
জেলা পরিদর্ শনেি তথ্য (26 জেব্রুয়ারি 2018 তারিখ হনত পিবতী সমনয়) 

কর্ মকর্মাদের টির্ পররের্ মনকৃর্ জেলা পররের্ মদনর র্াররখ 

১. ডঃ রাখাল চন্দ্র বর্ মণ, অরর্ররক্ত সরচব (রনরাপত্তা ও বরিরাগর্ন) 

২. েনাব জেরদেৌস রওর্ন আরা, উপসরচব (আইন-১) 

৩. েনাব জর্ািাম্মে র্াসুদুর রির্ান ভূইয়া, উপসরচব (বাদেট-২) 

৪.  েনাব জর্ািাম্মে আলী, সিকারী সরচব (কারা-২) 

  

১. েনাব জর্াঃ র্রিবুল িক, অরর্ররক্ত সরচব (কারা) 

২. েনাব জর্াঃ আব্দুল কারের, উপসরচব (প্রর্াসন-৩) 

৩.  েনাব মুিাম্মে আবদুল িাই রর্লটন, রসরনয়র সিকারী সরচব (প্রর্াসন-১) 

  

১. েনাব জর্ািাম্মে আেিারুল িক, অরর্ররক্ত সরচব  

২. েনাব সাগররকা নাসররন, উপসরচব (রনরাপত্তা-২) 

৩. র্রনরা িক, রসরনয়র সিকারী সরচব (বরিরাগর্ন-২) 

৪. েনাব নেরুল ইসলার্, সিকারী সরচব (বরিরাগর্ন-৫) 

  

১. েনাব জর্াঃ আরর্কুল িক, অরর্ররক্ত সরচব (র্ােকদ্রব্য রনয়ন্ত্রণ) 

২. েনাব েীপংকর রবশ্বাস, উপসরচব (শৃঙ্খলা-১) 

৩. েনাব আরনসুল ইসলার্, রসরনয়র সিকারী সরচব (শৃঙ্খলা-১) 

গােীপুর ১৯-এরিল-১৮ 

বরগুনা ২০-এরিল-১৮ 

োর্ালপুর  ০৬-এরিল-১৮ 

র্াোরীপুর  ১১-এরিল-১৮  

১. েনাব জর্াঃ োিাঙ্গীর জিাদসন, অরর্ররক্ত সরচব (প্রর্াসন ও অর্ ম) 

২. েনাব রর্রীন রুবী, উপসরচব (কারা) 

৩. েনাব জর্াঃ আলর্গীর জিাদসন, উপসরচব (অরি-১) 

 

বগুড়া 

 

04-মার্ শ-18 

03-মার্ শ-18 

02-মার্ শ-18 

১. েনাব প্রেীপ রঞ্জন চক্রবর্ী, অরর্ররক্ত সরচব (অরি) 

২. েনাব জর্াঃ রর্োনুর রির্ান, উপপ্রধান  

৩. েনাব জর্াঃ সরেকুর রির্ান, রসরনয়র সিকারী সরচব (বরিরাগর্ন-৬) 

  

১. েনাব জর্াঃ জিলাল উরিন,এনরডরস, অরর্ররক্ত সরচব (বরিরাগর্ন-১) 

২. েনাব জর্ািাম্মে েেদল আরের্, উপসরচব (বরিরাগর্ন-৫) 

৩. েনাব র্নেীো র্ররর্ন, উপসরচব (বরিরাগর্ন-৩) 

মুরিগঞ্জ 28-জেবুয়ািী-18 



জেলা পরিদর্ শনেি তথ্য (26 জেব্রুয়ারি 2018 তারিখ হনত পিবতী সমনয়) 

কর্ মকর্মাদের টির্ পররের্ মনকৃর্ জেলা পররের্ মদনর র্াররখ 

১. েনাব র্াহ্ জর্াঃ ইর্োদুল িক, অরর্ররক্ত সরচব  

২. েনাব রবেয় কৃষ্ণ জেবনার্, উপসরচব (বাদেট) 

৩. েনাব এে এর্ জর্ৌরিদুল আলর্, রসরনয়র সিকারী সরচব (আইন-১) 

  

১. েনাব সালর্া জবগর্, যুগ্মসরচব (আইন) 

২. েনাব জর্াঃ েরিাে জিাদসন, উপসরচব (প্রর্াসন-২) 

৩. েনাব র্রণ কুর্ার বড়ুয়া, সিকারী সরচব (শৃংখলা-১) 

রপদরােপুর ২৬-এরিল-১৮ 

১. সসয়ে জবলাল জিাদসন, যুগ্মসরচব (কারা) 

২. েনাব আব্দুল্লাি আল র্ামুন, উপসরচব (র্ােক-১ ও ২) 

৩. েনাব জর্খ কার্াল জিাদসন, উপসরচব (রর্র্ন) 

কুরিয়া ১৬-এরিল-১৮ 

১7-এরিল-১৮ 

১. েনাব এ জক এর্ মুখদলছুর রির্ান, যুগ্মসরচব (বরিরাগর্ন-৪) 

২. েনাব মুিাম্মে আবদুর রউে রর্য়া, উপসরচব (কারা-১) 

৩. েনাব রর্ররন আখর্ার, রসরনয়র সিকারী প্রধান (পররকল্পনা-২) 

  

১. েনাব মুরনর্ িাসান, যুগ্মসরচব (বরিরাগর্ন-১) 

২. েনাব র্িীে জর্ািাম্মে ছাইদুল িক, উপসরচব (সরচদবর একান্ত সরচব) 

৩. েনাব জর্াঃ আলাউরিন পাদটায়ারী, রসরনয়র সিকারী সরচব (আইন-১) 

