
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

মেহর র 
(সাধারণ শাখা)

পেহলা বশাখ-১৪২৬ বাংলা নববষ উদযাপন উপলে  অ ি ত িত লক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: আতাউল গিন 
 জলা শাসক, মেহর র

সভার তািরখ ০৭ এি ল ২০১৯
সভার সময় বলা ১১.৩০ টা

ান সে লন ক , জলা শাসক এর কাযালয়, মেহর র
উপি িত পিরিশ  -‘ক’
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভা আর  কেরন। সভাপিত বেলন, ধম ও বণ িনিবেশেষ বাঙািল িহেসেব পেহলা
বশাখ বাংলা নববষ উদযাপেনর জ  আমরা উ ুখ হেয় থািক। আমােদর আবহমান সং িত, ি , ঐিতহ  ও অসা দািয়ক
চতনা স ত রাখেত বাংলা নববেষর পেহলা িদেনর অ ান িচ আড় র ণভােব উদযাপন করা েয়াজন। সভাপিতর

অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক) ক ক পেহলা বশাখ-১৪২৬ বাংলা নববষ উদযাপন উপলে  সং িত িবষয়ক
ম ণালেয় ২৪/০৩/২০১৯ ি ঃ তািরেখ অ ি ত আ ঃম ণালয় সভায় হীত কম িচ ও িস া স হ পাঠ কের শানােনা হয়।
অতঃপর িত বছেরর ায় এ জলায় যথােযা  মযাদায় িদবস  উদযাপেন সকেলর সবা ক সহেযািগতা কামনা কের

ানীয়ভােব কম িচ ণয়েনর লে  ধী ও আমি ত অিতিথ ে র মতামত আহবান করা হয়। পেহলা বশাখ ১৪২৬ বাংলা নববষ
উদযাপন উপলে  িদেনর সকল অ ােন জনাব ফরহাদ হােসন (এমিপ), মাননীয় িতম ী, জন শাসন ম ণালয় উপি ত
থাকেত সদয় স িত াপন কেরেছন।
০২০২। ।      িব ািরত আেলাচনাে  সবস িত েম িন বিণত কম িচ হণ করা হয়:
            
তািরখ ও সময় কম িচ ান ব াপনায়
১৪ এি ল 
২০১৯
সকাল ৭.০০ টা

ম ল শাভাযা া জলা শাসেকর কাযালয় চ র 
হেত  কের ধান সড়ক হেয় 
শহীদ ড. সাম ে াহা পাক

সংি  উপ-কিম

১৪ এি ল 
২০১৯
সকাল ৮.০০ 
টা 

সাং িতক অ ান শহীদ ড. সাম ে াহা পাক সংি  উপ-কিম
জলা িশ কলা 

একােডমী, মেহর র

১৪ এি ল 
২০১৯
সকাল ৮.৩০ 
টা 

পা া উৎসব -  িত ান -  িত ান ধান

১৪ এি ল 
২০১৯
সকাল ৯.০০ 
টা 

সরকাির িশ  পিরবার ও 
জলখানায় বাঙািল খাবার 

পিরেবশন

(১) সরকারী িশ  পিরবার
(২) মেহর র জলা কারাগার

১) উপ-পিরচালক, 
সমাজ সবা
অিধদ র, মেহর র
২) জল পার, 
মেহর র জলা

কারাগার 
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১৪ এি ল 
২০১৯
সকাল ৯.৩০ টা

