
জলা গঠেনর ার কাল থেক ১৯৪৭ সাল পয  রাজশাহী জলার পারভাইজার-কােল র, জলা ািজে ট ও 
জলা শাসকগেণর নাম ও কায কাল 

িমক  নাম পদবী কম কাল 
1.  িম ার িস. ডািবলউ বাউটন রাউসi পারভাইজার ১৬আগ  থেক িডেস র ১৭৭২ পয  
2.  া েয়ল িম লটনii পারভাইজার িডেস র ১৭৭২....... 
3.  িম ার টমাস ােটলiii কমািশ য়াল রিসেড  

ও কােল র 
১৭৭৩........ 

4.  জজ ডালাসiv 
কােল র 

আগ  ১৭৮৩ থেক জা য়াির ১৭৮৬ 
পয  

5.  িপটার ি কv কােল র জজ, 
ািজে ট 

৪ ফ চয়াির ১৭৮৬ থেক ১৭৮৯ 
পয  

6.  ল ান হে লvi কােল র, জজ ও 
ািজে ট 

১৭৮৯ থেক ১৭৯৩ পয  

7.  িম ার জমস া vii কােল র ১৭৯৪ থেক ১২ লাই ১৭৯৫ পয  
8.  িম ার গািড নারviii কােল র ১৩ লাই ১৭৯৫ থেক ১৮০২ পয  
9.  িম ার ি ে াফার ও িফ ix 

ািজে ট ও কােল র 

১৮০২ থেক ১৮০৮ পয  
িতিন ১৮০৮ ি াে  কম রত অব ায় 

 বরণ কেরন। বড়  সংল  
গার ােন (িসেমি ) ত েক সমািহত 

করা হয়। িশলাফলক (এিপটাফ) 
ংস া । 

10.  িম ার জমস ােটলx ািজে ট ১৮০৮ থেক ১৮১৪ পয  
11.  িম ার ডানকান ক া েবলxi ািজে ট ও কােল র ১৮১৫ থেক ১৮২০ পয  
12.  িম ার জ.এ ি ল 

জজ ও ািজে ট 

১৮২০ থেক ১৮২৫ পয  
এ সমেয় রাজশাহী জলার সদর দ র 
নােটার থেক ানা িরত হেয় 
রাম র বায়ািলয়ায় িতি ত হয়।xii 

13.  িম ার ভাইবাটxiii ািজে ট ও কােল র ১৮২৫ থেক ১৮২৭ পয । 
14.  ার ডািরক জমস হ ািলেডxiv ািজে ট ও কােল র ১৮২৭ থেক ১৮৩০ পয । 
15.  এডওয়াড  ললন ক া েবলxv ািজে ট ও কােল র ১৮৩০ থেক ১৮৩৩ পয । 
16.  িম ার এ.এ. ইনটনxvi ািজে ট ও কােল র ১৮৩৩ থেক ১৮৩৫ পয । 
17.  িম ার লাচxvii ািজে ট ১৮৩৫ থেক ১৮৪০ পয । 
18.  িম ার এ ফরিবসxviii ািজে ট ১৮৪০ থেক ১৮৪৬ পয । 
19.  িম ার এইচ টের xix ািজে ট ১৮৪৬ থেক ১৮৫০ পয । 
20.  িম ার া  িব িসমসনxx ািজে ট ১৮৫০ থেক ১৮৫৬ পয । 
21.  িম ার ডািবলউ,  টইলর ািজে ট ১৮৫৭ থেক ১৮৫৮ পয । 
22.  ার অগা াস িরভারস টমসন ািজে ট ১৮৫৮ থেক ১৮৬২ পয । 
23. িম ার মটকােফxxi 

কােল র 

১৮৬২ থেক ১৮৬৬ পয । 
রাজশাহীর কােল র থাকা কালীন 
িতিন দওপাড়া িশলািলিপ আিব ার 
কেরন। 

24.  িম ার হাইডxxii কমািস য়াল রিসেড  ১৮৬৬ থেক ১৮৬৮ পয । 
25.  িম ার এফ.এইচ এমক ানলীxxiii ািজে ট ১৮৬৮ থেক ১৮৭০ পয । 



