৬-১১-১৯৭৫) 
 

 

  
ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর তাহরখ 

নাম হর্সক প থন্ত 
১. খন্দকার হমাশতাক আিমদ 

 

 

রাষ্ট্রপহত ১৫-৮-১৯৭৫ রাষ্ট্রপহতর েহ বালোঃ 
  রাষ্ট্রপহতর হবভাগ 
  মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 

েিং              েিংস্থাপন হবভাগ 

২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

২. জনাব মুিম্মদুল্লাি 

 

উপ-

রাষ্ট্রপহত 
১৫-৮-১৯৭৫    ৬-১১-১৯৭৫ 

পদতযাগ 

 মন্ত্রীবৃন্দাঃ 

১. হব ারপহত আবু োঈদ 

হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

২. অধ্যাপক  হমাাঃ  ইউসুফ 

আলী 

 

মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ পহরকল্পনা মন্ত্রিালে ২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৩. শ্রী ফিী মজুমদার 

 

মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে 
২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৪. জনাব হমািাম্মদ হোিরাব 

হিাসেন 

 

মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ গিপূতথ ও নগর উন্নেন মন্ত্রিালে। ২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৫. জনাব আবদুল মান্নান 

 

 

 

মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ স্বাস্থয ও পহরবার  পহরকল্পনা 

মন্ত্রিালোঃ 
(ক) স্বাস্থয হবভাগ 
(খ) পহরবার পহরকল্পনা ও জনেিংখ্যা 

হনেন্ত্রি  হবভাগ। 

 

২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৬. শ্রী মসনারিন ধর 

 

 

মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ আইন, েিংেদ হবষেক ও হব ার 

মন্ত্রিালে। 
২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৭. জনাব আবদুল মহমন মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ কৃহষ মন্ত্রিালে ২০-৮-১৯৭৫ ৩০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

খাদ্য মন্ত্রিালে। ২০-৮-১৯৭৫ ৩০-৮-১৯৭৫ 
কৃহষ মন্ত্রিালে ৩০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 
খাদ্য মন্ত্রিালে ৩০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 
োিায্য ও পুনব থােন মন্ত্রিালে 

 

৩০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৮. জনাব আোদুজ্জামান খান 

 

মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ বন্দর, জািাজ এবিং আভযন্তরীি হনৌ-

পহরবিন মন্ত্রিালে। 

 

২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৯. ডাঃ আহজজুর রিমান 

মহল্লক 

 

মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ অর্ থ মন্ত্রিালে। ২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

 

১০. ডাঃ হমাজাফফর আিমদ 

হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ হশক্ষা, হবজ্ঞান এবিং প্রযুহিগত গসবষিা 

ও আনহবক শহি মন্ত্রিালে। 
২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

 প্রহতমন্ত্রীবৃন্দাঃ       

১. শাহ হমাোসজ্জম হিাসেন 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ হবমান এবিং প থেন মন্ত্রিালে ২০-৮-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ 
পদতযাগ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 

মন্ত্রিালে। 

 

২০-৮-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ 

২. হদওোন ফহরদ গাজী 

  

 

প্রহতমন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ বাহিজয মন্ত্রিালোঃ 
বাহিজয হবভাগ 
সবসদহশক বাহিজয হবভাগ 

২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

হপসট্রাহলোম  ও খহনজ েম্পদ 

মন্ত্রনালে। 
২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

 

 



-২- 

 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

৩. জনাব তাসির উহিন ঠাকুর 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ তথ্য ও েম্প্র ার মন্ত্রিালে 

 

২০-৮-১৯৭৫ ৩০-৮-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ 
পদতযাগ 

শ্রম, েমাজকল্যাি, েিংস্কৃহত হবষেক  

এবিং ক্রীড়া মন্ত্রনালে 

 

২০-৮-১৯৭৫ ৩০-৮-১৯৭৫ 

তথ্য ও  েম্প্র ার মন্ত্রিালে   

 

৩০-৮-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ 

 েিংস্কৃহত হবষেক  এবিং ক্রীড়া 

হবভাগ 
৩০-৮-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ 

৪. অধ্যাপক নুরুল ইেলাম 

হ ৌধুরী 
প্রহতমন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ হশল্প মন্ত্রিালোঃ 

(ক) হশল্প হবভাগ 
(জ) জাতীেকরিকৃত     
       হশল্প হবভাগ 

 

২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৫. জনাব  হমাাঃ নুরুল ইেলাম 

মনজুর 
 

প্রহতমন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ হ াগাস াগ মন্ত্রিালোঃ 
(ক) হরলওসে হবভাগ 

২০-৮-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ 

৬. জনাব হক, এম, ওবােদুর 

রিমান 
 

প্রহতমন্ত্রী ১৫-৮-১৯৭৫ ডাক, হেহলসফান এবিং হেহলগ্রাফ 

মন্ত্রিালে। 
২০-৮-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ ৫-১১-১৯৭৫ 

পদতযাগ 

৭. জনাব হমাহমন উহিন 

আিমদ 

 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৮-১৯৭৫ বন্যা হনেন্ত্রি, পাহন েম্পদ এবিং 

হবদুযৎ মন্ত্রিালে। 
২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৮. জনাব হমাছসলম উহিন 

খান 
 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৮-১৯৭৫ পাে মন্ত্রিালে। ২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

৯. ডাাঃ  হক্ষতীশ  ন্দ্র মন্ডল 

  