সকল িশ া িত ােন
-  ব াপনায় াকজমক ণ 

ভােব বাংলা নববষ উদযাপন

-  িশ া িত ান ১) জলা িশ া 
অিফসার, মেহর র
২) জলা াথিমক িশ া 
অিফসার মেহর র

১৪ এি ল 
২০১৯
সকাল ১১.০০ 
টা 

কারাব ীেদর অংশ হেণ 
সাং িতক অ ান 

মেহর র জলা কারাগার জল পার, মেহর র 
জলা কারাগার 

১৪ এি ল 
২০১৯
িবকাল ৪.০০ 
টা 

ছা -ছা ীেদর িনেয়
১.িশ  আন  মলা
২.িচ াংকন িতেযািগতা

জলা িশ  একােডিম, মেহর র সংি  উপ-কিম
জলা িশ  িবষয়ক 

কমকতা
মেহর র

-২-
০৩০৩ .     .     প েহল াপ েহল া  বশ াখবশ াখ   ১৪১৪২৬২৬   উ দয াপনউ দয াপন   কিমকিম  ( ( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))
            ০১.        জলা শাসক, মেহর র                                                                         আহবায়ক
            ০২.        িলশ পার, মেহর র                                                                                 সদ
            ০৩.       চয়ার ান, জলা পিরষদ, মেহর র                                                                সদ
            ০৪.        ময়র, মেহর র পৗরসভা                                                                             সদ
            ০৫.       িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ, মেহর র                                                          সদ
            ০৬.       উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, মেহর র                                               সদ
            ০৭.        িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহর র                                                      সদ
            ০৮.       উপেজলা িনবাহী অিফসার, মেহর র সদর                                                          সদ
            ০৯.        উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না, মেহর র                                                      সদ
            ১০.        জলা খা  িনয় ক, মেহর র                                                                         সদ
           ১১.              জলা িশ া অিফসার, মেহর র                                                     সদ
            ১২.        জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহর র                                                           সদ
            ১৩.       জলা ত  অিফসার, মেহর র                                                                         সদ
            ১৪.        ধান িশ ক, মেহর র সরকাির বািলকা উ  িব ালয়                                           সদ
১৫.        ধান িশ ক, মেহর র সরকাির উ  িব ালয়                                                                সদ
            ১৬.        উপ-পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, মেহর র                                                  সদ
            ১৭.        েফসর মাঃ হাসা ামান মােলক, া ন উপা , মেহর র সরকারী কেলজ            সদ
            ১৮.        সাধারণ স াদক, জলা আওয়ামীলীগ, মেহর র                                                 সদ
            ১৯.        হাজী মাঃ আসকার আলী, উপেদ া, জলা আওয়ামীলীগ, মেহর র                           সদ
২০.        জনাব আ স সামাদ বাব  িব াস, সহ-সভাপিত, জলা আওয়ামীলীগ, মেহর র              সদ
            ২১.        বগম শামীম আরা হীরা, চয়ার ান, জাতীয় মিহলা সং া, মেহর র                        সদ
২২.        জনাব মাঃ আ ল হািলম, সহ-সভাপিত, জলা আওয়ামীলীগ, মেহর র                              সদ       
            ২৩.       জনাব মাঃ আতাউল হািকম লাল িময়া, সাধারণ স াদক, জলা ীড়া সং া, মেহর র  সদ
            ২৪.        অ , মেহর র সরকাির কেলজ এর িতিনিধ                                                  সদ
            ২৫.       অ , মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ এর িতিনিধ                                     সদ
            ২৬.       সভাপিত/সাধারণ স াদক, জাতীয় পা , মেহর র                                         সদ
            ২৭.        সভাপিত/সাধারন স াদক, জাতীয়পা  (ম ), মেহর র                                       সদ
            ২৮.       সাধারণ স াদক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহর র                                      সদ
            ২৯.        সাধারণ স াদক, জলা পাবিলক লাইে ির, মেহর র                                         সদ
            ৩০.       সভাপিত/স াদক, মেহর র স াব                                                      সদ
            ৩১.       সাধারণ স াদক, আম িপ পাবিলক াব ও লাইে রী, মেহর র                        সদ   
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            ৩২.       সভাপিত/স াদক, জলা এনিজও সিমিত, মেহর র                                              সদ
           
