
জলা শাসক 
                                  *সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়) 

                      * েনা াফার (িস,এ) 

                *অিফস সহকারী 
 
 

 
ক) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 
  *উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 

  *উ মান সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
খ) অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
  *অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 

  * েনা াফার (িস,এ) 
 

০১) সাধারণ শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  * ধান সহকারী 
  * েনাটাইিপ  

  *অিফস সহকারী 
 *অিফস সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
 

০২) নজারত শাখা 
  * নজারত ড  কােল র 

  *উ মান সহকারী (নািজর) 

  *অিফস সহকারী ( েটাকল নািজর) 

  *অিফস সহকারী (সহকারী নািজর) 
 

০৩) সং াপন শাখা 
  * শাসিনক কম কতা 
  *উ মান সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
 
 

০৪) বসা বািণজ  শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  *অিফস সহকারী 

 
গ) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও 
আইিস ) 
  *অিতির  জলা শাসক (িশ া ও 
আইিস ) 

  * েনা াফার (িস,এ) 
 

০১) িশ া শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  *অিফস সহকারী 
 

০২) আইিস  শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  *সহকারী া ামার 

  *অিফস সহকারী 
 

 
ঘ) অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
  *অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 

  * েনা াফার (িস,এ) 
 

০১) রাজ  শাখা 
  * রিভিনউ ড  কােল র 

  *সহকারী েকৗশলী 
  * জলা কা নেগা 
  *উ মান সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
০২) রকড  ম শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  *উ মান সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
 

০৩) িম মদখল শাখা 
  * িম মদখল কম কতা 
  * জলা কা নেগা 
  *উ মান সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
০৪) জনােরল সা িফেকট শাখা 
  * জনােরল সা িফেকট অিফসার 
  *অিফস সহকারী 

 
চ) অিতির  জলা ািজে ট 
  *অিতির  জলা ািজে ট 

  * েনা াফার (িস,এ) 
 

০১) িডিশয়াল ি খানা শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  *উ মান সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
 

০২) জাির শাখা 
  * জাির কম কতা 
  * জাির িহসাবর ক 

  *উ মান সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
   *অিফস সহকারী 
 

০৩) াইং ািজে ট 

  * াইং ািজে ট 

  * ব  সহকারী 
 



 

০৫) এনিজও শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  *অিফস সহকারী 
 
 
 

০৬) াণ ও নব াসন শাখা 
  * াণ ও নব াসন কম কতা 
  * ধান সহকারী 
  *অিফস সহকারী 
 

০৭) ফরমস এ  শনারী 
  *সহকারী কিমশনার 

  *অিফস সহকারী 
 
 

০৮) বাসী ক াণ শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  *অিফস সহকারী 
 

০৯) ত  ও অিভেযাগ শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  *অিফস সহকারী 
 

১০) পাসেপাট  শাখা 
  *সহকারী কিমশনার 

  *অিফস সহকারী 
 

১১) পয টন সল 
  *সহকারী কিমশনার 

  *অিফস সহকারী 

 
 

 

     


