
S.No Chief Minister Portfolios 

1 মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় 

"হোম ও পার্বত্য বিষয়, কর্মী ও প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও 

পরিবার কল্যাণ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ও 

পুনর্বাসন, তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয় ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন "  

Cabinet Ministers 

2 সুব্রত মুখোপাধ্যায় পঞ্চায়়েত এবং পল্লী উন্নয়ন, জনসাধারণ উদ্যোগ এবং 

শিল্প পুনর্গঠন " 

3 পার্থ চ্যাটার্জী শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ, তথ্য ট়েকনোলজি 8 ই এবং 

ইল়েকট্রনিক্স এবং সংসদীয় বিষয়গুলি " 

4 অমিত মিত্র "অর্থ, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান, প্রোগ্রাম পর্যব়েক্ষণ " 

5 সাধন পান্ড়ে "গ্রাহক বিষয়াদি স্বনির্ভর গ্রুপ এবং স্ব কর্মসংস্থান " 

6 জ্যোতি প্রিয়া মল্লিক "বন, অপ্রচলিত এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উত্স " 

7 বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সুন্দরবন বিষয়াদি 

8 মনস রঞ্জন ভুনিয়া জল সম্পদ তদন্ত এবং উন্নয়ন 

9 সৌম়েন কুমার মহাপাত্র ইমিগ্র়েশন এবং জলপথ 

10 মলয় ঘটক আইন, বিচার ও পাবলিক ওয়ার্কস 

11 অরূপ বিশ্বাস শক্তি, যুব বিষয় ও ক্রীড়া 

12 উজল বিশ্বাস সংশোধন প্রশাসন 

13 অরূপ রায় সহযোগিতা 

14 রথিন ঘোষ খাদ্য ও সরবরাহ 

15 ফিরহাদ হাকিম পরিবহন, আবাসন 

16 চন্দ্রনাথ সিনহা মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং ট়েক্সটাইল 

17 
শোভনদ়েব 

চট্টোপাধ্যায় কৃষি 

18 ব্রাত্য বসু স্কুল শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা 

19 পুলক রায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল 

20 শশী পাাঁজা ডা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ 

21 মোোঃ গোলাম রাব্বানী সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা 

22 বিপ্লব মিত্র কৃষি বিপণন 



23 জাভ়েদ আহম়েদ খান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক প্রতিরক্ষা 

24 স্বপন দ়েবনাথ প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন 

25 সিদ্ধিকুল্লাহ চৌধুরী গণশিক্ষা সম্প্রসারণ এবং গ্রন্থাগার পরিষ়েবাদি 

Ministers-of State ( Independent Charge) 

26 ব়েচারাম মান্না শ্রম 

27 সুব্রত সাহা "ফুড প্রস়েসিং ইন্ডাস্ট্রিজ এবং উদ্যান " 

28 হুমায়ুন কবির কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন " 

29 আখিল গিরি ফিশারি 

30 চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য 
"স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ়ে নগর উন্নয়ন ও পৌরসভা 

বিষয়ক এবং এমওএস এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং 

শরণার্থী এবং পুনর্বাসন " 

31 রত্না দ়ে নাগ 
"পরিব়েশ, বিজ্ঞান এবং ট়েকনোলয় এবং বায়ো-ট়েকনোলজি 

32 সন্ধ্যারানি টুডু 
পাশীমঞ্চল আনয়ন বিষয়ক, সংসদীয় বিষয়গুলিত়ে এমওএস 

33 বুলু চিক বড়াইক অনগ্রসর শ্র়েণি কল্যাণ, উপজাতি উন্নয়ন 

34 সুজিত বোস আগুন এবং জরুরী স়েবা 

35 ইন্দ্রনীল স়েন তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিত়ে পর্যটন এবং এমওএস 

Ministers-of-State 

36 দিলীপ মণ্ডল পরিবহন 

37 আখরুজ্জামান শক্তি 

38 সিউলি সাহা পঞ্চায়়েত ও পল্লী উন্নয়ন 

39 শ্রীকান্ত মাহাতো মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং ট়েক্সটাইল 

40 ইয়াছমিন সাবিনা স়েচ ও জলপথ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন 

41 বীরবাহা হাাঁসদা বন 

42 জ্যোৎস্না মান্ডি খাদ্য ও সরবরাহ 

43 পর়েশ চন্দ্র অধিকারী স্কুল শিক্ষা 

44 মনোজ তিওয়ারি যুব ও ক্রীড়া 
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