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                  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 

িসেলট। 
 
 

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর ২০২০-২০২১ অথবছেরর বািষক িতেবদন :  
 

 
িচপ  : 

 
িমক িবষয় া 

১.১ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর পিরিচিত  
১.২ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর সাংগঠিনক কাঠােমা  
১.৩ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র ধান কাযাবিল  
১.৪ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র কমব ন  
 সং াপন শাখা  

২.১ বািষক কমস াদন   
২.২ াচার   
২.৩ ত  অিধকার   
২.৪ অিভেযাগ িতকার ব াপনা   
২.৫ সবা দান িত িত (িস েজন চাটার)     
২.৬ সাধারণ সং াপন িবষয়াবলী  
২.৭ লাইে ির   
২.৮ প  হণ ও রণ   
 সাধারণ-১ শাখা  

৩.১ জনসাধারেণর অিভেযাগ/দরখা    
৩.২ ব া ও েযাগ ব াপনা িবষয়ক কাযাবলী  
৩.৩ িব ৎ, াস, ালানী ও খিনজ স দ   
৩.৪ ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ   
৩.৫ া  ও পিরবার পিরক না   
৩.৬ িশ া ও সং িত িবষয়ক কাযাবলী  
৩.৭ িষ উ য়ন, সার, বীজ িবতরণ ও খা    
৩.৮ বসা, বািণজ    
 সাধারণ-২ শাখা  

৪.১ িলশ ফািড় ঁ াপন   
৪.২ আ িলক সড়ক পিরবহন   
৪.৩ িবভাগীয় পযােয়  জিয়তা িনবাচন   
৪.৪ িল বষেণর িনবাহী তদ  কায ম  
৪.৫ আইন- লা িবষয়ক কাযাবলী  
৪.৬ ন িত দমন   
৪.৭ মাদক  িবষয়ক   
   
 নজারত শাখা  

৫.১ সাধারণ িহসাব   
৫.২ িবিবধ ব াপনা   
৫.৩ ফরমস এ  শনারী   
৫.৪ েটাকল ও িবিবধ নজারত   
 রাজ  শাখা  

৬.১ রাজ  সং াপন   
৬.২ রাজ  আদালত   
৬.৩ িবিবধ রাজ   



 আইিস  সল  

৭.১ ই-গভ া    
৭.২ ত  ি  ব াপনা   
 ানীয় সরকার শাখা  

৮.১ সাধারণ সং াপন   
৮.২ িহসাব ব াপনা   
৮.৩ জলা পিরষদ ব াপনা   
৮.৪ সায়রাত মহল ব াপনা   
৮.৫ ানীয় সরকার ব াপনা   
৮.৬ বািষক কমস াদন, াচার, ত  অিধকার, অিভেযাগ িতকার ব াপনা, ই-গভ া , ত  

ও যাগােযাগ ি   
 

 অ া  (সকল শাখার জ  েযাজ )  

৯.১ ণ সভাস হ  
৯.২ জাতীর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী উদ  যাপন   

 
 



 
১.১ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর পিরিচিত: 
নামকরণ 
িসেলট নােমর উৎপি  িনেয় নানা মতবাদ রেয়েছ। াচীন গৗেড়র রাজা ‘ হক’ তার ক া শীলােদবীর নােম এক  হাট াপন কেরন। এ কারেণ 
‘শীলাহাট’ থেক িসলট বা িসেলট নােমর পিরিচিত হেত পাের বেল অেনেক মেন কেরন। এছাড়াও অেনেকর মেত িহ  রাণ মেত সতীেদবীর হাড় 
বা হ  উপমহােদেশর ৫১  ােন পিতত হেয়িছল। সতীর ’  হাড় িসেলেটও পেড়িছল। সতীর অপর নাম ‘ ’; তাই ‘  + হ ’ থেক হ  নাম 
হ ত পাের। 
হযরত শাহজালাল (রঃ) ক ক ‘িসল হ  যা ’ আেদশ থেক ‘িস হ ’ নােমর উৎপি  বেলও অেনেক মেন কেরন। ৬৪০ ি াে  চীন দশীয় বৗ  
পি ত ও পির াজক িহউেয়ন সাং িসেলটেক িশ-িল-চা-ত-ল’ বেল উে খ কেরেছন। ী ীয় একাদশ শতা ীেত সিলম পির াজক মিনষী আ  
ব নীর ‘িকতা ল িহ ’ ে  িসেলটেক ‘সীলােহত’ বেল উে খ করা হয়। ইংেরজ আমেল কাগজ-পে  থেম ‘Silhet' বেল উে খ থাকেলও 

উনিবংশ শতাি র থম িদেক কাছাড় ইংেরজ অিধকাের আসার পর জলার সদর শন ‘Silchar' থেক পাথক  দখাবার জ  ‘Sylhet'  
বেল উে খ করা হয়। এভােব আজেকর িসেলট নােমর গাড়াপ ন হয়। 
িসেলট জলা ও িসেলট িবভাগ 
িসেলট জলা ১৭৭২ সােলর ১৭ মাচ িতি ত হয়। ১৮৭৪ সাল পয  এ জলা ঢাকা িবভােগর অ  িছল। ঐ বছরই িসেলটেক নব  আসাম 

েদেশর অ  করা হয়। দশ ভােগর সময় ১৯৪৭ সােল গণেভােটর মা েম িসেলট জলা তৎকালীন ব পািক ােনর অ  হয়। িসেলট জলা 
তখন চ াম িবভােগর আওতাধীন িছল। ১৯৮৩-৮৪ সােল হ র িসেলট জলােক ৪  ন ন জলায় িবভ  করা হয়। 

িত াকােল িসেলট জলাসহ হ র িসেলেটর অপর িতন জলা চ াম িবভােগর অ গত িছল। ১৯৯৫ সােলর ১লা আগ  হ র িসেলেটর ৪  
জলা (িসেলট, নামগ , মৗলভীবাজার, হিবগ ) িনেয় থক িসেলট িবভাগ যা া  কের। িবভােগর থম িবভাগীয় কিমশনার িহেসেব 

িনেয়াগ া  হন জনাব মাহা দ হািব র রহমান।  
ভৗেগািলক িববরণ 

অব ান 
িসেলট িবভাগ ২৩°৫৮´উওর অ াংশ থেক ২৫°১২´উওর অ াংশ এবং ৯০°৫৬´ ব িঘমাংশ থেক ৯২° ৩০´ ব ািঘমাংেশর মে  
অবি ত। এর উ ের ভারেতর মঘালয় রাজ , দি েণ ভারেতর ি রা রাজ  ও বাংলােদেশর া ণবািড়য়া জলা, েব ভারেতর আসাম ও ি রা 
রাজ , পি েম ন েকানা ও িকেশারগ  জলা। 
আয়তন            
িসেলট িবভােগর মাট আয়তন ১২,৫৫৮ (বার হাজার প চশত আটা ) বগ িকেলািমটার। এর অ গত িসেলট জলার আয়তন ৩,৪৫২বগ িকেলািমটার, 

নামগ  জলার আয়তন ৩,৬৭০ বগ িকেলািমটার, হিবগ  জলার আয়তন ২,৬৩৭ বগিকেলািমটার, মৗলভীবাজার জলার আয়তন ২,৭৯৯ বগ 
িকেলািমটার। আয়তেনর িদক থেক এ িবভােগর সব হৎ জলা নামগ  এবং সবেচেয় ছাট জলা হিবগ ।       

িত           
িসেলট িবভােগর উ র, ব ও দি ণ িদেক   পবত ণীর পাহাড়ী অ ল। লত: মঘালয়, খািসয়া, জি য়া, ি রার পাহােড়র মাঝামািঝ 
িব ণ এলাকা ই হে  িসেলট িবভাগ বা াচীন হ । অভ রীন সীমা িম বিশর ভাগ সমতল া র। ােন ােন জ ল ও বা কাময়   

লা রেয়েছ। 
িবভােগর অভ ের ব  নদী বািহত। িত ক া িসেলট হল পাহাড়, নদী ও হাওর ঘরা স জ ামল া িতক িম। িসেলট িবভােগর অভ ের 
পাহাড় েলায় িব ত চা বাগান। 
এক নজের িসেলট িবভাগ 

শাসিনক 
১.     সংসদীয় আসন         : মাট ১৯  (িসেলট: ০৬ ; নামগ  :০৫  ; মৗলভীবাজার: ০৪ ; হিবগ : ০৪ ) 
২.     উপেজলা                 : মাট ৪০  (িসেলট: ১৩ ; নামগ  : ১১  ; মৗলভীবাজার: ০৭ ; হিবগ : ০৯ ) 
৩.     সীমা বত  উপেজলা  : মাট ১৯  (িসেলট: ০৬ ; নামগ  : ০৬  ; মৗলভীবাজার: ০৫ ; হিবগ : ০২ ) 
৪.     থানা                      : মাট ৪৪  (িসেলট: ১৭ ; নামগ  : ১১  ; মৗলভীবাজার: ০৭ ; হিবগ : ০৯ ) 
ানীয় সরকার 
১.      িস  কেপােরশন        : ০১  (িসেলট িস  কেপােরশন) 
২.      পৗরসভা            : মাট ১৯  (িসেলট: ০৪ ; নামগ  : ০৪  ; মৗলভীবাজার: ০৫ ; হিবগ : ০৬ ) 
৩.     ইউিনয়ন             : মাট ৩৩৬  (িসেলট: ১০৫ ; নামগ  : ৮৭  ; মৗলভীবাজার: ৬৭ ; হিবগ : ৭৭ ) 

জনসং া িবষয়ক 
১.    মাট জনসং া        : মাট ৯৮,০৭,০০০ জন (িসেলট: ৩৪,০৪,০০ জন; নামগ  : ২৪,৪৩,০০০জন; মৗলভীবাজার: ১৯,০১,০০০জন; 
হিবগ : ২০,৫৯,০০জন) 
২.      ােম জনসং া     : ৭২,৩৪,৫২৩ জন (৮৭.৫৭%) 
৩.     শহের জনসং া     : ১০,২৭,০৯১ জন (১২.৪৩%) 
৪.       জনসং ার ঘন    : িত বগ িকেলািমটাের ৭০৩ জন 
৫.       - গাি          : মিন ির, খািসয়া, গােরা, পা , সাই, হাজং, সাওতাল, ি রা, পরা 
৬.       - গাি  জনসং া  : ৬৬,৬২৪ জন (িসেলট: ১০,৬২৯জন; নামগ : ৭,২৮০জন; মৗলভীবাজার:৪৪,৬৩৯ জন; হিবগ : ৪,০৭৬জন) 



িশ া সং া  ত  
১.      িশ ার হার         : ৪৯.৩২%জন (িসেলট: ৫১.২%; নামগ  : ৫০.০০%; মৗলভীবাজার: ৫১.১%; হিবগ : ৪৫.০০%) 
২.     িশ া িত ান     : মাট িত ান ৬,২৪২  
 

িমক িত ােনর নাম িসেলট নামগ  হিবগ  মৗলভীবাজার মাট 
০১ সরকাির িব িব ালয় ০২ - - - ০২ 
০২ বসরকাির িব িব ালয় ০৫ - - - ০৫ 
০৩ সরকাির মিডেকল কেলজ ০১ - - - ০১ 
০৪ বসরকাির মিডেকল কেলজ ০৫ - - - ০৫ 
০৫ সরকাির ভেটিরনারী কেলজ ০১ - - - ০১ 
০৬ িতিববয়া কেলজ ০১ - - - ০১ 
০৭ পিলেটকিনক ই উট ০১ - - ০১ ০২ 
০৮ ভােকশনাল ই িউট ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪ 
০৯ ক ােডট কেলজ ০১ - - - ০১ 
১০ সরকারী কেলজ ০৫ ০৩ ০৩ ০৩ ১৩ 
১১ বসরকাির কেলজ ৩৯ ১৪ ১৯ ২১ ৯১ 
১২ আইন কেলজ ০২ - - - ০২ 
১৩ সরকাির চাস িনং কেলজ ০১ - - - ০১ 
১৪ সরকাির উ  িব ালয় ০৬ ০৫ ০৬ ০৩ ২০ 
১৫ বসরকাির উ  িব ালয় ২৭৭ ১৪৯ ১০০ ১৫৫ ৬৮১ 
১৬ িনয়র উ  িব ালয় ৩৬ ২২ ২০ ১৮ ৯৬ 
১৭ সরকাির মা াসা ০১ - - - ০১ 
১৮ বসরকাির মা াসা ১৭৫ ৬৫ ৫৩ ৫৪ ৩৪৭ 
১৯ সরকাির াথিমক িব ালয় ১,০৬৬ ৮৫৬ ৭৩২ ৬৯২ ৩,৩৪৬ 
২০ বসরকাির াথিমক িব ালয় ২৯৫ ৫৭৬ ২৯৪ ২৮০ ১৪৪৫ 
২১ ইবেতদায়ী মা াসা ৫৩ ৫০ ২২ ৫২ ১৭৭ 

মাট ১৯৭৪ ১,৭৪১ ১,২৫০ ১২৮০ ৬২৪২ 
 

অ া  ত ািদ 
১.   ধান নদ-নদী    : 

             (ক) রমা, িশয়ারা, সাির, িপয়াইন ( িসেলট অ ল) 
             (খ) কালনী, যা কাটা, বাউলাই, কংস ( নামগ  অ ল) 
             (গ) ম , ধলাই ( মৗলভীবাজার অ ল) 
             (ঘ) খায়াই, তাং, র া (হিবগ  অ ল)। 

২.     উে খেযা  ল ব র:  ভালাগ , তামািবল, শওলা, তারকাি , জিকগ  ও চাতলা। 
৩.    উে খেযা   হাওর: 

(ক) হাকা িক ( লাউড়া-বড়েলখা, মৗলভীবাজার, গালাপগ - ফ গ , িসেলট) 
(খ) হাইল হাওর ( ম ল, মৗলভীবাজার) 
(গ) টাং য়ার হাওর (তািহর র-ধমপাশা, নামগ ) 
(ঘ) শিনর হাওর (তািহর র, নামগ ) 
(ঙ) দখার হাওর (দি ণ নামগ , সদর, নামগ ) 
(চ) ি য়া িড়, মকার হাওর (হিবগ  সদর, বা বল, লাখাই, নবীগ  ও বািনয়াচং, হিবগ )। 
  
 
 
 
 
 
৪. িশ কারখানাঃ 

সার কারখানা ১  ( ফ গ  সার কারখানা) 
িসেম  ফ া রী ২  - ছাতক িসেম  ফ া রী, লাফাজ- রমা িসেম  ফ া রী 
পপার িমল ১ , (ছাতক পপার িমল) 



ট টাইল িমল ১  
িব ৎ উৎপাদন ক  ৫  
িবিসক িশ নগরী ০৫  

৫. াস িফ ঃ  

িফে র নাম 
িরজাভ  
(িবিসএফ) প সং া 

দিনক উৎপাদন 
(িবিসএফ) 

ক. উৎপাদনশীল 
১। হিবগ  ৯৫৩.২১০ ১০ ০.২৮৯৮ 
২। কলাশ লা ২২৫৪.৮৫৩ ০৪ ০.০৬১২ 
৩। রিশদ র ১০৫৯.৫১৯ ০৭ ০.১০২১ 
৪। িসেলট ৯৭.০৫৯ ০১ ০.০০৫৫ 
৫। জালালাবাদ ৭১৭.৩৭৫ ০৪ ০.১৭৪১ 
৬। িবয়ানীবাজার ১৫৬.৪২১ ০২ ০.০২৫৯ 
৭। িবিবয়ানা ২০৪১ 
৮। ফ গ  ২১০ 

  ৯। মৗলভীবাজার ৪০০ 
  খ. উৎপাদন ব  

১। ছাতক  ( টংরা লা) ২৪১.৫     
সবেমাট ৮১৩০.৯৩৭     

 
ত  ও যাগােযাগ ি্  
১.      ত  বাতায়ন: মাট সং া: ৩৭৯ (িতনশত ঊনআিশ)  
(ক) িবভাগীয ত  বাতায়ন       : ০১ (এক)  
(খ) জলা ত  বাতায়ন           : ০৪ (চার)  
(গ) উপেজলা ত  বাতায়ন       : ৩৯ (ঊনচি শ)  
(ঘ) ইউিনয়ন ত  বাতায়ন        : ৩৩৬ (িতনশত ছি শ)             
  
িসেলট িবভােগর দশণীয় ানস হ 
১.      িসেলট জলাঃ    
          (ক) হযরত শাহজালাল (রঃ) এবং হযরত শাহপরাণ (রঃ) এর মাজার, িসেলট। 
          (খ) জাফলং, র, তামািবল, ভালাগ  পাথর কায়ারী, লা া রা চা বাগান, িবছনাকাি , খািসয়া ি , 
          (গ) জ ার রাজবাড়ী, জ া র, িসেলট। 
          (ঘ)  চতে র জ ান, গালাপগ , িসেলট। 
         (ঙ) রাতার ল, গায়াইনঘাট, িসেলট। 
২.     নামগ  জলাঃ 
         (ক) টেকরঘাট, নামগ । 
         (খ) টা য়ার হাওর, নামগ । 
         (গ) হাছন রাজার বাড়ী, নামগ । 
         (ঘ) দখার হাওর 
৩.    মৗলভীবাজার জলাঃ  
          (ক) মাধব  জল পাত, বড়েলখা, মৗলভীবাজার। 
          (খ) হামহাম জল পাত, কমলগ , মৗলভীবাজার। 
          (গ) বাংলােদশ চা গেবষণা ইনি উট, ম ল  িরেসাট, মৗলভীবাজার। 
          (ঘ) লাউয়াছড়া িরজাভ ফের , কমলগ , মৗলভীবাজার। 
 
৪.      হিবগ  জলাঃ 
        (ক) সাতছিড় জাতীয় উ ান, না ঘাট, হিবগ । 
ি ে র িত 

          (ক) বীরে  হািম র রহমান মেমািরয়াল টাওয়ার, মৗলভীবাজার। 
          (খ) জনােরল এম এ িজ ওসমানীর কবর ান, িসেলট। 
          (গ) মজর জনােরল এম এ রব-এর কবর ান, হিবগ । 
          (ঘ)  নামগ  জলার ড রা নামক ান। 



          (ঙ)  তিলয়াপাড়া চা বাগান সংল  ি ে র িতেসৗধ, মাধব র, হিবগ । 
অ া  ণ ানস হ: 
           (ক) মিন রী লিলতকলা একােডমী, মৗলভীবাজার। 
          (খ) বাংলােদশ চা গেবষণা ক , মৗলভীবাজার। 
          (গ) ওসমানী জা ঘর, িসেলট। 
          (ঘ) বাংলােদশ প ী উ য়ন িশ ণ ই উট, খািদমনগর, িসেলট। 
          (ঙ) িষ িশ ণ ই উট, িসেলট। 
          (চ) ল অব ইনফ াি  এ  াক , িসেলট। 
          (ছ) এম,এ,িজ ওসমানী আ জািতক িবমান ব র, িসেলট। 
 

 
  
  



১.২ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর সাংগঠিনক কাঠােমা: 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 

িসেলট। 
 

িব মান অগােনা াম   
 
 
 
 

১। সা ঁ ট িলিপকার-কাম-িপ 

২। াইভার  -১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কিমশনার 

বাংেলা অিফস 

১। স ট িলিপকার-কাম-িপএ     -১ 
২। এমএলএসএস                  -২ 

অিফস 

১। িপএস                                 -১ 
২। স ট িলিপকার-কাম িপএ          -১ 
৩। াইভার                              -১ 
৪। এমএলএসএস                       -৩ 

০৭ 

০৩ 
অিতির  কিমশনার-২ 

রাজ  -১ সািবক -১ 

১। স  িলিপকার-কাম-িপএ  -১ 
২। াইভার                      -১ 
৩। এমএলএসএস              -১ 

০৩ 
১। স  িলিপকার-কাম-িপএ -১ 
২। াইভার                      -১ 
৩। এমএলএসএস              -২ 

০৪ 

রাজ  শাখা 

১। িসঃ সহঃ কিমশনার     -১ 
২। ধান সহকারী           -১ 
৩। স ট া িরক-কাম- 
  কি উটার অপেরটর     -১                        
৪। উ মান সহকারী        -১ 
৫। অিফস সহকারী         -৪ 
৬। কা নেগা                -১ 
৭। সােভয়ার                 -১ 
৮। এমএলএসএস          -১ 
 ১১ 

সাধারণ  শাখা সং াপন ও নজারত শাখা 

১। িসঃ সহঃ কিমশনার       - ১ 
২। স ট া িরক-কাম- 
    কি উটার অপােরটর    - ২ 
৩। উ মান সহকারী          - ২ 
৪। অিফস সহকারী            - ৪ 
৫। এমএলএসএস              - ২ 
 

১। শাসিনক কমকতা       - ১ 
২। ধান সহকারী             - ১ 
৩। স ট া িরক-কাম- 
   কি উটার অপােরটর     - ১ 
৪। উ মান সহকারী           - ১ 
৫। অিফস সহকারী            - ৪ 
৬। দ রী                        - ১ 
৭। এমএলএসএস              - ২ 
৮। নশ হরী                   - ১ 
৯। ফরাস                        - ১ 

১১ 

১৪ 

ম রী ত পেদর সং া 
 
১ম ণীঃ      ০৬ 
২য়  ণীঃ     ০১ 
৩য় ণীঃ     ৩২ 
৪থ ণীঃ      ১৭ 
মাটঃ          ৫৬ 



 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 

িসেলট। 
 

ািবত অগােনা াম 

১×কিমশনার 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ািবত পেদর সং া:  
১ম িণ:  ০৯ 
২য় িণ:  ০২ 
৩য় িণ:  ৭০ 
৪থ িণ:  ০৭ 
মাট     : ১১৮ 

 

১× অিতির  কিমশনার (রাজ ) ১× অিতির  কিমশনার (সািবক) 

