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সভাপিত মা: আতাউল গিন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৪ অে াবর ২০১৯
সভার সময় বলা ১২:৩০ ঘিটকা

ান সে লনক , জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর
উপি িত পিরিশ -ক।
সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার সচূনা কেরন। সভার েত ০৮.০৯.২০১৯ তািরেখ অ ি ত সভার
কাযিববরণী পাঠ কের শানােনা হয়। কান সংেশাধনী না থাকায় সবস িত েম তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
আেলাচ সচূী অ যায়ী শাখািভি ক া  প , িন ি কতৃ প , পি ডং প সমহূ এবং অ া  িবষেয়র উপর
িন প আেলাচনা ও িস া  গৃহীত হয়।

শাখার নাম আেলাচনা গৃহীত িস া বা বায়েন
১.

নজারত শাখা
াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস াি  

৮৭িট, িন ি  ৮৭িট, অিন  নই। জাির অ সাের 
পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস জাির ৫১িট, িন ি  
৫১িট, অিন  নই। 

শাখায় কান প  যােত 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় খয়াল রাখেত 
হেব।

এনিডিস
নজারত 
শাখা

২.
সং াপন শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস াি  
৫৯িট, িন ি  ৫৯িট, অিন  নই। জাির অ সাের 
পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস জাির ৪৮িট, িন ি  
৪৮িট, অিন  নই। 

শাখায় কান প  যােত 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় খয়াল রাখেত 
হেব।

শাসিনক 
কমকতা 
সং াপন 

শাখা

৩.
ানীয় সরকার 

শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস াি  
৬৫িট, িন ি  ৬৫িট। অিন  নই। জাির অ সাের 
পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস জাির ৪০িট, িন ি  
৪০িট, অিন  নই।

শাখায় কান প  যােত 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় খয়াল রাখেত 
হেব।

উপ-
পিরচালক

ানীয় 
সরকার

১



৪.
সাধারণ শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস 
াি  ৯৫িট, িন ি  ৯৫িট, অিন  নই। জাির 

অ সাের পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস 
জাির ৮৪িট, িন ি  ৮৪িট, অিন  নই।

শাখায় কান প  যােত 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় খয়াল রাখেত 
হেব।

সহঃ কিমঃ
সাধারণ 
শাখা

৫.
রাজ  শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর ০৭িট, িবেবচ  মােস 
াি  ৮০িট, মাট াি  ৮৭িট, মাট িন ি  ৮২িট, 

অিন  ০৫িট। ০৫িট ১ মােসর উে , ০২িট ০৩ 
মােসর উে  ০১িট ০৬ মােসর উে  ২িট। জাির 
অ সাের পূেবর জর ০৬িট, িবেবচ  মােস 
জাির ২৪৪িট, মাট জাির 
২৫০িট, মাট িন ি  ২৪৫িট, অিন  ০৫িট। 
অিন  ১ মােসর উে  ০১িট, ৩ 
মােসর উে  ০২িট এবং ৬ মােসর উে  ০২িট।

অিন  প েলা 
অ ািধকার 
িভি েত ত িন ি র 

েয়াজনীয় 
ব ব া হেণর উেদ াগ 

হণ করেত হেব।

অঃেজঃ ঃ 
(রাঃ)
ও

আরিডিস

৬.
ভূিম অিধ হণ 

শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস 
াি  ১২িট, িন ি  ১২িট, অিন  নই। জাির 

অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস জাির ১৮িট, 
িন ি  ১৮িট। অিন  নই। 

শাখায় কান প  যােত 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় খয়াল রাখেত 
হেব।

অঃেজঃ ঃ 
(রাঃ)
ও

এল এ ও

৭.
রকড ম শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস 
াি  ৯৬০িট, িন ি  ৯৬০িট, অিন  নই। জাির 

অ সাের পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস জাির ২৫িট, 
িন ি  ২৫িট, অিন  নই। 

শাখায় কান প  যন 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় সজাগ দৃি  
রাখেত হেব। 

সহঃ কিমঃ
রকড ম
শাখা

৮.
জনােরল 

সািটিফেকট 
শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস 
াি  ০৯িট, িন ি  ০৯িট, অিন  নই। জাির 

অ সাের পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস জাির ০৪িট, 
িন ি  ০৪িট, অিন  নই। 

শাখায় কান প  যন 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় সজাগ দৃি  
রাখেত হেব। 

িজিসও

৯.
জএম শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস 
াি  ৯৯িট, িন ি  ৯৯িট, অিন  নই। জাির 

অ সাের পূেবর জর ০৪িট, িবেবচ  মােস 
জাির ৫৯িট, মাট জাির ৬৩িট, মাট িন ি  ৫৯িট, 
অিন  ০৪িট। অিন  ১৫ িদেনর উে  ০২িট এবং 
৩ মােসর উে  ০২িট । 

