
জেলা প্রশাসকের োর্ যালকের গঠন/োঠাক া 
েযাকেগরর-১ 

(ে যের্যা ও ে যচারীকের পে রিন্যাসসহ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

সহঃ ের ঃ (লাইকেরর) 

 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৩ 

১-লাইকেরীোন 

১-লাইকেরী সহোরর 

১-এ এলএসএস/েপ্তরী 

 

আই টি জসল 

জেলা প্রশাসে 

অ. জে. প্র (রা) অ. জে. প্র (সা) অ. জে. ম্যা. 

সহঃ ের ঃ (সাঃ)  

সহঃ ের ঃ (পাসকপাে য) 

সহঃ ের ঃ (ব্যঃ িারিেয) 

সহঃ ের ঃ (রশঃ ও েঃ) 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যাঃ ১৩ 

১-সহঃ ের শনার 

১-প্রধান সহোরর 

৭-অরিস সহোরর 

৩-এ এলএসএস 

১-ডুরিকেটিং জ রশন অপাকরের ো  িকোকোরপস্ট  

 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৫ 

১-সহঃ ের শনার 

১-উচ্চ ান সহোরর 

২-অরিস সহোরর 

১-এ এলএসএস 
 

 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৬ 

১-সহঃ ের শনার 

১-উচ্চ ান সহোরর 

২-অরিস সহোরর 

২-এ এলএসএস 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৫ 

১-অরর্ঃ জেলা প্রশাসে 

১-জেকনাগ্রািার 

১-ড্রাইভার 

২-এ এলএসএস 

 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-২১ 

১-এনরিরস 

১-উচ্চ ান সহোরর 

১-জেকনাোইরপে 

২-অরিস সহোরর 

১-জ োরনে 

৩-ড্রাইভার 

৪-প্রকসস সাভ যার 

১-জহলপার 

১-িরাশ 

২-ননশ প্রহরী 

১-সুইপার 

১- ারল 

২-এ এলএসএস 

 

 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-১৬ 
১-জেলা প্রশাসে 

১-সহোরর ের শনার (জগাপনীে) 
২-জেকনাগ্রািার 
১-জেকনাোইরপে 

২-উচ্চ ান সহোরর (জগাপনীে) 
১-অরিস সহোরর 

২-ড্রাইভার 
১-েপ্তরী 
১-িরাস 

৪-এ এলএসএস 

এন রি রস  

উপ-পররচালে 

এল রে 

 
ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৮ 

১-রি রি এল রে 

১-এ ও (মূল্যােন) 

১-েযাটিসটিেযাল সহোরর 

(উচ্চ ান সহোরর) 

১-উচ্চ ান সহোরর 

২-অরিস সহোরর 

২-এ এলএসএস 

রি আর আর ও 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৯ 

১-রিআরআর ও 

১-উচ্চ ান সহঃ/প্রঃ সহঃ 

১-ওোরকলস অপাকরের 

২-ড্রাইভার 

১-এ এলএসএস 

২-োকরাোন/ননশ প্রহরী 

প্রশাসরনে ে যের্যা 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৫ 

১-প্রশাসরনে ে যের্যা 

১-উচ্চ ান সহোরর 

২-অরিস সহোরর 

১-এ এলএসএস 

 

রে রস ও 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৪ 

১-রে রস ও 

১-অরিস সহোরর 

১-এ এলএসএস 

 
এল এ ও 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-২২ 

১-এল এ ও 

১-অরর্ঃ এল এ ও 

২-জেলা োনুনকগা 

১-উচ্চ ান সহোরর 

৩-সাকভ যোর 

৩-অরিস সহোরর 

৬-জচইনম্যান 

২-প্রকসস সাভ যার 

১-জেসার 

২-এ এলএসএস 

সহঃ ের ঃ (জরেি য রু ) 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-১৪ 

১-সহঃ ের শনার 

১-উচ্চ ান সহোরর 

৮-অরিস সহোরর (েরপে/োইরপে) 

৪-এ এলএসএস 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৫ 

১-অরর্ররক্ত জেলা প্রশাসে 

১-জেকনাগ্রািার 

১-ড্রাইভার 

২-এ এলএসএস 

 
আর রি রস 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-২২ 

১-আর রি রস 

১-োনুনকগা 

১-উচ্চ ান সহোরর 

১০-অরিস সহোরর 

১-সাকভ যোর 

১-জেসার 

২-জচইনম্যান 

২-ননশ প্রহরী 

১-েপ্তরী 

২-এ এলএসএস 

সহঃ ের ঃ (জরঃ মঃ) 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৭ 

১-সহঃ ের শনার 

১-উচ্চ ান সহোরর 

৪-অরিস সহোরর 

১-এ এলএসএস 

সহোরর প্রকেৌশলী 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৫ 

১-সহঃ প্রকেৌশলী 

১-ওভারশীোর 

১-ে য সহোরর 

১-এ এলএসএস 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৬ 

১-অরর্ররক্ত জেলা ম্যারেকেে 

১-জেকনাগ্রািার 

১-জিঞ্চ ক্লােয 

১-ড্রাইভার 

২-এ এলএসএস 

 
সহঃ ের ঃ (জুরিরশোল মঃ) 

 
ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৮ 

১-সহঃ ের শনার 

১-উচ্চ ান সহোরর 

৪-অরিস সহোরর 

২-এ এলএসএস 

 

অ. জে. প্র. (রশ ও উ) 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৩ 

১-অরর্ররক্ত জেলা প্রশাসে (রশ ও উ) 

১-জেকনাোইরপে 

১-এ এলএসএস 

 

সহঃ ের ঃ (জেোরর) 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৬ 

১-সহঃ ের শনার 

১-উচ্চ ান সহোরর 

২-অরিস সহোরর 

২-এ এলএসএস 

রসআররপরস জোে ও 

রনি যাহী ম্যারেকেে 

 

সহঃ ের ঃ (অঃ ও র্থ্য) 

ে যের্যা-ে যচারীর সংখ্যা-৫ 
১-সহঃ ের শনার 
১-উচ্চ ান সহোরর 
২-অরিস সহোরর 
১-এ এলএসএস 