১× িপএ কাম 
কি উটার অপােরটর 
১× াইভার 
১×এম.এল.এস.এস  
১× অডারিল০৪ 

১×িপএ কাম 
কি উটার 
অপােরটর 
১× াইভার 
১×এম.এল.এস.এস  ০৪ 

িডএসিব 

১× িপএস 
১×উ মান সহকারী 
১× অিফস সহকারী 
কাম-কি উটার 
অপােরটর 
১× এম.এল.এস.এস  

০৪ 

৩×িপএ  কাম 
কি উটার অপােরটর 
২× াইভার 
৩× এম.এল.এস.এস 
২× অডারিল 
১×১× ক 
১× মািল 
১× নাইট গাড/ নশ হরী 
১× ইপার/ঝা দার 
 

১৫ 

ানীয় সরকার িবভাগ 

১× পিরচালক 
১× উপ-পিরচালক 
১×িপএ  কাম কি উটার 
অপােরটর 
১×উ মান সহকারী 
৩× অিফস সহকারী কাম-
কি উটার 
১× াইভার 
১×এম.এল.এস.এস  
১× ইপার/ঝা দার 
 

১৩ 

১ × িসঃ সহকারী 
কিমশনার/সহকারী 
কিমশনার 
১× কা নেগা 
১× ধান সহকারী 
১× উ মান সহকারী 
৯×  অিফস সহকারী কাম 
কি উটার অপােরটর 
১×  সােভয়ার 
১× েসস সাভার 
১× চইন ান 
২× এম.এল.এস.এস 

সাধারণ শাখা সং াপন শাখা নজারত শাখা কি উটার সল 

১ × িসঃ সহকারী 
কিমশনার/সহকারী 
কিমশনার 
১× ধান সহকারী 
২× উ মান সহকারী 
৯×  অিফস সহকারী 
কাম কি উটার 
অপােরটর 
২× এম.এল.এস.এস  
 

১ × শাসিনক 
কমকতা 
২× উ মান সহকারী 
৮×  অিফস সহকারী 
কাম কি উটার 
অপােরটর 
১× এম.এল.এস.এস 
 

১ × িসঃ সহকারী 
কিমশনার/সহকারী 
কিমশনার 
১× ধান সহকারী 
১× উ মান সহকারী 
১× িহসাব সহকারী 
৯×  অিফস সহকারী কাম 
কি উটার অপােরটর 
১× াইভার 
১× ি েকট মিশন 
অপােরটর 
১× েসস সাভার 
১× এম.এল.এস.এস 
২× ডসপাস রাইডার 
১× নাইট গাড/ নশ হরী 
১× মািল 
১× ঝা দার 
১× দ রী 
১× ফরাস 
 

১× সহকারী 
া ামার  

২× ডাটা 
এি /কে াল 
অপােরটর 
১× 
এস.এল.এস.এস  

১৫ ২০ 

১২ 

২৪ 

০৪ 



 

সাংগঠিনক কাঠােমা অ যায়ী িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর ম রী ত, কমরত ও পেদর িববরণী 
ড: ০৯- ত  

িমক নং পেদর নাম ম রী ত পেদর 
সং া 

কমরত  পদ ম  

০১ কিমশনার ০১ ০১ -  
০২ অিতির  কিমশনার ০২ ০২ -  
০৩ কিমশনােরর একা  সিচব ০১ ০১ -  
০৪ িসিনয়র সহকারী কিমশনার/ সহকারী কিমশনার ০৩ ০২ ০১  
০৫ সহকারী া ামার  ০৩ - ০৩  
 মাট= ১০ ০৬ ০৪  

ড: ১০-১৬ 
০১ শাসিনক কমকতা ০২ ০১ ০১  
০২ কা নেগা ০১ - ০১  
০৩ ধান সহকারী  ০৪ ০৪ -  
০৪ কি উটার অপােরটর ০১  ০১  
০৫ উ মান সহকারী  ১২ ১১ ০১  
০৬ িহসাব র ক ০২ - ০২  
০৭ স টিলিপকার-কাম-কি উটার অপােরটর  ০৪ ০৩ ০১  
০৮ স ট া িরক-কাম-কি উটার অপােরটর ০৪ ০৪ -  
০৯ ডাটা এি  কে াল অপােরটর  ০৪ - ০৪  
১০ রকড িকপার ০২ - ০২  
১১ অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক ৪৪ ০১ ৪৩  
১২ সােভয়ার ০১ - ০১  
১৩ াইভার  ০৬ - ০৬  

 মাট= ৮৭ ২৪ ৬৩  
ড: ১৭-২০ 

০১ েসস সাভার  ০৪ ০৪ -  
০২ চইন ান ০১ - ০১  
০৩ অিফস সহায়ক ১৪ ০৬ ০৮  
০৪ ডসপাস রাইডার ০৪ - ০৪  
০৫ নাইট গাড/ নশ হরী  ০৩ - ০৩  
০৬ মািল ০৪ - ০৪  
০৭ পির কম (ফরাশ/ ইপার/ঝা দার)  ০৬ ০২ ০৪  
০৮ দ রী ০১ ০১ -  
০৯ ক   ০২ - ০২  
১০ অডারিল ০৬ - ০৬  
 মাট= ৪৫ ১৩ ৩২  

 

 সবেমাট= ১৪২ ৪৩ ৯৯  
 
 



১.৩  িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র ধান কাযাবিল: 
 
 
িবভাগীয় কিমশনােরর সাধারণ দািয় াবিল : 
 
জলা শাসকেদর কাজ তদারক, পযেব ণ, ও িনয় ণ করা িবভাগীয় কিমশনােরর ধান কত । িতিন ত র অিধে াধীন জলাস েহর কােজর 

সম য় সাধন কেরন । িবভাগীয় কিমশনার িবভাগীয় শাসেনর ল িনয় ক। ক ীয় শাসেনর কাযাবলী িবভাগীয় পযােয়র বা বায়েনর ে  
িবভাগীয় কিমশনার  ত াবধান কেরন। ত র দািয় াবলী িনে া  ভােব বণনা করা যায়ঃ 
১. বদিল, পদায়ন সং া ঃ 
িবভাগীয় কিমশনার ত র িবভাগাধীন সকল জলা এবং উপেজলায় সহকারী কিমশনার, সহকাির কিমশনার ( িম), উপেজলা িনবাহী অিফসারেদর 
বদিল এবং পদায়ন কেরন। জন শাসন ম ণালয় হেত া ত িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর নবিন  কমকতাগণ িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালেয় যাগদান কেরন। িবভাগীয় কিমশনার কাযালেয় নবিন  কমকতােদর ওিরেয়ে শন িনং দােনর পর িবভাগীয় কিমশনার তােদরেক 
িবিভ  জলায় পদায়ন কেরন। তাছাড়া, শাসিনক কমকতা এবং সাধারণ ও রাজ  শাসেনর কমচািরেদর আ : জলা িবভাগাধীন আ ঃেজলা বদিল 
কেরন। 
২.  শাসিনক কায ম তদারিকঃ 
িবভাগীয় পযােয়র িবিভ  িবভাগ ও দ েরর কাযাবলী সম য় সাধন িবভাগীয় কিমশনােরর অ তম মৗিলক দািয়  । এ ছাড়া িবভাগীয় কিমশনার 
িবভাগাধীন জলা শাসক, উপেজলা িনবাহী অিফসার, সহকারী কিমশনার ( িম) সহ শাসেন কমরত কমকতা এবং কমচারীেদর কায ম তদারিক 
কেরন, েয়াজনীয় িদকিনেদশনা দান কেরন এবং এ সং া  অ গিত, ায়ন সমেয় সমেয় সরকারেক অবিহত কেরন। 
৩. রাজ  সং া ঃ 
িবভােগর িম রাজ  আদায় সং া  কাযাবলী পিরচালনা ও িনয় ন কেরন । িতিন িবভােগর ধান রাজ  অিফসার িহেসেব রাজ  আদায় সং া  
যাবতীয় কাযাবলী স াদন করন । রাজ  িবষেয় জলা শাসকেদর আেদেশর িব ে  িতিন আিপল নানী হন কের থােকন । 
৪. উ য়ন সং া ঃ 
িবভােগর  জনগেনর সবা, ক াণ ও উ য়ন লক পিরক না হণ এ বা বায়ন কাজ িবভাগীয় কিমশনার তদারক কেরন । া িতক েযােগর সময় 
িতিন াণ, নবাসন কাজ তদারক ও সম য় সাধন কেরন ।   
৫.  িবভাগীয় িনবাচনী বাড সং া ঃ 
িবভাগীয় কিমশনার পদািধকার বেল িবভাগীয় িনবাচনী বােডর সভাপিত। এ বাড ত র কাযালয়, িডআইিজ’র কাযালয়, িলশ কিমশনােরর 
কাযালয়, িবভাগাধীন জলা শাসেকর কাযালয়, িলশ পােরর কাযালেয় ১২-১৬ েডর কমচারী িনেয়াগ ি য়া পিরচালনা কেরন । এছাড়াও 
িবভাগীয় িনবাচনী বােডর মা েম উ  দ রস েহর ১২-১৬ েডর কমচািরেদর পেদা িত দান করা হেয় থােক। 
 ৬. মািসক সভা সং া ঃ 
িবভাগীয় কিমশনােরর সভাপিতে  িবভাগীয় পযােয় িত মােস চারচালান রােধ আ িলক টা  ফাস সভা, িবভাগীয় আইন লা সভা, িবভাগীয় 
রাজ  সে লন, িবভাগীয় উ য়ন সম য় সভা এবং মািসকভােব জলা পিরষেদর ধান িনবাহী গেণর সভা অ ি ত হয়। উ  সভাস হ ছাড়াও 
ত  অিধকার সং া  িবভাগীয় সভা, এএিপএ বা বায়ন সং া  িবভাগীয় সভা, াচার ও নিতকতা িবষয়ক িবভাগীয় সভাসহ সমেয় সমেয় 
সরকার িনেদিশত সভাস হ আেয়াজন ও সম য় কের থােকন। 
৭. পিরদশন সং া ঃ 
িবভাগীয় কিমশনার িনয়িমতভােব িবভাগাধীন সকল জলা শাসেকর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সহকাির কিমশনার ( িম) 
এর কাযালয় পিরদশন কেরন। তাছাড়া িবিভ  িশ া িত ান দশন ও পিরদশন কেরন। 
৮.  েটাকল সং া ঃ 
িবভাগীয় কিমশনার িবভাগীয় পযােয়র েটাকল ধান। মাননীয় ধানম ীর সফরকােল িতিন ধান েটাকল অিফসােরর দািয়  পালন কেরন। 
৯. আিপল আদালত পিরচালনা সং া ঃ 
িবভাগীয় কিমশনার রাজ  মামলা,নামজাির মামলার আিপেলট ক প । এ সং া  আিপল িতিন িন ি  কেরন। 
১০. পিরত  স ি  ব াপনা সং া ঃ 
িবভাগীয় কিমশনার পিরত  স ি  ব াপনা বােডর এিপএমিব’র চয়ার ান। ত র সভাপিতে  পিরত  বািড় বরা  এবং িব য় াব 

দােনর িনিম  এিপএমিব সভা অ ি ত হয়। 
১১. িশ ণ সং া ঃ 
িবিসএস শাসন ক াডােরর নবেযাগদান ত কমকতােদর ওিরেয়ে শন ছাড়াও মাবাইল কাট, ািজে িস, িম সং া  িশ ণ দান কেরন। 
তাছাড়া অ া  িশ ণ িত ােন িশ েণর জ  িবভাগীয় কিমশনার কমকতা-কমচারী মেনানয়ন দান কেরন। 
১২. ীড়া সং া ঃ 
িবভাগীয় কিমশনার িবভাগীয় ীড়া সং ার সভাপিত। িবভাগীয় ীড়া সং া িবভাগীয় পযােয় িবিভ  ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন কের থােকন। 
১৩. অিভেযাগ তদ  িবষয়কঃ 
িবভাগীয় কিমশনার  িবিসএস শাসন ক াডােরর কমকতা ছাড়াও য কান ি  বা িত ােনর িব ে  আনীত অিভেযােগর তদ কায পিরচালনা 
কের থােকন। 
১৪. াণ ও েযাগ সং া ঃ 
িবভাগাধীন জলা এবং উপেজলায় াণ সাম ী বরাে র িবষয় তদারিক কেরন। তাছাড়া েযাগকালীন সমেয় িতিন উ ার কায মিনটিরং কেরন। 
১৫. িশ া সং া ঃ 



িবভাগীয় কিমশনার পদািধকার বেল িবিভ  িশ া িত ােনর পিরচালন পষেদর সভাপিত। 
১৬. গাপনীয় অ েবদন সং া ঃ 
িবভাগীয় কিমশনার ত র কাযালেয় কমরত অিতির  িবভাগীয় কিমশনার; পিরচালক, ানীয় সরকার এবং জলা শাসকগেণর গাপনীয় অ েবদন 

দান কেরন। িবভাগীয় কিমশনার কাযালেয় কমরত সহকারী কিমশনার, উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং অিতির   জলা শাসকগেণর গাপনীয় 
অ েবদন িত া র কেরন। 
১৭.  রা ীয় গাপনীয় িবষয়ািদঃ 

- মহামা  রা পিত এবং মাননীয় ধানম ীর িনরাপ া সং া  কাযািদ। 
- সাইফার ও িড-সাইফার স িকত কািদর সংর ণ এবং া  সাইফার বাতা অ যায়ী ব া হণ। 
- গাপনীয় কািদর িনরাপদ হফাজত স িকত িতেবদন রণ। 
- KPI এর িনরাপ া এর তদারিক। 
- িবভাগীয় সািবক অব ার পাি ক গাপনীয় িতেবদন সরকােরর কােছ রণ। 

  
১৮.  অ া  দািয় াবিলঃ 

- ধানম ীর অ ািধকার ক  স েহর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং এ স িকত িতেবদন রণ। 
- িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ ক ক আেয়ািজত মািসক সম য়/পযােলাচনা সভায় যাগদান । 
- িবভাগীয় পযােয় ত িবচার াই নােল িবচারাধীন মামলার া ী হািজরা ও শাসিনক সহায়তা িনি ত করার লে  গ ত িবভাগীয় মিনটিরং 

কিম েত সভাপিত িহেসেব দািয়  পালন। 
-  জাতীয় ও আ জািতক িদবস উদযাপেনর াপাের সরকার ক ক হীত িস া  বা বায়ন। 
- অিডট আপি  িন ি র লে  িবভাগীয় কিমশনার অিফেস ি প ীয় সভা অ ান। 
- পাবিলক িকউর া  র েলশন-২০১৩ অ যায়ী িবভাগীয় দরপ  ায়ন কিম েত িবভাগীয় কিমশনােরর িতিনিধর সদ  িহেসেব দািয়  

পালন। 
- অভ রীণ খা  শ  সং হ সং া  িবভগীয় কিম েত সভাপিতর দািয়  পালন। 
- াথিমক িশ া পদক নীিতমালা অ সাের িবভাগীয় বাছাই কিম েত সভাপিতর দািয়  পালন। 
- জতীয় পিরেবশ পদক নীিতমালা অ যায়ী িবভাগীয় পদক ায়ন কিম র সভাপিতর দািয়  পালন। 

 িলশ র েলশন অব ব ল (িপআরিব) ১৮৬১ অ যায়ী দািয়  পালন। 
 মাবাইল হটলাইন সবা দান মিনটিরং 
 
১.৪ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র কমব টন(শাখাওয়ারী): 
 

কিমশনার মেহাদেয়র গাপনীয় শাখা (অিফস) : 
 
০১.   বািষক গাপনীয় অ েবদন সং া  কায ম 
০২.   পাি ক গাপনীয় িতেবদন রণ সং া  কায ম 
০৩.   আইন- লা সং া  িবেশষ পাি ক গাপনীয় িতেবদন রণ সং া  কায ম 
০৪.   িবিবধ প ালাপ সং া  কায ম 
০৫.   CRYPTO  MATERIAL এর  “SAFE CUSTODY RETURN” রণ সং া   কায ম 
০৬.   কিমশনার মেহাদেয়র কমস াদন সং া  কায ম  
০৭.   ািত ািনক ন িত িতেরােধর জ  জলা শাসক কাযালেয়র এলআর ফা সহ অ া  দ েরর  
       অৈবধ ০৮ তহিবল পিরচালনা ব  এবং সংি  অব াপনা রীকরণ সং া  কায ম   
০৮.  িনরাপ া ও িবিবধ অিত গাপনীয় িবষয় সং া  কায ম 
০৯.  বািষক গাপনীয় অ েবদন-এর আেদশ িনেদশ সং া  কায ম   
১০.  কমকতােদর িব ে  অিভেযাগ তদ  সং া  কায ম   
১১.  উপা ািনক প  সং া  কায ম 
১২.  িবভাগীয় কিমশনারগেণর দািয় ভার হ া র সং া  কায ম   
১৩.  গাপনীয় শাখার প  িনব ন ও প  জারী রিজ ার সংর ন কায ম 
১৪.  চাটার অব িডউ জ অব িডিভশনাল কিমশনার হালনাগাদ সং া  কায ম 
  

কিমশনার মেহাদেয়র গাপনীয় শাখা (বাংেলা) : 
 

০১. িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র িবিভ  দশন/পিরদশন সং া  যাবতীয় কায স াদন এবং এ সং া  মণ িচ তরী করা সং া  
কায ম 

০২. িবভাগীয় িনবাচনী বােডর অধীেন যাবতীয় নিথর কায স াদন সং া  কায ম 
০৩. িবিভ  সমেয় িবভাগীয় কিমশনার মেহাদয় ক ক আেরািপত িবিবধ দািয়  পালন সং া  কায ম 
 



অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক) মেহাদেয়র গাপনীয় শাখা: 
 

০১. িবিভ  অিফস পিরদশন/দশন সং া  কায ম   
০২. বািষক গাপনীয় অ েবদন/ িতেবদন রণ সং া  কায ম 
০৩. িবিবধ নিথ সং া  কায ম 
০৪. কমকতােদর িব ে  িবিবধ অিভেযাগ তদ  সং া  কায ম 
০৫. চাটার অব িডউ জ অব এিডশনাল িডি ক কিমশনার সং া  কায ম 
০৬.  এিপএ, এনআইএস, আর আই, িজআরএস, িস েজন চাটার, িশ ণ, সভা, সিমনার, কমশালা াব াপনা ও তদারিক 
০৭. িবভাগীয় কিমশনার মেহাদয় ক ক সমেয় সমেয় দ  দািয় াবলী 

 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ) মেহাদেয়র গাপনীয় শাখা: 

 
০১. কমকতা/কমচারীেদর গাপনীয় িতেবদন সং া  কায ম 
০২. জলা ও উপেজলা পিরদশন সং া  সং া  কায ম 
০৩. কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ সং া  কায ম  
০৪. িবিবধ নিথ সং া  কায ম 
০৫. রাজ  আদালত  
০৬. রাজ  শাখার যাবতীয় কাযাবিল 
০৭. িবভাগীয় কিমশনার মেহাদয় ক ক সমেয় সমেয় দ  দািয় াবলী 
 

পিরচালক ( ানীয় সরকার) শাখা: 
 

1. িসেলট িবভাগাধীন আ : জলা খয়াঘাট/ ফরীঘাট ইজারা দান কায ম। 
2. ানীয় সরকার িবষয়ক অিভেযাগ সং া  কায ম 
3. জলা পিরষেদর সদ , ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ও সদ  এবং পৗর কাউি লরগেণর বিহঃবাংলােদশ মণ/  সং া  কাযািদ  
4. াম আদালত স িকত কায ম মিনটিরং 
5. ন ন উপেজলা গঠন/ জন স িকত াব রণ 
6. ানীয় সরকার িত ানস হ পিরদশন ও মিনটিরং, ক  পিরদশন 
7. ানীয় সরকার িত ানস েহর উ য়ন কায ম পিরদশন ও মিনটিরং 
8. ানীয় সরকার িবষয়ক সম য় সভা  
9. ানীয় সরকার সং া  িবিভ  িবষেয়র আপীল কায ম 
10. জলা পিরষেদর বািষক ায়ন 
11. িনজ দ েরর সং াপন ও শাসিনক িবষয়ািদ 
12. িডিডএলিজ, জলা পিরষেদর ধান িনবাহী কমকতা ও সিচবগেণর সং াপন ও শাসিনক িবষয়ািদ 
 
  

সং াপন শাখা: 
 

০১. কমকতা/কমচারীগেণর িবভাগীয় আপীল মামলা সং া  কায ম।     
০২. কমকতা/কমচারীেদর িশ ণ সং া  কায ম।     
০৩. সফটওয়ার িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর কমকতােদর রিজে শন সং া  কায ম।     
০৪. কমচারীগেণর বিহ:বাংলােদশ মেণর অ মিত সং া  কায ম।     
০৫. এ কাযালেয়র বািষক কমস াদন ি  সং া  কায ম।     
০৬. কমকতা/কমচারীেদর াি  িবেনাদন/অিজত /বিহ: বাংলােদশ/ঐি ক / নিমি ক  সং া  কায ম।     
০৭. িবভাগীয় কিমশণােরর কাযালয়, িসেলট এর কমকতা/কমচারীেদর কমব ন সং া  কায ম।     
০৮. সং াপন শাখার কমচারীেদর কমব ন সং া  কায ম।    
০৯. কমচারীগেণর চা রী ায়ীকরণ সং া  কায ম।       
১০. উপেজলা/ জলা/িবভাগীয় শাসেন কমরত সহকারীগেণর পদবী পিরবতন সং া  কায ম।      
১১. আ জািতক সং ার অধীেন িনেয়াগ সং া  কায ম।     
১২. গাড ফাইল/হািজরা খাতা র ণােব ণ। 
১৩. এ কাযালেয়র ৩য় িণর কমচারীগেণর এিসআর সংর ণ সং া  কায ম।     
১৪. এ কাযালেয়র ৩য় ও ৪থ িণর কমচারীগেণর সািভস বিহ সংর ণ 
১৫. এ কাযালেয়র কমকতা/কমচারীগেণর ি গত নিথ সং া  কায ম।     
১৬. পাসেপােটর ত  সং া  কায ম।     