০৪.০৪.           প েহল াপ েহল া  বশ াখবশ াখ -- ১৪১৪২৬২৬   উ দয াপনউ দয াপন   উ পলেউ পলে   ববণাণাঢঢ   রর◌্য ািল◌্য ািল   ((ম লম ল   শ াভায া াশ াভায া া)  )  প িরচালন াপ িরচালন া  উ পউ প --কিমকিম
(( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))   
            ০১.        অিতির  জলা শাসক (সািবক), মেহর র                                                  আহবায়ক
            ০২.        নজারত ড  কােল র, মেহর র                                                                 সদ
            ০৩.       জনাব আিরফা লতানা, সহকারী কিমশনার, সাধারন শাখা, মেহর র কােল েরট           সদ
            ০৪.        জনাব মাঃ হাসা ামান মােলক, া ন উপা , মেহর র সরকারী কেলজ              সদ
            ০৫.       জনাব মাঃ ল আহেমদ, ভাষক (অবঃ), মেহর র সরকারী মিহলা কেলজ               সদ
            ০৬.       জলা িশ া অিফসার, মেহর র                                                                      সদ             ০৭.
       জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহর র                                                           সদ
            ০৮.       জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মেহর র                                                            সদ
            ০৯.        জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, মেহর র                                                             সদ
            ১০.        জলা মৎ  কমকতা, মেহর র                                                                      সদ
            ১১.        ধান িশ ক, মেহর র সরকাির উ  িব ালয়                                                     সদ
            ১২.        ধান িশ ক, মেহর র সরকাির বািলকা উ  িব ালয়                                         সদ
            ১৩.       অ , মেহর র সরকাির কেলজ এর িতিনিধ                                                   সদ
            ১৪.        অ , মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ এর িতিনিধ                                          সদ
            ১৫.        অ , মেহর র পৗর কেলজ এর িতিনিধ                                                      সদ
            ১৬.        হাজী মাঃ আসকার আলী, উপেদ া, জলা আওয়ামীলীগ, মেহর র                           সদ
            ১৭.        সভাপিত/সাধারণ স াদক, জলা ছা লীগ, মেহর র                                            সদ
            ১৮.        সভাপিত/সাধারণ স াদক, জলা বলীগ, মেহর র                                             সদ
            ১৯.         সাধারন স াদক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহর র                                         সদ
            ২০.        জনাব ফৗিজয়া আফেরাজ িল, সভাপিত, উদীচী িশ েগা ী, মেহর র                       সদ             
২১.            জনাব মাঃ সাই র রহমান, সভাপিত, মেহর র িথেয়টার                                   সদ
            ২২.       জনাব িনশান সােবর, সভাপিত, অরিণ িথেয়টার, মেহর র                                       সদ
            ২৩.       জনাব মাঃ মাশারফ হােসন, সভপািত, জলা এনিজও সিমিত, মেহর র                  সদ
           