 

প্রহতমন্ত্রী ২০-৮-১৯৭৫ ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে 

 

২০-৮-১৯৭৫ ৩০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

ত্রাি ও পুনব থােন মন্ত্রিালে 

 

৩০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

শ্রম ও েমাজকল্যাি হবভাগ 

 

৩০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

১০. জনাব হরোজউহিন 

আিসমদ 
 

প্রহতমন্ত্রী 

 

২০-৮-১৯৭৫ বন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে। ২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

১১. সেেদ আলতাফ হিাসেন 

 

প্রহতমন্ত্রী 

 

২০-৮-১৯৭৫ হ াগাস াগ মন্ত্রিালোঃ 
(ক) েড়ক, জনপর্   
      এবিং েড়ক   
      পহরবিন    
      হবভাগ। 

 

২০-৮-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ ৬-১১-১৯৭৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

রাষ্ট্রপহত হশখ মুহজবুর রিমান -এর েমেকাল 

(২৫ জানুোহর, ৭৫ িইসত ১৫ আগস্ট ১৯৭৫) 

 

  

  

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১। বঙ্গবন্ধু হশখ মুহজবুর 

রিমান  

 

 

রাষ্ট্রপহত ২৫-১-১৯৭৫ রাষ্ট্রপহতর েহ বালোঃ 
ক) মন্ত্রী পহরষদ হবভাগ, 
খ) েিংস্থাপন হবভাগ, 
গ) রাষ্ট্রপহতর হবভাগ। 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 
হনিত 

প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে। ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 
২। সেেদ নজরুল ইেলাম 

 

 

উপ-

রাষ্ট্রপহত 
২৫-১-১৯৭৫ 
(হনসোগ) 

২৬-১-১৯৭৫ 
(কা থভার গ্রিি) 

পহরকল্পনা মন্ত্রিালে এবিং পহরকল্পনা কহমশন 

 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

৩। জনাব  এম, মনসুর আলী  প্রধানমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 
হ াগাস াগ মন্ত্রিালে 
ক) হরলপর্ হবভাগ 
খ) েড়ক, েড়ক পহরবিন, জনপর্ ও েমুি 

বন্দর  হবভাগ 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

ডাক, তার ও হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে। ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 
জািাজ  লা ল, আভযন্তরীি হনৌ- লা ল ও 

হবমান পহরবিন মন্ত্রিালে 
২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

৪। খন্দকার  হমাশ্তাক আহ্মদ মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ বাহিজয মন্ত্রিালোঃ 
(ক) সবসদহশক বাহিজয হবভাগ, 
(খ) আভযন্তরীি বাহিজয হবভাগ। 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

৫। জনাব আবুল িাোনাত 

হমািাম্মদ কামারুজ্জামান 
মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ হশল্প মন্ত্রিালোঃ 

ক) হশল্প হবভাগ 
খ) রাষ্ট্রােে হশল্প হবভাগ 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

৬। জনাব মুিম্মদুল্লাহ মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 
৭। জনাব হমািাম্মদ আবদুে 

োমাদ আজাদ 

 

মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ কৃহষ মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

৮। অধ্যাপক হমািাম্মদ ইউসুফ 

আলী 
মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ শ্রম ও েমাজকল্যাি মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

োস্কৃহতক হবষোবলী ও ক্রীড়া হবভাগ 

 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

৯। শ্রী ফিী মজুমদার মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

মন্ত্রিালে। 

 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৫৭৫ 

১০। ডাঃ কামাল হিাসেন মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ কা থভার গ্রিি   

না করা 

প থন্তরাষ্ট্রপহত

র দাহেসে 

র্াহকসব। 

হপসট্রাহলোম ও খহনজ েম্পদ মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

১১। জনাব হমািাম্মদ হোহ্রাব 

হিাসেন 
মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ পূতথ, গৃি হনম থাি ও শির উন্নেন মন্ত্রিালোঃ 

ক) পূতথ ও গৃি হনম থাি হবভাগ 
খ) শির উন্নেন হবভাগ। 

 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

১২। জনাব আবদুল মান্নান 

 

মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা মন্ত্রিালোঃ 
ক) স্বাস্থয হবভাগ 
খ) পহরবার পহরকল্পনা হবভাগ। 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

১৩। জনাব আবদুর রব 

হছরহনোবাত 

 

 

মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫  বন্যা হনেন্ত্রি, পাহন েম্পদ উন্নেন ও      
 হবদুযৎ শহি মন্ত্রিালোঃ 
ক)বন্যা হনেন্ত্রি ও  পাহন েম্পদ হবভাগ 

খ) হবদুযৎ শহি হবভাগ 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

বন, মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রিালে। 

 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

১৪। শ্রী মসনারিন ধর 

 

  

মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ আইন, েিংেদ  হবষেক ও হব ার মন্ত্রিালোঃ 

(ক) আইন ও েিংেদ  হবষেক  হবভাগ 
(খ) হব ার হবভাগ। 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 



  

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১৫। জনাব আব্দুল মহমন 

 

মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ খাদ্য ও হবোমহরক েরবরাি মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 
োিায্য ও পুনব থােন  মন্ত্রিালে। 

 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫  

১৬। জনাব আছাদুজ্জামান খান 

 

 

মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ পাে মন্ত্রিালোঃ 
ক) পাে হবভাগ 
খ) পাে হশল্প হবভাগ 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