১৭.  কমকতাগেণর িসিনয়র েল পেদা িত পরী া সং া  কায ম।     
১৮. কমকতাগেণর সাধারণ ভিব  তহিবল সং া  কায ম।     
১৯. িস েজন চাটার সং া  কায ম।     
২০. জাতীয় াচার কৗশল সং া  কায ম।     
২১. কমকতাগেণর িবভাগীয় পরী া সং া  কায ম।     
২২. া  ভ ার এবং া  সং া  কায ম।     
২৩. িজও কাড এবং নেদিনং িজও কাড িসে ম সং া  কায ম।     
২৪. কমকতাগেণর িশ ণ সং া  কায ম।     
২৫. িবিবধ প ালাপ সং া  কায ম।     
২৬. এ কাযালেয়র কমকতাগেণর দািয় ভার অপণ ও হণ সং া  কায ম।     
২৭. কমকতাগেণর িবেদশ মণ/ র মািসক ত  সং া  কায ম।     
২৮. কমকতােদর নােম া  া ীর িত সমন/ওয়াের  সং া  কায ম।     
২৯. কমকতা/কমচারীগেণর িব ে  অিভেযাগ সং া  কায ম।     
৩০. জন শাসন পদক সং া  কায ম।     
৩১. জলাওয়ারী এি িকউ ভ ািজে টগেণর মািসক ত  রণ সং া  কায ম।     
৩২. নব-িনেয়াগ া  িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর কমকতােদর যাগদান সং া  কায ম।     
৩৩. ম ণালয়/িবভাগস েহর অথ-বছেরর কাযাবিল স িকত বািষক িতেবদন রণ সং া । 
৩৪. সং াপন শাখার ই , ডেকট, ডসপাস । 
৩৫. উপেজলা িনবাহী অিফসার বদিল/পদায়ন সং া  কায ম।      
৩৬. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর আিথক মতা দান সং া  কায ম।      
৩৭. সহকারী কিমশনার ( িম) বদিল/পদায়ন সং া  কায ম।     
৩৮. িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার বদিল/পদায়ন সং া  কায ম।     
৩৯. উপেজলা িনবাহী অিফসারগেণর হালনাগাদ মািসক ত  িববরণী রণ সং া  কায ম।       
৪০. িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর কমকতাগেণর মািসক ত  িববরণী রণ সং া  কায ম।     
৪১. িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার ( িম)/ সহকারী কিমশনারগেণর পাি ক ত  

িববরণী রণ সং া  কায ম।       
৪২. িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র াফ সভা সং া  কায ম।     
৪৩. শাসিনক কমকতা পেদ পেদা িত (মাঠ শাসন) সং া  কায ম।      
৪৪. জনােরল সা িফেকট অিফসােরর মতা অপণ সং া  কায ম।     
৪৫.  নব-িনেয়াগ া  িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর কমকতােদর ওিরেয়ে শন সং া  কায ম।     
৪৬. িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর ায়ী/অ ায়ী পেদর িববরণ সং া  কায ম।     
৪৭.  পদ রণ সং া  কায ম 
৪৮. মাঠ শাসেনর িবিভ  অিফেস কমকতা পদায়ন সং া  কায ম।     
৪৯. িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর িবিভ  পদ জন সং া  কায ম।     
৫০. িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর কমচারীেদর শাসিনক কমকতা পেদ পেদা িত সং া  কায ম।     
৫১. িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর অগােনা াম সং া  কায ম।     
৫২. এ কাযালেয়র ৩য় ও ৪থ ণীর কমচারীেদর পেদা িত সং া  কায ম।      
৫৩. কমচারীেদর সাধারণ ভিব  তহিবল সং া  কায ম।       
৫৪. সহকারী কিমশনার ( িম) গেণর ত  সং া  কায ম।      
৫৫. সং াপন শাখা পিরদশন সং া  কায ম।     
৫৬. কমকতাগেণর িবিবধ িশ ণ  সং া  কায ম।       
৫৭. জন শাসন ম ণালেয় অ ি ত সম য় সভা সং া  সং া  কায ম।     
৫৮. জলাস েহর বািষক কমস াদন ি  সং া  কায ম।     
৫৯. জলা শাসকগেণর মন িববরণী অ েমাদন সং া  কায ম।     
৬০. িবিভ  সভায় কিম েত কিমশনার মেহাদেয়র িতিনিধ রণ সং া  কায ম।     
৬১. সিচবালয় ও অ া  দ ের গমেণর অ মিত সং া  কায ম।     
৬২. িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর কমকতা/কমচারীেদর ত  রণ সং া  কায ম।    
৬৩. ািজে ট িনেয়াগ/ ািজে িরয়াল মতা অপন সং া  কায ম।     
৬৪. িসেলট িবভােগর কমচারীগেণর পিরসং ান সং া  কায ম।     
৬৫. কমচারীেদর আ : জলা/আ :িবভাগ বদিল সং া  কায ম।     
৬৬. কমচারী ক াণ বাড সং া  কায ম।     
৬৭. জলা শাসকগেনর আদালত পিরদশন ও মাবাইল কাট কস রকড পযােলাচনার িতেবদন রণ সং া   কায ম।  
৬৮. কমকতােদর অিভেযাগ সং া  কায ম।   
৬৯. জলা শাসকগেণর াি গত নিথ সং া  কায ম।     



৭০. কমকতাগেনর অ য়েনর অ মিত সং া  কায ম।     
৭১. পিরদশন ও ইনেড  রিজ ার র ণােব ণ। 
৭২. কস এ ােনােটশন সং া  কায ম।     
৭৩.      িশ ানিবস সহকারী কিমশনারগেণর চা রী ায়ীকরণ সং া  কায ম।      
৭৪. এ অিফেসর Job Description িবষয়ক কায ম।     
৭৫.  প  হণ সং া  যাবতীয় কায ম। 
৭৬.  মাননীয় ধানম ীর কাযালয় হেত িরত েভ া কাড, ঈদ কাড িবতরণ সং া  কায ম।  
৭৭.  সািভস া  উে ালন সং া  কায ম ।  
৭৮. ক ীয় ডেকট ও ডসপাস সং া  যাবতীয় কায ম ।  
৭৯.  ই-নিথেত িচ প  ািনং ও আপেলাড সং া  যাবতীয় কায ম।  
৮০. এ কাযালেয়র লাইে ির সং া  কায ম।     
৮১. বাংলােদশ িসিভল সািভস এেসািসেয়শন সং া  কায ম।     
৮২. তীয় ও চ থ ণীর কমচারীগেণর হ িনমাণ, কি উটার য়, মাটর সাইেকল অি ম সং া  কায ম।    ৮৩. কমকতাগেণর 
হ িনমাণ, কি উটার য়, মাটর সাইেকল অি ম সং া  কায ম।   

৮৩. ত  অিধকার সং া  যাবতীয় কাযাবিল 
৮৪. অিভেযাগ িতকার ব াপনা সং া  কাযাবিল 
৮৫. বািষক কমস াদন ি  সং া  কাযাবিল 
৮৬. ক াণ কমকতা সং া  যাবতীয় কাযাবিল 
৮৭. ক প  ক ক সমেয় সমেয় দ  দািয় াবিল   
 

নজারত শাখা 
 

১. এ কাযালেয়র বােজট ত ও বােজট বরা  সং া  কায ম।      
২. িবিভ  ম ণালয় হেত া  বরা  ও য় সং া  কায ম।  
৩.  কমকতা/কমচারীগেণর বতন ভাতা িনধারণ ও িবল সং া  কায ম।      
৪.  কমকতা/কমচারীগেণর িজিপএফ িহসাব খালা সং া  কায ম।       
৫.  কমকতা/কমচারীগেণর মণ িবল ত ও িবল পিরেশাধ সং া  কায ম।  
৬.  িবিভ  খােতর িবল অ েমাদন ও পিরেশাধ সং া  কায ম।  
৭.  জলা শাসকগেণর মণ িবল পিরেশাধ সং া  কায ম।  
৮. কিমশনার মেহাদেয়র াধীন তহিবল হেত আিথক সাহা  দান সং া  কায ম ।  
৯. িবিভ  ি / িত ান হেত া  আিথক সাহা  িবতরণ সং া  কায ম।  
১০.  এ কাযালেয়র অিডট আপি  িন ি  সং া  কায ম।  
১১.  এ িবভাগাধীন জলা শাসন হেত া  নন- া  আদােয়র িতেবদন সং া  কায ম।  
১২.  উৎেস কর কতেনর িতেবদন রণ সং া  কায ম।  
১৩.  পনশন ম ির সং া  কায ম।  
১৪.  জলা পযােয়র কমচারীগেণর পনশন িন ি  সং া  কায ম।  
১৫.  িবিভ   রিজ ার িলখন ও সংর ণ।  
১৬.  িসেলট িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় ও ব তল ভবেনর পির ার পির তা সং া  কায ম।  
১৭.  িবিভ  অিফস হেত া  দরপ  িসিডউল িব য় ও হণ সং া  কায ম।  
১৮. সকল কার ম দ রিজ ার িলখন ও সংর ণ। 
১৯. রাতন মালামাল িব য় ও িন ি  সং া  কায ম।  
২০. িবভাগীয় সদর দ র জােম মসিজদ উ িখ স সারণ সং া  কায ম। 
২১. িবভাগীয় সদর দ র জােম মসিজদ ব াপনা সং া  কায ম।  
২২. িবেশষ অ দােনর উ য়ন কাজ স াদন সং া  কায ম। 
২৩. সভা সিমনার, কমশালা আেয়াজন ও ব াপনা সং া  কায ম।     
২৪ িভ আই িপ/িভ িভ আই িপ গেণর মণ/পিরদশন সং া  কায ম।     
২৫. টিলেফান/ মাবাইল/ই ারকম সংেযাগ সং া  কায ম।     
২৬. িবভাগীয় সদয় দ ের াফ কায়াটার িনমাণ সং া  নিথ। 
২৭. িবভাগীয় ব তল ভবেন সে লন ক  ব াপনা সং া  কায ম।     
২৮. িবভাগীয় কিমশনার অিফেস িবভাগীয় ল সং া  কায ম।     
২৯. িবভাগীয় সদয় দ র চওের কনেভনশন হল িনমাণ সং া  কায ম।     
৩০. িসেলট িবভােগ গািড় বরা /সরবরাহ সং া  কায ম।     
৩১. গণ ত িবভােগর সােথ যাগােযাগ/সম য় সং া  কায ম । 
৩২. িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর ভৗত অবকাঠােমা সংর ণ ও ব াপনা সং া  কায ম।     



৩৩. কিমশনার মেহাদেয়র বাংেলা অিফেসর নজারত িবষয়ক দািয়  পালন সং া  কায ম।     
৩৪. অিফস সহকারী ও অিফস সহায়কগেণর মে  িবেশষ দািয়  পালন সং া  কায ম।     
৩৫. নজারত শাখার কমব ন সং া  কায ম।     
৩৬. ক প  ক ক সমেয় সমেয় দ  দািয় াবিল   

 
রাজ  শাখা: 

 
০১.  িম উ য়ন কেরর দাবী ও আদায় িববরনী সং া  কায ম।     
০২.  নামজারী জমাখািরজ সং া । 
০৩. র সা িফেকট মামলার িববরণী সং া । 
০৪.  বন িম িবষয়ক সরকােরর িস া  বা বায়ন অ গিতর িববরণী সং া । 
০৫.  জলমহাল সং া  যাবতীয় কায ম।    
০৬.  রাজ  শাসেন নন-ক াডাের কমরত কমকতােদর িব ে  অিভেযাগ। 
০৭.  আ য়ণ/আবাসন ক  সং া । 
০৮.  কা নেগা/সােভয়ারেদর ত  রণ। 
০৯.  কা নেগা এবং সােভয়ারেদর বদিল/পদায়ন। 
১০.  রাজ  শাসেন কমরত কমকতা/কমচারীেদর িবভাগীয় আপীল মামলা সং া । 
১১.  রাজ  শাসেন কমরত কমকতা কমচারীেদর বিহ:বাংলােদশ  সং া । 
১২.  রাজ  শাসেন কমরত কমকতা/ কমচারীেদর সাধারণ ভিব  তহিবল হেত অি ম উে ালন সং া । 
১৩.  কা নেগা এবং সােভয়ারেদর  ম র সং া । 
১৪.  রাজ  শাসেন কমরত কমকতা/ কমচারীেদর পনশন ম রী সং া । 
১৫.  রাজ  শাসেন কমরত কমচারীেদর িব ে  অিভেযাগ সং া । 
১৬.  কিব এিহয়া ওয়াকফ এে ট, িসেলট সং া  কায ম। 
১৭.   উ তন আদালেত জলমহাল আিপল মামলার কস নিথ সং া । 
১৮.  এল এ মামলা সং া  যাবতীয় কায ম  
১৯.  িম অিধ হণ সং া  কায ম  
২০.  এল.এ কি েজ ী ম র সং া  
২১.  িব  অিতির  কিমশনার (রাজ ) মেহাদেয়র আদালেতর নিথ িম আপীল বাড ঢাকায়//িন  আদালেত রণ সং া  কায ম।   
২২.  মাহােজর নবাসন সং া  
২৩.  িব  অিতির  কিমশনার (রাজ ) মেহাদেয়র আদালেতর আপীল মামলার িন ি  িতেবদন রণ 
২৪.  অিধ হণ ত িম িরিজউেমর মা েম খাসকরণ সং া  ত  রণ 
২৫.  িম অব ায়ন মামলার ত  রণ 
২৬.  িবভাগীয় কিমশনারগেণর সম েয় িম ম ণালেয় অ ি ত সম য় সভা সং া  নিথ। 
২৭.  অিপত/পিরত  স ি  সং া  িবিবধ নিথ 
২৮.  খয়াঘাট জন সং া  নিথ 
২৯.  পাথর মহাল সং া  নিথ 
৩০.  সকল মহাল সং া  যাবতীয় কায ম।  
৩১.   িসেলট িবভােগর  রীট িপ শন সং া  নিথ  
৩২. িসেলট িবভােগর হাট-বাজার ত  সং া  নিথ 
৩৩.  জলাস েহর রাজ  িবষয়ক অিভেযাগ সং া  কায ম 
৩৪. জােবদা নকল সরবরাহ সং া  যাবতীয় কায ম।  
৩৫. ই , ডাক, ডেকট, িপয়ন বিহ ও মা ার ফাইল সংর ণ ।  
৩৬.  মািসক রাজ  সভা সং া ।  
৩৭.  রাজ  শাসেনর িবিভ  সভা/ সিমনার আেয়াজন ও ব াপনা সং া ।  
৩৮.  রাজ  শাসেন কমরত কমকতা/কমচারীেদর িশ ণ সং া ।  
৩৯.  িষ ও অ িষ খাসজিম বে াব  ও ব াপনা সং া  ত  রণ।  
৪০.  ক.িপ.আই সং া  ত  রণ। 
৪১.  খাসজিম বে াব  অ েমাদন সং া ।  
৪২.  খাসজিম সং া  অিভেযাগ। 
৪৩.  -স ি  জবর দখল ও অৈবধ াপনা উে দসহ এ সং া  অিভেযাগ। 
৪৪.  সা িফেকট মামলা ত  রণ।  
৪৫.  চা বাগােনর ত  এবং চা বাগান সং া  যাবতীয় িবষয়ািদ।  
৪৬.  জাতীয় নদী র া কিমশন ও নদ-নদীর ত  সং া ।  
৪৭.  নদ-নদীর অিভেযাগ।  



৪৮.   ইউিনয়ন িম অিফস াপন ও মরামত এবং র ণােব ণ সং া ।  
৪৯.   সরকাির স ি /গাছ িনলােম িব য় সং া ।  
৫০.   নামগ  জলার রাজ  িবষয়ক অিভেযাগ সং া ।  
৫১.   িবভাগীয় পযােয় িবিভ  শাখা অিফস াপন সং া ।  
৫২.  ওয়াকফ সং া  িবষয়ািদ ও এ সং া  অিভেযাগ। 
৫৩. জলা স েহর রাজ  িবভােগর অিডট আপি  িন ি করণ। 
৫৪.  জলা শাসক সে লন সং া ।  
৫৫.  জাতীয় সংসেদর ে া র ও লতিব াব সং া ।  
৫৬.  িম রকড জিরপ এবং অিভেযাগসহ এ সং া  যাবতীয় িবষয়ািদ।  
৫৭.  গাড ফাইল র াণােব ণ।  
৫৮.  িবভাগীয় সািকট হাউজ সং া ।  
৫৯. এ িবভাগাধীন সািকট হাউজস হ র ণােব ণ সং া । 

 
সাধারণ শাখা- ১ 

 
০১.   িবভাগীয় ীড়া সং া সং া  যাবতীয় িবষয়ািদ সং া  কায ম।   
০২.   িবভাগীয় ও জলা ীড়া সং ার িনবাচন সং া  কায ম ।  
০৩.   সরকাির িবিভ  িদবস সং া  কায ম 
০৪.   দিনক বাজার দর সং া  িবষয়ািদ সং া  কায ম।   
০৫.   হ  নীিতমালা ও ধম িবষয়ক সং া  কায ম।   
০৬.   ারকিলিপ ও পপার কা ং সং া  িবষয়ািদ 
০৭.   বািণজ  মলা সং া  সং া  কায ম।   
০৮.   অিডট আপি  িন ি  সং া  কায ম 
০৯.   জলাস েহর (সাধারণ)অিডট আপি র ডশীট জবাব রণ সং া  কায ম।   
১০.   মিরন একােডমী সং া  কায ম 
১১.   মাননীয় ধানম ীর অথৈনিতক ও সামািজক চারণা এবং উ য়ন মলা িবষয়ক কায ম  
১২.   অিডট আপি  িন ি  সং া  িবিভ  প ালাপ 
১৩.   ি েযা া সংসদ ও িবিভ  িবষয়ািদ সং া  কায ম।   
১৪.   গণ নানী সং া  িবষয় সং া  কায ম।   
১৫.   বসা বািণজ  সং া  িবষয় সং া  কায ম।   
১৬.   মাননীয় ধানম ীর অ ািধকার ক  (এক  বািড় এক  খামার) এর পাি ক িতেবদন সং া  কায ম।   
১৭.   মাননীয় ধানম ী ক ক দ  িত িত স হ বা বায়ন সং া  কায ম।  
১৮.   ত  অিধকার সং া  িবষয়ািদ সং া  কায ম।    
১৯.   অনলাইন িডিলং লাইেস  সং া  কায ম।  
২০.   মি পিরষদ িবভােগ অ ে য় িবভাগীয় কিমশনারগেণর মািসক সম য় সভার কাযিববরণী ও হীত িস াে র বা বায়ন অ গিত  
       িতেবদন রণ সং া  
২১.   পিরবার পিরক না সং া  কায ম 
২২.  িব ান ও ি  সং া  কায ম 
২৩.  সমাজক াণ ম ণালয় সং া  কাযাবিল সং া  কায ম।   
২৪.  িবভাগীয় এবং জলা পযােয় অ ি ত  িবিভ  সভা সং া  কায ম   
২৫.  বতার কিথকা ও টিলিভশন সং া  কায ম 
২৬.  াধীনতা র ার সং া  কায ম 
২৭.   সরকাির াপনা/ িত ােনর নাম পিরবতন সং া  কায ম 
২৮.   এনিজও সং া  িবষয়ািদ সং া  কায ম।   
২৯.   িসেলট িবভােগর ইিতহাস ও ঐিতহ  সং া  িবষয়ািদ সং া  কায ম।   
৩০.  জলা শাসক সে লন সং া  সং া  কায ম।   
৩১.   সাধারণ শাখার কমচারীেদর কমব ন সং া  কায ম 
৩২.  মািসক াফ সভার কাযিববরণী, িন  ও অিন  পে র িববরণী সং া  কায ম।   
৩৩.  সাধারণ শাখায় কমরত কমচারীেদর নিমি ক  সং া  কায ম।  
৩৪.   সাধারণ শাখায় কমরত কমচারীেদর গাপনীয় িতেবদন রণ সং া  কায ম।   
৩৫.   সাধারণ শাখা পিরদশন সং া  কায ম 
৩৬.   সং িত িবষয়ক সং া  কায ম।   
৩৭.   বাংলােদশ জাতীয় আকাইভস সং া  িবষয় সং া  কায ম।   
৩৮.  মৎ  ও ািনস দ সং া  কায ম।  



৩৯.  সকল কার রিজ ার র ণােব ণ সং া  কায ম।    
৪০.  জনগেণর দরখা  ও অিভেযাগ সং া  িবষয়ািদ সং া  কায ম।   
৪১.  িব ৎ, াস, ালানী ও খিনজ স দ সং া  কায ম  
৪২.  পিরেবশ ও বন সং া  িবষয়ািদ সং া  কায ম।   
৪৩.  বতমান সরকােরর হীত কায ম ও সমি ত উ য়ন সং া  কায ম।   
৪৪.  িব এস  আই সং া  িবষয়ািদ সং া  কায ম 
৪৫.  ম ও জনশি  র ানী উ য়ন সং া  কায ম 
৪৬.  েরাপেন মাননীয় ধানম ীর র ার সং া  কায ম 
৪৭.  পিরসং ান ও ত  ব াপনা সং া  কায ম 
৪৮.  ামীণ অবকাঠােমা ( আর) সং া  কায ম 
৪৯.  ব া েযাগ ব াপনা ও াণ নবাসন সং া  কায ম   
৫০.  িবিনেয়াগ বাড সং া  িবষয়ািদ কায ম 
৫১.  সমবায় ও প ী উ য়ন সং া  কায ম 
৫২.  াউট সং া  কায ম 
৫৩.  িশ া সং া  িবষয়ািদ কায ম।  
৫৪.   িষ উ য়ন, সার ও বীজ িবতরণ সং া  িবষয়ািদ কায ম 
৫৫.  খা  সং া  কায ম 
৫৬.  া  সং া  কায ম  
৫৭.  বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় সং া  কায ম 
৫৮.  বাসী ক াণ ও অিভেযাগ সং া  কায ম  
৫৯.  মসিজদ, মা াসা (ওয়াকফ) ব াপনা সং া  কায ম 
৬০. মানস ত িশ া, জনেসবা ও ন িত িবেরাধী কম চী সং া  কায ম 
৬১. মাননীয় ধানম ী ও ম ী মেহাদয়গেণর সে  িবভাগীয় কিমশনার ও জলা শাসকগেণর  আেলাচনায় হীত িস া  বা বায়ন 
    সং া  কায ম। 
৬২. মহান জাতীয় সংসেদর ে া র সং া  কায ম ।  
 

