
িড় াম 
জলা শাসেকর কা ালেয়র গঠন/কাঠােমা 

ক ােটগির-১ 
(কমকতা ও কমচারীেদর পদ িব াসসহ) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

জলা শাসক 

অ. জ.  (রা) অ. জ.  (সা) অ. জ. া. 

সহঃ কিমঃ (সাঃ)  

সহঃ কিমঃ ( ঃ বািণজ ) 

কমকতা-কমচারীর সং াঃ ১৩ 
১-সহঃ কিমশনার 
১- ধান সহকাির 
৭-অিফস সহকাির 
৩-এমএলএসএস 

১- ি েক ং মিশন অপােরটর কাম ফেটােকািপ   
 

 
কমকতা-কমচারীর সং া-৫ 

১-সহঃ কিমশনার 
১-উ মান সহকাির 
২-অিফস সহকাির 
১-এমএলএসএস 

 

কমকতা –কমচারীর  
সং া-৫ 

১-অিতির  জলা শাসক 
১- সাটিলিপকার 

১- াইভার 
২-এমএলএসএস 

. 

কমকতা-কমচারীর সং া-২৩ 

১-এনিডিস 
১-উ মান সহকাির 
১- সাট া িরক 
২-অিফস সহকাির 

১- মকািনক 
৩- াইভার 

৪- েসস সাভার 
১- হলপার 

১-ফরাশ 
২- নশ হরী 
১-ঝা দার 
১-মািল 

২-এমএলএসএস 

২  াইভার ( ীডেবাড) 

 

কমকতা-কমচারীর সং া-১৬ 
১- জলা শাসক 

১-সহকাির কিমশনার ( গাপনীয়) 
২- সাটিলিপকার 
১- সাট া িরক 

২-উ মান সহকাির ( গাপনীয়) 
১-অিফস সহকাির 

২- াইভার 
১-দ রী 
১-ফরাস 

৪-এমএলএসএস 

এন িড িস  

িড আর আর ও 

 
কমকতা-কমচারীর সং া-৯ 

১-িডআরআর ও 
১-উ মান সহঃ/ ঃ সহঃ 
১-ওয়ারেলস অপােরটর 

২- াইভার 
১-এমএলএসএস 

২-দােরায়ান/ নশ হরী 

শাসিনক কমকতা 

 
কমকতা-কমচারীর সং া-৫ 

১- শাসিনক কমকতা 
১-উ মান সহকাির 
২-অিফস সহকাির 
১-এমএলএসএস 

 

িজ িস ও 

 
কমকতা-কমচারীর সং া-৪ 

১-িজ িস ও 
২-অিফস সহকাির 
১-এমএলএসএস 

এল এ ও 

কমকতা-কমচারীর সং া-২২ 
১-এল এ ও 

১-অিতঃ এল এ ও 
২- জলা কা নেগা 
১-উ মান সহকাির 

৩-সােভয়ার 
৩-অিফস সহকাির 

৬- চইন ান 
২- েসস সাভার 

১- সার 
২-এমএলএসএস 

সহঃ কিমঃ ( রকড ম) 

 
কমকতা-কমচারীর সং া- ১৪ 

১-সহঃ কিমশনার 
১-উ মান সহকাির 
৮-অিফস সহকাির 
(কিপ /টাইিপ ) 
৪-এমএলএসএস 

 

কমকতা-কমচারীর সং া-৫ 
১-অিতির  জলা শাসক 

১- সাটিলিপকার 
১- াইভার 

২-এমএলএসএস 
 

আর িড িস 

কমকতা-কমচারীর  
সং া-২২ 

 
১-আর িড িস 
১-কা নেগা 

১-উ মান সহকাির 
১০-অিফস সহকাির 

১-সােভয়ার 
১- সার 

২- চইন ান 
২- নশ হরী 

১-দ রী 
২-এমএলএসএস 

 
সহঃ কিমঃ ( রঃ ঃ) 

কমকতা-কমচারীর সং া-৭ 
১-সহঃ কিমশনার 
১-উ মান সহকাির 
৪-অিফস সহকাির 
১-এমএলএসএস 

সহকাির েকৗশলী 

 
কমকতা-কমচারীর সং া-৫ 

১-সহঃ েকৗশলী 
১-উপ- সহঃ েকৗশলী 

১- াফটস ান 
১ কাজ সহকাির 
১-এমএলএসএস 

কমকতা-কমচারীর সং া-৬ 
১-অিতির  জলা মািজে ট 

১- সাটিলিপকার 

১- ব  সহকাির 
১- াইভার 

২-এমএলএসএস 

 
সহঃ কিমঃ  

( িডিশয়াল ঃ) 

কমকতা-কমচারীর  
সং া-৮ 

 
১-সহঃ কিমশনার 
১-উ মান সহকাির 
৪-অিফস সহকাির 
২-এমএলএসএস 

 

সহঃ কিমঃ  
( জাির) 

কমকতা-কমচারীর  

সং া- ১৩ 

১-সহঃ কিমশনার 

১ জাির িহসাব র ক 

২-উ মান সহকাির 

৬-অিফস সহকাির 

৩-এমএলএসএস 

 

িসআরিপিস কাট 
ও িনরাহী 

িডিড (এলিজ) 
কমকতা-কমচারীর সং া- ৮ 

১  উপ-পিরচালক 
১-সহঃ কিমশনার ( ায়ন) 

১-উ মান সহকারী 
১  পিরসং ান সহকারী 

২- অিফস সহকারী 
২-এমএলএসএস 

 

সহঃ কিমঃ (িশঃ ও কঃ) 

কমকতা-কমচারীর সং া- ৬ 

১-সহঃ কিমশনার 

১-উ মান সহকাির 

২-অিফস সহকাির 

২-এমএলএসএস 

সহঃ কিমঃ (অঃ ও ত ) 

কমকতা-কমচারীর সং া-৫ 
১-সহঃ কিমশনার 
১-উ মান সহকাির 
২-অিফস সহকাির 
১-এমএলএসএস 

সহঃ কিমঃ (লাইে ির) 
 

কমকতা-কমচারীর সং া-৪ 

১-সহঃ কিমশনার 
১-লাইে রীয়ান 

১-লাইে রী সহকাির 
১-এমএলএসএস/দ রী 

আই  সল 


