ব ও ীড়া ম ণালয়
মাননীয় ম ী/উপেদ া/ িতম ী/উপম ীগেণর কায কাল
িমক
নং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭

নাম

০৮

জনাব শিফ ল গিণ ( পন)
জনাব জািকর খান চৗ রী
জনাব মা ফা কামাল হায়দার
জনাব নীল মার
জনাব শখ শহী ল ইসলাম
জনাব শখ শহী ল ইসলাম
লঃ কেন ল(অবঃ) এইচ. এম. এ
গাফফার, িবইউ
জনাব আ ল খােয়র চৗ রী

০৯

জনাব এ িব এম

১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮

জনাব এ িব এম ল হাওলাদার
জনাব িনতাই রায় চৗ রী
জনাব িনতাই রায় চৗ রী
জনাব আলমগীর এম, এ, কিবর
জনাব িমজা আ াস
জনাব সােদক হােসন
অ াপক মাঃ শাম ল হক
জনাব ওবায় ল কােদর
জনাব এ এস এম শাহজাহান
জনাব মাঃ ফজ র রহমান (পটল)
জনাব িস এম শিফ সািম
জনাব শিফ ল হক চৗ রী
জনাব তপন চৗ রী
জনাব মাহ ব জািমল
জনাব মাঃ আহাদ আলী সরকার
জনাব মাঃ িজ ল হক ( )
ড. বীেরন িশকদার
জনাব আিরফ খান জয়
জনাব মাঃ জািহদ আহসান রােসল

ল হাওলাদার

পদিব

থেক

পয

িতম ী
ম ী
িতম ী
ম ী
উপম ী
িতম ী
িতম ী

০৮-০৩-১৯৮৪
২৪-০৩-১৯৮৫
১৬-০৮-১৯৮৭
০৯-০৭-১৯৮৬
০৪-০৭-১৯৮৫
০৯-০৭-১৯৮৬
১০-১২-১৯৮৮

১৫-০১-১৯৮৫
০৯-০৭-১৯৮৬
২৩-১২-১৯৮৭
১০-১২-১৯৮৮
০৯-০৭-১৯৮৬
১৬-০৮-১৯৮৭
১৯-০৭-১৯৮৯

িতম ী
িতম ী ময াদায়
রা পিতর উপেদ া
ম ী
িতম ী
ম ী
উপেদ া
িতম ী
িতম ী
উপেদ া
িতম ী
উপেদ া
িতম ী
উপেদ া
উপেদ া
উপেদ া
শাল এ ািস া
িতম ী
িতম ী
িতম ী
উপম ী
িতম ী

২৭-০৩-১৯৮৮

১০-১২-১৯৮৮

২৩-১২-১৯৮৭

২৭-০৩-১৯৮৮

১৯-০৭-১৯৮৯
০২-০৫-১৯৯০
০৯-০৯-১৯৯০
১৭-১২-১৯৯০
২০-০৩-১৯৯১
১৭-০৫-১৯৯১
০৩-০৪-১৯৯৬
২৩-০৬-১৯৯৬
১৬-০৭-২০০১
১১-১০-২০০১
০১-১১-২০০৬
১২-১২-২০০৬
১৪-০১-২০০৭
২১-০১-২০০৮
০৬-০১-২০০৯
২১-১১-২০১৩
১২-০১-২০১৪
১২-০১-২০১৪
০৭-০১-২০১৯

২৩-১২-১৯৮৯
০৯-০৯-১৯৯০
০৬-১২-১৯৯০
১৫-০৩-১৯৯১
১৭-০৫-১৯৯১
৩০-০৩-১৯৯৬
২৩-০৬-১৯৯৬
১৫-০৭-২০০১
১০-১০-২০০১
১৯-১০-২০০৬
১২-১২-২০০৬
১১-০১-২০০৭
০৮-০১-২০০৮
০৬-০১-২০০৯
২১-১১-২০১৩
১২-০১-২০১৪
০৭-০১-২০১৯
০৭-০১-২০১৯
অ াবিধ

