
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদের প্রথম সরকাদরর নিব বাহী প্রোসি  

 

েপথ নিওয়ার পদরর নেি ১৮ এনপ্রল মনন্ত্রপনরষদের প্রথম সভায় নিদনাক্ত নসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

 

১. মন্ত্রণালয় বন্টি  

 

প্রধািমন্ত্রী তাজউদ্দীি আহমে 

ক. প্রনতরক্ষা মন্ত্রণালয় 

খ. তথ্য ও নবতার এবাং নেনলদ াগাদ াগ মন্ত্রণালয় 

গ. অথ বনিনতক নবষয়, পনরকল্পিা ও উন্নয়ি মন্ত্রণালয় 

ঘ. নেক্ষা, স্থািীয় সরকার, স্বাস্থয, শ্রম, সামানজক উন্নয়ি মন্ত্রণালয় 

ঙ. সাংস্থাপি এবাং প্রোসি মন্ত্রণালয় 

চ. অন্য সকল মন্ত্রণালয়  া নকাদিা মন্ত্রীদক বণ্টি করা হয় নি 

 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার নমােতাক আহদমে 

ক. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

খ. আইি ও সাংসে নবষয়াবনল  

 

অথ বমন্ত্রী কযাদেি এম. মিসুর আলী 

ক. অথ ব ও রাজস্ব  

খ.  বানণজয ও নেল্প মন্ত্রণালয় 

গ. ন াগাদ াগ মন্ত্রণালয় 

 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামাি 

ক. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

খ. সরবরাহ, ত্রাণ ও পুিব বাসি মন্ত্রণালয় 

গ. কৃনষ মন্ত্রণালয় 

 

 

 

 

 

 

 



২. প্রথম সরকাদরর সনচবালয় এবাং সাংনিষ্ট সনচবগণ  

 

ক্র. িাং সনচব পেবী অনিস 

১. মহাসনচব  রুহুল কুদ্দুস, প্রাক্তি নসএসনপ মহাসনচব  

২. 

সাধারণ প্রোসি সনচব এম. নূরুল কাদের, 

নসএসনপ (পাবিার নিনস) 

সাধারণ প্রোসি সনচব সাংস্থাপি ও প্রোসি 

৩. অথ ব সনচব খন্দকার আসাদুজ্জামাি, নসএসনপ অথ ব সনচব অথ ব ও বানিজয 

৪. মনন্ত্রপনরষে সনচব এইচ. টি. ইমাম, নসএসনপ মনন্ত্রপনরষে সনচব 

পাব বতয চট্টগ্রাদমর 

নিনস 

৫. প্রনতরক্ষা সনচব এম. আব্দুস সামাে, নসএসনপ প্রনতরক্ষা সনচব নসদলদের নিনস 

৬. পররাষ্ট্র সনচব মাহবুবুল আলম চাষী পররাষ্ট্র সনচব প্রাক্তি নপ.এি.এস 

৭. তথ্য সনচব আদিায়ারুল হক খাি তথ্য সনচব  

৮. 

স্বরাষ্ট্র সনচব আব্দুল খাদলক, 

নপএসনপ 

স্বরাষ্ট্র সনচব ও  

নিনজ পুনলে 

 

৯. স্বাস্থয সনচব িা. টি, নহাদসি স্বাস্থয সনচব  

১০. কৃনষ সনচব নূরউদ্দীি আহদমে 

কৃনষ সনচব ও  

প্রধাি বি সাংরক্ষক 

 

১১. আইি সনচব আব্দুল হান্নাি নচৌধুরী আইি সনচব নজলা জজ, নেিাজপুর 

 

৩. নবনভন্ন মন্ত্রণালদয়র উপসনচবগণঃ 
 

ক. উপসনচব খসরুজ্জামাি নচৌধুরী (এস.নি.ও. নকদোরগঞ্জ) 

উপসনচব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
 

খ. উপসনচব এস. নক. নচৌধুরী 

উপসনচব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 

গ. উপসনচব আকবর আলী খাি 

উপসনচব, প্রনতরক্ষা-মন্ত্রণালয় 

 

ঘ. উপসনচব ওয়ালীউল ইসলাম  

উপসনচব, সাংস্থাপি 

 

 

ঙ. উপসনচব কামালউদ্দীি আহদমে 

উপসনচব, সাধারণ প্রোসি 

 

