
তথ� কিমশন-১৯ 

 
 

িবষয়ঃ ত� অিধকার আইন, ২০০৯ অ�যায়ী � � দ�েরর ত� �দােনর জ� দািয়� �া� কম �কত�ার ত� ��রণ।  
 

বরাতঃ  (ক) �রা� ম�ণালেয়র �শাস-১ অিধশাখার প� নং-৪৪.০০.০০০০.০১৯.০০৪.১৫-১৪৩২ তািরখঃ ২৭-১০-২০১৫ ি�ঃ। 
 (খ) কারা অিধদ�েরর �ারক নং-৪৪.০৭.০০০০.০২২.১২.০১৯.১৫-৭২৬(৯০) তািরখঃ ২৮-১০-২০১৫ ি�ঃ।  
           (গ) কারা অিধদ�েরর �ারক নং-৪৪.০৭.০০০০.০২২.১২.০১৯.১৭-২২০(৯০) তািরখঃ ১৬-০৩-২০১৭ ি�ঃ। 
 
 উপ� �� িবষেয় বরােতা� ‘ক’ পে�র িনেদ �শনার ��ি�েত এবং বরােতা� ‘খ’ এবং ‘গ’ �ারেকর অ��িমেক সদাশয় সরকােরর 

সদয় অবগিত ও পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ত� অিধকার আইন, ২০০৯ অ�যায়ী কারা অিধদ�র ও অিধন� 

দ�র/কারাগারস�েহর হালনাগাদ ত�ািদ িনে�া� ‘‘ছক’’ �মাতােবক ��ত করতঃ এতদসংেগ ��রণ করা হেলা।  

(�জ��তার িভি�েত নয়) 
 

 

�ঃ 
নং 

দ�েরর নাম দািয়��া� কম �কত�ার নাম  
ও  

পদিব 

দািয়��া� কম �কত�ার 
�ফান ন�র  

ও  
�মাবাইল ন�র 

দািয়��া� কম �কত�ার ই-�মইল ন�র আিপল ক��পে�র নাম, পদিব, 
�ফান, �মাবাইল ন�র  

ও  
ই-�মইল ন�র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  কারা অিধদ�র, ঢাকা জনাব �মাহা�দ �তৗিহ�ল 
ইসলাম  
কারা উপ মহাপিরদশ �ক (অঃ দাঃ) 

৫৭৩০০৪০০ 
০১৭৬৯৯৭০০১১  dighq@prison.gov.bd  

�মাঃ �মািম�র রহমান মা�ন 
ি�েগিডয়ার �জনােরল  
কারা মহাপিরদশ �ক 
�ফানঃ ৫৭৩০০৪৪৪ (দ�র) 
০১৭১৬৯৯৭০০০০ 
ig@prison.gov.bd 

 

2.  চ��াম িবভাগ 
 সদর দ�র, চ��াম 

জনাব এ �ক, এম, ফজ�ল হক 
কারা উপ মহাপিরদশ �ক 

০৩১৬৩৬৫৯৬ 
০১৭৬৯৯৭০৩০০ 

digprisonsctg2@gmail.com 

3.  ঢাকা িবভাগ 
সদর দ�র, ঢাকা 

জনাব �মাহা�দ �তৗিহ�ল ইসলাম 
কারা উপ মহাপিরদশ �ক 

৫৭৩০০২৬৬ 
০১৭৬৯৯৭০১০০ 

digprisondhaka@yahoo.com 

4.  রং�র িবভাগ 
 সদর দ�র, রং�র 

জনাব �মাঃ আলতাব �হােসন 
কারা উপ মহাপিরদশ �ক 

০৫২১৫৫৫৭০ 
০১৭৬৯৯৭১০০০ 

karadigrangpur@gmail.com 

5.  িসেলট িবভাগ 

 সদর দ�র, িসেলট 

জনাব �মাঃ কামাল �হােসন 
কারা উপ মহাপিরদশ �ক (ভাঃ) 

০৮২১৭১৩৬২৪ 
০১৭৬৯৯৭০৯০০ digprisons.sylhet@gmail.com 

6.  রাজশাহী িবভাগ 

 সদর দ�র, রাজশাহী 

জনাব অসীম কা� পাল 
কারা উপ মহাপিরদশ �ক 

০৭২১৭৭৪৫৬০ 
০১৭৬৯৯৭০৪০০ prisondigdivraj@gmail.com 

7.  বিরশাল িবভাগ 
সদর দ�র, বিরশাল 

জনাব �� �লতান 
কারা উপ মহাপিরদশ �ক 

০৪৩১২১৭৭৬১৬ 
০১৭৬৯৯৭০৭০০ 

baridiv@gmail.com 

8.  �লনা িবভাগ 
সদর দ�র যেশার 

জনাব �মাঃ ছিগর িময়া  
কারা উপ মহাপিরদশ �ক 

০৪২১৬৮৯৬৯ 
০১৭৬৯৯৭০৬০০ 

digklnbsldivision@yahoo.com 

9.  ময়মনিসংহ িবভাগ 
সদর দ�র, ময়মনিসংহ 

জনাব �মাঃ জাহা�ীর কিবর  
কারা উপ মহাপিরদশ �ক (ভার�া�) 

০৯১৬৫৯৫৭ 
01769971100 

digprisonmymensing@yahoo.co
m 

 
 

িবঃ�ঃ বাংলােদেশ বত�মােন ৬৮� কারাগার রেয়েছ। এর মে� ১৩� �ক�ীয় কারাগার ও ৫৫� �জলা 
কারাগার। �ক�ীয় কারাগাের িসিনয়র �জল �পার সংি�� কারাগােরর ত� �দান কম �কত�া িহেসেব দািয়� পালন 
করেবন এবং �জলা কারাগাের �জল �পার ত� �দান কম �কত�া িহেসেব দািয়� পালন কেরন। 
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আই,িস�, �সল কারা অিধদ�র এ �ব�ত ফাইলস�হঃ- 