১৭। জনাব এম, হকারবান আলী 

 

মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ তথ্য ও হবতার মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

১৮। ডাঃ আহজজুর রিমান 

মহল্লক 

 

মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ অর্ থ মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

১৯। ডাঃ হমাজাফ ফর আিমদ 

হ ৌধুরী 

 

 

মন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ হশক্ষা এবিং সবজ্ঞাহনক, কাহরগরী গসবষিা ও 

আনহবক শহি মন্ত্রিালোঃ 
ক)  হশক্ষা  হবভাগ 
খ)  সবজ্ঞাহনক, কাহরগরী গসবষিা ও আনহবক 

শহি  হবভাগ 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

২০। জনাব হমাাঃ নুরুল ইেলাম 

মনজুর 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ হ াগাস াগ মন্ত্রিালে। ২৬-১-১৯৭৫ ২১-৭-১৯৭৫ ২১-৭-১৯৭৫ 
(অপোরি) 

২১। জনাব হক, এম, ওবােদুর 

রিমান 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ ডাক, তার ও হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

২২। জনাব হদওোন ফহরদ 

গাজী 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ আভযন্তরীি বাহিজয 
( া হবাড থ, হভাগ্যপণ্য েিংস্থা, বীমা ও 

প থেনেি) 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

২৩। অধ্যাপক নুরুল ইছলাম 

হ ৌধুরী 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ হশল্প মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৯-৫-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 
প্রহতরক্ষা মন্ত্রিালে ১৯-৫-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

২৪। জনাব আবদুল মহমন 

তালুকদার 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ স্থানীে েরকার হবভাগ 
পল্লী উন্নেন ও েমবাে হবভাগ। 

২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

২৫। জনাব হরোজউহিন 

আিসমদ  

 

প্রহতমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ বন, মৎস্য ও পশুপালন  মন্ত্রিালে ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

২৬। ডাাঃ হক্ষতীশ  ন্দ্র মন্ডল 

 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ োিায্য ও পুনব থােন মন্ত্রিালে। ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

২৭। জনাব হমাছসলম উহিন 

খান  

 

প্রহতমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ পাে মন্ত্রিালে। ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

২৮। জনাব তাসির উহিন ঠাকুর 

 

প্রহতমন্ত্রী ২৬-১-১৯৭৫ তথ্য ও হবতার  মন্ত্রিালে। ২৬-১-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ ১৫-৮-১৯৭৫ 

২৯। জনাব আবু োঈদ হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ৮-৮-১৯৭৫    ১৫-৮-১৯৭৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

প্রধানমন্ত্রী  হশখ মুহজবুর রিমান -এর েমেকাল 

১৬ মা থ ১৯৭৩ িইসত  ২৫ জানুোহর ১৯৭৫ প থন্ত 

 

 

  

নিং নাম   পদবী হনসোসগর তাহরখ দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 
পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১. বঙ্গবন্ধু হশখ মুহজবুর 

রিমান  
প্রধানমন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ ১। মহন্ত্রপহরষদ মন্ত্রিালে  

 (ক) মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
  (খ) েিংস্থাপন হবভাগ 

১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ 

 
 

প্রহতরক্ষা ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩  
 পহরকলপনা ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩  
১। মহন্ত্রপহরষদ মন্ত্রিালে  
 (ক) মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
 (খ) েিংস্থাপন হবভাগ 

৪-১০-১৯৭৩ 

 

৬-১২-১৯৭৩  

প্রহতরক্ষা ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  
পহরকলপনা ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  
োিায্য ও পুনব থােন ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  
তথ্য ও হবতার ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  
১। মহন্ত্রপহরষদ মন্ত্রিালে  
 (ক) মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ 
 (খ) েিংস্থাপন হবভাগ 

৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪  

প্রহতরক্ষা ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪  
পহরকলপনা ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪  
োিায্য ও পুনব থােন ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪  
তথ্য ও হবতার ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪  
মহন্ত্রপহরষদ মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫  
প্রহতরক্ষা ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫  
পহরকলপনা ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫  
জািাজ  লা ল, অভযন্তরীি হনৌ- লা ল 

ও হবমান পহরবিন মন্ত্রিালে। 
৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫  

তথ্য ও হবতার ন্ত্রিালে। ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫  
পাে মন্ত্রিালে। ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫  

২. সেেদ নজরুল ইেলাম মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ হশল্পাঃ   
(ক) হশল্প হবভাগ 
(খ)রাষ্ট্রােত্ত হশল্প হবভাগ     

 (বািংলাসদশ  েকল েিংস্থােি) 

১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ ২৬-১-১৯৭৫ 
উপ-রাষ্ট্রপহতর 

দাহেে গ্রিি 

হশল্পাঃ   
(ক) হশল্প হবভাগ 
(খ)রাষ্ট্রােত্ত হশল্প হবভাগ     

 (বািংলাসদশ  েকল েিংস্থােি) 

৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  

হশল্পাঃ   
(ক) হশল্প হবভাগ 
(খ) রাষ্ট্রােত্ত হশল্প হবভাগ     

৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪  

হশল্পাঃ   
(ক) হশল্প হবভাগ 
(খ) রাষ্ট্রােত্ত হশল্প হবভাগ     

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫  

৩. জনাব তাজউহিন আহ মদ মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ অর্ থ ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ ২৬-১০-১৯৭৪ 
পদতযাগ পাে হবভাগ  