26. িম ার ডািবলউ. এল িহলী ািজে ট ১৮৭০ থেক ১৮৭১ পয । 
27.  িম ার জ.এস. কাস েটয়ারস ািজে ট ১৮৭১ থেক ফ চয়ারী ১৮৭৩ পয । 
28.  িম ার জ, ওয়াডxxiv ািজে ট ১৮৭৩ 
29.  িম ার ডািবলউ, এম. xxv ািজে ট ১৮৭৫ 
30.  িম ার ডািবলউ, এইচ িডওিলxxvi কােল র ও ািজে ট ১৮৭৫ থেক ১৮৭৭ পয । 
31.  িম ার ডািবলউ, এইচ ি মলীxxvii ািজে ট ১৮৭৭ থেক ১৮৮০ পয । 
32. িম ার ই, এইচ রচডকxxviii অিফিসেয় ং 

ািজে ট 
১৮৮১ 

33. িম ার এল, হয়ারxxix জেয়  ািজে ট ১৮৮২ 
34.  িম ার ই,এইচ রচডক ািজে ট ও কােল র ১৮৮৪ থেক ১৮৮৮ পয । 
35. িম ার এইচ.এ.িড িফিলপস কােল র ১৮৮৮ থেক ১৮৮৯ পয । 
36. িম ার ডািবলউ িস াকফারসন কােল র ১৮৮৯ থেক ১৮৯১ পয । 
37. িম ার জ.িস াইস কােল র ১৮৯১ থেক ১৮৯২ পয । 
38. িম ার এন. ক. বাসxxx কােল র ১৮৯৬ থেক ১৮৯৮ পয । 
39. িম ার আথ ার উইিলয়াম ািজে ট ও  