                                                এ উপ-কিম  সভা আহবান বক এক  বণাঢ  i¨vwj আেয়াজেনর েয়াজনীয় ব া

হণ করেবন।     
০৫.০৫.           প েহল াপ েহল া  বশ াখবশ াখ   -- ১৪২৬১৪২৬   বাংল াবাংল া  নববষনববষ   উ দয াপনউ দয াপন   উ পলেউ পলে   সাং িত কসাং িত ক   অ ানঅ ান   প িরচালন াপ িরচালন া  উ পউ প --কিমকিম
(( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় ))
০১.        অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মেহর র                                                        আহবায়ক
০২.        জনাব কাজী মাহা দ অিনক ইসলাম, সহকারী কিমশনার, মেহর র কােল েরট             সদ
০৩.        জলা ত  অিফসার, মেহর র                                                                          সদ
০৪.       কালচারাল অিফসার, জলা িশ কলা একােডিম, মেহর র                                           সদ     
০৫.       সাধারন স াদক, জলা িশ কলা একােডমী, মেহর র                                              সদ
০৬.       সভাপিত/ স াদক, মেহর র িথেয়টার                                                                         সদ  ০৭.      
 জনাব ফৗিজয়া আফেরাজ িল, সভাপিত, উদীচী িশ েগা ী, মেহর র                                   সদ  ০৮.       সভাপিত/
স াদক, ভরব সািহত  সাং িতক চ র, মেহর র                                              সদ
০৯.        সভাপিত/ স াদক, অরিণ িথেয়টার, মেহর র                                                               সদ
১০.        সভাপিত/ স াদক, মেহর র া  এ ােসািসেয়শন (এমিবএ), মেহর র                                 সদ  ১১.      
 সভাপিত/ স াদক, নীল  সাং িতক ও না েগা ী, আম িপ, মেহর র                              সদ  ১২.        সভাপিত/
স াদক, আম িপ পাবিলক লাইে ির ও াব, আম িপ, মেহর র                            সদ  ১৩.       িনবাহী পিরচালক,

৩



মানব উ য়ন ক  মউক, আম িপ, মেহর র                                            সদ
১৪.        সভাপিত/ স াদক, জা ত ত ন স দায়, মেহর র                                                         সদ  ১৫.      
 সভাপিত/ স াদক, সি িলত সাং িতক জাট, মেহর র                                                   সদ
১৭.        সাধারন স াদক, জাতীয় সািহত  পিরষদ, জলা শাখা, মেহর র                                          সদ
১৮.        জনাব মাঃ আ াহ আল মা ন, সােবক িসিনয়র  স াদক, জলা িশ কলা একােডিম, মেহর র সদ
১৯.        জনাব আশরাফ মাহ দ, স ীত পিরচালক ও ক  িশ ী, িব িভ ও বতার                                 সদ  ২০.      
 জনাব মাঃ শামীম জাহা ীর স , সাধারন স াদক, জন, মেহর র                         সদ
২১.        জনাব মাঃ আ ল হাসনাত িদ , িনবাহী সদ , জলা িশ কলা একােডমী, মেহর র                   সদ
২২.       জনাব মাঃ মািম ল ইসলাম, সভাপিত, ব ন ও সহ-সভাপিত জলা িশ কলা একােডিম, মেহর র  সদ
            এ উপ-কিম  সভা আহবান বক সাং িতক অ ান আেয়াজেনর েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।
০৬ .০৬ .           প েহল াপ েহল া  বশ াখবশ াখ -- ১৪২৬১৪২৬   বাংল াবাংল া  নববষনববষ   উ দয াপনউ দয াপন   উ পলেউ পলে   রর◌্য ািল েত◌্য ািল েত   ((ম লম ল   শ াভায া াশ াভায া া)  )  অংশ হণকারীঅংশ হণকারী
দ েলরদেলর  সাজস াসাজস া  ওও  প িরেবশন ারপ িরেবশন ার  িবচারকিবচারক   ম ল ীরম ল ীর  উ পউ প --কিমকিম  ( ( জ ত ারজ ত ার  মা সােরমা সাের  নয়নয় )) : : 
            ০১.        নজারত ড  কােল র, মেহর র                                                           আহবায়ক
            ০২.        রিভিনউ ড  কােল র, মেহর র                                                            সদ     
            ০৩.       কালচারাল অিফসার, জলা িশ কলা একােডিম, মেহর র                                   সদ
            উপেরা  উপ-কিম   ১ম, ২য় ও ৩য় ান িনধারণ কের ল কিম র িনকট তািলকা রণ করেবন।
০৯০৯.     .     অ াঅ া   িস ািস া   স হঃস হঃ
 (১)       পেহলা বশাখ-১৪২৬ ভ বাংলা নববষ উদযাপন উপলে  আেয়ািজত বণাঢ  i¨vwjসহ সকল অ ােন আইন- ংখলা
র ােথ েয়াজনীয় ব া হণ করেবন িলশ পার, মেহর র।
(২)        পেহলা বশাখ-১৪২৬ ভ বাংলা নববষ উদযাপন উপলে  সকল অ ােন মিডক াল ম রেণর েয়াজনীয় ব া