সাধারণ শাখা -২ 
 

০১.   আে য়াে র ল লাইেসে র িবপরীেত ি েকট লাইেস  দােনর ে  সরকার ক ক িনধািরত িফ আদায় সং া   মািসক অ গিত 
িতেবদন রণ। 

০২.    ফৗজদারী কাযিবিধর আওতায় চলমান মামলার িববরণী রণ। 
০৩.    িবভাগীয় কিমশনারগেণর সােথ আইন- লা এবং রা  ম ণালয় সং া  িবষয়ািদ স েক অ ে য় সভায় উপ াপেনর িনিম  মািসক 

িতেবদন রণ।  
০৪. মাদক িবেরাধী অিভযান ও মাবাইল কােটর মািসক িতেবদন। 
০৫. জলািভি ক ই  মামলার মািসক ত  রণ। 
০৬. ফৗজদারী কাযিবিধ-১৮৯৮ এর আওতায় ২০১৫ ও ২০১৬ সন পয  দােয়র ত অিন  মামলার মািসক ত  রণ।  
০৭. স াস ও জ ীবাদ িনেরাধ, মাদকাসি  িনেরাধ এবং বা িববাহ িতেরাধ সং া  চারণা লক সভা/উঠান বঠক আেয়াজেনর মািসক 

িতেবদন রণ। 
০৮. িবভাগীয় আইন- লা কিম র সভা 
০৯. আইন- লা সং া  িবভাগীয় কার কিম র সভা 
১০. িবভাগীয় কিমশনারগেণর সােথ আইন- লা এবং জনিনরাপ া িবভাগ স িকত সভার কাযিববরণীর বা বায়ন অ গিত রণ। 
১১. আইন- লা সং া  মি সভা কিম র সভার কাযিববরণীর বা বায়ন অ গিত রণ। 
১২. জাতীয় সংসদ িনবাচন সং া । 
১৩. মাদক  সং া  িবষয়ািদ। 
১৪. ন িত দমন ও িতেরাধ সং া । 
১৫. জিয়তা সং া  কায ম। 
১৬. নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধ সং া । 
১৭. মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় সং া । 
১৮. স াস ও নাশকতা িতেরাধ সং া । 
১৯. চারাচালান সং া  যাবতীয় কায ম।  
২০. জ  িনব ন, যৗ ক ও বা  িববাহ সং া  িবষয়ািদ 
২১. পররা  ম ণালয় সং া  িবিবধ প ালাপ 
২২. শকাতর /চা কর ঘটনার িতেবদন রণ।  
২৩. বাংলােদশ ভারত সীমা  সং া  িবষয় 



২৪. ত িবচার াই নাল সং া  িবষয়ািদ 
২৫. িলবষেণর িনবাহী তদ  সং া  িতেবদন রণ 
২৬. সােকল/থানা/ িলশ ফািড় সং া  িবষয়ািদ 
২৭. ভা া অিধকার সংর ণ সং া  িবষয়ািদ 
২৮. িলেশর বািষক শাসিনক িতেবদন িবষয়ািদ 
২৯. আ িলক সড়ক পিরবহন সং া   
৩০. আ : জলা ট পারিমট সং া   
৩১. ইভ িজং িতেরােধ মাবাইল কাট পিরচালনার িতেবদন 
৩২. সীমাে  চক পা  ও গবািদ প র  কিরেডার াপন সং া  িবষয় 
৩৩. মািসক মাবাইল কাট পিরচালনা িতেবদন 
৩৪. মাবাইল কােটর আওতায় দােয়র ত আিপল মামলার িববরণ 
৩৫. কারাবি  িশ  িকেশারেদর মািসক িতেবদন সং া  িবষয়ািদ 
৩৬. বসরকাির কারা পিরদশক িনেয়াগ সং া  িবষয়ািদ 
৩৭. কারাগাের আটক ব ীেদর িবষেয় প ালাপ সং া  িবষয় 
৩৮. িশ  আইন, ২০১৩ অ যায়ী িনধািরত ছেক ত  রণ সং া  নিথ 
৩৯. রা  ম ণালয়, র া সবা িবভােগ কিমশনারগেণর সম য় সভা সং া  কায ম  
৪০. সাধারণ শাখা-২ এর ডাক িরিসভ ও িবতরণ।  
৪১. হরতােল ত  রণ সং া  কায ম ।   
 

 
 
আই িস  শাখা 

 
০১. নাগিরক সবায় উ াবন সং া     
০২. িবভাগীয় ইেনােভশন ম গঠন ও কায ম সং া   
০৩. সা াল িমিডয়া সংলাপ 
০৪. উ াবন সং িত িবকােশ ম িরং িবষয়ক িশ ণ  
০৫. িবভাগীয় ত  বাতায়ন/ওেয়ব পাটাল সং া  
০৬. িবভাগীয় পযােয় ইেনােভশন সােকল 
০৭. আইিস  িবষয়ক সিমনার/ওয়াকশপ/ মলা সং া  
০৮. িবভাগীয় পযােয় িডিজটাল উ াবনী মলা 
০৯. জাতীয় শাসন ায়ন কাঠােমা (NGAF) সং া  কমশালা 
১০. ই-গভেন  সং া  
১১. াশনাল ই-সািভস িসে ম াপন ও বা বায়ন সং া  
১২. নটওয়ািক সং া  কায ম 
১৩. আইিস  সং া  প ালাপ 
১৪. জাতীয় ত  ও যাগােযাগ ি  নীিতমালা ২০০৯ সং া  
১৫. িডিজটাল প িতেত নিথ ব াপনা সং া  
১৬. িভিডও কনফােরি ং সং া  
১৭. কি উটার, ফেটাকিপ মিশন, ফ া  মিশন   মরামত, য় ও সংর ণ সং া  কায ম।  
১৮. ই-নিথ সং া  কায ম 
১৯. জলা াি ং সং া  কায ম।  
২০. ই নিথর এডিমন িহেসেব এ কাযালেয়র ই-নিথর সািবক কায ম করা।  
 
  পিরদশন ও ায়ন সল এবং সম য় 
 
০১. িবিভ  দশন/পিরদশন িতেবদন সং া । 
০২. িবিভ  দশন/পিরদশন িতেবদন এবং অ া  িতেবদেনর ম ে র পযােলাচনা ও সারসংে প উপ াপণ।  
০৩. সম য় সং া  কাজ।  
 
২। িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র কায ম: 
 
২.০।  সং াপন শাখা 

 



২.১ বািষক কমস াদন ইউিনট: 
 
 
২.১.১) িবভাগীয় এিপএ এবং এিপএ েমর সভা সং া  ত : 
 

িমক িবষয় সভার সং া ম  
০১ িবভাগীয় এিপএ কিম র সভা ০৪ ম িভিডও কনফাের  মা েম 
০২ এিপএ েমর সভা  ১২ ১১  সরাসির, ০১  ম মা েম 

 
২.১.২) এিপএ িশ ণ সং া  ত : 
 

িমক িবষয় িশ ণ 
সং া 

িশ েণর তািরখ অংশ হণকারীর 
সং া 

ম  

০১ এিপএ সং া  িবভাগীয় ও জলা 
পযােয়র কমকতাগেণর িশ ণ 

০১ ০৭ ন ২০২১ ৪৬ ম িভিডও 
কনফাের  মা েম 

০২ এিপএ সং া  এ কাযালেয়র 
কমকতা/কমচারীগেণর িশ ণ 

০২ ৩১ িডেস র ২০২০ 
০৩ জা য়াির ২০২১ 

২৭ সরাসির 

 
২.১.৩) এিপএ েণাদনা া  কমকতা/কমচারী: 
 

িমক কমকতা/কমচারীর নাম পদিব  কম ল 
০১ বগম সিকনা আ ার সহকারী কিমশনার িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 
০২ জনাব িদলীপ মার রায় স ট া িরক কাম কি উটার অপােরটর িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

 
২.১.৪) জলাস েহর বািষক কমস াদন ি র ড়া  ায়ন (২০২০-২১ অথবছর) 

 

িমক  
 

জলার নাম  অিজত ার 
অ পািতক হাের ১০০ 
ন ের া  ড়া  ার 

০১ হিবগ  
 

৮৬.৪৩ 
 

৯৪.৯৭ 

০২ িসেলট 
 

৬৮.৩২ 
 

৭৪.২৬ 

০৩ মৗলভীবাজার 
 

৬৮ 
 

৭৩.৯১ 

০৪ নামগ   
 

৪৬.৪৩ 
 

৫১.৫৮ 

 
২.২ াচার ইউিনট 
 
২.২.১)  াচার ফাকাল পেয়  কমকতা ও িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা:  
 

িমক ফাকাল পেয়  কমকতার নাম ও পদিব িবক  ফাকাল পেয়  কমকতার নাম ও পদিব 
০১ বগম নাসিরন চৗ রী 

পিরিচিত ন র: ১৭৯০২ 
সহকারী কিমশনার (সং াপন শাখা) 
টিলেফান: +৮৮০২৯৯৬৬৪৩৪৩১ 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৭৭৯৪৪৪৮ 

ই- মইল: acestdivcomsylhet@mopa.gov.bd 

জনাব মাঃ আিন র রহমান খান 
পিরিচিত ন র: ১৮৪৫১ 
সহকারী কিমশনার (সাধারণ শাখা-১) 
টিলেফান: +৮৮০২-৯৯৬৬৪৩২৬৮ 
মাবাইল: +৮৮০১৭২১০৮১৯১৮ 

ই- মইল: divcomsylhetgeneral@gmail.com 
 
২.২.২) িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট- এর নিতকতা কিম : 
 

িমক কমকতার নাম ও পদিব ম  
০১ িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট আ ায়ক 
০২ অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট সদ  



০৩ উপপিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট সদ  
০৪ সহকারী কিমশনার, রাজ  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট সদ  
০৫ সহকারী কিমশনার, সং াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট সদ  সিচব 

 
২.২.৩) িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট- এর নিতকতা কিম র সভা অ ান : 

(ক) ৩১ আগ  ২০২০ 
(খ) ২৯ অে াবর ২০২০ 
(গ) ২৮ মাচ ২০২১ 
(ঘ) ১৩ ন ২০২১ 

 
২.২.৪) ২০২০-২১ অথবছেরর াচার র ার : 
 

াচার র ােরর 
ক াটাগির 

র ার া  কমচারীর নাম, পদিব ও পিরিচিত ন র 

িবভাগীয় কাযালেয়র 
কমচারী 

১। জনাব মাঃ ফজ ল কবীর, পিরিচিত ন র: ৫৯৬২ 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), িসেলট 
২। জনাব অ  চ  
স টিলিপকার-কাম-কি উটার অপােরটর 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট। 

জলা কাযালেয়র ধান জনাব মীর নািহদ আহসান, পিরিচিত ন র: ১৫২২৪ 
জলা শাসক, মৗলভীবাজার 

 
২.২.৫) জলা শাসেকর কাযালয়স েহর ২০২০-২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার ড়া  ায়ন: 
 

িমক অিফেসর নাম া  ন র 
০১ জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট ৩৭.৮৫ 
০২ জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ  ৩৯.১১ 
০৩ জলা শাসেকর কাযালয়, হিবগ  ৭৩.৯৫ 
০৪ জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার ৫৪.৩৯ 

 
 
২.৩  ত  অিধকার ইউিনট: 
 
২.৩.১) ত  অিধকার আইন-২০০৯ এর আওতায় ত  াি র আেবদন সং া  ত  : 
 

ত  াি র আেবদন 
সং া 

সরবরাহ ত তে র 
সং া 

সরবরাহ করা হয়িন 
এমন তে র সং া 

ত  সরবরাহ না করার 
কারণ 

ম   

০৪ ০৩ ০১ ত  দানকারী ইউিনট 
এ কাযালয় না হওয়ায় 

ত  সরবরাহ করা 
যায়িন। 

 

 

২.৩.২) আিপল আেবদন সং া : 

দােয়র ত আিপেলর সং া িন ি ত আিপেলর সং া আেদেশর িব ে  ত  কিমশেন 
দােয়র ত আিপেলর সং া 

ম   

০১ ০১ নাই  

 
২.৩.৩)  ত  অিধকার বা বায়েন অেব ণ ( পারিভশন) ও পিরবী ণ িবভাগীয় কিম র সভা: 
  

িমক সভা অ ােনর তািরখ ম  



০১ ২৬.০৮.২০২০  
০২ ২৭.১০.২০২০  
০৩ ২৯.১২.২০২০  
০৪ ২৮.০২.২০২১  
০৫ ২৭.০৬.২০২১  

 
 
 
 
২.৪ অিভেযাগ িতকার ব াপনা ইউিনট: 
 
২.৪.১) অিভেযাগ িতকার ব াপনা সং া  িতেবদেনর সারসংে প: 
 
মােসর নাম িবেবচ  মােস া  অিভেযােগর 

সং া 
ববত  

মােসর 
জর 

মাট 
অিভেযাগ 

(১+২+৩+৪) 

অ  
দ ের 

িরত 

িবেবচ  মােস 
িন ি ত 
অিভেযাগ 

চলমান অিভেযাগ 
অিভেযাগ িন ি র 

হার 
(িন ি ত X ১০০/ 

(* মাট 
িন ি েযা  
অিভেযাগ)) 

ওেয়ব 
সাইেটর 
মা েম 

চিলত 
প িতেত 

েণািদত 
ভােব হীত 

িনধািরত 
সময় 

অিত া  
হয়িন 

িনধািরত 
সময় 

অিত া  
হেয়েছ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 
লাই/২০ ১ ০ ০ ৭ ৮ ০ ০ ১ ৭ ০.০০% 

আগ /২০ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 
সে র/২০ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 

অে াবর/২০ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 
নেভ র/২০ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 
িডেস র/২০ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 
জা য়াির/২১ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 
ফ য়াির/২১ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 

মাচ/২১ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 
এি ল/২১ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 
ম/২১ ০ ০ ০ ৮ ৮ ০ ০ ০ ৮ ০.০০% 
ন/২১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০.০০% 

সবেমাট ১ ০ ০ ৭ ৮ ০ ০ ১ ৭ ০.০০% 
*িন ি েযা  অিভেযাগ = মাট অিভেযাগ (কলাম ৫) – [িনধািরত সময় অিত া  হয়িন এমন চলমান অিভেযাগ (কলাম ৮) + অ  দ ের 

িরত (কলাম ৬)] 
 
২.৪.২) অিভেযাগ িতকার ব াপনা সং া  আিপল িন ি র সারসংে প: 
 
মােসর নাম 

িবেবচ  মােস া  
আিপেলর সং া 

ববত  
মােসর জর 

মাট আিপল 
(২+৩) 

িবেবচ  মােস 
িন ি ত 

আিপেলর সং া 

চলমান আিপেলর সং া 
আিপল 

িন ি র হার 
িনধািরত সময় 
অিত া  হয়িন 

িনধািরত সময় 
অিত া  হেয়েছ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
লাই/২০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 

আগ /২০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 
সে র/২০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 

অে াবর/২০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 
নেভ র/২০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 
িডেস র/২০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 
জা য়াির/২১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 
ফ য়াির/২১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 

মাচ/২১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 
এি ল/২১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 
ম/২১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% 



ন/২১ ১ ০ ১ ১ ০ ০ ১০০% 
সবেমাট ১ ০ ১ ১ ০ ০ ১০০% 
 
 



২.৫ িস েজন চাটার ইউিনট 
 
 

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট। 
www.sylhetdiv.gov.bd 

 
সবা দান িত িত (িস েজ  স চাটার) 

১. িভশন ও িমশন: 

পক  (Vision): দ  ও কাযকর মাঠ শাসন। 
 
অিভল  (Mission):িনেয়াগ, িশ ণ, ািত ািনক স মতা ি  ও মানব স েদর কাযকর বহার িনি তকরেণর মা েম এক  দ , সবা খী ও জবাবিদিহতা লক জনবা ব মাঠ শাসন 

গেড় তালা।  
 

সং াপন ও নজারত শাখা 
০১। আভ রীণ সবা : 
 

িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  / 
আেবদন ফরম াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
০১ এ কাযালেয়র ৩য় ও ৪থ 

িণর কমচারীেদর 
সরাসির িনেয়াগ সং া  

ছাড়প  
পাওয়ার ০১ 

বছেরর 
মে  

কািশত িব ি র শত মাতােবক 
িনধািরত ফরেম আেবদন। 

০১. এ কাযালেয়র 
ওেয়বসাইট ও  ড । 

০২.forms.gov.bd 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  / 
আেবদন ফরম াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০২ সাধারণ ভিব  তহিবল 
হেত অি ম ম র 

০৩ িদন ০১. সাধারণ ভিব  তহিবল ফরেম 
আেবদন। 

০২.  িজিপএফ এর িহসাব। 

ফরমস ও শনাির শাখা 
( নজারত) 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৩ অিতির  বয়স মাজন 
সং া  

- ১. এসএসিস সনদ 
২. জ  িনব ন 
৩. জাতীয় পিরচয়প  

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৪ পনশন (কমচারীেদর 
িনেজর অবসর হেণর 

ে ) 

৪০ (চি শ) 
কায িদবস 

১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে   সািভস ক 
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ  
৩. ত ািশত শষ বতনের ত য়ন প  
৪. পনশন আেবদন ফরম২.১ 
৫. পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর 

০১.  ইএলিপিস একাউ স 
অিফস, সািভস রকড ও 
না দাবী সনদ এ কাযালয় 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  / 
আেবদন ফরম াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
সত ািয়ত রি ন ছিব  
৬. া  পনশেনর বধ উ রািধকার  ঘাষণা 
প  
৭. ন না া র ও হােতর প চ  আ েলর ছাপ 
৮. না-দাবী ত য়ন প  
৯. পনশন ম ির আেদশ 
১০. সরকারী পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকার 
প  
১১. পনশন ম ির আেদশ 
১২. সরকারী পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকার 
প  

০২.forms.gov.bd ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৫ পািরবািরক পনশন  
( পনশন ম িরর েবই 
পনশনােরর  হেল) 

৩০ িদন ০১.  নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক 
০২.  িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ  
০৩.   শষ বতেনর ত য়ন প  
০৪.  পািরবািরক পনশেনর আেবদন ফরম ২.১ 
০৫.    ০৩কিপ কের স  তালা পাসেপাট  ও 

া  সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
০৬.  উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ 
সা িফেকট  
০৭.  ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 
০৮.  অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও  
আ েতািষক উে ালন করার জ  মতাপ  অপণ 
সনদ  
০৯.িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান/কাউি লর ক ক দ   সনদ প  

১০.  না-দাবী ত য়ন প  
১১.  পনশন ম ির আেদশ 

০১. ইএলিপিস একাউ স 
অিফস, সািভস রকড ও 
না দাবী সনদ এ কাযালয় 

০২.forms.gov.bd 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৬ পািরবািরক পনশন  
(অবসরভাতা ভাগরত 
অব ায় পনশনেভাগীর 

 হেল) 

৪০ (চি শ) 
কায িদবস 

০১.  পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২ 
০২.  ০৩কিপ কের স  তালা পাসেপাট সাইেজর 
ও া  সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
০৩.  উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ 
সা িফেকট  
০৪.  ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ. 