কােল র 
২৯.১২.১৮৯৮ থেক ২৯.০৬.১৯০০ 
পয । 

40.  িম ার উমা স  হ ািজে ট ও  
কােল র 

১৬.১০.১৯০৫ থেক ২৯.১১.১৯০৫ 

41.  িম ার এ.এইচ. কারিনং ািজে ট ও  
কােল র 

৩০.১১.১৯০৫ থেক ২৭.১৯০৬ 

42.  িম ার এস.িজ. হাট ািজে ট ও  
কােল র 

২৮.১১.১৯০৬ থেক ০৮.০২.১৯০৭ 

43.  িম ার এ.এইচ. ডািবলউ. বন  ািজে ট ও  
কােল র 

০৯.০২.১৯০৭ থেক ০২.১১.১৯০৭ 

44.  িম ার এইচ.এস. বােন স ািজে ট ও  
কােল র 

০৩.১১.১৯০৭ থেক ২৭.০৭.১৯১০ 

45.  িম ার িজ.িপ. হগ ািজে ট ও  
কােল র 

২৮.০৭.১৯১০ থেক ২৭.০৮.১৯১০ 

46.  িম ার অমিলকা সাদ সন ািজে ট ও  
কােল র 

২৮.০৮.১৯১০ থেক ১৫.০৮.১৯১১ 

47.  িম ার মিহম চ  ঘাষ ািজে ট ও  
কােল র 

১৬.০৮.১৯১১ থেক ১৬.১০.১৯১১ 

48.  িম ার িজ. িমলনা ািজে ট ও  
কােল র 

১৭.১০.১৯১১ থেক ৩০.১১.১৯১১ 

49.  িম ার জ.িজ. ডানলপ ািজে ট ও  
কােল র 

০১.১২.১৯১১ থেক ৩১.০৩.১৯১২ 

50.  িম ার ডািবলউ.এইচ. নলসন ািজে ট ও  
কােল র 

০১.০৪.১৯১২ থেক ০৭.০১.১৯১৩ 

51.  িম ার িজ.ই. া ান ািজে ট ও  
কােল র 

০৮.০৪.১৯১৩ থেক ১২.০৪.১৯১৩ 

52.  িম ার িস.িস.িভ.আর. সলস ািজে ট ও  
কােল র 

১৩.০৪.১৯১৩ থেক ২৫.০৬.১৯১৩ 

53. িম ার জ.এ.এল. সায়ান ািজে ট ও  ২৬.০৬.১৯১৩ থেক ৩১.১০.১৯১৩ 



কােল র 
54.  িম ার জ. জনে ান ািজে ট ও  

কােল র 
০১.১১.১৯১৩ থেক ২৩.০৩.১৯১৪ 

55.  িম ার এল.এস.এস. ও’ ালী ািজে ট ও  
কােল র 

২৪.০৩.১৯১৪ থেক ২১.০৯.১৯১৪ 

56. িম ার ডািবলউ.এইচ. নলসন ািজে ট ও  
কােল র 

২২.০৯.১৯১৪ থেক ১৫.০৪.১৯১৬ 

57.  িম ার আর.এন. রীড ািজে ট ও  
কােল র 

১৬.০৪.১৯১৬ থেক ১৯.০৪.১৯১৬ 

58.  িম ার ডািবলউ.এইচ. নলসন ািজে ট ও  
কােল র 

২০.০৪.১৯১৪ থেক ০৯.০৮.১৯১৬ 

59.  িম ার এ. ক ােসলীস ািজে ট ও  
কােল র 

১৯.০৮.১৯১৬ থেক ২৪.১০.১৯১৬ 

60.  িম ারডািবলউ.এইচ. নলসন ািজে ট ও  
কােল র 

২৫.১০.১৯১৬ থেক ১৫.০৯.১৯১৭ 

61.  িম ার এ. ক ােসলীস ািজে ট ও  
কােল র 

১৬.০৯.১৯১৭ থেক ৩১.১০.১৯১৭ 

62. িম ার ডািবলউ.এইচ. নলসন ািজে ট ও  
কােল র 

০১.১১.১৯১৭ থেক ০৮.১১.১৯১৯ 

63. িম ার িজ.িপ. হ ািজে ট ও  
কােল র 

০৯.১১.১৯১৯ থেক ১৪.০২.১৯২০ 

64.  িম ার এইচ.িস. াক ািজে ট ও  
কােল র 

১৫.০২.১৯২০ থেক ০৯.০৪.১৯২০ 

65. িম ার আর.এন. রীড ািজে ট ও  
কােল র 

১০.০৪.১৯২০ থেক ২৯.১০.১৯২০ 

66.  ািজে ট ও  
কােল র 

৩০.১০.১৯২০ থেক ১৩.১২.১৯২০ 

67.  িম ার এ.এস. লারিকন, আই.িস.এস ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৩৫ 

68. িম ার আিজজ আহেমদ, আই.িস.এস ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৩৯ 

69. িম ার এ. জড. খান ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৪০-৪১ 

70.  িম ার এ.এইচ. কারাইশী, আই.িস.এস ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৪২ 

71.  িম ার িস.এম.এম.িস নীল, আই.িস.এস ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৪৫ 

72.  িম ার খান বাহা র এ. ক. তাইেয়ব ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৪৭ 

73. িম ার এ. মািজদ, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৪৯ 

74.  িম ার এ. এমদাদ আলী, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

২৬.০৬.১৯৫০ থেক ২৪.০৯.১৯৫১ 



75.  িম ার এস.এ. সাবহান, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৫১ 

76.  িম ার এস.এ. চৗ রী ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৫৩ 

77.  িম ার আলী হাসান িপেক, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৫৪ 

78.  িম ার এম.অ. কািদর ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৫৬ 

79.  িম ার এম. করাসাত আলী, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৫৬ 

80.  িম ার িকউ.এম. রহমান এস.িজ.এ ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৫৬ 

81.  িম ার এস.এম. ওসমান িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৫৭ 

82.  িম ার ক.এম. শাম র রহমান, 
িস.এস.িপ 

ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৫৮-১৯৫৯ 

83. িম ার এম. িজ ল হক, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৬০ 

84.  িম ার িপ.এ. নািজর, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

১৫.০১.১৯৬২ থেক ১২.০১.১৯৬৪ 

85.  িম ার জািম র রহমান খান, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