(পাে হবাড থ, পাে রপ্তানী েিংস্থা,পাে 

বাহিজযেিংস্থা, পাে বাজারজাতকরি েিংস্থা 

ও পাে মূল্য হস্থহতকরি েিংস্থােি) 

১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ 

অর্ থ ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  
পাে হবভাগ  
(পাে হবাড থ, পাে রপ্তানী েিংস্থা,পাে 

বাহিজযেিংস্থা, পাে বাজারজাতকরি েিংস্থা 

ও পাে মূল্য হস্থহতকরি েিংস্থােি) 

৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  

অর্ থ ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪  
অর্ থ মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১০-১৯৭৪  
বন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১০-১৯৭৪  

 



-২- 

 

নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

৪. জনাব  এম, মনসুর আলী  মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ হ াগাস াগ (েড়ক, জনপর্, েড়ক পহরবিন, 

হরলপর্ ও বন্দর)। 
১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ ২৬-১-১৯৭৫  

প্রধানমন্ত্রীর 

দাহেে গ্রিি হ াগাস াগ (েড়ক, জনপর্, েড়ক পহরবিন, 

হরলপর্ ও বন্দর)। 
৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

হ াগাস াগাঃ 
(ক) েড়ক, জনপর্, েড়ক পহরবিন  ও  েমুি 

বন্দর 
(খ) হরলপর্, েড়ক পহরবিন েিংস্থা। 

৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 

 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে (োমহেকভাসব) ৩০-১-১৯৭৪ ৮-৭-১৯৭৪ 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 
হ াগাস াগ মন্ত্রিালোঃ 
(ক) হরলপর্. 
(খ) েড়ক, েড়ক পহরবিন, জনপর্ ও েমুি বন্দর 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

ডাক,  তার ও হেহলস াগাস াগ মন্ত্রিালে 

 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

৫. খন্দকার মুশতাক আহ্মদ মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ হবদুযৎ শহি ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩  
বন্যা হনেন্ত্রি ও পাহন েম্পদ উন্নেন ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
হবদুযৎ শহি ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
বন্যা হনেন্ত্রি ও পাহন েম্পদ উন্নেন ৬-১২-১৯৭৩ ১৯-২-১৯৭৪ 
 হবদুযৎ শহি ৬-১২-১৯৭৩ ১৯-২-১৯৭৪ 
বাহিজয মন্ত্রিালোঃ 
(ক)নবসদহশক বাহিজয 

(খ)অভযন্তরীি বাহিজয 

 

১৯-২-১৯৭৪ ৮-৭-১৯৭৪ 

বাহিজয মন্ত্রিালোঃ 
(ক) সবসদহশক বাহিজয 
(খ)অভযন্তরীি বাহিজয 

 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

৬. জনাব আবুল িাোনাত 

হমািাম্মদ কামারুজ্জামান 
মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ সবসদহশক বাহিজয ও বাহিজয  

(ক) সবসদহশক বাহিজয 
(খ) অভযন্তরীি বাহিজয 

 

১৬-৩-১৯৭৩ 

 

 

৪-১০-১৯৭৩ ১৮-২-১৯৭৪  
পদতযাগ 

সবসদহশক বাহিজয ও বাহিজয  
(ক)নবসদহশক বাহিজয 

(খ)অভযন্তরীি বাহিজয 

 

৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

সবসদহশক বাহিজয ও বাহিজয  
(ক)নবসদহশক বাহিজয 

     অভযন্তরীি বাহিজয 

 

৬-১২-১৯৭৩ ১৮-২-১৯৭৪  

 

৭. জনাব হমািাম্মদ আবদুে 

োমাদ 
মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ কৃহষ ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ 

কৃহষ ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
কৃহষ ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
কৃহষ মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 
 স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েমবাে  মন্ত্রিালে 

 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

৮. হশখ আবদুল আহজজ মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ তথ্য ও হবতার ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 
পদতযাগ ডাক, তার ও হেহলস াগাস াগ ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

ডাক, তার ও হেহলস াগাস াগ 

 

৬-১২-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 

৯. অধ্যাপক হমািাম্মদ ইউসুফ 

আলী 
মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ হশক্ষা ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ 

োস্কৃহতক হবষোবলী ও ক্রীড়া। ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ 
হশক্ষা ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
োস্কৃহতক হবষোবলী ও ক্রীড়া। ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
হশক্ষা ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
োস্কৃহতক হবষোবলী ও ক্রীড়া। ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
হশক্ষা ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 
োস্কৃহতক হবষোবলী ও ক্রীড়া। 

 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

১০ জনাব জহুর আহ মদ হ ৌধুরী মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ শ্রম ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ ০১-৭-১৯৭৪ 
(মৃতুয) েমাজ কল্যাি ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ 

শ্রম ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
েমাজ কল্যাি ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
শ্রম ৬-১২-১৯৭৩ ০১-৭-১৯৭৪ 
েমাজ কল্যাি ৬-১২-১৯৭৩ ০১-৭-১৯৭৪ 

 



-৩- 

 

নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১১. শ্রী ফিী মজুমদার মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ খাদ্য ও হবোমহরক েরবরাি ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩  
খাদ্য ও হবোমহরক েরবরাি ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
খাদ্য ও হবোমহরক েরবরাি ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার মন্ত্রিালে 