০১.  ইএলিপিস একাউ স 
অিফস, সািভস রকড ও 
না দাবী সনদ এ কাযালয় 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  / 
আেবদন ফরম াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
০৫.  অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা 
ওআ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ 
সনদ   
০৬.  িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান/ কাউি লর ক ক দ    সনদ 

প  
০৭.  িপিপও এবং িড-হাফ 

 

 

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৭ কমচারীেদর ক াণ বাড 
হেত আিথক সাহা  

দােনর আেবদন রণ 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

০১.   ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর 
জ   আেবদন ফরম 
০২.  পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন 
ছিব ১ কিপ 
০৩.  কম েলর বতেনর ত য়ন প  
০৪.  সংি  আেবদেনর িবষেয়র সংি  
কগজ-পে র ল কিপ 
০৫.  ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  
পাওয়ারদািবদারেদর ন না া র 

০১. bkkb.gov.bd 

০২.forms.gov.bd 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৮ চা িররত অব ায় ত 
কমচারীর পিরবারেক 
আিথক সাহাে র 
আেবদন রণ 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

০১.   ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ   
আেবদন ফরম 
০২.  ০১ (এক) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত রি ন ছিব 
০৩.  অবসর হেণর আেদশপ  
০৪.  ওয়ািরশ সনদ প  
০৫.  কমকতা/কমচারীর  সনদ প  
০৬.  নাগিরক  সনদ প  
০৭.  ীর ে  নরায় িববাহ না হওয়ার এবং 
ক া ও ভি র ে  িববাহ না হওয়ার সনদ প  
০৮.  আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ  

মতাপ  
০৯.  শষ বতেনর ত য়নপ  
১০.  ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার 
দািবদারেদর ন না া র 

০১. bkkb.gov.bd 

০২.forms.gov.bd 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  / 
আেবদন ফরম াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
০৯ কমচারীেদর হ িনমাণ, 

মরামত, কি উটার ও 
মাটরসাইেকল অ ীম 

ঋণ ম র 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন   
২. কমকতা ক ক িত িত ও 
জািমননামা 
৩. ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  
ি নামা 

১. এ কাযালেয়র সং াপন 
শাখা 
২. সংি  কমকতা 
৩. যেকান া  
ভ ার 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১০ িবিভ  পদ 
ম রী/অ েমাদন সং া  

াব জন শাসন 
ম ণালেয় রণ 

 

০৭ িদন ম ণালেয়র চািহদা মাতােবক ছক প  
ইত ািদ রণ। 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১১ কমকতা/কমচারীেদর 
বতন ও িবিভ  ভাতািদ 

অ েমাদন 

 

০৭ িদন সািভস রকড এ কাযালেয়র সংি  
শাখা 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১২ শনারী মালামাল 
সরবরাহ ও লাইে রী  

তাৎ িণক চািহদাপ  - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  / 
আেবদন ফরম াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
থেক বই সরবরাহ 

সং া  
ম ন রঃ ২০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 
ই- মইল  

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৩ াফ িরিভউ সভার 
কাযপ  ও কাযিববরণী  

ত 

০১ মাস পর 
পর 

- - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৪ কমচারীেদর িপ.আর.এল 
, অিজত , াি  
িবেনাদন , িত  
ম ির 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. িপ.আর.এল-সাদা কাগেজ আেবদন ও 
চা িরর খিতয়ান বিহ   
২. অিজত, শাি  িবেনাদন -  িনধািরত 
ফরম নং ৪০  
৩. িত -সাদা কাগেজ আেবদন ও 
ডা ারী সনদপ   

০১. এ কাযালেয়র সং াপন 
শাখা 

০২. একাউ স অিফস 

০২.forms.gov.bd 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৫ কমচারীেদর চা ির 
ায়ীকরণ 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন 
২. িনেয়াগপ  
৩. যাগদানপ  

আেবদনকারীর িনজ 
উে ােগ  
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  / 
আেবদন ফরম াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
ই- মইল  

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৬ উ  িশ া হেণর অ মিত 
স িকত কায ম 

(৩য় ও ৪থ িণর কমচারী) 

 

০৩ িদন িব ািরত বণনাসহ সাদা কাগেজ আেবদন   আেবদনকারীর িনজ 
উে ােগ সং হ 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৭ উ তন ক প  ক ক 
চািহত সং াপন িবষয়ক 
ত  রণ 

চািহত 
িনধািরত 

সময় 

- - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৮ এ কাযালেয়র রা া/ভবন 
মরামত সং া  াব 

রণ 

০৩ িদন - - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  / 
আেবদন ফরম াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৯ কমচারীেদর েযাগ 
িবধা সং া  াব 

জন শাসন ম ণালেয় 
রণ 

০৩ িদন - - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

২০ এ কাযালেয় কমরত 
কমচারীেদর ি গত 
নিথ, চা ির বিহ এবং 
এিসআর সংর ণ 

- - সংি  দ র িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

২১ নিমি ক  ম র 
সং া  

০১ িদন 

 

 াথ র আেবদন - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  / 
আেবদন ফরম াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 

 

 

২. নাগিরক সবা: 

িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন সেবা  
সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজপ  
/ আেবদন ফরম াি   

ান 
 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
০১ িসিডউল হণ, িব য় ও 

িপং সং া  
প  াি র ০১ 
কাযিদবেসর মে  
উপ াপণ করা হয়।  

দরপ  িব াপনকারী িসিডউল 
অিফস/সরবরাহ সােপে  অ  
কাযালয় 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 
 
৩. দা িরক/ ািত ািনক সবাস হ 
 

িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
০১ জলা শাসকেদর মন ভাতা িবল 

অ েমাদন 
০৩ িদন আেবদনপ  এবং মণ 

িববরণী সংেযাজন।   
- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 
ম ন রঃ ২০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 
ই- মইল  

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 
 
 

০২ িবভাগীয় মামলার আপীল হণ ও িন ি  ০৩ মাস িন  আদালেতর রােয়র 
কিপসহ আেবদন এবং িন  
আদালেতর কস রকড।  

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৩ পিরদশন/দশন িতেবদন ত/ রণ ১০ িদন * - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৪ ৩য় ও ৪থ নীর কমচারীেদর িব ে  
অিভেযাগ 

০৭ িদন অিভেযাগপ  - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৫ ৩য় ও ৪থ নীর কমচারীেদর আ ঃেজলা 
বদিল 

০৩ িদন আেবদেনর সােথ সংি  
কাগজ ািদ 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৬ উ তন ক প  ক ক চািহত সং াপন 
িবষয়ক ত  রণ 

উ তন ক প  
ক ক দ  

সময় 

চািহদা মাতােবক  িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
০৭ িনবাচন বােডর মা েম পেদা িত/সরাসির 

িনেয়ােগর জ  াথ  বাছাই 
- সংি  দ েরর িনেয়াগ 

িবিধ অ যায়ী 
 িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 
ম ন রঃ ২০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 
ই- মইল  

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৮ িবিভ  ধরেনর আেবদন পািরশসহ ম ণালেয় 
অ ায়ণ 

০৩ িদন আেবদেনর সােথ সংি  
কাগজপ ািদ 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৯ উপেজলা িনবাহী অিফসারেদর 
পদায়ন/বদিল 

০৩ িদন কমকতা করণ 
সােপে   পেদর 
িবপরীেত নীিতমালা 
অ সরণ েম কমকতা 
পদায়ন 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১০ িবভাগীয় কিমশনার অিফেস কমরত 
উপসিচব ও ত  কমকতার মািসক 

ম ণালয় ক ক 
িনধািরত 

- - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
হালনাগাদ ত  তািরেখর মে  ম ন রঃ ২০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 
ই- মইল  

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১১ িসিনয়র সহকারী সিচব/উপ-সিচব/ -
সিচব পযােয়র কমকতােদর িবিভ  িশ ণ 
কােস মেনানয়ন দান 

০৩  িদন িশ ণ িত ান ক ক 
চািহত কাগজপ   

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১২ অিতির   জলা শাসক/উপেজলা িনবাহী 
অিফসারেদর াি  িবেনাদন ও অিজত  
ম র। 

০৩ িদন র ত য়ন , িনধািরত 
ফরেম আেবদন দািখল 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৩ সহকারী কিমশনার ( িম) গেণর িবিভ  
আেবদন প  অ ায়ণ। 

০৩ িদন আেবদনকারী ক ক 
আেবদেনর সােথ সং  
কাগজপ ।  

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
ই- মইল  

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৪ জন শাসন ম ণালয় ক ক এ িবভােগ 
ত কমকতােদর আ ঃেজলা বদিল 

০১ িদন - - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৫ জন শাসন ম ণালেয় িবভাগীয় 
কিমশনারগেণর সােথ অ ি ত সম য় 
সভার কাযপ  ত। 

০১ িদন কাযিববরণী মাতােবক - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৬ িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী 
কিমশনার এর অ েল জলা 

ািজে টেদর াবমেত ফৗজদারী 
কাযিবিধ/ মাবাইল কাট আইন ২০০৯ এর 
আওতায় মতা অপেণর াব জন শাসন 
ম ণালেয় রণ 

০৩ িদন সংি  নীিতমালা 
মাতােবক 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৭ ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা এবং জাতীয় 
িনবাচন উপলে  িনবাহী ািজে ট 
িনেয়ােগর াব জন শাসন ম ণালেয় 

রণ 

০১ িদন জলা শাসেকর কাযালয় 
থেক াব াি  

সােপে ।  

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৮ জলাওয়ারী িনবাহী ািজে টেদর মািসক 
িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রণ 

িনধািরত 
তািরেখর মে  

সরবরাহ ত ছক মাতােবক  - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৯ িনবাহী ািজে টগেণর টীকা নী  অ েমাদন ০৩ িদন িবিধ মাতােবক িজত - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

২০ িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী 
কিমশনারগেণর চা ির ায়ীকরেণর াব, 
আ ঃিবভাগীয় বদিলর াব এবং 
 বিহঃবাংলােদশ অিজত , আ জািতক 
পাসেপাট হেণ অনাপি  সনদ াি র িবষেয় 
ম ণালেয় াব রণ 

০১ িদন িনেয়াগ িবিধ অ সাের 
কাগজপ  সংেযাজন  

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

২১ িসিনয়র সহকারী কিমশনার/ সহকারী 
কিমশনারেদর িশ ণ সং া  

িনধািরত 
তািরেখর মে  

াব মাতােবক।  - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সং াপন) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ২০৩ 
ফান:০৮২১-৮৪০০২২ 

ই- মইল  
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সাধারণ শাখা 
০১। অভ রীণ সবা  

িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ অিডট আপি  িন ি র াব রণ ০৭ িদন  ১। িবভাগাধীন জলা 

শাসেকর কাযালয় হেত 
া  িতেবদন 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০২ েযাগ ব াপনা ও াণ িবতরণ ০৩ িদন ১। দািখল ত আেবদন 
২। আেবদেনর সােথ 
সংি  মাণক (যিদ 
থােক) 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 



divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 

 

০২। নাগিরক সবা  

িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ বসরকারী কারা পিরদশক/অৈবতিনক 

ধম য় িশ ক িনেয়ােগর অ েমাদন 
০৭ িদন ১। জল কােডর 

৫৬(১) ও ৫৬(২) 
িবিধেমাতােবক 
জলা শাসক ক ক 

িরত তািলকা  

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০২ িশ া িবষয়ক নানা অিভেযােগর ি েত 
ব া হণ। 

০৭ িদন ১। দািখল ত 
আেবদন 
২। আেবদেনর সােথ 
সংি  মাণক (যিদ 
থােক) 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০৩ আ িলক সড়ক পিরবহণ সং া  িবিবধ 

দাবীনামা বা বায়ন। 
সভার 

িস াে র 
ি েত 

১। িবিভ  পিরবহণ 
িমক ফডােরশন 

ক ক দািখল ত 
আেবদন। 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 

০৪ নারী অিধকার উ য়ন িনি তকরেণ 
যৗ েকর িব ে  সামািজক আে ালন 
জারদারকরণ। 

০৭ িদন নারী অিধকার 
িন তকরেণর লে  
দািখল ত আেবদন 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৫ খা  ও বসা বািণজ ,   সং া  িবিবধ 
দাবীদাওয়া বা বায়ন। 

০৭ িদন  দািখল ত আেবদন। - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৬ বািষক িবভাগীয় ীড়া িতেযািগতা - - - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সাধারণ) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
আেয়াজন। িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৮ 

ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 
 
 
 

০৭ বন ও পিরেবশ িবষয়ক িবিভ  কায ম ০৭ িদন ১. পিরেবশ সংর ণ বা 
ংস সং া  

আেবদনপ  
২.আেবদেনর সােথ 
সংি  মাণক (যিদ 
থােক) 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 

০৩। ািত ািনক সবা  

িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেবা  সময় 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 



(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ িলশ/র াব ক ক িল বষেনর িনবাহী 

তদ  িতেবদন রা  ম নালেয় রণ 
০৭ িদন ১.সংি  জলা হেত 

ঘটনার তদ  িতেবদন 
২. জলা ািজে েটর 

 মতামত। 
 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০২ কারাগাের আটক িশ  িকেশারেদর মািসক 
ত  

িনধািরত 
তািরেখর 

মে  

িবভাগাধীন সকল জলা 
শাসেকর কাযালয় হেত 

সং হীত ত ািদ  

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৩ িবিভ  সং া হেত া  চরাচালান িবেরাধী 
অিভযােন আটক ত মালামােলর ত  

রণ 

িনধািরত 
তািরেখর 

মে  

িবভাগাধীন সকল জলা 
শাসেকর কাযালয় হেত 

সং হীত ত ািদ 
 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৪ মািসক সভার কাযপ  ত; 
ক) আ িলক চারাচালান িনেরাধ কিম র 
সভা। 

সভার 
িনধািরত 

 সংি  কাযালয় হেত 
া  িতেবদনস হ 

- -- সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 



িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেবা  সময় 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
খ) আইন- ংখলা 
কিম র  সভা 
গ) চারাচালান মামলার মিনটিরং কিম র 
সভা 

তািরেখর েব ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৫ আইন লা িবষয়ক তর অপরাধ 
সং া  মািসক িতেবদন রণ 

০৭ িদন   জলা শাসেকর 
কাযালয় হেত া  

িতেবদন। 
 

-- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৬ মি পিরষদ িবভােগ িবভাগীয় 
কিমশনারগেণর সম েয় অ ি ত সভার 
িস া  বা বায়ন  িতেবদন রণ 

৭ িদন   জলা শাসেকর 
কাযালয় হেত া  

িতেবদন। 
 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৭ রা  ম ণালেয় অ ি ত সভার িস া  
বা বায়ন িতেবদন রণ 

৭ িদন িবভাগাধীন সকল জলা 
শাসেকর কাযালয় হেত 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 



িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেবা  সময় 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
া  িতেবদন। িসেলট 

ম ন রঃ ১০৯ 
ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 

ই- মইল- 
divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৮ মি পিরষদ িবভােগ িবভাগীয় কিমশনারগেণর 
সম েয় অ ি ত সভার কাযপ  ত 

৭ িদন িবভাগাধীন সকল জলা 
শাসেকর কাযালয় হেত 
া  অ গিতর িতেবদন 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৯ রা  ম ণালেয় িবভাগীয় কিমশনারগেণর 
সম েয় অ ি ত সভার কাযপ  ত 

৭ িদন িবভাগাধীন সকল জলা 
শাসেকর কাযালয় হেত 
া   বা বায়ন সং া  
িতেবদন 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 



িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেবা  সময় 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১০ জাতীয় চারাচালান িতেরাধ সং া  

সভার কাযপ  ত 
৭ িদন িবভাগাধীন সকল জলা 

শাসেকর কাযালয় হেত 
া  বা বায়ন িতেবদন 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১১ িবভাগ/ জলা পযােয় িডিজটাল বাংলােদশ 
সং া  কায েমর সম য় সাধন। 

০৭ িদন িবভাগাধীন সকল জলা 
শাসেকর কাযালয় হেত 
া  অ গিতর িতেবদন 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১২ িবভাগীয় উ য়ন সম য়  সভা সভার 
িনধািরত 

তািরেখর েব 
কাযপ  ত 

করা হয়। 

১. িবভাগাধীন সকল 
জলা শাসক ও 

িবভাগীয় ধানেদর 
কাযালয় হেত া  
অ গিতর িতেবদন 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 



িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেবা  সময় 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৩ ত িবচার াই নােল মামলা ানা র। ০৭ িদন ১. িনধািরত ছক 
মাতােবক ত , ২. জলা 

কিম র সভার 
কাযিববরণী িস া , 
৩.অিভেযাগ পে র 
ছায়ািলিপ। 
৪.সংি  ঘটনার উপর 
পপার কা ং (যিদ 

থােক) 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৪ মাবাইল কাট পিরচালনা সং া  মািসক 
িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রণ   

০৭ িদন িবভাগাধীন সকল জলা 
শাসেকর কাযালয় হেত 
া  িতেবদন 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৫ মাননীয় ধানম ীর অ ািধকার ক  ও 
িত িত (এক  বািড় এক  খামার)বা বায়ন 

সং া  পাি ক িতেবদন ধানমি র 
কাযালেয় রণ 

০৩ 
কাযিদবেসর 
মে  িন ি  

করা হয়। 

১. িবভাগাধীন সকল 
জলা শাসেকর 

কাযালয় হেত া  
িতেবদন 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 



িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেবা  সময় 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 

প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৬  ফৗজদারী কাযিবিধর আওতায় চলমান 
মামলার িববরণী রণ। 

০৭ তািরেখর 
মে  রণ 
করা হয়। 

১. িবভাগাধীন সকল 
জলা শাসেকর 

কাযালয় হেত া  
িতেবদন 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৭ ন ন থানা ও িলশ ফ ড়ী াপন সং া । ০৭ কাযিদবস ১. িলশ পার ক ক 
সংি  জলা 

ািজে ট, জলা 
ািজে ট হেত 

িডআইিজ র  এবং 
িডআইিজ র  হেত 
িবভাগীয় কিমশনার এর 
মা েম মহা িলশ 
পিরদশক বরাবের 
অ ায়ন 

- - সহকারী কিমশনার (সাধারণ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট 
ম ন রঃ ১০৯ 

ফান:০৮২১-৮৪০০০৫ 
ই- মইল- 

divcomsylhetgeneral@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০৮ 
ফান:০৮২১-৮৪০২০০ 

ই- মইল- 
divcomsylhetestablish@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 



রাজ  শাখা 

০১। অভ রীণ সবা: 
 

িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ কা নেগােদর অিজত /অবসর িত  

অ েমাদন 

 

০৩-০৭ িদন ১. িনধািরত ফরেম 
আেবদন  

  ২.সািভস ক 

৩. না দািব সনদ 

সংি  িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় ও জলা 
শাসেকর 

কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

িবনা ে    সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০২ কা নেগােদর াি  িবেনাদন ও বিহঃ বাংলােদশ 
।  

০৩-০৭ িদন ১. িনধািরত ফরেমর 
আেবদন  

 ২. র িহসাব 

  

সংি  িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় ও জলা 
শাসেকর 

কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

িবনা ে   সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০৩ পনশন ি য়াকরণ, বতেনর সমতাকরণ াব 

ও অ া  শাসিনক কায ম অ েমাদন।  
০৩-০৭ িদন ১.িনধািরত ফরেম   

  আেবদন 
২.,সািভস ক, 
৩.এিসআর  

সংি  িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় ও জলা 
শাসেকর 

কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

িবনা ে   সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০৪ কা নেগা ও রাজ  িবভােগর কমচারীেদর 
িজিপএফ থেক অি ম উে ালন অ েমাদন। 

০৩-০৭ িদন ১. যথাযথ ক পে র 
মা েম পািরশসহ 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন।  

২. ভিব   তহিবেলর 
িহসাব/ি িত/জমা ত 
অেথর িববরণী 

সংি  িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় ও জলা 
শাসেকর 

কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

িবনা ে     সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০৫ কা নেগােদর িব ে  অিভেযাগনামা ও অিভেযাগ 

িববরণী তরী 
১০ িদন - জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
রাজ  শাখা  

ও 
িবভাগীয় 

কিমশনােরর 
কাযালয়  

িবনা ে    সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০৬ রাজ  অিডট আপি  িন ি র াব রণ।  ০৩-১০ িদন 
( যৗি ক 
কারেণ ১৫ 

িদন) 

 ১. সংি  জবাব  
 ২. াংক চালান  
 ৩. াংক চালােনর  
 CTR   
 ৪. ক পে র  
মতামত 

সংি  িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় ও জলা 
শাসেকর 

কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

িবনা ে    সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

 
 
 
 
 
 
 
 



০২। নাগিরক সবা 
 

িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ সায়রাত মহােলর তফিসল সংেশাধন, সায়রাত 

মহােলর ক ােল ার ও ইজারা অ েমাদন 
০৩-০৭ িদন  ১. মৗজা ও াচ 

াপসহ নিথ জন 

 ২. সেরজিমন তদ  
িতেবদন 

সংি  িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় ও জলা 
শাসেকর 

কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

সরকাির 
জলমহাল 

ব াপনা নীিত, 
২০০৯ অ সাের। 

সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০২ ১০ ল  টাকার উে র জলমহােলর ইজারা 
অ েমাদন 

০৩-০৭ িদন 

 

 

 

 

 ১. দরপে র কিপ 
 ২. দরদাতােদর  
 লনা লক িববরণী  
 ৩. জামানেতর চক  
 ৪. উপেজলা/ জলা  
  কিম র সভার  
  কাযিববরণী  
 ৫. পি কা ি   
  সং া  প ।  

সংি  িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় ও জলা 
শাসেকর 

কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

 

সরকাির 
জলমহাল 

ব াপনা নীিত, 
২০০৯ অ সাের। 

 

সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০৩ ন ন হাট বাজার াপন ও রাতন হাট বাজার 

িব করণ। 
০৩-০৭ িদন  ১. মৗজা ও াচ াপসহ 

েয়াজনীয় আ ষি ক 
কাগজপ সহ মামলা 

জন েম   তরী ত  নিথ 
 ২. সেরজিমন তদ  
িরেপাট 
 ৩. াবপ  
 ৪. মৗজা ও     
    াচ াপ 
 ৫. ক পে র 
পািরশ/মতামত 

সংি  িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় ও জলা 
শাসেকর 

কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

সরকাির হাট-
বাজারস েহর 
ইজারা প িত 
ব াপনা আয় 

ব ন নীিতমালা 
অ সাের। 

সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০৪ সরকাির স ি র উপর অবি ত রাতন দালান, 
অ া  মালামাল ও গাছপালা িব েয়র 
অ েমাদন 

১০ িদন 

 

 ১. িনলাম কিম র 
সভার কাযিববরণী 
 ২.   মতামতসহ  
অ েমাদেনর জ  নিথ 
জন ত নিথ 

 ৩. িনলাম িব ি র 
কিপ 
 ৪. দেরর লনা রক 
িববরণী 

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র 

রাজ  শাখা ও 
িবভাগীয় 

কিমশনােরর 
কাযালয়  

িনলাম কিম র 
সভার িস া  
মাতােবক এবং 
িম ম ণালেয়র 
২০/০৫/২০০২ 
ি ঃ তািরেখর 
১৯০(৫০০) নং 

ারেকর 
পিরপ  
মাতােবক 

সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০৫ িবিভ  অিভেযােগর উপর ব া হণ ০৩-০৭ িদন ১. আেবদন  

২. েয়াজনীয় ামািণক 
কাগজপ  (যিদ থােক) 

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র 
রাজ  শাখা  

ও   
িবভাগীয় 

কিমশনােরর 
কাযালয়  

িবনা ে   সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০৬ অিধ হণ মামলায় জলা শাসেকর আেদেশর 
িব ে  আপীল। 

০৭ িদন 

( যৗি ক 
কারেণ আেরা 

১৫ িদন) 

১. কৗ লীর মা েম 
আেবদন  

২.সােপা ং ড েম   

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র 
রাজ  শাখা  

ও 
  িবভাগীয় 

কিমশনােরর 
কাযালয়  

িম অিধ হণ ও 
জা  আইন 

১৯৪৭ অ সাের 
সরকার িনধািরত 

কাট িফ’র 
মা েম 

সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০৭  রাজ  িমস আপীল মামলা িন ি । ০১-০৬ মাস ১. কৗ লীর মা েম 
আেবদন  