২৩.০১.১৯৬৪ থেক ১৯.০৭.১৯৬৬ 

86. িম ার এ.এম. সাইদ ািজে ট ও  
কােল র 

২০.০৭.১৯৬৬ থেক ২৬.০৯.১৯৬৭ 

87.  িম ার ম র রেশদ, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

০৮.১০.১৯৬৭ থেক ১১.০৮.১৯৬৮ 

88. িম ার খান বাহা র আসা ামান, 
িস.এস.িপ 

ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৬৮-১৯৭১ 

89.  িম ার রিশ ল হাসান, িস.এস.িপ ািজে ট ও  
কােল র 

০৪.০২.১৯৭১ থেক ১৭.০৭.১৯৭১ 

90.  িম ার এ. ক.এক. রচল ইসলাম খান ািজে ট ও  
কােল র 

১৯.০৭.১৯৭১ থেক ২২.১২.১৯৭১ 

91.  জনাব জড.আই. ইয়া ািজে ট ও  
কােল র 

২২.১২.১৯৭১ থেক ২৪.০২.১৯৭২ 

92.  জনাব আিন ামান খান ািজে ট ও  
কােল র 

২৪.০২.১৯৭২ থেক ২৭.০৭.১৯৭২ 

93. জনাব এম.এ. আিজজ ািজে ট ও  
কােল র 

১৯৭২ 

94.  জনাব আহেমদ আ র রউফ ািজে ট ও  
কােল র 

৩১.০৮.১৯৭২ থেক ০১.০৪.১৯৭৪ 

95.  জনাব শিফউর রহমান ািজে ট ও  
কােল র 

০১.০৪.১৯৭৪ থেক ১৭.০৮.১৯৭৫ 

96. জনাব নজরচল ইসলাম ািজে ট ও  ২৯.০৮.১৯৭৫ থেক ০৫.০৯.১৯৭৬ 



কােল র 
97.  জনাব আ ল হািমদ চৗ রী ািজে ট ও  

কােল র 
০৫.০৯.১৯৭৬ থেক ০৮.০৩.১৯৭৮ 

98.  জনাবআিম ল হক ািজে ট ও  
কােল র 

০৯.০৩.১৯৭৮ থেক ০৬.০৫.১৯৮০ 

99.  জনাব এম.এ. হািলম ািজে ট ও  
কােল র 

০৭.০৫.১৯৮০ থেক ২১.০৮.১৯৮১ 

100. জনাব আিজ র রহমান ািজে ট ও  
কােল র 

২২.০৮.১৯৮১ থেক ১৬.০২.১৯৮৩ 

101. জনাব এ. ক.এম. আ স সালাম ািজে ট ও  
কােল র 

১৭.০২.১৯৮৩ থেক ১৩.০৭.১৯৮৫ 

102. জনাব সাই র রহমান ািজে ট ও  
কােল র 

১৪.০৭.১৯৮৫ থেক ২৪.১২.১৯৮৭ 

103. জনাব িসরা ল ইসলাম ািজে ট ও  
কােল র 

০৪.০১.১৯৮৮ থেক ০৮.০১.১৯৯১ 

104. জনাব সাই ামান ািজে ট ও  
কােল র 

০৯.০১.১৯৯১ থেক ৩১.০৭.১৯৯৩ 

105. জনাব িজ. ক.এম. রচল আিমন 
(ভার া ) 

ািজে ট ও  
কােল র 

০১.০৮.১৯৯৩ থেক ৩১.০৮.১৯৯৩ 

106. জনাব আ ল মােলক জলা শাসক ০১.০৯.১৯৯৩ থেক ২৭.০৪.১৯৯৬ 
107. জনাব কাজী ফিরদ আহেমদ জলা শাসক ২৭.০৪.১৯৯৬ থেক ০১.০৬.১৯৯৯ 
108. জনাব এ. ক.এম. শাম ি ন জলা শাসক ০১.০৬.১৯৯৯ থেক ২৬.১০.২০০০ 
109. জনাব শারফ উি ন আহেমদ জলা শাসক ২৬.১০.২০০০ থেক ১৩.০৮.২০০১ 
110. জনাব মা: আিজজ হাসান জলা শাসক ১৩.০৮.২০০১ থেক ০৩.১০.২০০৪ 
111. জনাব সদ আহসা ল হক জলা শাসক ০৩.১০.২০০৪ থেক ০৮.১০.২০০৬ 
112. জনাব মা: আেনায়ারচল ইসলাম 

সরকার 
জলা শাসক ০৪.১০.২০০৬ থেক ১৬.১১.২০০৬ 

113. জনাব ডা: মা: আিম ল ইসলাম জলা শাসক ১৪.১১.২০০৬ থেক ২০.০৫.২০০৭ 
114. জনাব মা: খিল র রহমান জলা শাসক ১৭.০৫.২০০৭ থেক ২৫.০২.২০০৮ 
115. জনাব মা: ই ািহম খিলল জলা শাসক ২৫.০২.২০০৮ থেক ০১.০৯.২০০৮ 
116. জনাব মা. শফাউল কিরম জলা শাসক ৩১.০৮.২০০৮ থেক ৩১.০৫.২০১০ 
117. জনাব হা দ িদেলায়ার বখত জলা শাসক ০৩.০৬.২০১০ থেক ০৯.০৭.২০১১ 
118. জনাব মা: আব ুল হা ান জলা শাসক ০৮.০৭.২০১১ থেক ২৫.০৪.২০১৩ 
119. জনাব মাহা দ মজবাহ উি ন চৗ রী জলা শাসক ২৫.০৪.২০১৩ থেক 
120. জনাব কাজী আশরাফ উি ন জলা শাসক ২৯.০১. 
121. জনাব মা: হলাল মাহ দ শিরফ জলা শাসক ২৭.০৫. 
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