 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৪ 

১২. ডাঃ কামাল হিাসেন  মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ পররাষ্ট্র ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩  
পররাষ্ট্র ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
পররাষ্ট্র ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
 পররাষ্ট্র মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 
(ক) প্রাকৃহতক েম্পদ 
(খ) সবজ্ঞাহনক ও কাহরগরী  

গসবষিা  এবিং আনহবক শহি 

 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

১৩. জনাব শামসুল িক 

 

মন্ত্রী ৬-১২-১৯৭৩ পাোঃ ক) পাে হবভাগ   
      খ) বািংলাসদশ  েকল েিংস্থা 

 

৬-১২-১৯৭৩ ০৭-৭-১৯৭৪ ৭-৭-১৯৭৪ 
পদতযাগ 

১৪. জনাব মহতউর রিমান মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ (ক)পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

(খ)স্থানীে েরকার 

১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 
পদতযাগ 

(ক)পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

খ)   স্থানীে েরকার 
৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

ক) পল্লী উন্নেন ও েমবাে 
খ)   স্থানীে েরকার 

৬-১২-১৯৭৩ ০৭-৭-১৯৭৪ 

১৫ জনাব  আবদুল মাসলক 

উহকল 
মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ স্বরাষ্ট্র ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ ২৮-১-১৯৭৪ 

পদতযাগ স্বরাষ্ট্র ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
স্বরাষ্ট্র ৬-১২-১৯৭৩ ২৮-১-১৯৭৪ 

১৬ জনাব হমাল্লা জালালউহিন 

আিম্মদ 
মন্ত্রী ৬-১২-১৯৭৩ বন, মৎস্য ও পশুপালন ৬-১২-১৯৭৩ ১৯-২-১৯৭৪ ৭-৭-১৯৭৪ 

পদতযাগ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার  
(ভূহম রাজস্বেি) 

 

১৯-২-১৯৭৪ ০৭-৭-১৯৭৪ 

১৭. জনাব হমািাম্মদ হোহ রাব 

হিাসেন 
মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ ক) পূতথ ও গৃি হনম থাি  

 খ) শির উন্নেন 
১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩  

ক) পূতথ ও গৃি হনম থাি  
 খ) শির উন্নেন 

৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

ক) পূতথ ও গৃি হনম থাি  
 খ) শির উন্নেন 

৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 

ক) পূতথ ও গৃি হনম থাি  
 খ) শির উন্নেন 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

ত্রাি ও পুনব থােন  
(োমহেক দাহেে) 

২৯-৫-১৯৭৩ ২৬-১-১৯৭৫ 

১৮ জনাব হমািাম্মদ হমজানুর 

রিমান হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ োিায্য ও পুনব থােন ১৬-৩-১৯৭৩ ১৭-৫-১৯৭৩ ১৭-৫-১৯৭৩ 
পদতযাগ 

১৯ জনাব আবদুল মান্নান মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ ক) স্বাস্থয   
খ) পহরবার পহরকল্পনা 

১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩  

ক) স্বাস্থয   
খ) পহরবার পহরকল্পনা 

৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

ক) স্বাস্থয   
খ) পহরবার পহরকল্পনা 

৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 

ক) স্বাস্থয   
খ) পহরবার পহরকল্পনা 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

ক)   শ্রম      
খ)  েমাজ কল্যাি 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

২০ জনাব আবদুর রব 

হছরহনোবাত 
মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার  

(ভূহম রাজস্বেি) 
১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩  

বন, মৎস্য ও পশুপালন ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ 
ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার  
 (ভূহম রাজস্বেি) 

৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

বন, মৎস্য ও পশুপালন ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 
ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার 
 (ভূহম রাজস্বেি) 

৬-১২-১৯৭৩ ১৯-২-১৯৭৪ 

বন্যা হনেন্ত্রি, পাহন েম্পদ উন্নেন ১৯-২-১৯৭৪ ৮-৭-১৯৭৪ 
হবদুযৎ শহি ১৯-২-১৯৭৪ ৮-৭-১৯৭৪ 
বন্যা হনেন্ত্রি, পাহন েম্পদ উন্নেন ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 
হবদুযৎ শহি ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 



-৪- 

 

নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

২১. হজনাসরল মিম্মদ 

আতাউল গনী ওেমানী 
মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ 

 

জািাজ  লা ল, আভযন্তরীি  
হনৌ- লা ল ও হবমান পহরবিন। 

১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ ৭-৪-১৯৭৪ 
পদতযাগ 

ডাক, তার ও হেহলস াগাস াগ ১৬-৩-১৯৭৩ ৪-১০-১৯৭৩ 
জািাজ  লা ল, আভযন্তরীি  
হনৌ- লা ল ও হবমান পহরবিন। 

৪-১০-১৯৭৩ 

 

৬-১২-১৯৭৩ 

জািাজ  লা ল, আভযন্তরীি  
হনৌ- লা ল ও হবমান পহরবিন। 

 

৬-১২-১৯৭৩ ৭-৪-১৯৭৪ 

২২. ডাঃ  মহফজ হ ৌধুরী মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ 

 

(ক) প্রাকৃহতক েম্পদ 
(খ) সবজ্ঞাহনক  ও কাহরগরী   
     গসবষিা ও আনহবক শহি। 

১৬-৩-১৯৭৩ 

 