চ. উপসনচব রনিক আহমে খাি 

উপসনচব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 



৪. মন্ত্রীপনরষে সেস্যদের ব্যনক্তগত সনচবগণ 

 

ক. সনচব কাজী লুৎির হক  

অস্থায়ী রাষ্ট্রপনতর ব্যনক্তগত সনচব 

  

খ. সনচব ি. িারুক আনজজ খাি 

প্রধািমন্ত্রীর ব্যনক্তগত সনচব  

 

গ. সনচব নমজর নুরুল ইসলাম নেশু 

প্রধািমন্ত্রীর নমনলোনর-সনচব 

 

ঘ. সনচব সােত নহাসাইি 

অথ বমন্ত্রীর ব্যনক্তগত সনচব  

 

ঙ. সনচব কামাল নসনদ্দকী 

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যনক্তগত সনচব 

  

চ. সনচব নব. নব. নবশ্বাস ও মামুনুর রনেে 

    স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যনক্তগত সনচব  

 

৫. মন্ত্রণালয় বনহর্ভ বত সাংস্থাসমূহ 

 

বাাংলাদেে সরকাদরর মন্ত্রণালয়গুদলার বাইদর ন  নবভাগগুদলা সাংগঠিত হদয়নিল এবাং  ারা সরাসনর 

মনন্ত্রপনরষদের নিয়ন্ত্রদণ নথদক কাজ করত, নসই সাংস্থাগুদলা নিনরূপঃ 

 

পনরকল্পিা কনমেি  

  ক. নচয়ারম্যাি, নমাজািিার আহদমে নচৌধুরী 

খ. সেস্য, ি. খাাঁি সদরায়ার মুদে বে 

গ. সেস্য, ি. মুোরি নহাদসি 

ঘ. সেস্য, ি. এস.আর. নবাস 

ঙ. সেস্য, ি. আনিসুজ্জামাি 

 

নেল্প ও বানণজয নবাি ব 

ক. নবাি ব প্রধাি, এম. আর. নসনদ্দকী এম এি এ 

খ. সেস্য, খন্দকার আসাদুজ্জামাি 

গ. সেস্য,  সা'েত নহাসাইি 

ঘ. সেস্য, মনতউর রহমাি এম এি এ 



       নিয়ন্ত্রণ নবাি ব, যুব ও অভযথ বিা নেনবর  

ক. নচয়ারম্যাি, অধ্যাপক ইউসুি আলী  

খ. ইয়ুথ কযাম্প পনরচালক, এি. আর. নমজবা (আই-আই/নকউ) 

গ. প্রোসি পনরচালক, নুরুল ইসলাম 

                 ঘ. উপ-পনরচালক, িারুকী এম নপ এ  

 

ত্রাণ ও পুিব বাসি কনমটি 

ক. নচয়ারম্যাি, এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামাি 

খ. ত্রাণ কনমেিার, জিাব নজ. নজ. নভৌনমক 

গ. উপসনচব, মামুনুর রনেে, নস. এস. নপ.  

 

েরণাথীকল্যাণ নবাি ব 

ক. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র অধীিস্থ 

 

প্রদকৌেলী নবভাগ 

ক. প্রধাি প্রদকৌেলী, এমোে আলী 

 

আইি ও সাংসে  

ক. ও. এস. নি., নেলাব্রত বড়ুয়া  

 

বাাংলাদেে নরিক্রস 

ক. প্রধাি, িা. আসহাবুল হক এম নপ এ  

 

৬. নবদেষ োনয়দে নিযুক্ত ব্যনক্তবগ বঃ 

১. তথ্য ও নবতার মন্ত্রণালয়ঃ 

ক. সনচব, আব্দুল মান্নাি এমএিএ  

খ. পনরচালক (নিজাইি), কামরুল হাসাি  

গ. পনরচালক (তথ্য নবভাগ), এম. আর. আখতার মুকুল  

ঘ. পনরচালক (চলনিত্র নবভাগ), আবদুল জব্বার খাি  

ঙ. নচত্র প্রদ াজক, নসরাজুল ইসলাম  

চ. প্রধাি নহসাব রক্ষক, অনজত কুমার 

 

 



২. সাহায্য ও পুিব বাসি 

অধ্যপক ইউসুি আলী এমএিএ 

 

৩. ভনলনন্টয়ার নকার 

ব্যানরস্টার এম আমীর-উল ইসলাম (এমএিএ) 

 

৪. বানণজয নবষয়ক 

মনতউর রহমাি এমএিএ  

 