হণ করেবন িসিভল সাজন, মেহর র ।
(৩)        হীত কম িচর াপক চার ও হীত সকল অ ােন শ য  সরবরাহ করেবন জলা ত  অিফসার, মেহর র।
(৪)        উপেজলা িনবাহী অিফসার, গাংনী ও িজবনগর জাতীয় ও জলা কম িচর সােথ স িত রেখ অ প কম িচ হণ
করেবন।
(৫)        পেহলা বশাখ ১৪২৬ উদযাপন উপলে  মেহর র পৗরসভা সাং িতক অ ােনর আেয়াজন করেব।
(৬)        িদবস র তাৎপয েল ধের িবেশষ িনব , সািহত  সামিয়কী, অ ানমালা ও াড়প  কােশর ব া িনেবন ানীয়
সকল পি কার স াদক, সকল সংবাদপ  ও িমিডয়ার সাংবািদকগণ।
(৭)        জলা াথিমক িশ া অিফসার ও জলা িশ া অিফসার সকল িশ া িত ােন -  ব াপনায় াকজমক ণভােব
বাংলা নববষ-১৪২৬ উদযাপেনর জ  িনেদশনা িদেবন এবং জলা শাসন ক ক হীত অ ান শষ না হওয়া পয  ছা -
ছা ীেদর উপি িত িনি ত করেবন।            
(৮)        শহেরর িবিভ  রা া সি তকরণ, আ না অ ন ও র◌্যািল শেষ অ ান েল েপয় খাবার পািন সরবরােহর

েয়াজনীয় ব া হণ করেবন ময়র, মেহর র পৗরসভা।
(৯)        গ ত উপকিম স হ েয়াজেন সদ  কা-অ  করেত পারেব।
অতঃপর হীত সকল কম িচেত সকেলর সহেযািগতা ও তঃ ত অংশ হেণর আহবান এবং উপি ত সকলেক ধ বাদ
জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক, মেহর র

ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৬.০২.০২৩.১৭.২৩৫ তািরখ: 
১০ এি ল ২০১৯
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িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব (ভার া ), সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, লনা
৪) িলশ পার, মেহর র
৫) চয়ার ান, জলা পিরষদ, মেহর র।
৬) িসিভল সাজন, মেহর র।
৭) ময়র, মেহর র পৗরসভা, মেহর র
৮) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, মেহর র।
৯) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার মেহর র।
১০) অিতির  জলা শাসক (সািবক), মেহর র।
১১) ত াবধায়ক, জনােরল হাসপাতাল, মেহর র।
১২) িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ মেহর র।
১৩) জলা কমা া  আনসার ও িভিডিপ, মেহর র।
১৪) িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহর র।
১৫) অ , মেহর র সরকাির কেলজ।
১৬) উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, মেহর র।
১৭) অ , সরকাির টকিনক াল ল এ  কেলজ, মেহর র।
১৮) িনবাহী েকৗশলী , ওেজাপািডেকা িলঃ, মেহর র।
১৯) উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না, মেহর র।
২০) জলা িশ া অিফসার, মেহর র।
২১) উপপিরচালক, হ কালচার স ার, বারািদ, মেহর র।
২২) জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহর র।
২৩) িনবাহী েকৗশলী , জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহর র
২৪) উপিবভাগীয় েকৗশলী, সওজ, সড়ক িবভাগ, মেহর র।
২৫) িজ এম , প ী িব ৎ সিমিত মেহর র।
২৬) জলা খা  িনয় ক, মেহর র।
২৭) জলা ত  অিফসার, মেহর র।
২৮) উপপিরচালক , জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহর র।
২৯) পািরনেটনেড , িপ  আই, মেহর র।
৩০) সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, মেহর র।
৩১) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, মেহর র সদর।
৩২) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, গাংনী।
৩৩) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িজবনগর।
৩৪) ময়র, গাংনী পৗরসভা।
৩৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সদর, মেহর র
৩৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাংনী, মেহর র
৩৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, িজবনগর, মেহর র
৩৮) জলা মৎ  কমকতা, মেহর র।
৩৯) জলা রিজ ার, মেহর র।
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৪০) জলা ািণস দ কমকতা, মেহর র।
৪১) সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, মেহর র।
৪২) সহকারী রাজ  কমকতা, কা মস এ াইজ ও ভ াট, মেহর র।
৪৩) উপ- ব াপক, িবিসক, মেহর র।
৪৪) উপ-পিরচালক, জলা পিরসং ান অিফস, মেহর র।
৪৫) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, মেহর র।
৪৬) ব াপক, কমসং ান াংক, মেহর র।
৪৭) সহকারী েকৗশলী, িবএিডিস েসচ, মেহর র ( য়াডা া জান)।
৪৮) উপ-সহঃ পিরচালক, জলা বীজ িব য় ক  িবএিডিস, মেহর র।
৪৯) িরিজঃ ােনজার , িষ াংক, মেহর র।
৫০) সহকারী ব াপক, িব িসএল, মেহর র।
৫১) িনয়র লাইে রীয়ান, সরকারী গণ াগার, মেহর র।
৫২) ভার া  বন কমকতা, মেহর র।
৫৩) সহকারী পিরচালক , জলা উপা ািনক িশ া েরা, মেহর র।
৫৪) উপপিরচালক, িবআরিডিব, মেহর র।
৫৫) পিরদশক, পাট অিধদ র, মেহর র।
৫৬) সহকারী পিরচালক, িবআর এ, মেহর র।
৫৭) জলা সমবায় অিফসার, মেহর র।
৫৮) জলা িনবাচন অিফসার, মেহর র।
৫৯) উপ-পিরচালক, িবএিডিস, (কঃে াঃ), মেহর র।
৬০) া  েকৗশল , অিধদ র(এইচইিড) মেহর র/ য়াডা া।
৬১) জলা ীড়া অিফসার, মেহর র।
৬২) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, মেহর র।
৬৩) সহকারী জনােরল ােনজার, সানালী াংক, ি ি পাল অিফস, য়াডা া।
৬৪) সহ ব াপক, রশম স সারণ, মেহর র।
৬৫) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মেহর র।
৬৬) উপ-পিরচালক, এনএসআই, মেহর র।
৬৭) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, মেহর র।
৬৮) জলা স য় অিফসার, মেহর র।
৬৯) উপ-পিরচালক , িবএিডিস (িব েক), মেহর র।
৭০) িনবাহী েকৗশলী , পািন উ য়ন বাড, য়াডাংগা।
৭১) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, মেহর র।
৭২) উপ-সহকারী পিরচালক , ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , মেহর র।
৭৩) সহকারী পিরচালক , আ িলক পাসেপাট অিফস, মেহর র।
৭৪) জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা, মেহর র।
৭৫) পিরচালক, িবএস আই, ৬২ রাতন যেশার রাড খািলশ র, লনা।
৭৬) জলা িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও সাহায়  ক , মেহর র।
৭৭) সহকারী কর কিমশনার, সােকল-২১, মেহর র, কর অ ল লনা।
৭৮) জল পার, জলা কারাগার, মেহর র।
৭৯) সহকারী ক  পিরচালক, িহ  ধম য় ক াণ া , জলা কাযালয়, মেহর র।
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৮০) লা উ য়ন কমকতা, লা উ য়ন বাড, মেহর র।
৮১) সভাপিত, স াব, মেহর র।
৮২) জলা াক িতিনিধ, মেহর র।

 

মা: আতাউল গিন 
জলা শাসক
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