৪-১০-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 
পদতযাগ 

(ক) প্রাকৃহতক েম্পদ 
(খ) সবজ্ঞাহনক  ও কাহরগরী   
     গসবষিা ও আনহবক শহি। 

৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

(ক) প্রাকৃহতক েম্পদ 
(খ) সবজ্ঞাহনক  ও কাহরগরী   
     গসবষিা ও আনহবক শহি। 

 

৬-১২-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 

 

২৩ শ্রী মসনারিন ধর 

 

মন্ত্রী ১৬-৩-১৯৭৩ (ক)  আইন, 
(খ)  েিংেদীে হবষে 

১৬-৩-১৯৭৩ 

 

৪-১০-১৯৭৩  

(ক)  আইন, 
(খ)  েিংেদীে হবষে 

৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

(ক)  আইন, 
(খ)  েিংেদীে হবষে 

৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 

আইন ও েিংেদ হবষেক মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 
২৪ জনাব আব্দুল মহমন প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ োিায্য ও পুনব থােন ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  

োিায্য ও পুনব থােন ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
মন্ত্রী ৮-৭-১৯৭৪ 

 

খাদ্য ও হবোমহরক েরবরাি মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 
োিায্য ও পুনব থােন মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

২৫ জনাব আবদুল মহমন 

তালুকদার 
প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ অভযন্তহরন  বাহিজয ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  

অভযন্তহরন  বাহিজয ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
(ক) স্থানীে েরকার 
(খ) পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

২৬ জনাব হদওোন ফহরদ 

গাজী 
প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ পল্লী উন্নেন ও েমবাে হবভাগ ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  

পল্লী উন্নেন ও েমবাে হবভাগ ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
অভযন্তরীি বাহিজয   
( া হবাড থ, হভাগ্য পণ্য েিংস্থা, বীমা ও প থেন 

েি) 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

২৭ অধ্যাপক নুরুল ইছলাম 

হ ৌধুরী 
প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ রাষ্ট্রাোত্ত হশল্প হবভাগ 

(বািংলাসদশ  েকল েিংস্থােি) 
৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  

রাষ্ট্রাোত্ত হশল্প হবভাগ ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
হশল্প মন্ত্রিালে ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

২৮ জনাব আমীরুল ইেলাম প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ খাদ্য  হবভাগ ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 
পদতযাগ খাদ্য  হবভাগ ৬-১২-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 

২৯ জনাব তাসির উহিন ঠাকুর প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ তথ্য ও হবতার ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  
তথ্য ও হবতার ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
তথ্য ও হবতার ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

৩০ জনাব হমাছসলমউহিন খান 

(িাবু হমো) 
প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ পাে হবভাগ ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  

পাে হবভাগ ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
পাোঃ  ক)  পাে হবভাগ  
        খ) পাে হশল্প 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

৩১. অধ্যক্ষা বদরুসন্নো 

আিসমদ 
প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ হশক্ষা হবভাগ ৪-১০-১৯৭৩ 

 

৬-১২-১৯৭৩ ২৫-৫-১৯৭৪ 
(ইসন্তকাল) 

হশক্ষা হবভাগ ৬-১২-১৯৭৩ ২৫-৫-১৯৭৪ 
৩২ হবগম  নূরজািান মুরহশদ প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ েমাজকল্যাি হবভাগ  ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 

পদতযাগ পহরবার পহরকল্পনা হবভাগ ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩ 

েমাজকল্যাি হবভাগ  ৬-১২-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 

পহরবার পহরকল্পনা হবভাগ ৬-১২-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 
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নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

৩৩. জনাব হমাাঃ নুরুল ইেলাম 

মঞ্জুর 
প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ 

  

হরলপর্, েড়ক, জনপর্  ও েড়ক পহরবিন। ৪-১০-১৯৭৩ 

 

৬-১২-১৯৭৩  

হরলপর্, েড়ক, জনপর্  ও েড়ক পহরবিন। ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 

 
ক) হরলপর্   
খ) েড়ক,  েড়ক পহরবিন, জনপর্ ও েমুি বন্দর। 

 

৮-৭-১৯৭৪ 

 

২৬-১-১৯৭৫ 

৩৪. জনাব হক, এম, ওবােদুর 

রিমান 
প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ হবদুযৎ শহি হবভাগ। ৪-১০-১৯৭৩ 

 

৬-১২-১৯৭৩  

হবদুযৎ শহি হবভাগ। ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
ডাক, তার ও হেহলস াগাস াগ 

 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

৩৫. অধ্যাপক শাহ জাদা অব্দুল 

মাসলক খান 
প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ হশল্প হবভাগ 

 (ক্ষুি ও কুটির হশল্প) 
৪-১০-১৯৭৩ 

 

৬-১২-১৯৭৩ ৭-৭-১৯৭৪ 
পদতযাগ 

হশল্প হবভাগ 
 (ক্ষুি ও কুটির হশল্প) 

৬-১২-১৯৭৩ ১৯-২-১৯৭৪ 

হশল্প হবভাগ (েম্পূি থরূসপ) 

 

১৯-২-১৯৭৪ ৭-৭-১৯৭৪ 

৩৬. ডাাঃ হক্ষতীশ  ন্দ্র মন্ডল প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ কৃহষ । ৪-১০-১৯৭৩ ৬-১২-১৯৭৩  
কৃহষ । ৬-১২-১৯৭৩ ৮-৭-১৯৭৪ 
োিায্য ও পুনব থােন 

 

৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

৩৭ জনাব হরোজউহিন আিসমদ 

(সভালা হমো) 
প্রহতমন্ত্রী ৩-১০-১৯৭৩ বন, মৎস্য ও পশু পালন হবভাগ ৪-১০-১৯৭৩ 

 

৬-১২-১৯৭৩  

বন, মৎস্য ও পশু পালন হবভাগ ৬-১২-১৯৭৩ ১৯-২-১৯৭৪ 
বন, মৎস্য ও পশু পালন হবভাগ 
(প্রধানমন্ত্রীর অধীসন ভারপ্রাপ্ত প্রহতমন্ত্রী) 

১৯-২-১৯৭৪ ৮-৭-১৯৭৪ 

বন, মৎস্য ও পশু পালন হবভাগ ৮-৭-১৯৭৪ ২৬-১-১৯৭৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

প্রধানমন্ত্রী  হশখ মুহজবুর রিমান -এর েমেকাল 

১২ জানুোহর ১৯৭২ িইসত ১৬  মা থ ১৯৭৩ প থন্ত 

 

 

  নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১. বঙ্গবন্ধু হশখ মুহজবুর 

রিমান  
প্রধানমন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

 

মহন্ত্রেভা েিংক্রান্ত হবষোবলী  
হকহবসনে হডহভশন    
এস্টাবহলশসমন্ট হডহভশন  

১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ ২৫-১-১৯৭৫ 
দাহেেভার 

তযাগ 

প্রহতরক্ষা ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ 

স্বরাষ্ট্র েিংক্রান্ত হবষোবলী ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ 
 তথ্য ও হবতার ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ 
মহন্ত্রেভা েিংক্রান্ত হবষোবলী  
হকহবসনে হডহভশন    
এস্টাবহলশসমন্ট হডহভশন  

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

প্রহতরক্ষা 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

২. সেেদ নজরুল ইেলাম মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 
১৭-১২-১৯৭২ 

হশল্প   ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  
ব্যবো ও বাহিজয ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ 
ডশল্প 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

৩. জনাব তাজউহিন আহ মদ মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 
১৭-১২-১৯৭২ 

অর্ থ ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  
রাজস্ব ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ 
পহরকল্পনা ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ 
অর্ থ ১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 
পহরকল্পনা 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

৪. জনাব  এম, মনসুর আলী  মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 
১৭-১২-১৯৭২ 

হ াগাস াগ ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  

হ াগাস াগ (েড়ক, জনপর্, েড়ক পহরবিন, 

হরলপর্ ও বন্দর)। 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

৫. খন্দকার মুশতাক আহ মদ মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 
১৭-১২-১৯৭২ 

হবদুযৎ, হে   ও বন্যা হনেন্ত্রি ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  
বন্যা হনেন্ত্রি ও পাহন েম্পদ। 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

৬. জনাব হমািাম্মদ আবদুে 

োমাদ 
মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 
পররাষ্ট্র ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  
পররাষ্ট্র 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

৭. জনাব আবুল িাোনাত 

হমািাম্মদ কামারুজ্জামান 
মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 
োিায্য ও পুনব থােন ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  

ত্রাি ও পুনব থােন 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

৮. হশখ আবদুল আহজজ মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 
১৭-১২-১৯৭২ 

কৃহষ ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  
স্বােেশােন, পল্লী উন্নেন ও েমবাে ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ 
কৃহষ 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

৯. অধ্যাপক হমািাম্মদ ইউসুফ 

আলী 
মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 
হশক্ষা  ও োিংস্কৃহতক হবষোবলী ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  
হশক্ষা, োস্কৃহতক হবষোবলী ও ক্রীড়া 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

১০ জনাব জহুর আহ মদ 

হ ৌধুরী 
মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 
 স্বাস্থয ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  
শ্রম, েমাজ কল্যাি ও পহরবার   পহরকল্পনা ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ 
শ্রম ১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 
েমাজ কল্যাি 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

১১. শ্রী ফিী মজুমদার 

 

মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 
১৭-১২-১৯৭২ 

(ক) খাদ্য  
(খ) হবোমহরক েরবরাি 

১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  

খাদ্য ও হবোমহরক েরবরাি 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

১২. ডাঃ কামাল হিাসেন  মন্ত্রী ১২-১-১৯৭২ 
১৭-১২-১৯৭২ 

আইন, পাল থাসমন্টারী হবষে ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২  
গৃি হনম থাি ও পূতথ ১৩-১-১৯৭২ ১৩-৪-১৯৭২ 
(ক)আইন। 

(খ)পাল থাসমন্টারী হবষে। 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 



-২- 

  

নিং নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১৩. জনাব হমাস্তাহফজুর রিমান 

হেহিকী 

মন্ত্রী ১৯-১-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

বাহিজয  মন্ত্রিালে ১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

১৪. জনাব শামসুল িক 

 

মন্ত্রী ১৯-১-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

(ক) স্থানীে েরকার 

(খ)  পল্লী উন্নেন ও েমবাে 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

১৫. জনাব মহতউর রিমান মন্ত্রী ১৯-১-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

(ক) পূতথ  

(খ) নগর উন্নেন 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

১৬. জনাব  আবদুল মাসলক 

উহকল 

মন্ত্রী ১২-৪-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

স্বাস্থয ও পহরবার  পহরকলপনা ১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