৫. বনহনব বদশ্ব নবদেষ দূত 

নবচারপনত আবু সাঈে নচৌধুরী 

 

৬. নবদেষ দূত, ওয়ানোংেি নিনস 

নরহমাি নসাবহাি 

 

৭. পনরকল্পিা কনমেি প্রধাি 

ি. নমাজািির আহমে 

 

৮. নেক্ষক সনমনত প্রধাি 

ি. এম. আর. মনিক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৭. প্রথম সরকাদরর প্রোসদির কদয়কটি নজাি ও তার নচয়ারম্যাি  

 

প্রথম সরকাদরর সমগ্র কম বকাদে গনত সঞ্চার ও সমন্বয় সাধদির উদদ্দদে নগাো প্রোসিদক কদয়কটি নজাদি 

ভাগ করা হয় এবাং একজি নচয়ারম্যাদির োনয়দে নেয়া হয়। 

 

 

ক্রঃ

িাং 

নজাি োনয়েপ্রাপ্ত ব্যনক্ত 

ক সাউথ ইস্ট নজাি - ১ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম নচৌধুরী এম এি এ 

খ সাউথ ইস্ট নজাি - ২ জিাব জহুর আহমে নচৌধুরী, এম এি এ 

গ িথ ব ইস্ট নজাি  - ১ জিাব নেওয়াি িনরে গাজী এম এি এ 

ঘ ও িথ ব ইস্ট নজাি - ২ জিাব োমসুর রহমাি খাি 

ঙ ইস্ট নজাি নলিদেন্যান্ট কদি বল এম.এ. রব, এমএিএ 

চ িথ ব নজাি জিাব মনতউর রহমাি 

ি ওদয়স্ট নজাি – ১  জিাব আনজজুর রহমাি 

জ ওদয়স্ট নজাি – ২ জিাব আেরাফুল ইসলাম এম এি এ 

ঝ সাউথ ওদয়স্ট নজাি - ১ জিাব এম এ নরৌি নচৌধুরী, এমনপএ 

ঞ সাউথ ওদয়স্ট নজাি - ২ শ্রী িনণর্ভষণ মজুমোর, এমনপএ 

ে সাউথ নজাি   এম. এ. নমাদমি 

 

৮.নবদেদে বাাংলাদেে নমেিগুদলার প্রধাি 

 

১. কলকাতায় নহাদসি আলী 

২. নেনিদত হুমায়ুি রেীে নচৌধুরী 

৩. ইউদরাদপ নবদেষ প্রনতনিনধ নবচারপনত আবু সাঈে নচৌধুরী 

৪. ওয়ানোংেদি এম আর নসনদ্দকী 

৫. স্টকদহাদম আবদুর রাজ্জাক 

  

 

 

 

 



৯. বাাংলাদেে সরকার নপ্রনরত কূেনিনতক প্রনতনিনধদের মদধ্য উদিখদ াগ্য কদয়কজি 

 

ক্রঃ

িাং 

নেদের িাম কূেনিনতক প্রনতনিনধ 

১ নসনরয়া  নমািা জালাল উদ্দীি এমএিএ 

২ নলবািি ি. মাহমুে োহ নকাদরেী 

৩ আিগানিস্তাি 

আবদুস সামাে আজাে, আেরাি আলী 

নচৌধুরী এমএিএ, মওলািা খায়রুল 

ইসলাম  দোরী ও এিদভাদকে নূরুল 

কাদের 

 

৪ নিপাল আবদুল মাদলক উনকল  

৫ 

শ্রীলাংকা, থাইল্যান্ড ও 

জাপাি 

সুদবাধচন্দ্র নমত্র ও আবদুল নমানমি 

তালুকোর। এিদভাদকে িনকর 

োহাবুনদ্দদির নিতৃদে োমসুল হক ও 

নজযানতপাল মহাদথদরা শ্রীলাংকা, 

থাইল্যান্ড ও জাপাি গমি কদরি 

 

 

 

যুদ্ধকালীি সময় নিল নবধায় এদকবাদর নগাড়া নথদকই গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদের প্রথম সরকার 

পনরচানলত হদয়নিল স্বল্পসাংখ্যক মন্ত্রীর মাধ্যদম। ঠিক নতমনিভাদব, সনচবালয়ও পনরচানলত 

হদয়নিল স্বল্পসাংখ্যক জিবল নিদয়। প্রথম সরকাদরর সনচবালদয় যুক্ত হওয়ার মদতা অদিদকই 

