
ব ও ীড়া ম ণালয় 
মাননীয় িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচবগেণর কায কাল 

 
নং নাম থেক  পয  
১ জনাব হদােয়ত আহেমদ ১৫-০২-১৯৮০ ১৩-০৭-১৯৮১ 
২ জনাব মাহা দ িসি র রহমান ১৩-০৭-১৯৮১ ১১-০৪-১৯৮২ 
৩ জনাব আই র রহমান ১১-০৪-১৯৮২ ১৩-১০-১৯৮৩ 
৪ জনাব খিল র রহমান ০৬-১১-১৯৮৩ ২৩-১১-১৯৮৩ 
৫ জনাব আ ল আউয়াল ১১-০৪-১৯৮৪ ২২-০৭-১৯৮৪ 
৬ জনাব এ এইচ এম শাহজাহান ৩০-১০-১৯৮৪ ৩০-০৬-১৯৮৫ 
৭ জনাব মাহা দ আসাফউে ৗলা  ৩০-০৭-১৯৮৫ ২৯-০৮-১৯৮৭ 
৮ জনাব ল ইসলাম খান ৩০-০৮-১৯৮৭ ০৩-০৫-১৯৮৮ 
৯ জনাব এম আিজ ল হক ০৪-০৫-১৯৮৮ ০৬-০৮-১৯৮৮ 
১০ জনাব মাহা দ আসাফউে ৗলা  ১১-০৮-১৯৮৮ ১৬-০৭-১৯৮৯ 
১১ জনাব রজাউল কিরম ১৬-০৭-১৯৮৯ ৩১-০৫-১৯৯০ 
১২ জনাব শিফ র রহমান ০৫-০৬-১৯৯০ ১৯-০২-১৯৯১ 
১৩ জনাব এম এ রউফ ২৩-০২-১৯৯১ ২৭-১২-১৯৯১ 
১৪ জনাব ল মােমন খান ০৫-০২-১৯৯২ ২২-০৩-১৯৯২ 
১৫ জনাব মাহা দ নজ ল ইসলাম  ০৭-০৪-১৯৯২ ০৫-১১-১৯৯২ 
১৬ জনাব  এম আিজ ল হক ০৫-১১-১৯৯২ ১৬-০৩-১৯৯৫ 
১৭ জনাব আহবাব আহমদ ২৩-০৫-১৯৯৫ ০৮-০৫-১৯৯৬ 
১৮ জনাব এ এস এম শাহজাহান ০৮-০৫-১৯৯৬ ২৮-১০-১৯৯৯ 
১৯ জনাব মািনক লাল সমা ার ১৪-১১-১৯৯৯ ২৭-১১-২০০১ 
২০ জনাব হা দ ল দা ২৭-১১-২০০১ ১২-১১-২০০২ 
২১ জনাব জামাল উি ন আহেমদ ১৬-১১-২০০২ ২১-০১-২০০৩ 
২২ জনাব মাঃ আ  সালায়মান চৗ রী ৩০-০১-২০০৩ ০১-০৭-২০০৪ 
২৩ সয়দ জাউি ন আহেমদ ০১-০৭-২০০৪ ২৩-০৮-২০০৫ 
২৪ ডাঃ আ, কা, মাহ ল আলম ০৪-০৯-২০০৫ ১৮-০৬-২০০৬ 
২৫ জনাব িফেরাজ আহেমদ ১৮-০৬-২০০৬ ০৮-০৭-২০০৬ 
২৬ জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম  ০৯-০৭-২০০৬ ০৯-১১-২০০৬ 
২৭ জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম ০৯-১১-২০০৬ ২২-০১-২০০৭ 
২৮ ড. মাঃ গালাম মা ফা তা কদার ১৮-০৩-২০০৭ ২১-০১-২০০৯ 
২৯ জনাব এহসান উল ফা াহ ২২-০১-২০০৯ ০১-০৭-২০০৯ 
৩০ জনাব মাহ ব আহেমদ  ০১-০৭-২০০৯ ২৯-১০-২০১২ 
৩১ জনাব র মাহা দ ২৯-১০-২০১২ ১৬-১১-২০১৫ 
৩২ জনাব কাজী আখতার উি ন আহেমদ ০২-১২-২০১৫ ২৮-০২-২০১৭ 
৩৩ জনাব মাঃ আসা ল ইসলাম ২৮-০২-২০১৭ ২৬-০৮০২০১৮ 
৩৪ জনাব মাহা দ আ া  ২৬-০৮-২০১৮ ৩০-০১-২০১৯ 
৩৫ জনাব মাহা দ আ া  (িসিনয়র 

সিচব) 
৩০-০১-২০১৯ ২৬-০২-২০১৯ 

৩৬ ড. মাঃ জাফর উ ীন  ২৬-০২-২০১৯ ১৬-০৯-২০১৯ 
৩৭ জনাব মাঃ আখতার হােসন ১৬-০৯-২০১৯ অ াবিধ 

 