১৭. জনাব হমাল্লা জালালউহিন 

আিম্মদ 

মন্ত্রী ১২-৪-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

ডাক,  তার  ও হেহলসফান ১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

১৮. জনাব হমািাম্মদ হোহ রাব 

হিাসেন 

মন্ত্রী ১২-৪-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

বন, মৎস্য ও পশুপালন ১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

১৯. জনাব হমািাম্মদ হমজানুর 

রিমান হ ৌধুরী 

মন্ত্রী ১২-৪-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

তথ্য ও হবতার ১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

২০. জনাব আবদুল মান্নান মন্ত্রী ১২-৪-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

স্বরাষ্ট্র 

 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

২১. জনাব আবদুর রব 

হছরহনোবাত 

মন্ত্রী ১২-৪-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

ভূহম প্রশােন ও ভূহম েিংস্কার (ভূহম 

রাজস্বেি) 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩ 

 

 

২২. হজনাসরল মিম্মদ 

আতাউল গনী ওেমানী 

মন্ত্রী ১২-৪-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

জািাজ  লা ল, অভযন্তরীি  

হনৌ- লা ল ও হবমান েিংস্থা 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

২৩. ডাঃ  মহফজ হ ৌধুরী 

 

মন্ত্রী ১২-৪-১৯৭২ 

১৭-১২-১৯৭২ 

হবদুযৎ, প্রাকৃহতক েম্পদ ও সবজ্ঞাহনক  ও 

কাহরগরী  গসবষিা। 

১৩-৪-১৯৭২ ১৬-৩-১৯৭৩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মুহজবনগসর গঠিত েরকার 

(১০ এহপ্রল, ১৯৭১ িইসত ১২-১-১৯৭২ প থন্ত) 

 

 

 

ক্রহমক 
নিং 

নাম   পদবী হনসোসগর 

তাহরখ 
দপ্তর বন্টন  অব্যািহত/ 

পদতযাসগর 

তাহরখ 
নাম হর্সক প থন্ত 

১. বঙ্গবন্ধু হশখ মুহজবুর 

রিমান  

 

রাষ্ট্রপহত   

(পাহকস্তাসনর 

কারাগাসর অন্তরীি) 

১০-৪-১৯৭১ 
১০-১-১৯৭২ 
(শপর্ গ্রিি) 

 

   ১২-১-১৯৭২ 
(অপরাহ্ন) 

২. সেেদ নজরুল ইেলাম 

 

উপ-রাষ্ট্রপহত 
অস্থােী রাষ্ট্রপহত 

১০-৪-১৯৭১ 

 
   ১২-১-১৯৭২ 

৩. জনাব তাজউিীন আহ মদ প্রধানমন্ত্রী ১০-৪-১৯৭১ কযাহবসনে হডহভশন     ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ ১২-১-১৯৭২ 
প্রহতরক্ষা ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 
এস্টাবহলশসমন্ট হডহভশন ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 
তথ্য ও হবতার ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 
প্লাহনিং এন্ড ইসকাসনাহমক 

এযাসফোে থ 
 

২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 

৪. জনাব  এম মনসুর আলী 

 

মন্ত্রী ১০-৪-১৯৭১ অর্ থ, বাহিজয, হশল্প ও হ াগাস াগ ১০-৪-১৯৭১ 

 

১২-১-১৯৭২ 

 

১২-১-১৯৭২ 

অর্ থ ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 
হশল্প  ও  প্রাকৃহতক েম্পদ ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 
ব্যবোে ও বাহিজয 

 

২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 

৫. খন্দকার মুশতাক আহ মদ মন্ত্রী ১০-৪-১৯৭১ পররাষ্ট্র,   
আইন  ও েিংেদীে হবষেক 

১০-৪-১৯৭১ ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 

আইন  ও েিংেদ হবষোবলী ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 
ভূহম রাজস্ব এবিং ভূহম হরকড থ ও 

জরীপ 

 

২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 

৬. জনাব আবুল িােনাত 

হমািাম্মদ কামারুজ্জামান 
মন্ত্রী ১০-৪-১৯৭১ স্বরাষ্ট্র  

 

১০-৪-১৯৭১ ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 

োিায্য ও পুনব থােন ১০-৪-১৯৭১ ২৯-১২-১৯৭১ 
স্বরাষ্ট্র  ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 
োিায্য ও পুনব থােন 

 

২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 

৭. হশখ আবদুল আহজজ 
 

মন্ত্রী ২৭-১২-১৯৭১ হ াগাস াগ ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ ১২-১-১৯৭২ 

৮. শ্রী ফিী মজুমদার 
 

মন্ত্রী ২৭-১২-১৯৭১ খাদ্য ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ ১২-১-১৯৭২ 
কৃহষ ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 
স্থানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও 

েমবাে 

 

২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 

৯. জনাব হমািাম্মদ আবদুে  

োমাদ 
মন্ত্রী ২৭-১২-১৯৭১ পররাষ্ট্রি 

 

২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ ১২-১-১৯৭২ 

১০. জনাব জহুর আহ মদ হ ৌধুরী মন্ত্রী ২৭-১২-১৯৭১ স্বাস্থয ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ ১২-১-১৯৭২ 
শ্রম , েমাজ কল্যাি ও পহরবার 

পহরকল্পনা 
২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 

১১. অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী মন্ত্রী ২৮-১২-১৯৭১ হশক্ষা ও োস্কৃহতক হবষোবলী ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ ১২-১-১৯৭২ 
পূতথ, আবােন,  হবদুযৎ ও হে  ২৯-১২-১৯৭১ ১২-১-১৯৭২ 

 