২.সােপা ং ড েম  

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

 ও  
 িবভাগীয় 

কিমশনােরর 
কাযালয়  

দওয়ানী 
কাযিবিধ 

অ সাের এবং 
সরকার িনধািরত 

কাট িফ’র 
মা েম 

সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০৮ রাজ  িমস আপীল মামলার জােবদা নকল 
সরবরাহ।  

০১-০৭ িদন 
( যৗি ক 
কারেণ ১৫ 

িদন) 

 ১. কাট িফসহ   
 িনধািরত ফরম নং- 
 ২৮ এ আেবদন  
 ২. েয়াজনীয়   
 সং ক ফািলও   
 সরবরাহকরন  

িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয়, 
িসেলট- এর 
রাজ  শাখা 

দওয়ানী 
কাযিবিধ, সা  
আইন ও রকড 

া য়াল 
অ সাের; ২০/-
টাকার কাট িফ 
স িলত িনধািরত 
আেবদন ফরম, 

নিথ ে  
েয়াজনীয় কাট 
িফ ও ফািলও 

সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

 
০৩। ািত ািনক সবা: 
 

িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 



(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ জলা শাসেকর অ েল এলএ কি েজ ী খাত 

হেত ৫০,০০০/- টাকা  অ েমাদন 
০৭িদন  

( যৗি ক 
কারেণ আেরা 

১৫িদন) 

১. িনধািরত ফরেমেট 
আেবদন এবং চািহত 
টাকার য় া লন  

 ২. চািহদাপ   
 ৩. টাকার পিরমান 

সংি  জলা 
শাসেকর 
কাযালয় 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০২ িসিনয়র সহকারী সিচব/উপ-সিচব/ -সিচব 
পযােয়র কমকতােদর িবিভ  িশ ণ কােস 
মেনানয়ন দান 

০১ িদন  ১. িশ ণ িত ান  
 ক ক চািহত  
 কাগজপ   

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

০৩ মািসক সভার কাযপ /কাযিববরণী তকরণ ০১ িদন কাযিববরণী মাতােবক - িবনা ে  সহকারী কিমশনার (রাজ ) 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন রঃ ৩০৩ 

ফান:০৮২১-৮৪০৬৫০ 
ই- মইল- 

divcomsylhetrevenue@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

ম ন রঃ ৩০১ 
ফান:০৮২১-৮৪০০৬৬ 

ই- মইল- 
divcomsylhetrevenue@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড-৪৬ 

 
 
 



ানীয় সরকার শাখা 

০১। অভ রীণ সবা: 
 

িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/সদ  এবং পৗর 

কাউি লরেদর িবেদশ মেণর অ মিত 
০৭ (সাত) িদন ১। সংি  জলা 

শাসেকর মা েম িরত 
িবভাগীয় কিমশনার বরাবর 
আেবদন। 
২। বেদিশক র িবষেয় 
পৗরসভা/পিরষেদর 

অ েমাদেনর কিপ 
৩। েবর র ত  
৪। থানা থেক ছাড়প । 

িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় 
( ানীয় সরকার 

শাখা) 
 

িফ/চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০২ ইউিনয়ন পিরষদ সিচবেদর বেদিশক  
অ েমাদন 

০৭ (সাত) িদন ১। জলা শাসেকর 
মা েম িনধািরত ফরেম 
আেবদন 
২। সংি  ইউিপ 
চয়ার ান ও উপেজলা 

িনবাহী অিফসােরর 
পািরশ 

৩। েয়াজনীয় ে  
ডা ারী সনদপ  সং  
করেত হেব। 

িবভাগীয় 
কিমশনােরর 

কাযালয় 
( ানীয় সরকার 

শাখা) 
 
 

িফ/চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
 
 

০৩ অিফস কমচারীেদর পাসেপাট ই / নবায়েনর 
ছাড়প  

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১। যথাযত ক পে র 
মা েম আেবদন। 
২। পাসেপােটর NOC 
ফরম রণ। 

১. ানীয় 
সরকার 
শাখা 
২. 

forms.gov
.bd 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৪ পনশন (কমচারীেদর িনেজর অবসর হেণর 
ে ) 

৪০ (চি শ) 
কায িদবস 

১. নন- গেজেটড চা েরেদর 
ে  সািভস ক 

২. িপআরএল-এ গমেনর 
ম িরপ  
৩. ত ািশত শষ বতনের 

ত য়ন প  
৪. পনশন আেবদন ফরম২.১ 
৫. পাসেপাট সাইেজর ও 

া  সাইেজর সত ািয়ত 
রি ন ছিব  
৬. া  পনশেনর বধ 
উ রািধকার ঘাষণা প  
৭. ন না া র ও হােতর প চ  
    আ েলর ছাপ 
৮. না-দাবী ত য়ন প  
৯. পনশন ম ির আেদশ 

১. ানীয় 
সরকার 
শাখা 

২.forms.go
v.bd 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১০. সরকারী পাওনািদ 
পিরেশােধর অ ীকার প  
১১. পনশন ম ির আেদশ 
১২. সরকারী পাওনািদ 
পিরেশােধর অ ীকার প  

০৫ পািরবািরক পনশন  ( পনশন ম িরর েবই 
পনশনােরর  হেল) 

৩০ িদন ০১.  নন- গেজেটড চা েরেদর 
ে  সািভস ক 

০২.  িপআরএল-এ গমেনর 
ম িরপ  
০৩.   শষ বতেনর ত য়ন 
প  
০৪.  পািরবািরক পনশেনর 
আেবদন ফরম ২.১ 
০৫.    ০৩কিপ কের স  
তালা পাসেপাট  ও া  

সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
০৬.  উ রািধকার সনদ প  ও 
নন ািরজ সা িফেকট  
০৭.  ন না া র ও হােতর 
প চ আ েলর ছাপ 
০৮.  অিভভাবক মেনানয়ন 
এবং অবসর ভাতা ও  
আ েতািষক উে ালন করার 
জ  মতাপ  অপণ সনদ  
০৯.িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিন
য়ন পিরষদ 
চয়ার ান/কাউি লর ক ক 
দ   সনদ প  

১০.  না-দাবী ত য়ন প  
১১.  পনশন ম ির আেদশ 

১. ানীয় 
সরকার 
শাখা 
২. 

forms.gov
.bd 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৬ পািরবািরক পনশন  (অবসরভাতা ভাগরত 
অব ায় পনশনেভাগীর  হেল) 

৪০ (চি শ) 
কায িদবস 

০১.  পািরবািরক পনশন 
আেবদন ফরম ২.২ 
০২.  ০৩কিপ কের স  তালা 

১. ানীয় 
সরকার 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
পাসেপাট সাইেজর ও া  
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
০৩.  উ রািধকার সনদ প  ও 
নন ািরজ সা িফেকট  
০৪.  ন না া র ও হােতর 
প চ আ েলর ছাপ. 
০৫.  অিভভাবক মেনানয়ন 
এবং অবসর ভাতা 
ওআ েতািষক উে ালন করার 
জ  মতা অপণ সনদ   
০৬.  
িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ান/ কাউি লর 
ক ক দ    সনদ প  
০৭.  িপিপও এবং িড-হাফ 

শাখা 
২. 

forms.gov
.bd 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৭ কমচারীেদর ক াণ বাড হেত আিথক সাহা  
দােনর আেবদন রণ 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

০১.   ক াণ তহিবেলর 
অ দান ম রীর জ   
আেবদন ফরম 
০২.  পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ 
০৩.  কম েলর বতেনর 

ত য়ন প  
০৪.  সংি  আেবদেনর 
িবষেয়র সংি  কগজ-
পে র ল কিপ 
০৫.  ক াণ তহিবল/ 
যৗথবীমার সাহা  

পাওয়ারদািবদারেদর ন না 
া র 

১. ানীয় 
সরকার 
শাখা 
২.  

forms.gov
.bd 

 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৮ চা িররত অব ায় ত কমচারীর পিরবারেক 
আিথক সাহাে র আেবদন রণ 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

০১.   ক াণ তহিবেলর 
অ দান ম রীর জ   আেবদন 

১. ানীয় 
সরকার 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
ফরম 
০২.  ০১ (এক) কিপ স েতালা 
পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত 
রি ন ছিব 
০৩.  অবসর হেণর 
আেদশপ  
০৪.  ওয়ািরশ সনদ প  
০৫.  কমকতা/কমচারীর  
সনদ প  
০৬.  নাগিরক  সনদ প  
০৭.  ীর ে  নরায় িববাহ 
না হওয়ার এবং ক া ও ভি র 

ে  িববাহ না হওয়ার সনদ 
প  
০৮.  আেবদনকারীেক সকল 
সদ  ক ক দ  মতাপ  
০৯.  শষ বতেনর ত য়নপ  
১০.  ক াণ তহিবল/ 
যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার 

দািবদারেদর ন না া র 

শাখা 
২. 

forms.gov.
bd 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

০৯ কমচারীেদর সাধারণ ভিব  তহিবল হেত  অ ীম 
ম ির 

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

১. িনধািরত ফরেম 
আেবদনপ   
২. িজিপএফ জমার িহসাব  

১. আেবদনকারীর 
িনজ উে ােগ 
২. সংি  

িহসাবর ণ অিফস 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১০ কমচারীেদর িপ.আর.এল , অিজত , াি  
িবেনাদন , িত  ম ির 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. িপ.আর.এল-সাদা 
কাগেজ আেবদন ও 
চা িরর খিতয়ান বিহ   
২. অিজত, শাি  িবেনাদন 

-  িনধািরত ফরম নং 
৪০  
৩. িত -সাদা 
কাগেজ আেবদন ও 
ডা ারী সনদপ   

১. ানীয় 
সরকার 
শাখা 

২. সংি  
িহসাবর ণ 

অিফস 
৩. 

forms.gov
.bd 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১১ কমচারীেদর উ  িশ ার অ মিত দান ০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. িব ািরত বণনাসহ 
সাদা কাগেজ আেবদন   

আেবদনকারীর 
িনজ উে ােগ 

সং হ 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১২ কমচারীেদর হ িনমাণ, মরামত ও 
মাটরসাইেকল অ ীম ঋণ ম র 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন  
২. কমকতা ক ক 

িত িত ও জািমননামা 

১. সংি  
অিফস/সং াপন 

শাখা 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
৩. ৩০০/- টাকার নন-

িডিশয়াল াে  
ি নামা 

২. সংি  
কমকতা 

৩. যেকান 
া  ভ ার 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

১৩ কমচারীেদর চা ির ায়ীকরণ ১৫ (পেনেরা) 
কাযিদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন 
২. িনেয়াগপ  
৩. যাগদানপ  

১.আেবদনকারীর 
িনজ উে ােগ 

২.আেবদনকারীর 
িনজ উে ােগ 

৩. 
আেবদনকারীর 
িনজ উে ােগ 

 

িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 
০২। নাগিরক সবা 



িমক 
ন র 

 

সবার নাম 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  / 

আেবদন ফরম 
াি   ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,  
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ অিভেযাগ িবষেয় তদ  ৬০ (ষাট) িদন ১। িব ািরত বণনাসহ 

আেবদন। 
 

- িফ/ চাজ  পিরচালক, ানীয় সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

িসেলট। 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০২ 

ফান: ০৮২১-৮৪০৭১০ 
ই- মইল: 

directorlgsyl@gmail.com 
জলার কাড- ৩১০০ 

উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

কিমশনার 
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 
ফান: ০৮২১-৮৪০০০২ 

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০ 
ম ন র: ২০১, ভবন নং-০১ 

- : 
divcomsylhet@mopa.gov.bd 
divcomsylhet@gmail.com 

জলার কাড- ৩১০০ 
উপেজলার কাড- ৩১১১ 
অিফিসয়াল কাড- ৪৬ 

 
৩) আওতাধীন দ র/সং া/অ া  ািত ানস েহর িস েজ  স চাটার িল  আকাের  করেত হেব: েযাজ  নয়। 



 
 
৪) আপনার কােছ আমােদর ত াশা: 
 

িমক িত ত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
০১  ও য়ংস ণ আেবদন জমা দান; 
০২ যথাযথ ি য়ায় েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা; 
০৩ েযাজ  ে  মাবাইল মেসজ/ই- মইল কানায় িরত িনেদশনা অ সরণ করা; 
০৪ সা ােতর জ  ধায তািরখ ও সমেয় উপি ত থাকা; 
০৫ সবা হেণর জ  অনাব ক ফান/তদিবর না করা; এবং 
০৬ েয়াজনমত অ া  ত ািদ দান কর। 

 
 
 
৫) অিভেযাগ িতকার ব াপনা (GRS): 
সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কমকতার সে  যাগােযাগ ক ন। তার কাছ থেক সমাধান পাওয়া না গেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন। 

িমক কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 
০১ দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত না পারেল অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) পদিব: অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক) 

ফান: ০২৯৯৬৬৪৩৩৯১ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০১ 

ই- মইল: adldivcomgsylhet@mopa.gov.bd 
ওেয়ব: www.sylhetdiv.gov.bd 

৩০ কাযিদবস 

০২ অিভেযাগ িন ি  কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত না 
পারেল 

আিপল কমকতা পদিব: অিতির  সিচব 
ফান: ০২২২৩৩৫৮৭৫২ 
মাবাইল: ০১৭১৫১২৬৮১৯ 

ই- মইল: gggrb@cabinet.gov.bd 
ওেয়ব: www.cabinet.gov.bd 

২০ কাযিদবস 

০৩ আিপল কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত না পারেল মি পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ 
ব াপনা সল 

মি পিরষদ িবভাগ 
ওেয়ব: www.cabinet.gov.bd 

৬০ কাযিদবস 



২.৬ সাধারণ সং াপন িবষয়াবলী: 
 
২.৬.১) ত উপেজলা িনবাহী অিফসার বদিল/পদায়ন: 
 

িমক ত সং া বদিল/পদায়ন ত  সং া 
০১ ১৪ ১৪ 

 
২.৬.২) ত সহকারী কিমশনার ( িম) বদিল/পদায়ন: 
 

িমক ত সং া বদিল/পদায়ন ত সং া 
০১ ১৫ ১৫ 

 
২.৬.৩) ত িসিনয়র সহকারী কিমশনার/ সহকারী কিমশনার বদিল/পদায়ন: 
 

িমক ত সং া বদিল/পদায়ন ত সং া 
০১ ১৫ ১৫ 

 
২.৬.৪) াফ সভা অ ােনর সং া:  
  

িমক সভার তািরখ ম  
০১ ০২.১১.২০২০  
০২ ১৩.১২.২০২০  
০৩ ০১.০২.২০২১  
০৪ ০১.০৩.২০২১  

 
২.৭ িবভাগীয় িনবাচনী বাড: 
 
২.৭.১) ২০২০-২১ অথবছের িবভাগীয় িনবাচনী বাড, িসেলট ক ক হীত কায েমর ত  : 

 
িমক সভা ন র তািরখ িবষয়স হ 
০১ ০৪/২০২০ ০২.০৯.২০২০ (ক) জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ  ও এর অধীন অিফসস েহর ০১ (এক) জন 

কমচারীেক অিফস পািরনেটনেড  ও ০৮ (আট) জন কমচারীেক উ মান সহকারী 
পেদ পেদা িত দান 
(খ) র  িডআইিজর কাযালয়, িসেলট এর ০১ (এক) জন কমচারীেক অিফস সহকারী-
কাম-কি উটার া িরক পেদ পেদা িত দান 

০২ ০৫/২০২০ ১০.১১.২০২০ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর ০৪ (চার) জন অিফস সহায়কেক েসস 
সাভার পেদ পেদা িত দান 

০৩ ০৬/২০২০ ১৪.১২.২০২০ (ক) িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট-এর ০১ (এক) জন কমচারীেক ধান 
সহকারী পেদ পেদা িত দান 
(খ) জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ  ও এর অধীন অিফসস েহর ০১ (এক) জন 
কমচারীেক ধান সহকারী পেদ, ০১ (এক) জন কমচারীেক িসএকাম-উ মান সহকারী 
পেদ এবং ১১ (এগার) জন কমচারীেক উ মান সহকারী পেদ পেদা িত দান 

০৪ ০১/২০২১ ০২.০৩.২০২১ (ক) িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর ানীয় সরকার শাখার ০১ (এক) জন 
কমচারীেক উ মান সহকারী পেদ পেদা িত দান 
(খ) জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার ও এর অধীন অিফসস েহর ০১ (এক) জন 
কমচারীেক িসএ-কাম-উ মান সহকারী পেদ এবং ০১ (এক) জন কমচারীেক জাির 
িহসাবর ক পেদ পেদা িত দান। 

২.৮ লাইে ির সং া  
 



িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর নীচ তলায় (ক  নং-১১০) এ দ েরর লাইে রী অবি ত। ০১ আগ  ২০১৮ তািরেখ 
লাইে ির  আ িনকায়ন করা হয়। 
 
২.৮.১) লাইে িরেত রি ত বইেয়র ত  : 

 
িমক বইেয়র িববরণ বইেয়র সং া 
০১ আইন ও িবিধ-িবধান িবষয়ক ৮২৪ 
০২ ইিতহাস ও ি েযা  িবষয়ক ২৫৬ 
০৩ িবিবধ  িবষয়ক ১১৪ 
০৪ ধম য় িবষয়ক ১৪৪ 
০৫ অিভধান িবষয়ক ২১১ 
০৬ জীবনী  িবষয়ক ২০৮ 
০৭ সািহত  ও সং িত িবষয়ক ৭৪১ 
০৮ িব ান িবষয়ক ৮১ 

সবেমাট = ২৫৭৯ 
 
২০২০-২০২১ অথ বছের বইপ  ও সামিয়কী খােত া  বরা  হেত ৫৩,৮৭২ (িতপা  হাজার আটশত বাহা র) টাকা িদেয় য় ত ১৬০ 
(একশত ষাট)  বই উপেরা  তািলকায় অ  করা হেয়েছ।  
 
২.৯ প  হণ ইউিনট:  
  
২.৯.১) ক ীয় ডেকেট ২০২০-২১ অথবছের মাট প   া  সং া:  ২৬০৯   
২.৯.২) ই-নিথ কায েমর িরেপাট (০১ লাই, ২০২০ - ৩০ ন, ২০২১):  
 

শাখা নিথর সং া 

মাট নিথ িন ি ত 

মাট 
প জাির 

ডাক িজত নােট 
িন ি  

নােট 
িন ি  

প জািরেত 
িন  নাট মাট 

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় ০ ০ ০ ১১৩২ ১১৩২ ১১৩২ 

সািবক ৩ ৮৭ ৫ ১২৪ ২১৬ ১২৪ 

রাজ  ০ ৯ ১৬ ৮৫ ১১০ ৮৫ 

ানীয় সরকার ০ ০ ০ ২০৫ ২০৫ ২০৫ 

গাপনীয় শাখা ৩ ১৪৯ ৫৩ ০ ২০২ ৭০ 

সং াপন শাখা ২৭ ৪৩৬ ৫৬৪ ২৮৭ ১২৮৭ ১২২১ 

সাধারণ শাখা-১ ১৮ ৪৭৩ ৪৭৪ ২০৫ ১১৫২ ৮৭০ 

সাধারণ শাখা-২ ১৪ ২৭৩ ১৩৯ ১০৬ ৫১৮ ৪০৯ 

রাজ  শাখা ২৭ ৬০৩ ১৮৪ ৩৪৮ ১১৩৫ ৭০৮ 

নজারত শাখা ৪৭ ১৪৮ ৪৬ ৮৮ ২৮২ ১৮৮ 

ানীয় সরকার শাখা ২২ ৩০৪ ৪১১ ১৯৬ ৯১১ ৬৮০ 

আইিস  সল ১৮ ২১২ ৫৪ ৬৯ ৩৩৫ ১৩৬ 



শাখা নিথর সং া 

মাট নিথ িন ি ত 

মাট 
প জাির 

ডাক িজত নােট 
িন ি  

নােট 
িন ি  

প জািরেত 
িন  নাট মাট 

িবভাগীয় িনবাচনী বাড ০ ২৬ ২ ১৩ ৪১ ২৫ 

পিরদশন ও ায়ন সল সম য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

উ য়ন ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
িসেলট। 

১৭৯ ২৭২০ ১৯৪৮ ২৮৫৮ ৭৫২৬ ৫৮৫৩ 

 
 
৩.০ সাধারণ শাখা-১   
 
৩.১) িবভাগীয় পযােয় জলা শাসক সম য় সভা- ১১  
৩.২) িবভাগীয় উ য়ন সম য় সভা- ০৬  
৩.৩) জনগেণর অিভেযাগ / দরখা  া  সং া- ৫০ , িন ি ত ৫০ ।  
৩.৪) ামীণ অবকাঠােমা র নােব ণ সং া  : ২০২০-২০২১ অথবছের আর খােতর া  বরা  ছক মাতােবক িবতরণ করা হয়। 
৩.৪.১) ২০২০-২০২১ অথবছের আর খােতর ১ম িকি র বরা  ও িবভাজন: 

 
ম জলা উপেজলা কে রনাম বরাে র পিরমাণ ম  

০১ িসেলট িসেলট সদর ীন িডসএ াব  ফাউেডশন (িজিডএফ) এর রা  ঘর 
উপকরণ ক  

১,০০,০০০/-  

০২ িসেলট সদর রাজারগ ও উ িব ালেয়র উ য়ন লক ক  ১,০০,০০০/  
০৩ িসেলট সদর জািময়া মহ িদয়া ইসলািময়া মা াসা ও এিতমখানা 

উ য়নন ক  
১,০০,০০০/  

০৪ দি ন রমা িবভাগীয় সদরদ র জােম মসিজেদর উ য়ন লক 
কােজর জ  আিথক অ দান উ য়ন ক  

১,০০,০০০/  

০৫ দি ন রমা িবভাগীয় সদর র, িসেলট এর ব তল ভবেনর (ভবন-
২) িপছেনর অংেশর মা  ভরাট ও ঝাপ ঝাড় পির ার 
করার জ  উ য়ন ক  

১,০০,০০০/  

০৬ দি ন রমা আলম র আবািসক এলাকার লরা া হেত েফসর 
বাড়ীর সংেযাগ রা া  িনমাণ উ য়ন ক  

