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

কর্ মকর্মাদের টির্ পররের্ মনকৃর্ জেলা পররের্ মদনর র্াররখ 

১. ডঃ িাখাল চন্দ্র বম শণ, অরতরিক্ত সরচব (রেিাপত্তা ও বরহিাগমে) 

২. েোব জেিনদৌস িওর্ে আিা, উপসরচব (আইে-১) 

৩. েোব জমাহাম্মদ মাসুদুি িহমাে ভূইয়া, উপসরচব (বানেট-২) 

৪.  েোব জমাহাম্মদ আলী, সহকািী সরচব (কািা-২) 

ঢাকা ককন্দ্রীয় কারাগার, 

ককরাণীগঞ্জ এবং 

কবসরকারী “নতুন 

দিগন্ত” মািকাসদি 

দনরাময় ককন্দ্র পদরির্ শন 

২৮-এরিল-১৮ 

যনর্াি ১০-জম-১৮ হনত ১২-জম-১৮  

১. েোব জমাঃ মরহবুল হক, অরতরিক্ত সরচব (কািা) 

২. েোব জমাঃ আব্দুল কারদি, উপসরচব (ির্াসে-৩) 

৩.  েোব মুহাম্মদ আবদুল হাই রমলটে, রসরেয়ি সহকািী সরচব 

(ির্াসে-১) 

  

১. েোব জমাহাম্মদ আেহারুল হক, অরতরিক্ত সরচব  

২. েোব সাগরিকা োসরিে, উপসরচব (রেিাপত্তা-২) 

৩. মরেিা হক, রসরেয়ি সহকািী সরচব (বরহিাগমে-২) 

৪. েোব েেরুল ইসলাম, সহকািী সরচব (বরহিাগমে-৫) 

োিায়ণগঞ্জ ২৭-জম-১৮ 

১. েোব জমাঃ আরতকুল হক, অরতরিক্ত সরচব (মাদকদ্রব্য রেয়ন্ত্রণ) 

২. েোব দীপংকি রবশ্বাস, উপসরচব (শৃঙ্খলা-১) 

৩. েোব আরেসুল ইসলাম, রসরেয়ি সহকািী সরচব (শৃঙ্খলা-১) 

বিগুো ২০-এরিল-১৮ 

গােীপুি ১৯-এরিল-১৮ 

মাদািীপুি  ১১-এরিল-১৮  

োমালপুি  ০৬-এরিল-১৮ 

১. েোব জমাঃ োহাঙ্গীি জহানসে, অরতরিক্ত সরচব (ির্াসে ও অর্ শ) 

২. েোব রর্িীে রুবী, উপসরচব (কািা) 

৩. েোব জমাঃ আলমগীি জহানসে, উপসরচব (অরি-১) 

বগুড়া 

 

02-মাচ শ-18 হনত 04-মাচ শ-18 

১. েোব িদীপ িঞ্জে চক্রবতী, অরতরিক্ত সরচব (অরি) 

২. েোব জমাঃ রমোনুি িহমাে, উপিধাে  

৩. েোব জমাঃ সরেকুি িহমাে, রসরেয়ি সহকািী সরচব (বরহিাগমে-৬) 

চাঁিপুর ২৯-কম-১৮ 

 

১. েোব জমাঃ জহলাল উরিে,এেরডরস, অরতরিক্ত সরচব (বরহিাগমে-১) 

২. েোব জমাহাম্মদ েেনল আরেম, উপসরচব (বরহিাগমে-৫) 

৩. েোব র্েেীদা র্িরমে, উপসরচব (বরহিাগমে-৩) 

কসনাদনবাস পাসপপার্ শ 

অদিস, ঢাকা 

29-জুলাই-18 

 

ঢাকা  ২৬-এরিল-১৮ 

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. েোব র্াহ্ জমাঃ ইমদাদুল হক, অরতরিক্ত সরচব  

২. েোব রবেয় কৃষ্ণ জদবোর্, উপসরচব (বানেট) 

৩. েোব এে এম জতৌরহদুল আলম, রসরেয়ি সহকািী সরচব (আইে-১) 

জেেী ২৬-এরিল-১৮ 

১. েোব সালমা জবগম, যুগ্মসরচব (আইে) 

২. েোব জমাঃ েিহাদ জহানসে, উপসরচব (ির্াসে-২) 

৩. েোব র্িণ কুমাি বড়ুয়া, সহকািী সরচব (শৃংখলা-১) 

মাগুরা ২২-জুলাই-১৮ হপে ২৩-জুলাই-১৮ 

মারেকগঞ্জ ৩০-জম-১৮ হনত ৩১-জম-১৮ 

রপনিােপুি ২৬-এরিল-১৮ 

১. সসয়দ জবলাল জহানসে, যুগ্মসরচব (কািা) 

২. েোব আব্দুল্লাহ আল মামুে, উপসরচব (মাদক-১ ও ২) 

৩. েোব জর্খ কামাল জহানসে, উপসরচব (রমর্ে) 

কুরিয়া ১৬-এরিল-১৮ হনত ১7-এরিল-১৮ 

লক্ষ্মীপুি ০১-এরিল-১৮ 

১. েোব এ জক এম মুখনলছুি িহমাে, যুগ্মসরচব (বরহিাগমে-৪) 

