
 

 

 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদেি  

বর্তিাে/প্রাক্তে চেয়ািম্যাে িদ ােয়গদেি কার্ তকাল 

ক্ররিক োং োি  কার্ তকাল 

    ৪০।  জর ি উরিে আ দিে এেরিরি ২৬-১০-২০১৭  

৩৯। চবগি মুশদফকা ইকফাৎ ২৪-০২-২০১৬ ২৬-১০-২০১৭  

৩৮। জোব এটিএি মুর্তজা চিজা চেৌধুিী এেরিরি  ১৪-০৯-২০১৫ ১২-০১-২০১৬ 

৩৭। ি. চিাোঃ আরজজুি ি িাে ২৮-০৯-২০১৪ ১৩-০৯-২০১৫ 

৩৬। জোব চিাোঃ ইকবাল খাে চেৌধুিী ০৪-০৩-২০১৪ ২৮-০৯-২০১৪ 

৩৫। জোব চিাোঃ িা াব উল্লা  ২২-০৭-২০১২ ০৬-০৩-২০১৪ 

৩৪। ি. চিাোঃ িরজবুি ি িাে ২০-০৭-২০০৯ ১৯-০৭-২০১২ 

৩৩। জোব এ চক এি আরজজুল  ক ১৮-০১-২০০৯ ১৯-০৭-২০০৯ 

৩২। ি. সিয়ে েকীব মুিরলি ১২-০২-২০০৮ ১৭-১২-২০০৮ 

৩১। জোব চিাোঃ শরফকুল ইিলাি ০৯-০১-২০০৭ ০৩-০২-২০০৮ 

৩০। জোব চিাোঃ আবদুল ওয়া াব ০৮-১০-২০০৬ ২৬-১২-২০০৬ 

২৯। জোব এরবএি আবদুল  ক চেৌধুিী ২০-০৮-২০০৬ ১৯-০৯-২০০৬ 

২৮। জোব চিাোঃ রিিাজুল ইিলাি ০৩-০৫-২০০৬ ০৩-০৭-২০০৬ 

২৭। সিয়ে সুজাউরিে আ ম্মে ১২-০৯-২০০৫ ২৭-০৪-২০০৬ 

২৬। জোব চিাোঃ আরিনুল  ইিলাি ভ ুঁইয়া ০৫-০১-২০০৫ ১২-০৯-২০০৫ 

২৫। অধ্যাপক চিা াম্মে আলী র্িরলি  ২৩-০৬-২০০২ ২২-০৬-২০০৪ 

২৪। জোব চেদলায়াি চ াদিে ১১-০৯-২০০১ ১৪-১১-২০০১ 

২৩। জোব এি আই চেৌধুিী (ির বুল ইিলাি) ০৭-০৫-২০০১ ০৮-০৮-২০০১ 

২২। জোব  এ. ওয়াই,রব,আই রিরিকী ০৭-০৬-২০০০ ২২-০৪-২০০১ 

২১। জোব চিাোঃ চিািদশে চ াদিে ১৫-১১-১৯৯৯ ২৬-১০-১৯৯৯ 



 

 

২০। ি. চিাোঃ ওিিাে আলী ১৫-১০-১৯৯৭ ২৬-১০-১৯৯৯ 

১৯। জোব শািসুজ্জািাে চেৌধুিী ১৫-১০-১৯৯৭ ০৯-১২-১৯৯৭ 

১৮। জোব আজাে রুহুল আরিে ০১-০৩-১৯৯৭ ০৭-১০-১৯৯৭ 

১৭। জোব এ,এ,এি, রজয়াউরিে ২২-০৮-১৯৯৬ ২৩-০২-১৯৯৭ 

১৬। জোব চিাোঃ েজরুল ইিলাি ২৬-০৫-১৯৯৬ ২৩-০৭-১৯৯৬ 

১৫। জোব আবদুল  ারিে চেৌধুিী ০৫-১০-১৯৯৪ ২২-০৪-১৯৯৬ 

১৪। ি. ির উিীে খাে আলিগীি ২৩-১০-১৯৯১ ০৫-১০-১৯৯৪ 

১৩। জোব আরিনুল ইিলাি ১৯-০৬-১৯৯১ ২৩-১০-১৯৯১ 

১২। জোব সিয়ে  ািাে আ িে ১৫-১২-১৯৯০ ১৯-০৬-১৯৯১ 

১১। জোব এি.এ. িারলক  ১০-০১-১৯৯০ ১৫-১২-১৯৯০ 

১০। জোব মুিদল  উিীে আ দিে ০৮-০৭-১৯৮৬ ২৯-১১-১৯৮৯ 

৯। জোব োরিি উিীে আ দিে ০২-১১-১৯৮৫ ০৮-০৭-১৯৮৬ 

৮। জোব িঞ্জুি চিাদশ তে ০৬-০৬-১৯৮৪ ৩১-১০-১৯৮৫ 

৭। জোব খন্দকাি চিাোঃ নুরুল ইিলাি ৩০-০১-১৯৮৪ ০৬-০৬-১৯৮৪ 

৬। কদিািি এি, এ, ি িাে (অোঃ প্রাোঃ) ২৭-১০-১৯৮০ ৩০-০১-১৯৮৪ 

৫। কাজী চিাশািফ চ াদিে ১৫-০২-১৯৮০ ২৬-১০-১৯৮০ 

৪। জোব এ, এি,  ায়োি চ াদিে ২০-০১-১৯৭৭ ১৪-০২-১৯৮০ 

৩। জোব  এ, এি, আরেসুজ্জািাে ২৬-১০-১৯৭৬ ১৯-০১-১৯৭৭ 

২।  জোব আবদুি িািাে ১৯-০৭-১৯৭৬ ২৫-১০-১৯৭৬ 

১। জোব আদোয়ারুল  ক খাে ৩০-১২-১৯৭২ ১৫-০৩-১৯৭৬ 

 


