
 

বাাংাদেল ট্রেড এন্ড ট্যাররফ করমলন  

বর্তমান/প্রাক্তন ট্রেয়ারম্যান মদােয়গদের কায তকা 

ক্ররমক নাং নাম  কায তকা 

০১ জনাব আদনায়ারু ক খান  ৩০.১২.১৯৭২ ১৫.০৩.১৯৭৬ 

০২ জনাব আব্দু ামাে  ১৯.০৭.১৯৭৬ ২৫.১০.১৯৭৬ 

০৩ জনাব এ. এম. আরনসুজ্জামান  ২৬.১০.১৯৭৬ ১৯.০১.১৯৭৭ 

০৪ জনাব এ. এম. ায়োর ট্রাাইন  ২০.০১.১৯৭৭ ১৪.০২.১৯৮০ 

০৫ জনাব কাজী ট্রমালাররফ ট্রাদন  ১৫.০২.১৯৮০ ২৬.১০.১৯৮০ 

০৬ কদমাডর এম. এ রমান (অবঃ প্রাপ্ত) ২৭.১০.১৯৮০ ৩০.০১.১৯৮৪ 

০৭ জনাব খঃ ট্রমাঃ নূরু ইাম (ভারপ্রাপ্ত) ৩০.০১.১৯৮৪ ০৬.০৬.১৯৮৪ 

০৮ জনাব মঞ্জুর ট্রমাদল তে  ০৬.০৬.১৯৮৪ ৩১.১০.১৯৮৫ 

০৯ জনাব নারম উদ্দীন আদমে ০২.১১.১৯৮৫ ০৮.০৭.১৯৮৬ 

১০ জনাব মুদ উদ্দীন আমে ০৮.০৭.১৯৮৬ ২৯.১১.১৯৮৯ 

১১ জনাব এম. এ. মারক  ১০.০১.১৯৯০ ১৫.১২.১৯৯০ 

১২ জনাব াান আমে  ১৫.১২.১৯৯০ ১৯.০৬.১৯৯১ 

১৩ জনাব আরমনু ইাম  ১৯.০৬.১৯৯১ ২৩.১০.১৯৯১ 

১৪ ড. মীউদ্দীন খান আমগীর  ২৩.১০.১৯৯১ ০৫.১০.১৯৯৪ 

১৫ জনাব আবদু ারমে ট্রেৌধুরী  ০৫.১০.১৯৯৪ ২২.০৪.১৯৯৬ 

১৬ জনাব ট্রমাাম্মে নজরু ইাম ২৬.০৫.১৯৯৬ ২৩.০৭.১৯৯৬ 

১৭ জনাব এম. এ. এম. রজয়াউরদ্দন  ২২.০৮.১৯৯৬ ২৩.০২.১৯৯৭ 

১৮ জনাব আজাে রুহু আরমন  ০১.০৩.১৯৯৭ ০৭.১০.১৯৯৭ 



১৯ জনাব লামসুজ্জামান ট্রেৌধুরী  ১৫.১০.১৯৯৭ ০৯.১২.১৯৯৭ 

২০ জনাব ট্রমা: ট্রমারদলে ট্রাদন  ১৮.০২.১৯৯৮ ০৪.০১.১৯৯৯ 

২১ ড. ট্রমাঃ ওমান আী  ১৫.০২.১৯৯৯ ২৬.১০.১৯৯৯ 

২২ জনাব ট্রমাঃ ট্রমারদলে ট্রাদন  ১৫.১১.১৯৯৯ ২৯.০৫.২০০০ 

২৩ জনাব এ.ওয়াই.রব.আই.ররদ্দরক ০৭.০৬.২০০০ ২২.০৪.২০০১ 

২৪ জনাব এম আই ট্রেৌধুরী ০৭.০৫.২০০১ ০৮.০৮.২০০১ 

২৫ জনাব ট্রেদায়ার ট্রাদন (অরর্ঃোরয়ত্ব) ১১.০৯.২০০১ ১৪.১১.২০০১ 

২৬ জনাব কাজী হুমায়ূন আজাে বকস্ (অরর্ঃ োরয়ত্ব) ১৫.১১.২০০১ ২৩.০৬.২০০২ 

২৭ অধ্যাপক ট্রমাাম্মে আী র্রম ২৩.০৬.২০০২ ২২.০৬.২০০৪ 

২৮ জনাব কাজী মহুমায়ুন আজাে বকস্ (অরর্ঃ োরয়ত্ব) ২৪.০৬.২০০৪ ২৮.১২.২০০৪ 

২৯ জনাব এ.এ.এম. ারওয়ার উে-েীন (অরর্ঃ োরয়ত্ব) ২৯.১২.২০০৪ ০৫.০১.২০০৫ 

৩০ জনাব ট্রমাঃ আরমনু ইাম ভ ুঁইয়া ০৫.০১.২০০৫ ১২.০৯.২০০৫ 

৩১ সয়ে সুজাউরদ্দন আম্মে ১২.০৯.২০০৫ ২৭.০৪.২০০৬ 

৩২ জনাব ট্রমাঃ ররাজু ইাম  ০৩.০৫.২০০৬ ০৩.০৭.২০০৬ 

৩৩ জনাব এ. এফ. এম. াইফু ইাম (অরর্ঃ োরয়ত্ব) ২৪.০৭.২০০৬ ২০.০৮.২০০৬ 

৩৪ জনাব এরবএম আবদু ক ট্রেৌধুরী ২০.০৮.২০০৬ ১৯.০৯.২০০৬ 

৩৫ জনাব ট্রমাঃ আবদু  ওয়াাব  ০৮.১০.২০০৬ ২৬.১২.২০০৬ 

৩৬ জনাব ট্রমাঃ লরফকু ইাম  ০৯.০১.২০০৭ ০৩.০২.২০০৮ 

৩৭ ড. সয়ে নকীব মুরম  ১২.০২.২০০৮ ১৭.১২.২০০৮ 

৩৮ জনাব এ.ট্রক.এম আরজজু ক  ১৮.০১.২০০৯ ১৯.০৭.২০০৯ 

৩৯ ড. ট্রমাঃ মরজবুর রমান  ২০.০৭.২০০৯ ১৯.০৭.২০১২ 

৪০ জনাব ট্রমাঃ াাব উল্লা  ২২.০৭.২০১২ ০৬.০৩.২০১৪ 

৪১ জনাব ট্রমাঃ ইকবা খান ট্রেৌধুরী ০৪.০৩.২০১৪ ২৮.০৯.২০১৪ 

৪২ ড. ট্রমাঃ আরজজুর রমান  ২৮.০৯.২০১৪ ১৩.০৯.২০১৫ 

৪৩ এটিএম মুর্তজা ট্ররজা ট্রেৌধুরী এনরডর ১৪.০৯.২০১৫ ১২.০১.২০১৬ 



৪৪ মুলদফকা ইকফাৎ ২৪.০২.২০১৬ ২৬.১০.২০১৭ 

৪৫ জরর উরদ্দন আদমে এনরডর ২৬.১০.২০১৭ ২৬.১২.২০১৮ 

৪৬ জনাব ট্রজযারর্ম তয় েত্ত  ২৬.১২.২০১৮ ২৬.০৯.২০১৯ 

৪৭ জনাব ট্রমাঃ নূর-উর-রমান   ২৬.০৯.২০১৯ ০৮.১২.২০১৯ 

৪৮ জনাব র্পন কারি ট্রঘা   ০৮.১২.২০১৯ ০৭.০৭.২০২০ 

৪৯ মুনলী লাাবুদ্দীন আদমে  ০৭.০৭.২০২০  

  