�ঃ 
নং- 

ফাইল স�েহর নাম �ঃ 
নং- 

ফাইল স�েহর নাম 

০১ ওেয়ব সাইড সং�া� ফাইল ১৮ কারার�ী ফাইল 
০২ ওেয়বসাইট �ব�াপনা সং�া� ফাইল ১৯ �িতেবদন ফাইল 
০৩ ফরওয়ািড �ং সং�া� ফাইল ২০ িডিজটাল কায ��ম সং�া� ফাইল 
০৪ বদিল সং�া� ফাইল  ২১ আেবদন ফাইল 
০৫ �িশ�ণ সং�া� ফাইল ২২ ইেনােভশন সং�া� ফাইল 
০৬ �ট�ার সং�া� ফাইল ২৩ অিভেযাগ �িতকার �ব�া সং�া� ফাইল (GRS) 
০৭ পাসেপাট �/NOC সং�া� ফাইল ২৪ এস, িড, িজ (�টকসই উ�য়ন) সং�া� ফাইল 

০৮ বিহঃ বাংলােদশ অিজ�ত �� সং�া� ফাইল ২৫ বািষ �ক কম � স�াদন �ি�/এিপএ সং�া� ফাইল 
০৯ ই�ারেনট ও অনলাইন সািভ �স সং�া� ফাইল ২৬ কারা স�াহ সং�া� ফাইল 
১০ আই, িস, � নীিতমালা-২০১৮ সং�া� ফাইল ২৭ িদশারী ফাইল 
১১ অিধদ�েরর িবিভ� সভা সং�া� ফাইল ২৮ �ি�কায় িব�াপন �কাশ সং�া� ফাইল 
১২ কি�উটার সং�া� ফাইল ২৯ �ড�� �জলার সং�া� ফাইল 
১৩ অিফস আেদশ ফাইল ৩০ িবিবধ ফাইল-২ 
১৪ সা��লার ফাইল (কারা অিধদ�র) ৩১ নীিতমালা সং�া� ফাইল 
১৫ সা��লার ফাইল (ম�ণালয়) ৩২ দািয়�ভার �হণ ও অপ �ণ সং�া� ফাইল 
১৬ অিফসাস � �মস ভাড়া সং�া� ফাইল   
১৭ কারা মহাপিরদশ �ক/অিতঃ কারা মহাপিরদশ �ক �েদশ 

ও িবেদশ �মণ সং�া� ফাইল 
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কারা অিধদ�র আওতাধীন িবিভ� শাখার অনলাইন িভি�ক �সবা/কায ��মঃ 
নং অনলাইন িভি�ক �সবা/কায ��মঃ সংি�� িবষয়স�হ বা�বায়ন শাখা ম�� 

১ আইন/িবিধ/পিরপ�/ কিম� 

আইন/অ�ােদশ 
িবিধমালা/নীিতমালা 
পিরপ�/িনেদ �শনা 
কিম�/�ম 

আইন শাখা 
শাখা �ধান 
ত�াবধায়ন 
 

২ 
�টকসই উ�য়ন অভী�/এসিডিজ 
(SDG) সং�া�।  

এসিডিজ ��াকার 
এসিডিজ, ল��মা�া ও �চকস�হ 
৭ম প�বািষ �ক পিরক�না 
এলিডিস হেত উ�রণ 

পিরসং�ান শাখা 
ইমারত শাখা 
(�েযাজ� ��ে�) 

শাখা �ধান 
ত�াবধায়ন 

৩ ত� অিধকার 

দািয়��া� কম �কত�া ও আপীল ক��প� 
পিরক�না/আইন/িবিধ/�কৗশল 
আেবদন/আিপল/অিভেযাগ ফরম 
��েণািদত ত� �কাশ িনেদ �িশকা, ২০২০ 

সং�াপন-১ শাখা 
শাখা �ধান 
ত�াবধায়ন 

৪ 
অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা 
 

অিনক ও আিপল কম �কত�া 
নীিতমালা/িনেদ �িশকা/পিরপ� 
�েসস �াপ 
অনলাইন আেবদন 

�শাসন শাখা 
শাখা �ধান 
ত�াবধায়ন 

৫ জাতীয় ��াচার �কৗশল 

��াপন/পিরপ�/নীিতমালা 
কিম�/উপকিম� 
��াচার �ফাকাল পেয়� 
কম �পিরক�না/কায �িববরণী/�িতেবদন 

�শাসন শাখা 
শাখা �ধান 
ত�াবধায়ন 

৬ 
ইেনােভশন/উ�াবনী কায ��ম 
 

��াপন/পিরপ�/নীিতমালা 
ইেনােভশন �ম 
বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না 
উ�াবনী উে�াগ/ধারণা 

�শাসন শাখা 
শাখা �ধান 
ত�াবধায়ন 

৭ 
�কাশনা/�িতেবদন 

 

বািষ �ক �িতেবদন/িরেপাট �- পিরসং�ান 
উ�ম চচ �া সং�া�- �শাসন শাখা 
দরপ�- �য় শাখা 
কারা বাত�া/��মািসক/িলফেলট 

পিরসং�ান, 
�শাসন, �য় শাখা 
 

শাখা �ধান 
ত�াবধায়ন 

৮ এিপএ (APA) সং�া�। 

��াপন/পিরপ�/নীিতমালা 
�ি�স�হ এবং ফলাবত�ক 
এিপএ �ম 
�িতেবদনস�হ 
 

বােজট শাখা 

শাখা �ধান 
ত�াবধায়ন 

     

 

 
 