বাদগরিাট 08-মার্ শ-18 

 

 



জেলা পরিদর্ শনেি তথ্য (26 জেব্রুয়ারি 2018 তারিনেি পূর্ শর্তী সমনয়) 

পরিদর্ শনকািী কর্ শকর্শাি নার্ পরিদর্ শনকৃর্ জেলা পরিদর্ শননি র্ারিখ 

েনাব জেিনদৌস িওর্ন আিা, উপসরিব (আইন-১) রসনলট 24-জেবুয়ারি-18 

নািায়নগঞ্জ 31-রিনসম্বি-17 

েনাব জর্াহাম্মদর্াসুদুি িহর্ান ভূইয়া, উপসরিব (বানেট-২) রসনলট 24-জেবুয়ারি-18 

েনাব জর্াহাম্মদআলী, সহকািী সরিব (কািা-২) 

রসনলট 24-জেবুয়ারি-18 

র্াদািীপুি 17-জুলাই-17 

রকনর্ািগঞ্জ 23-জসনেম্বি-17 

 

 

েোর্ মুহাম্মদ আর্দুল হাই রমলটে, রসরেয়ি সহকািী সরির্ (প্রর্াসে-1) 

নওগাঁ 02-রিনসম্বি-17 

বগুড়া 21-আগষ্ট-17 

23-আগষ্ট-17 

01-রিনসম্বি-17 

গাইবান্ধা 23-আগষ্ট-17 

েোর্ জমাোঃ আব্দুল কারদি, উপসরির্ (প্রর্াসে-3) র্য়র্নরসিংহ 24-রিনসম্বি-17 

 

েোর্ মরেিা হক, রসরেয়ি সহকািী সরির্ (র্রহিাগমে-২) 

 

িাঁদপুি 25-জেবুয়ারি 18 

লক্ষীপুি 31-রিনসম্বি-17 

র্য়র্নরসিংহ 02-জুলাই-17 

 

েোর্ সাগরিকা োসরিে, উপসরির্ (রেিাপত্তা-3) 

িাঁদপুি 25-জেবুয়ারি 18 

রিনাইদহ 03-জুলাই-17 

02-জুলাই-17 

েনাব আরনসুল ইসলার্, রসরনয়ি সহকািী সরিব ব্রাহ্মনবাড়ীয়া 18-রিনসম্বি-17 

 

েনাব জর্াোঃ আরর্কুল হক, অরর্রিক্ত সরিব  

িট্টগ্রার্ 06-রিনসম্বি-17 

কক্সবাোি 23,24-রিনসম্বি-১৭  

রকনর্ািগঞ্জ 06-জুলাই-17 

সুনার্গঞ্জ 14-জুলাই-17 

 

েোর্ জমাোঃ োহাঙ্গীি জহানসে, অরর্রিক্ত সরির্ (প্রর্াসে ও অর্ শ) 

বরির্াল 22-রিনসম্বি-17 

জ ালা  22-রিনসম্বি-17 

জ ালা 24-রিনসম্বি-17 

 

েোর্ রর্িীে রুর্ী, উপসরির্ (কািা) 

নািায়নগঞ্জ 25-অনটার্ি-17 

র্াদািীপুি 17-জুলাই-17 

েোর্ জমাোঃ সরেকুি িহমাে, রসরেয়ি সহকািী সরির্ (র্রহিাগমে-6) জ ালা 24-জম-17 

 

েোর্ জমাোঃ জহলাল উরিে,এেরিরস, অরর্রিক্ত সরির্ (র্রহিাগমে-1) 

কুরর্ল্লা 09-েনেম্বি-17 

০৯-োনু-১৮ 

২২-জেবুয়ািী-১৮ 

জর্ৌল ীবাোি 12-আগষ্ট-17 

 

  



জেলা পরিদর্ শনেি তথ্য (26 জেব্রুয়ারি 2018 তারিনেি পূর্ শর্তী সমনয়) 

পরিদর্ শনকািী কর্ শকর্শাি নার্ পরিদর্ শনকৃর্ জেলা পরিদর্ শননি র্ারিখ 

েনাব রবেয় কৃষ্ণ জদবনাথ, উপসরিব (বানেট) জনায়াখালী 30-জসনেম্বি-17 

েনাব সালর্া জবগর্, যুগ্মসরিব (আইন) পটুয়াখালী 27-রিনসম্বি-17 

েনাব জর্খ কার্াল জহানসন, উপসরিব (রর্র্ন) টাঙ্গাইল 04-জেবুয়ারি-18 

 

সসয়দ জবলাল জহানসন, যুগ্মসরিব (কািা) 

টাঙ্গাইল 04-জেবুয়ারি-18 

র্রিয়র্পুি 01-রিনসম্বি-17 

র্াদািীপুি 02-রিনসম্বি-17 

জ ালা 09-রিনসম্বি-17 

 

েোর্ এ জক এম মুেনলছুি িহমাে, যুগ্মসরির্ (র্রহিাগমে-4) 

হরবগঞ্জ 09-োনু-18 

িাঙার্াটি 05-জুলাই-17 

নািায়নগঞ্জ 31-অনটার্ি-17 

 

েনাব মুহাম্মদ আবদুি িউে রর্য়া, উপসরির্ (কািা-1) 

র্িীয়র্পুি 12-জুলাই-17 

িালকাঠি 24-অনটার্ি-17 

পাবনা 20-রিনসম্বি-17 

েনাব রর্রিন আখর্াি, রসরনয়ি সহকািী প্রধান (পরিকল্পনা-২) গােীপুি 22-অনটার্ি-17 

 