অবরুদ্ধ বাাংলাদেদে নকাংবা দূর পানকস্তাদি আেকা পদ়েনিদলি। আবার অদিদক যুদ্ধ করদত-

করদতই প্রথম সরকাদরর অধীদি কাদজ ন াগ নেদয়নিদলি। সনচবালদয়র সব পে পূরণ করার 

মদতা জিবল কাঠাদমা হয়দতা যুদ্ধচলাকাদল হাদত নিল িা, তবু মুনজবিগর প্রোসি পনরচানলত 

হদয়নিল একটি পূণ বাঙ্গ নসদক্রোনরদয়ে বা সনচবালদয়র মাধ্যদমই।   

 

সাহায্য ও পুিব বাসি, যুব নেনবর, নবদেদের জন্য মুনক্তযুদ্ধ সম্পনক বত প্রকােিা প্রভৃনত নবভাগ 

একাত্তদরর স্বাধীিতাযুদদ্ধ সহায়ক েনক্ত নহদসদব কাজ কদরদি। অধ্যাপক ইউসুি আলী 

এমএিএ, তাদহরউনদ্দি ঠাকুর এমএিএ প্রমুখ এসব নবনভন্ন নবভাদগর োনয়দে নিযুক্ত নিদলি। 

 

 

 



যুদ্ধাহত মুনক্তদ াদ্ধাদের শুশ্রুষার জন্য স্থানপত বাাংলাদেে িানস বাং প্রনেক্ষণ নকদন্দ্রর আবানসক 

পনরচানলকা নিদলি নবগম সাদজো নচৌধুরী এমএিএ। কদয়কজি সেস্য নিদয় এই নকদন্দ্রর 

পনরচালিা নবাি ব গঠিত হদয়নিল। তাাঁরা হদলি- 

১. নবগম সাদজো নচৌধুরী 

২. নবগম বেরুদিসা আহদমে 

৩. মমতাজ নবগম এবাং  

৪. রানিয়া আখতার িনল 

৫. প্রমুখ 

 

উিযখ্য, নবগম আইনভ রহমাি, নবগম জাহািারা হক, নবগম হানসিা আহমে প্রমুখ মুনক্তবানহিী 

ও েরণাথী নেনবদর সাহায্য সামগ্রী নবতরদণ নবনভন্নভাদব সহদ ানগতা কদরদিি। 

 

১০. নবসরকানর সাংস্থা, েল, নগাষ্ঠী, সনমনত, বানহিী ইতযানে 

 

মুনক্তযুদদ্ধর সহায়ক সাংগঠি নহদসদব নিননলনখত নবসরকানর সাংস্থা, েল, নগাষ্ঠী, সনমনত, বানহিী ইতযানে 

অদিক গুরুেপূণ ব র্ভনমকা পালি কদরদি। নিনবনণ বত সাংগঠিগুদলার িাম নথদকই ধারণা পাওয়া  াদব তাদের 

র্ভনমকা কী রকম নিল।  

 

১. যুব নিয়ন্ত্রণ পনরষে ও প্রনেক্ষণ নবাি ব 

২. বাাংলাদেে হাসপাতাল  

৩. স্বাধীি বাাংলা নবতার নকন্দ্র 

৪. জয় বাাংলা পনত্রকা।  

৫. বাাংলাদেে বুদলটিি  

৬. বনহনব বদশ্ব মুনক্তযুদদ্ধর সহদ াগী সাংগঠি  

৭. বাাংলাদেে নেক্ষক সনমনত  

৮. স্বাধীি বাাংলা ফুেবল েল  

৯. বঙ্গবন্ধু নেল্পীদগাষ্ঠী  

১০. বাাংলাদেে তরুণ নেল্পীদগাষ্ঠী 

১১. বাাংলাদেে চলনিত্র নেল্পী ও কুেলী সনমনত  

১২. বাাংলাদেে সাংগ্রামী বুনদ্ধজীবী পনরষে  

১৩. নিউইয়ক ব বাাংলাদেে লীগ 

১৪. বাাংলাদেে স্টুদিন্টস অযাকােি কনমটি, লন্ডি  

১৫. নলবাদরেি কাউনিল অব ইদন্টনলদজন্টনসয়া 

১৬. বাাংলাদেে ভদলনন্টয়াস ব নকার  

১৭. বাাংলাদেে িানস বাং প্রনেক্ষণ নকন্দ্র 