১,০০,০০০/  

০৭ দি ন রমা লালাবাজার ইউিনয়েনর বােঘরখলা ােমর ডা ার 
রিফ লবারী গং কবর ােনর উ য়ন ক  

২,০০,০০০/-  

০৮ জিকগ  নয়া বাজার হািফিজয়া ইেতদায়ী মা াসা ি তলার 
অস ণ কাজ ও দরজা জানালা িনমাণ ক  

১,০০,০০০/  

০৯ জিকগ  কলাছড়া ইউিনয়েনর িড ী সরকাির াথিমক 
িব ালেয়র উ য়ন ক  

১,০০,০০০/  

১০ জ া র জ া র উপেজলা কমে ে  িবেশষ চািহদা স েদর 
ওয়াস ম িনমাণ ক  

১,৪০,০০০/-  

১১ জ া র িবছনােটক সরকাির াথিমক িব ালেয়র মাঠ ভরাট 
ক  

১,০০,০০০/  

১২ গালাপগ  বরায়া উ  িব ালেয়র উ য়ন ক , লবািড়, 
গালাপগ  

১,০০,০০০/  

১৩ হিবগ  হিবগ  সদর ািত (রা লসাঃ) জােম মসিজদ উ য়ন ক  ১,০০,০০০/  
১৪ হিবগ  সদর উচাইল শা  জিলশআিমন (রহ:) ঈদগাহ, ময়দান উ য়ন ১,০০,০০০/  



ক  
১৫ হিবগ  সদর িবয়াম াবেরটির ল, হিবগ  এর উ য়ন কাজ ক  ২,০০,০০০/-  
১৬ বািনয়াচং বািনয়াচং ০৪ নং দি ণ ইউিনয়েনর অ গত ৫/৬ নং 

জােম মসিজেদর উ য়  ক  
১,০০,০০০/  

১৭ বািনয়াচং বািনয়াচং পরাজখার পাড়া িব া ষণ পাড়া সাবজনীন 
শােন ০১  পাকা র ঘাট িনমােণর উ য়ন ক  

১,০০,০০০/  

১৮ না ঘাট উপেজলা িম অিফেসর স ুেখর রা া িসিস ারা উ য়ন 
ক  

১,০০,০০০/  

১৯ না ঘাট অিফসাস াব, না ঘাট এর আসবাবপ  য় উ য়ন 
ক  

১,০০,০০০/  

২০ না ঘাট না ঘাট উপেজলা ক ীয় জােম মসিজেদর বারা ার 
চাল মরামত ক  

১,০০,০০০/  

২১ না ঘাট না ঘাট আবাদগ ও মহা  মি র উ য়ন ক  ১,০০,০০০/  
২২ নবীগ  জা র মসিজদ িনমাণ কাজ ক  ১,০০,০০০/  
২৩ নবীগ  উপেজলা িম অিফেসর রকড ম সং ার উ য়ন ক  ১,০০,০০০/  
২৪ আজিমরীগ  অিফসাস াব, আজিমরীগ  এর উ য়ন ক  ১,০০,০০০/  
২৫ নামগ  তািহর র উষা- ধীর তা কদার জনক াণ পাঠাগাের িবিভ  

বইপ , আসবাবপ  ও কি উটার য়িনিমে  উ য়ন 
ক  

১,০০,০০০/  

২৬ িদরাই সেম রী গাছতলা হিরনাম সংক তেনর ান উ য়ন 
ক ।  

১,০০,০০০/  

২৭ দায়ারাবাজার িমতালী পাবিলক উ  িব ালেয়র াস ম ও 
আসবাবপ  মরামত উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/  

২৮ জগ াথ র আউশকাি  ইউিনয়েনর তাজ র ােমর শানঘাট 
উ য়ন ক  

১,০০,০০০/  

২৯ জগ াথ র জগ াথ র উপেজলা অিফসাস াব এবং লিডস াব এর 
আিথক অ দান ও উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/  

৩০ িব র িলটলবাড একােডমী এর ণীকে  ব  সরবরাহ 
উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/  

৩১ িব র নপাল-িশ ী-আয তা কদার সৗ জন ক াণ 
পাঠাগাের িবিভ  বইপ , আসবাবপ  ও কি উটার য় 
িনিমে  উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/  

৩২ ধমপাশা ধমপাশা উপেজলা নায়াবন রানী হািফিজয়া মা াসার 
ঘর মরামেতর জ  আিথক অ দােনর আেবদন। 

১,০০,০০০/  

৩৩ মৗলভীবাজার কমলগ  বরদা ভািষনী িত পাঠাগার উ য়ন ক  ১,০০,০০০/  
৩৪ কমলগ  আলীনগর ইউিনয়েনর ছিলম বাজােরর াচীনতম 

শ কর জনেগা ী সাবজনীন গামি েরর উ য়ন ক । 
১,০০,০০০/  

৩৫ কমলগ  মাধব র উ  িব ালেয়র সামেনর মাঠ ভরােটর জ  
উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/  

৩৬ লাউড়া িস  এস মি র এর বাউ ারী দয়াল িনমান উ য়ন 
ক । 

১,০০,০০০/  

৩৭ রাজনগর রাম র মসিজদ উ য়ন ক , রাম র, উ রভাগ. 
রাজনগর, মৗলভীবাজার 

১,১০,০৬০/  

সবেমাট= ঊনচি শ ল  একচি শ হাজার ষাট টাকা মা  ৩৯,৪১,০৬০/  
 



 
৩.৪.২) ২০২০-২০২১ অথবছের আর খােতর ২য় িকি র বরা  ও িবভাজন: 
 
িমক জলার নাম উপেজলার নাম কে র নাম ািবত বরা  ম  
০১ িসেলট জলা িসেলট সদর শখ রােসল িশ  িশ ণ ও নবাসন ক  (বািলকা) 

িশবগ  িসেলট এর আবািসক ভবেন আইিপএস াপন 
ক । 

১,০০,০০০/-  

০২ িসেলট সদর িসেলট িজ াবাজার রানেলন সরকাির কায়াটার এর 
মােঠ মা  ভরাট ও বাউ াির দয়াল মরামত ক । 

১,০০,০০০/-  

০৩ িসেলট সদর মইন উি ন আদশ মিহলা কেলজ, িসেলট এর মাঠ সং ার 
ক । 

১,০০,০০০/-  

০৪ িসেলট সদর িসেলট ডায়ােব ক সিমিতর ডায়ােব ক হাসপাতাল উ য়ন 
ক । 

১,৫০,০০০/-  

০৫ িসেলট সদর িসেলট মহানগর রাজ  সােকল এর অিফস মরামত উ য়ন 
ক । 

২,০০,০০০/-  

০৬ িসেলট সদর জনকার কাি  ন ন মসিজেদর উ য়ন ক  (কাি গ ও)। ১,০০,০০০/-  
০৭ দি ণ রমা জালাল র ইউিনয়েনর সন াম  শানঘােট ( শান লা 

ও শান চাউনী) িনমাণ উ য়ন ক । 
১,০০,০০০/-  

০৮ দি ণ রমা িসেলট িবভাগীয় সদর দ র জােম মসিজদ উ য়ন ক । ১,০০,০০০/-  
০৯ ফ গ  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয় িফিডং কণার 

াপন ক । 
১,০০,০০০/-  

১০ ফ গ  কািসম আলী সরকাির মেডল উ  িব ালেয় ব ব  কণার 
াপন ক । 

১,০০,০০০/-  

১১ ফ গ  মি ক র প ােয়িত কবর ােন মা  ভরাট উ য়ন ক  ১,০০,০০০/-  
১২ িব নাথ িব নাথ কািল রী ােমর বািগচা বাজার    

কালীমি েরর নাট মি র স সারণ ও রা াঘর িনমাণ 
উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/-  

১৩ কা ানগ  কা ানীগ  তিলখাল উ  িব ালেয়র খলার মাঠ ভরাট 
উ য়ন ক । 

১,১৬,০৬০/-  

১৪ গায়াইনঘাট ০১ নং ম র ইউিনয়ন  পাতলীেকানা কি য় জােম 
মসিজদ উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

১৫ বালাগ  বালাগ  উপেজলা অিফসাস াব উ য়ন ক । ১,০০,০০০/-  
১৬ ওসমানীনগর ওসমানীনগর উপেজলা পিরষদ সৗ যবধন ও উ য়ন 

ক । 
১,০০,০০০/-  

১৭ ওসমানীনগর ম লচ ী িনিশকা  সরকাির মেডল উ  িব ালেয় 
লাইে ির িনমাণ উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/-  

১৮ জিকগ  সানাসার শন পি ম জােম মসিজেদর ও খানা িনমাণ 
উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/-  

১৯ নামগ  জলা ছাতক ছাতক, গািব গ - সেদরগ ও ইউিনয়েন ০২ নং ওয়ােডর 
মি ক র গাজীর মাকাম কবর ােন মা  ভরাট উ য়ন 

ক । 

১,০০,০০০/-  

২০ িদরাই বাংলােদশ িফেমইল একােডমী এর ফািণচার িরিপয়ািরং, 
মাঠ, ভবন উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/-  

২১ িদরাই িদরাই কামাল র    িব কমােদব মি েরর সীমানা 
াচীর িনমাণ উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/-  

২২ িদরাই িদরাই সরামংগল ইউিনয়েনর “সরম ল বপাড়া জােম 
মসিজদ” এর িতর া দয়াল িনমাণ উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/-  

২৩ তািহর র ম তািহর র রায়পাড়াি ত কালী মি র সং ার/ মরামত 
সং া  ক । 

১,০০,০০০/-  



২৪ ধমপাশা ধমপাশা উপেজলা শাসেনর িনয় ণাধীন পাবিলক 
লাইে রী সং ার/ মরামত, বই য় ক । 

১,০০,০০০/-  

২৫ শা া হাজী ম  িময়া কেলজ ভবেনর চারপাশ ও মােঠ মা  
ভরাট উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/-  

২৬ হিবগ  জলা হিবগ  সদর ব লা েমর ম ব লা জােম মসিজেদর উ য়ন ক । ১,০০,০০০/-  
২৭ হিবগ  সদর িদ রােজস কােল েরট ল উ য়ন ক । ১,৭৫,০০০/-  
২৮ নবীগ  আ াহ ইসমাইল িহফ ল কারআন এিতমখানায় 

ফািণচার য় ক । 
১,০০,০০০/-  

২৯ নবীগ  নবীগ  উপেজলা জােম মসিজদ উ য়ন ক । ১,০০,০০০/-  
৩০ নবীগ  নবীগ , লভ র জাবায়দা খা ন চৗ রী এিতমখানা 

ফািণচার য় ক । 
১,০০,০০০/-  

৩১ বািনয়াচং বািনয়াচং তাপখানা, কবর ােন মা  ভরাট উ য়ন ক । ১,০০,০০০/-  
৩২ বা বল বা বল উপেজলা িম অিফস এর আপনঘর সং ার সং া  

ক । 
১,০০,০০০/-  

৩৩ মৗলভীবাজার 
জলা 

কমলগ  কমলগ  উপেজলা পিরষেদর ন ন ভবন সংল  িন  মাঠ 
ভরাট ক । 

১,০০,০০০/-  

৩৪ ড়ী ড়ী উপেজলা পিরষদ া েন িনিমত ডাক বাংেলার 
স ুেখর মাঠ ভরাট ক । 

১,০০,০০০/-  

৩৫ ড়ী ড়ী উপেজলা পিরষদ া েন খলার মাঠ উ য়ন ক । ১,০০,০০০/-  
৩৬ লাউড়া লাউড়া মাবারক র কিমউিন  ি িনেকট েয়াজনীয় 

আসবাবপ  সরবরাহ এবং ০১  ক  ও সীমানা াচীর 
িনমাণ সং া  উ য়ন ক । 

১,০০,০০০/-  

৩৭ বড়েলখা বড়েলখা উপেজলা অিফসাস াব উ য়ন ক । ১,০০,০০০/-  

   
মাট ঊনচি শ ল  একচি শ হাজার ষাট টাকা মা  ৩৯,৪১,০৬০/- 

 
 
৩.৪.৩) ২০২০-২০২১ অথবছের আর খােতর ৩য় িকি র বরা  ও িবভাজন: 
 

 
িম

ক 
জলারনাম উপেজলারনাম কে রনাম বরাে র পিরমাণ ম  

০১ িসেলট িসেলট সদর ০৭ নং মাগলগ ও ইউিনয়ন এর দশ াম উ িব ালয় 
উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

০২ দি ণ রমা পত পাড়া ি ত  র াকালী মােয়র মি র িনমাণ 
উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

০৩ বালাগ  বালাগ  উপেজলা ক ীয় শহীদ িমনার সং ার উ য়ন 
ক  

১,০০,০০০/-  

০৪ ওসমানীনগর তাজ র িড ী কেলেজর ণীক  সং ার ও মরামত 
উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

০৫ ওসমানীনগর উপেজলা পিরষেদর ওয়াি য়া মসিজেদর ও খানা ও 
টয়েলট িনমাণ উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

০৬ ওসমানীনগর ওসমানীনগর িচ ামিন সরকারী াথিমক িব ালয় এর 
ল িবি ং কাম সাইে ান স ার এর ছাদ মরামত 

উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

০৭ ফ গ  ফিরজা খা ন উ  িব ালেয় ব ব  কণার াপন উ য়ন 
ক  

১,০০,০০০/-  

০৮ ফ গ  িজববেষ িমহীন ও হহীনেদর জ  আ য়ন কে  
েনজ িসে ম িনমাণ উ য়র ক  

১,০০,০০০/-  

০৯ ফ গ  উপেজলা িম অিফস, ফ গে র এক  জরাজীণ ভবন 
সং ােরর উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  



১০ কা ানীগ  চ ন র গাউ ল আজ মশাহী জােম মসিজদ এর সং ার 
ও অ খানা মরামত উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

১১ নামগ  নামগ  
সদর 

ব ই াহীম র ােমর তানিজল িময়ার বািড় সংল  
রা া মরামত উ য়ন  ক  

২,০০,০০০/  

১২ ছাতক নায়ারাই ইউিপ, বারকাহন ােম ছাতক- দায়ারাবাজার 
রা া হেত মৗলানা িছি ক আহমদ খানসােহেবর বািড় 
পয  রা ায় মা  ভরাট ও গাডওয়াল িনমােণর উ য়ন 

ক  

১,০০,০০০/-  

১৩ ছাতক লায় অবি ত িবন শাহ এর মাজােরর িসিড়র রিলং 
িনমাণ উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

১৪ িদরাই িদরাই চরনারচর ইউিনয়েন াথিমক ও মা িমক 
িব ালেয়র পােশর রা ায় মা  ভরাট উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

১৫ িব র র ি েযা া কমে  ভবেনর সামেন উপেজলার সকল 
বীর ি েযা ােদর নামফলক িনমাণ উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

১৬ িব র র উপেজলা পিরষদ ক া ােস শহীদ িমনার াপন উ য়ন 
ক  

১,০০,০০০/-  

১৭ জগ াথ র জগ াথ র উপেজলা পিরষদ এর িশ পাক এর ন ন 
রাইড াপন সং া  উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

১৮ জগ াথ র জগ াথ র গালস েলর ছা ীেদর জ  এেডােলােস  
কণার (িনরাপদ িকেশারী কণার) উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

১৯ দায়ারাবাজার উপেজলা পিরষদ আদশ িব া িনেকতন এর উ য়ন ক  ১,০০,০০০/-  
২০ ধমপাশা উপেজলা লাইে রী, ধমপাশার উ য়ন ক  ১,০০,০০০/-  
২১ ধমপাশা ধমপাশা িতব ী িব ালেয়র উ য়ন ক  ১,৫০,০০০/-  
২২ শা া উপেজলা পিরষেদর জােম মসিজেদর ও খানা িনমােণর 

উ য়ন ক  
১,০০,০০০/-  

২৩ হিবগ  
 

হিবগ  সদর ১০ নংল র র ইউিপ অ গত উ র চরহা য়া বািলহাটা 
জােম মসিজেদর ভবন িনমাণ ও সং ার সং া  উ য়ন 

ক  

১,০০,০০০/-  

২৪ হিবগ  সদর  উপেজলা পিরষদ জােম মসিজদ সং ার উ য়ন ক  ১,০০,০০০/-  
২৫ হিবগ  সদর িদ রােজস কােল েরট ল উ য়ন ক  ১,৫০,০০০/-  
২৬ না ঘাট সাতছিড় জাতীয় উ ান না ঘাট এর ওয়াচটাওয়ার 

উ য়ন ক  
২,০০,০০০/-  

২৭ মাধব র উপেজলা িম অিফেসর রকড ম সং ারসহ উ য়ন 
 ক  

১,০০,০০০/-  

২৮ মাধব র কািলকা র িম অিফেসর িসিলং ও রংকরণসহ উ য়ন 
ক  

১,০০,৭৫০/-  

২৯ মাধব র মাধব র উপেজলা িশ কলা একােডিমর অবকাঠােমাগত 
উ য়ন ও বা য  য় সং া  উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

৩০ লাখাই রাইিজংসান িক ারগােডন ছা ছা ীেদর জ  ড  
সরবরাহ ও উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

৩১ লাখাই র কমলাময়ী উ  িব ালেয় মাি িমিডয়া ও 
ড টপ কি উটার সরবরাহকরন সং া  উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

৩২ শােয় াগ  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অ ায়ী কাযালেয় পিরত  
ভবন সং ার সং া  উ য়ন ক  

২,০০,০০০/-  

৩৩ নবীগ  উপেজলা পিরষদ িশ  িশ া ও সাং িতক একােডিম এর 
জ  িডিজটাল হািজরা মিশন ও আসবাবপ  য় 
সং া  উ য়ন ক  

১,০০,০০০/-  

৩৪ মৗলভীবাজার কমলগ  কমলগ  আলীনগর ইউিপ নাথ র ােমর শ ানঘেট 
পাকা লা িনমাণ এবং রখনন ও রঘাট িনমাণ 

১,০০,০০০/-  
 



সং া  উ য়ন ক  

৩৫ ড়ী 
বরইতলী ােমর বা িসংহ ও গায়ালবাড়ী ােমরমিন রী 
স দােয়র   মহািব  মি র সং ার ক  

    ১,০০,০০০/- 
 

সব
মাট 

 মাট ঊনচি শ ল  সাতশত প াশ টাকা মা  ৩৯,০০,৭৫০/-  

 
 
 
৩.৫) া  ও পিরবার পিরক না সং া  সভা: কািভড ১৯ পিরি িত িনেয় ০৫  সভা অ ি ত হেয়েছ। 
৩.৬) িশ া ও সং িত িবষয়ক কাযাবলী: মানস ত িশ ার ৫  িতেবদন রণ করা হেয়েছ। 
৩.৭) িষ উ য়ন, সার, বীজ িবতরণ ও খা  সং া  : খা  িবষয়ক ০১  সভা অ ি ত হেয়েছ। 
৩.৮) বসা বািণজ  সং া  : িশ  ম ণালয় ক ক  ১২/০৩/২০২১ তািরেখ কমশালা আেয়ািজত হেয়েছ এবং বসা বািণেজ র ু 
স সারেণর লে  ০৯/০২/২০২১ তািরেখ সিমনার অ ি ত হেয়েছ। 
 
৪.০  সাধারণ শাখা-২  
 
৪.১) িলশ ফািড় ঁ াপন সং া  কায ম :  িলশ ফািড় ঁ াপন সং া  ০১  াব মহা িলশ পিরদশক, ঢাকা বরাবের রণ করা 
হেয়েছ, ০২  াব রণ ি য়াধীন।  
৪.২) আ িলক সড়ক পিরবহন সং া  িবিভ  কায ম : এ িবষয়ক ০৩  সভা অ ি ত হেয়েছ। 
৪.৩) িবভাগীয় পযােয়  জিয়তা িনবাচন সং া  কায ম : িত অথবছের এ সং া  ০১  অ ান আেয়াজন করা হয়। ২১ 
জা য়াির ২০২১ তািরেখ  িবভাগীয় পযােয়  জিয়তা িনবাচন সং া  কায ম হণ করা হেয়েছ। 
৪.৪) িল বষেণর িনবাহী তদ  কায ম : ১০  িল বষেণর িনবাহী তদ  িতেবদন িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভােগ রণ করা 
হেয়েছ। 
৪.৫) আইন- লা িবষয়ক কাযাবলী : আইন- লা িবষয়ক ০৬  সভা অ ি ত হেয়েছ। 
৪.৬) ন িত দমন সং া  : ০১  তদ  কায ম স  করা হেয়েছ। 
৪.৭) চারাচালান িতেরাধ সং া  আ িলক টা েফােসর সভা : ০৬  সভা অ ি ত হেয়েছ। 
 
৫.০ নজারত শাখা: 
 
৫.১ সাধারণ িহসাব ইউিনট : ২০২০-২১ অথবছের এ দ েরর কমকতা/কমচারীগেণর বতন-ভাতািদ শতভাগ ই.এফ. . এর 
মা েম পিরেশাধ করা হয়। 
৫.২ িবিবধ ব াপনা ইউিনট :  
 
৫.২.১) নব যাগদান ত ১৬ জন সহকারী কিমশনার ( িম)গেণর ০১ িদন াপী িবভাগীয় পযােয় “ িম ব াপনা িশ ণ কাস” 
আেয়াজন।  
৫.২.২) নব িনেয়াগ া  ৩৮ তম িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর ২৭ জন কমকতাগেণর জ  ০৫ িদন াপী ওিরেয়ে শন কাস 
আেয়াজন। 
৫.২.৩) নব িনেয়াগ া  ৩৮তম িবিসএস ( শাসন) ক াডােরর ২৭ জন িশ ানিবশ সহকারী কিমশনারগেণর ০১ িদন াপী অ ে য় 
মাবাইল কাট িবষয়ক িশ ণ আেয়াজন। 

