
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

ণসণিয়র সণিব/সণিব মদ ােয়গদণর কার্ যকাল 

ক্রণমক িাং িাম  ইদত পর্ যন্ত 

১ জিাব তপি কাণন্ত ঘ াষ 03/০6/2021 বতযমাি 

২ জিাব ড. ঘমাোঃ জাফর উদ্দীি-ণসণিয়র সণিব 05/০4/2019 02/০6/2021 

৩ জিাব ড. ঘমাোঃ জাফর উদ্দীি ১৬/০৯/২০১৯ 04/04/2021 

৪ জিাব ঘমা: মণফজুল ইসলাম ২৯/১১/২০১৮ ১৫/০৯/20১৯ 

৫ জিাব শুভাশীষ বসু-ণসণিয়র সণিব 01/03/2017 ২৯/১১/২০১৮ 

৬ জিাব ঘ োদয়তুল্লা  আল মামুি-ণসণিয়র সণিব 06/07/2014 ২৮/০২/২০১৭ 

৭ জিাব মা বুব আ দমে (ণসণিয়র সণিব-১৯/০৪/২০১৪) ২৯/১০/২০১২ 03/07/2014 

৮ জিাব ঘমা: ঘগালাম ঘ াদসি 04/02/2010 ২৯/১০/২০১২ 

৯ জিাব ণফদরাজ আ দমে ০৯/০৭/২০০৬ ২৯/১১/২০০৯ 

১০ জিাব ঘমা: আবদুল কণরম ২৬/০১/২০০৬ 09/07/2006 

১১ জিাব ফারুক আ মে ণসণদ্দকী 01/08/2005 ১৮/০১/২০০৬ 

১২ জিাব ণসণদ্দকুর র মাি ঘিৌধুরী ৩১/০১/২০০৫ ৩১/০৭/২০০৫ 

১৩ জিাব ঘমা: আণমনুর র মাি ১৩/০৬/২০০৪ ১৮/০১/২০০৫ 

১৪ জিাব ঘসাদ ল আ দমে ২৮/০২/২০০১ ২৭/০৫/২০০৪ 

১৫ জিাব ঘগালাম র মাি 04/01/2000 ২২/০২/২০০১ 

১৬ জিাব সসয়ে আলমগীর ফারুক ঘিৌধুরী ২৪/০৮/১৯৯৬ ২৯/১২/১৯৯৯ 

১৭ জিাব এ এইি ঘমাফাজ্জল কণরম 5/12/1995 ২৪/০৮/১৯৯৬ 

১৮ জিাব  ঘমা াম্মে আসাফদদ্দৌলা  ২৩/০৩/১৯৯৫ ৩০/১১/১৯৯৫ 

১৯ জিাব এ এইি ঘমাফাজ্জল কণরম ১৮/০১/১৯৯৪ ২২/০৩/১৯৯৫ 

২০ জিাব সসয়ে আ দমে ২৬/০৭/১৯৯৩ ৩১/০১/১৯৯৪ 

২১ জিাব িাদজম আ দমে ঘিৌধুরী ২১/১০/১৯৯১ ২২/০৭/১৯৯৩ 

২২ জিাব িাণসম উদ্দীি আ দমে 05/01/1991 ২০/১০/১৯৯১ 

২৩ জিাব এম ঘমাকাদম্মল  ক 02/01/1990 ৩১/১২/১৯৯০ 

২৪ জিাব ঘ ারদশে আলম 01/01/1989 ৩১/১২/১৯৮৯ 

২৫ জিাব ঘক এম রব্বািী 12/04/1988 01/01/1989 

২৬ জিাব এ ণব এম ঘগালাম ঘমাস্তফা ৩১/১০/১৯৮৫ ২৭/০৩/১৯৮৮ 

২৭ জিাব সসয়ে  াসাি আ ম্মে ২৭/১২/১৯৮২ ৩১/১০/১৯৮৫ 

২৮ জিাব এ এফ এম এ সানুল কবীর 01/07/1982 ৩০/০৩/১৯৮৩ 

২৯ জিাব সসয়ে আণমর  সরু (ববদেণশক বাণণজয ণবভাগ) 01/06/1981 ৩১/০৩/১৯৮২ 



৩০ জিাব এম মণতউর র মাি ২৩/০১/১৯৭৬ 02/08/1982 

৩১ জিাব এম নূরুল ইসলাম (ববদেণশক বাণণজয ণবভাগ)  01/01/1973 ২৩/০১/১৯৭৬ 

৩২ জিাব এম এল র মাি (বাণণজয ণবভাগ) 01/10/1974 ৩১/০৫/১৯৭৫ 

৩৩ জিাব এম মণফজুর র মাি  (বাণণজয ণবভাগ)  ২১/০৫/১৯৭৩ 01/10/1974 

৩৪ জিাব এস এ  াদয়র (ববদেণশক বাণণজয ণবভাগ) 05/07/1972 ৩১/০৩/১৯৭৩ 

৩৫ জিাব এস নূর ঘমা াম্মে  (বাণণজয ণবভাগ) 01/07/1972 ৩১/১২/১৯৭২ 

৩৬ জিাব ঘবার াি উদ্দীি আ দমে 05/06/1972 ৩০/০৬/১৯৭২ 

৩৭ জিাব লুৎফর র মাি  01/01/1972 04/06/1972 

 