২. েোব মুহাম্মদ আবদুি িউে রময়া, উপসরচব (কািা-১) 

৩. েোব রর্রিে আখতাি, রসরেয়ি সহকািী িধাে (পরিকল্পো-২) 

জেত্রনকাো ০৪-এরিল-১৮ হনত ০৫-এরিল-১৮ 

১. েোব মুরেম হাসাে, যুগ্মসরচব (বরহিাগমে-১) 

২. েোব র্হীদ জমাহাম্মদ ছাইদুল হক, উপসরচব (সরচনবি একান্ত সরচব) 

৩. েোব জমাঃ আলাউরিে পানটায়ািী, রসরেয়ি সহকািী সরচব (আইে-১) 

 28-জম-১৮ 

 

বানগিহাট 08-মাচ শ-18 

 

 



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

পরিদর্ শনকািী কর্ শকর্শাি নার্ পরিদর্ শনকৃর্ জেলা পরিদর্ শননি র্ারিখ 

েোর্ জেিনদৌস িওর্ে আিা, উপসরির্ (আইে-১) রসনলট 24-জেবুয়ারি-18 

োিায়েগঞ্জ 31-রিনসম্বি-17 

েোর্ জমাহাম্মদমাসুদুি িহমাে ভূইয়া, উপসরির্ (র্ানেট-২) রসনলট 24-জেবুয়ারি-18 

েোর্ জমাহাম্মদআলী, সহকািী সরির্ (কািা-২) 

রসনলট 24-জেবুয়ারি-18 

মাদািীপুি 17-জুলাই-17 

রকনর্ািগঞ্জ 23-জসনেম্বি-17 

 

 

েোর্ মুহাম্মদ আর্দুল হাই রমলটে, রসরেয়ি সহকািী সরির্ 

(প্রর্াসে-1) 

েওগাঁ 02-রিনসম্বি-17 

র্গুড়া 21-আগষ্ট-17 

23-আগষ্ট-17 

01-রিনসম্বি-17 

গাইর্ান্ধা 23-আগষ্ট-17 

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

 

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

 

িাঁদপুি 25,26-জেবুয়ারি 18 

লক্ষীপুি 31-রিনসম্বি-17 

ময়মেরসিংহ 02-জুলাই-17 

 

েোর্ সাগরিকা োসরিে, উপসরির্ (রেিাপত্তা-3) 

িাঁদপুি 25,26-জেবুয়ারি 18 

রিোইদহ 03-জুলাই-17 

02-জুলাই-17 

েোর্ আরেসুল ইসলাম, রসরেয়ি সহকািী সরির্ ব্রাহ্মের্াড়ীয়া 18-রিনসম্বি-17 

 

েোর্ জমাোঃ আরতকুল হক, অরতরিক্ত সরির্  

িট্টগ্রাম 06-রিনসম্বি-17 

কক্সর্াোি 23,24-রিনসম্বি-১৭  

রকনর্ািগঞ্জ 06-জুলাই-17 

সুোমগঞ্জ 14-জুলাই-17 

 

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

র্রির্াল 22-রিনসম্বি-17 

জ ালা  22-রিনসম্বি-17 

জ ালা 24-রিনসম্বি-17 

 

েোর্ রর্িীে রুর্ী, উপসরির্ (কািা) 

োিায়েগঞ্জ 25-অনটার্ি-17 

মাদািীপুি 17-জুলাই-17 

েোর্ জমাোঃ সরেকুি িহমাে, রসরেয়ি সহকািী সরির্ (র্রহিাগমে-

6) 

জ ালা 24-জম-17 

 

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

কুরমল্লা 09-েন ম্বি-17 

০৯-োনুয়ািী-১৮ 

২২-জেবুয়ািী-১৮ 

জমৌল ীর্াোি 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 

েোর্ রর্েয় কৃষ্ণ জদর্োর্, উপসরির্ (র্ানেট) জোয়াোলী 30-জসনেম্বি-17 

েোর্ সালমা জর্গম, যুগ্মসরির্ (আইে) পটুয়াোলী 27-রিনসম্বি-17 

েোর্ জর্ে কামাল জহানসে, উপসরির্ (রমর্ে) টাঙ্গাইল 04-জেবুয়ারি-18 

 

সসয়দ জর্লাল জহানসে, যুগ্মসরির্ (কািা) 

টাঙ্গাইল 04-জেবুয়ারি-18 

র্রিয়তপুি 01-রিনসম্বি-17 

মাদািীপুি 02-রিনসম্বি-17 

জ ালা 09-রিনসম্বি-17 

 

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

হরর্গঞ্জ 09-োনুয়ািী-18 

িাঙামাটি 05-জুলাই-17 

োিায়েগঞ্জ 31-অনটার্ি-17 

 

েোর্ মুহাম্মদ আর্দুি িউে রময়া, উপসরির্ (কািা-1) 

র্িীয়তপুি 12-জুলাই-17 

িালকাঠি 24-অনটার্ি-17 

পার্ো 20-রিনসম্বি-17 

েোর্ রর্রিে আেতাি, রসরেয়ি সহকািী প্রধাে (পরিকল্পো-২) গােীপুি 22-অনটার্ি-17 

 