৫.২.৪) এ দ ের অ ি ত জন শাসন িশ ণ নীিতমালা অ যায়ী বছের ৬০ ঘ া িশ েণর অংশ িহেসেব এ দ েরর ৪৫ জন 
কমকতা/কমচারীগেণর জ  িশ ণ আেয়াজন। 
৫.৩ ফরমস এ  শনারী ইউিনট :  বাংলােদশ ফরমস এ  শনারী অিফস হেত ২০২০-২১ অথবছের মাট বরা দ ত 
৬২,৫০০/- টাকার িবপরীেত ৪৩,৬৭৬/- টাকার শনারী মালামাল হণ করা হেয়েছ। 
৫.৪ েটাকল ও িবিবধ নজারত ইউিনট : াশনাল িডেফ  কেলজ (এনিডিস), বাংলােদশ ১ িদন াপী ৩৪ জন িশ ণাথ গেণর 
অংশ হেণ অ ি ত সিমনার আেয়াজন। 
৫.৫ ২০২০-২০২১ অথ বছের িবভাগীয় শাসন খােত া  বরা  ও য় িববরণী : 

 
িমক খাত-উপখাত কাড ন র বরাে র পিরমাণ মাট য় সমপণ ত অেথর 

পিরমাণ 
০১ ল বতন (অিফসার) (৩১১১১০১) ৪৫,০০,০০০/- ৩৮,৮৮,২০০/- ৬,১১,৭০০/- 



০২ ল বতন (কমচারী) (৩১১১২০১) ৯০,০০,০০০/- ৭৩,৫৩,০০০/- ১৬,৪৭,০০০/- 
০৩ যাতায়াত ভাতা (৩১১১৩০২) ৩,০০,০০০/- ১,১৫,৫০০/- ১,৮৪,৫০০/- 
০৪ িশ া ভাতা (৩১১১৩০৬) ৩,০০,০০০/- ২,৬৮,০০০/- ৩২,০০০/- 
০৫ বািড় ভাড়া ভাতা (৩১১১৩১০) ৫০,০০,০০০/- ৪৬,৯৮,২০০/- ৩,০১,৮০০/- 
০৬ িচিকৎসা ভাতা (৩১১১৩১১) ১১,০০,০০০/- ৭,৮০,০০০/- ৩,২০,০০০/- 
০৭ মাবাইল/ সলেফান ভাতা (৩১১১৩১২) ১,০০,০০০/- ৪৬,৫০০/- ৫৩,৫০০/- 
০৮ আবািসক টিলেফান নগদায়ন ভাতা  (3111৩১৩) ১,৫0,000/- ১৮,০০০/- ১,৩২,০০০/- 
০৯ িফন ভাতা (৩১১১৩১৪) ১,৫০,০০০/- ৮৪,০০০/- ৬৬,০০০/- 
১০ ধালাই ভাতা (৩১১১৩১৬) ৬০,০০০/- ১৫,৬০০/- ৪৪,৪০০/- 
১১ উৎসব ভাতা (৩১১১৩২৫) ২০,০০,০০০/- ১৮,৯৫,৩০০/- ১,০৪,৭০০/- 
১২ াি  ও িবেনাদন ভাতা (৩১১১৩২৮) ৩,৫০,০০০/- ৩,০৪,০০০/- ৪৬,০০০/- 
১৩ আ ায়ন ভাতা (3111৩৩১) ১,৩৫,০০০/- ১৭,১০০/- ১,১৭,৯০০/- 
১৪ স ানী ভাতা  (3111৩৩২) ৫০,০০০/- ৪৩,৮০০/- ৬,২০০/- 
১৫ বাংলা নববষ ভাতা (3111৩৩৫) 2,00,000/- ১,৮৫,৫০০/- ১৪,৫০০/- 
১৬ র ার (৩২১১১০১) ১,৫৬,১০০/- ১,৫৬,০০০/- ১০০/- 
১৭ আ ায়ন য় (3২11১০৬) ৮,৫0,000/- ৪,৬১,৯৬৮/- ৩,৮৮,০৩২/- 
১৮ সা  বতন (সরকারী কমচারী তীত)  

(3২১১১০৯) 
১,২০,000/- ১,১৯,৭০০/- ৩০০/- 

১৯ সিমনার/কনফাের  য় (3২১১১১১) ৩0,000/- ২৭,৩৯০/- ২,৬১০/- 
২০ িব ৎ  (3২১১১১৩) ১৪,০০,000/- ১০,০৮,৭৯৮/- ৩,৯১,২০২/- 
২১ পািন (3২১১১১৫) ১,৫0,000/- - ১,৫০,০০০/- 
২২ ই ারেনট/ফ া / ােল  (3২১১১১৭) ৩,১০,০00/- ১,৯১,৯০৬/- ১,১৮,০৯৪/- 
২৩ ডাক (3২১১১১৯) ৬০,000/- - ৬০,০০০/- 
২৪ টিলেফান (3২১১১২০) ৫,০০,000/- ৬৩,১০৮/- ৪,৩৬,৮৯২/- 
২৫ চার ও িব াপন য়  (3২১১১২৫) ১,৩০,000/- ৯৭,০০৬/- ৩২,৯৯৪/- 
২৬ বইপ  ও সামিয়কী (3২১১১২৭) ৮0,000/- ৬৭,৫৮৭/- ১২,৪১৩/- 
২৭ িশ ণ (3২৩১৩০১) ৯,৬৮,৪00/- 9,৬৬,৬৫৫/- ১,৭৪৫/- 
২৮ মণ য় (32৪৪১০১) ৫,00,000/- ৩,৭৯,২৪৮/- ১,২০,৭৫২/- 
২৯ বদিল য় (32৪৪১০২) ১,60,000/- ৯৮,৯৬৮/- ৬১,০৩২/- 
৩০ কি উটার সাম ী (3২৫৫১০১) ৩,৫0,000/- ৩,৪৭,৫৪০/- ২,৪৬০/- 
৩১ ণ ও বাধ ই  (32৫৫১০২) ৭0,000/- ৬৯,৬০০/- ৪০০/- 
৩২ অ া  মিনহারী  (32৫৫১০৫) ৬,50,000/- ৬,৪৮,৬৪২/- ১,৫৫৮/- 
৩৩ বহায ািদ (32৫৬১০৩) ৩,৫0,000/- ৩,৪৯,৮৭৩/- ১২৭/- 
৩৪ পাষাক (32৫৬১০৬) ১,60,000/- ২০,৫০০/- ১,৩৯,৫০০/- 
৩৫ আসবাবপ  ( মরামত) (32৫৮১০২) ৬0,000/- ৫৯,৬৫০/- ৩৫০/- 
৩৬ কি উটার ( মরামত) (32৫৮১০৩) ১,০0,000/- ৯৯,৯৭৫/- ২৫/- 
৩৭ অ া  য পািত ও সর াম ( মরামত) (32৫৮১০৫) ৮0,000/- ৭৯,৯৭১/- ২৯/- 
৩৮  অনাবািসক ভবন ( মরামত) (32৫৮১০৭) ১,00,000/- ৯৯,৯০০/- ১০০/- 
৩৯ পৗরকর (৩৮২১১০৩) ১,৮0,000/- ৪২,৪১৬/- ১,৩৭,৫৮৪/- 
৪০  াধীন ম ির (3৮২১১১৪) ৮,০০,000/- ৮,০০,০০০/- ০০ 
৪১ মাটরযান র ণােব ণ (325৮১৪০) ৯,০0,000/- ৮,৭৫,০০০/- ২৫,০০০/- 
৪২ কি উটার ও আ ষি  (৪১১২২০২) ৩,০০,০০০/- ২,৮১,৯০০/- ১৮,১০০/- 
৪৩ ব িতক সর াম (৪১১২৩০৩) ১,০০,০০০/- ৯৯,৬৫৫/- ৩৪৫/- 

 
৬.০।   রাজ  শাখা: 
 
 
৬.১ িবভাগীয় রাজ  সভার ত  : অ ি ত রাজ  সভা- ১২ ।   
 
৬.২ রাজ  আদালেতর কায ম সং া :  
 
৬.২.১)  রাজ  আপীল মামলার ত ািদ:  



 
িমক জলমহাল িবষয়ক  নামজারী িবষয়ক ম  

০১ দােয়র ত িন ি  দােয়র ত িন ি  মাট দােয়র ৯৬  এবং মাট 
িন ি  ৫৬  ০২ ৪৮ ৩২ ৪৮ ২৪ 

 
৬.২.২) জােবদা নকল সরবরােহর ত ািদ:   
 

িমক া  আেবদেনর সং া সরবরাহ ত জােবদা নকেলর সং া ম  
০১ ৬৬  ৬৬  শতভাগ 

 
 
৬.৩ রাজ  শাসেন কমকরত কমকতা/কমচারীেদর িশ ণ সং া  ত ািদ : 
 

িমক সভার তািরখ িশ ণাথ র সং া ম  

০১ ১৩/০৯/২০২০ হেত ১৭/০৯/২০২০ ৪০ জন িম সহকারীেদর িশ ণ 

০২ ০৪/১০/২০২০ হেত ০৭/১০/২০২১ ২৭ জন নবগেযাগদান ত সহকারী কিমশনার ( িম) গেণর 
িশ ণ 

০৩ ২২/১১/২০২০ হেত ২৬/১১/২০২০ ৪০ জন িম সহকারীেদর িশ ণ 
০৪ ২৮/০২/২০২১ হেত ০৪/০৩/২০২১ ৪০ জন িম সহকারীেদর িশ ণ 
 মাট িশ ণ ০৪  ১৪৭ জন - 

 
৬.৪ িম অিধ হণ মামলা সং া  ত ািদ:  
 

িমক দােয়র ত সং া মাট িন ি  ম  
০১ ০৩ ০৩ - 

 
৬.৫ িবভাগীয় আপীল মামলার ত ািদ:  
 

িমক মাট দােয়র মাট িন ি  ম  
০১ ০২ ০২ - 

 
৬.৬ রাজ  সং া  অিভেযাগ:  
 

িমক মাট দােযর মাট িন ি  ম  
০১ ২৭  ২৭  শতভাগ 

 
৭.০  আইিস  সল  
 
৭.১ আইিস  িশ ণ সং া :  
 

১ ওেয়ব পাটাল িশ ণ: 
 থম ধাপ:  ১১.১১.২০২১ িশ েণর অংশ হণকারী ৩২ জন 

ি তীয় ধাপ ১২.১১.২০২১ িশ েণর অংশ হণকারী ৩২ জন 
তীয় ধাপ ১৭.১১.২০২১ িশ েণর অংশ হণকারী ৩২ জন 

২ ই-নিথ িশ ণ:  
 থম ধাপ ২৯.১০.২০২১ িশ েণর অংশ হণকারী ২৫ জন 

ি তীয় ধাপ ১৫.১১.২০২১ িশ েণর অংশ হণকারী ২৫ জন 
তীয় ধাপ ২৩.১১.২০২১ িশ েণর অংশ হণকারী ২৫ জন 



 

৭.২ আইিস  ভ াপনা: 

৭.২.১) আিপল মামলার কজ িল  ওেয়ব পাটােল আপেলাড সং া :  আপেলাড র তািরখ-  ফ য়াির, ২০২১ 

৭.২.২) িভিডও কনফাের / ম সভার সং া : লাই, ২০২০- ২৮ , আগ , ২০২০-১৩ , সে র, ২০২০-১৭ , অে াবর, ২০২০-
২০ , নেভ র, ২০২০-২৩ , িডেস র, ২০২০-৩০ , জা য়াির, ২০২১-১৪ , ফ য়াির, ২০২১-১৫ , মাচ, ২০২১- ১০ ,        এি ল, 
২০২১- ১৩ , ম, ২০২১- ১৯ , ন, ২০২১- ১৯ , সবেমাট: =২২১  সভা 
 
৭.২.৩) কি উটার ও অ া  য পািত য় সং া  : 
 

িমক 
ন র 

য় ত মালামােলর িববরণ েয়র সং া ম  

০১ কি উটার ০৩   
০২ ইউিপএস ০৭   
০৩ A4  ানার ০৩   
০৪ Legal Size ানার ০২   
০৫ াট িভ ০১   
০৬ কি উটার এি ভাইরাস/ই ারেনট িসিকউির  ০৮   

 
৭.২.৪) কি উটার ও অ া  য পািত মরামত সং া  : 
 
 

িমক 
ন র 

মরামত ত মালামােলর িববরণ মরামেতর সং া ম  

০১ কি উটার ১১   
০২ াপটপ ০৮   
০৩ ইউিপএস ০৭   
০৪ ি ার ১২   
০৫ ফেটাকিপয়ার ০৩  

 
৮.০।   ানীয় সরকার শাখা : 
 
 
৮.১ সাধারণ সং াপন ইউিনট: 
 

: নং িবষয় সং া 

১ িসেলট িবভাগাধীন উপেজলা চয়ার ানেদর িব ে  অিভেযাগ িন ি  ০৪  

২ 
িসেলট িবভােগর ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ও সদ েদর বিহ: বাংলােদশ গমেণর 
অ মিত 

৪১  

 
৮.১.১) পাসেপাট এর জ  অনাপি  (NOC) সনদ দান: ০১   
 
৮.২ িহসাব ব াপনা ইউিনট :  পিরচালক, ানীয় সরকার, িসেলট এর দ েরর কমচারীগেণর বতন ভাতািদ 
EFT(Electronic Fund Transfer ) ত পিরেশাধ করা হে । 

 
৮.২.১)  ২০২০-২০২১ অথ বছের া  বরাে র িববরণী : 
 



: নং কাড ন র খাত/উপখােতর নাম 
2020-21 অথবছের 
বরা  আইবাস++ 

অ যায়ী 

২০20-21অথবছের 
য় 

অ িয়ত অথ 

1.  ৩১১১২০১ কমচারীেদর বতন 2,500,000.00 2,106,370.00 393,630.00 
2.  ৩১১১৩১০ বািড়ভাড়া ভাতা 1,710,000.00 1,042,433.00 667,567.00 
3.  ৩১১১৩২৮ ি িবেনাদন ভাতা 63,000.00 60,970.00 2,030.00 
4.  ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা 480,000.00 350,980.00 129,020.00 
5.  ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা 50,000.00 35,098.00 14,902.00 
6.  ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা 285,000.00 234,000.00 51,000.00 
7.  ৩১১১৩১৬ ধালাই ভাতা 10,000.00 6,000.00 4,000.00 
8.  ৩১১১৩১৪ িফন ভাতা 31,200.00 31,200.00 0.00 
9.  ৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা 43,500.00 43,200.00 300.00 
10.  ৩১১১৩০৬ িশ া ভাতা 69,000.00 39,000.00 30,000.00 
11.  ৩১১১৩৩৮ অ া  ভাতা 215,000.00 169,781.00 45,219.00 
12.  ৩২৪১১০১ মণ ভাতা 150,000.00 28,096.00 121,904.00 
13.  ৩২১১১১৯ ডাক 18,400.00 4,600.00 13,800.00 
14.  ৩২১১১২০ টিলেফান 62,400.00 41,001.00 21,399.00 
15.  ৩২১১১১৩ িব ৎ 56,000.00 19,255.00 36,745.00 
16.  ৩২৪৩১০১ পে াল ও ি েক  130,000.00 98,088.00 31,912.00 
17.  ৩২৫৬১০৬ পাশাক 24,800.00 24,500.00 300.00 
18.  ৩২৩১৩০১ িশ ণ য় 166,500.00 164,030.00 2,470.00 
19.  ৩২৫৮১৪০ ািধকার  কমকতােদর 

গািড় র ণােব ণ য় 
825,000.00 0.00 825,000.00 

20.  ৩২৫৫১০৫ অ া  মিনহারী 91,000.00 81,471.00 9,529.00 
21.  3258103 কি উটার 60,500.00 0.00 60,500.00 
22.  ৩২৫৮১০১ মাটরযান 57,500.00 57,424.00 76.00 
23.  ৩২৫৫১০২  ণ ও ব ধাই 24,200.00 3,950.00 20,250.00 
24.  ৩২৫৫১০১ কি উটার সাম ী 57,600.00 0.00 57,600.00 
25.  3258140 মাটরযান র ণােব ণ য় 450,000.00 0.00 450,000.00 
26.  ৩৮২১১০৩  পৗরকর 305,000.00 304,542.00 458.00 
27.  ৩২৫৮১০৫ অ া  য পািত ও 

সর ামািদ 
33,300.00 9,292.00 24,008.00 

28.  ৪১১২২০২ কি উটার ও আ সি ক 72,500.00 38,200.00 34,300.00 
29.  ৪১১২৩১৪ আসবাবপ  84,800.00 16,800.00 68,000.00 
30.  ৩২১১১৩১ আউট সািসং 180,000.00 174,185.00 5,815.00 

  মাট: 8,306,200.00 5,184,466.00 3,121,734.00 

 
৮.৩ জলা পিরষদ ব াপনা ইউিনট : 

 
: নং িবষয় অ ি ত সভা  
1.  জলা পিরষদ সম য় সভা আেয়াজন ০৬  
2.  জলা পিরষদ পিরদশন ০৯  
3.  জলা পিরষদ সদ েদর  অ েমাদন ০৫  

 
 

৮.৪ সায়রাত মহল ব াপনা ইউিনট : 
 



২০২০-২০২১ অথবছর, নামগ  ও হিবগ  জলা পিরষেদর মািলকানাধীন ০২  আ : জলা খয়াঘাট ইজারা সং া  ত : 

খয়াঘােটর 
নাম 

া  
ইজারা  

ইজারা ে র 
১% অথ ৭-

িম রাজ  
খােত জমা 

ইজারা ে র 
১৫% ভ াট 

ইজারা ে র 
৫% উৎেস 
আয়কর 

অবিশ  অথ 
উভয় জলা 
পিরষেদর 
িহ া ব ন 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ (২ - ৩) ৭ ৮ 
মা লী 

(কািদরগ )-
দিব ল 
ইসলাম 

(থানাঘাট-
সাউেদ সহ) 

১০,২৫,০০০/- ১০,২৫০/- ১,৫৩,৭৫০/- ৫১,২৫০/- ১০,১৪,৭৫০/- ৫,০৭,৩৭৫/- 

উ  ০২  
খয়াঘােটর 

িসিডউল িব য় 
বাবদ ৮,২০০/-
টাকা জারী 
চালান েল (চালান 
নং ১৬, তািরখ: 
০৯/৬/২০২০, 
সনালী াংক িল:, 

শন রাড শাখা, 
িসেলট) সরকাির 
কাষাগাের জমা 

করা হেয়েছ। 

ল ীপাশা-
পাহাড় র 

৯,২৫,০০০/- ৯,২৫০/- ১,৩৮,৭৫০/- ৪৬,২৫০/- ৯,১৫,৭৫০/- ৪,৫৭,৮৭৫/- 

মাট: ১৯,৫০,০০০/- ১৯,৫০০/- ২,৯২,৫০০/- ৯৭,৫০০/- ১৯,৩০,৫০০/- ৯,৬৫,২৫০/-  
 

 
৮.৫ ানীয় সরকার ব াপনা ইউিনট: 
 
৮.৫.১) প  াি  ও প  জাির সং া :  
 

: নং িবষয় সং া ম  

1. হাডনিথেত া  পে র সং া ৫৮১  ৯/১২/২০২১ তািরখ পয  

2. হাডনিথেত জাির ত পে র সং া ২২  ৮/১২/২০২১ তািরখ পয  

3. ওেয়ব পাটােল আপেলাড ত পে র সং া ১৩  - 
 
৮.৫.২) আেয়ািজত সভা/ পিরদশন / িশ ণ সং া  : 

 
: নং িবষয় িববরণ ম  

১ 

বািষক কমস াদন ি র 
আওতায় পিরদশন, দশন, 
তদারিক, দশন/পিরদশেনর 
ডশীট জবাব 

উ য়ন ক  পিরদশন ০৮  
জলা পিরষদ পিরদশন 

 
০৯  

উপেজলা পিরষদ পিরদশন ১৭  

ইেনােভশন কায ম তদারিক ১১  
 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার পিরদশন  
 

১৩  

ডশীট জবাব রণ  ১৭  

২ পৗরসভা পিরদশন িবভাগাধীন পৗরসভা পিরদশন ১০  
৩ ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশন িবভাগাধীন ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশন ১৫  

৪ িভিডও কনফাের   িভিডও কনফাের  সং া  ১৪  

৫ অভ রীণ িশ ণ ৩  মাট িশ ণাথ র সং া 



(৮+৯+৯) = ২৬ জন 

৬ ই-নিথ বা বায়ন 
ই-নিথেত া  প  সং া ৩৯২৩  

ই-নিথেত প  িন ি  সং া  সং া ২১৭  
 
 
৯.০।   অ া :  
 
৯.১ জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শত বািষকী উদযাপন সং া  :  
 
৯.১.১) যথােযা  মযাদা এবং ভাবগা ীয সহকাের জাতীয় শাক িদবস ও জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৪৫ তম 
শাহাদাত বািষকী পালন করা হেয়েছ।  
 ৯.১.২)  িজব শতবষ উপলে  িমহীন ও হহীন পিরবার নবাসন:   িজব শতবষ উপলে  িমহীন ও হহীন পিরবার নবাসেনর লে  
আ য়ণ-২ ক  এর অধীেন চলমান ১ম, ২য় ও ৩য় পযােয় হ িনমাণ সং া  ত : 
 

জলার নাম ক ণীর মাট িমহীন 
পিরবােরর সং া 

১ম ও ২য় পযােয়র মাট ঘর ৩য় পযােয়র বরা ত ঘর 
সং া 

িসেলট ৬৩৫৬ ৩২৫২ ৬২৮ 
নামগ  ১১,২৫৪ ৪২৬৬ ৯৫৩ 

হিবগ  ৫১৫১ ১১৪২ ৭০৫ 
মৗলভীবাজার ৫৭০৪ ২২৭৭ ৫১৫ 

    িবভােগ সবেমাট= ২৮,৪৬৫ ১০,৯৩৭ ২৮০১ 

 
৯.২) াধীনতার রজতজয় ী উদযাপন উপলে  পডাউন ানার, ফ ন, গইট ও িডিজটাল ানা া  বাড িনমাণ। 