অিন  প েলা 
অ ািধকার 
িভি েত ত িন ি র 

েয়াজনীয় 
ব ব া হেণর উেদ াগ 

হণ করেত হেব।

অেজম ািজঃ
ও

সহঃ কিমঃ
জএম শাখা

১০.
বাসী কল াণ 

শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস 
াি  ১৫িট, িন ি  ১৫িট, অিন  নই। জাির 

অ সাের পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস জাির ০৯িট, 
িন ি  ০৯িট, অিন  নই। 

শাখায় কান প  যন 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় সজাগ দৃি  
রাখেত হেব। 

সহঃ কিমঃ
বাসী 

কল াণ শাখা

২



১১.
াণ শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস 
াি  ৬৭িট, িন ি  ৬৫িট, 

অিন  ০২িট। অিন  ০২িট ১৫ িদেনর 
উে । জাির অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস 
জাির ৪৭িট, িন ি  ৪৫িট। 
অিন  ০২িট। অিন  ০২িট ১মােসর উে ।

অিন  প েলা 
অ ািধকার 
িভি েত ত িন ি র 

েয়াজনীয় 
ব ব া হেণর উেদ াগ 

হণ করেত হেব।

িডআরআরও
মেহরপুর

১২.
জাির শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস 
াি  ০৬িট, িন ি  ০৬িট, অিন  নই। জাির 

অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস জাির ০৩িট, 
িন ি  ০৩িট। অিন  নই। 

শাখায় কান প  যন 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় সজাগ দৃি  
রাখেত হেব। 

সহঃ কিমঃ 
জাির শাখা

১৩.
িশ া শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর ১িট। িবেবচ  মােস 
াি  ৫১িট, মাট াি  ৫২িট মাট িন ি  ৫২িট, 

অিন  নই। জাির অ সাের পূেবর 
জর ১িট। িবেবচ  মােস জাির ৩১িট, মাট জাির ৩২িট, 
মাট িন ি  ৩২িট। অিন  নই। 

অিন  প েলা 
অ ািধকার 
িভি েত ত িন ি র 

েয়াজনীয় 
ব ব া হেণর উেদ াগ 

হণ করেত হেব।

সহঃ কিমঃ
িশ া শাখা

১৪.
আইিসিট শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস 
াি  ১১িট, িন ি  ১১িট, অিন  নই। জাির 

অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস জাির ১২িট, 
িন ি  ১২িট, অিন  নই।

শাখায় কান প  যন 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় সজাগ দৃি  
রাখেত হেব।

সহঃ কিমঃ
আইিসিট

শাখা

১৫.
তথ  ও 

অিভেযাগ সল

াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস াি  
২৭িট, িন ি  ২৭িট। অিন  নই। জাির অ সাের 
পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস জাির ০৭িট, িন ি  
০৭িট। অিন  নই। 

শাখায় কান প  যন 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় সজাগ দৃি  
রাখেত হেব।

সহঃ কিমঃ
তথ  ও 

অিভেযাগ 
সল

১৬.
টেড  শাখা

াি  অ সাের পূেবর জর নই, িবেবচ  মােস 
াি  ৯৮১িট, িন ি  ৯৮১িট। অিন  নই। জাির 

অ সাের পূেবর জর নই। িবেবচ  মােস জাির ৯৮১িট, 
িন ি  ৯৮১িট। অিন  নই। 

শাখায় কান প  যন 
পি ডং না থােক স 

িবষেয় সজাগ দৃি  
রাখেত হেব।

সহঃ কিমঃ
টেড  
শাখা

িবিবধ আেলাচনা ও িস া  :

(১) এ কাযালেয়র কােজর মান সে াষজনক হওয়ায় শাখার সকল কমকতা ও কমচারীেদর সভাপিত ধ বাদ
াপন কেরন। 

(২) েত ক শাখার দািয় া  কমকতা সহকারীেদর সে  পি ডং পে র িবষেয় আেলাচনা সােপে  ত
িন ি র ব ব া হণ করেবন এবং নিথ জলা শাসক মেহাদেয়র িনকট উপ াপেনর পূেব খঁুিটনািট পরী া কের
িনভুল আকাের উপ াপেনর ব ব া হণ করেবন।        
(৩) েত ক শাখা হেত ই-ফাইিলং প িতেত নিথ উপ াপেনর হার বিৃ  করেত হেব। 
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(৪) ই-নিথ িসে েম নিথ উপ াপেনর ে  েয়াজেন সহকারী কিমশনার (আইিসিট) ও া ামার এর সহায়তা
হণ কের ত ব ব া হণ করেত হেব। 

(৫) েত ক শাখার জ  আলাদা আলাদা কের শনারী ব ািদ মজুদ রিজ ার খুেল মালামাল এি  কের
যথাযথ ভােব িবতরণ দখােত হেব। িবষয়িট শাখার ভার া  কমকতা িনি ত করেবন।
(৬) অিন  প েলা অ ািধকার িভি েত ত িন ি র লে  েয়াজনীয় পদে প হণ করার িবষয়িট শাখার
ভার া  কমকতা িনি ত করেবন।
(৭) অিফস চলাকালীন সমেয় ট ডে  সাব িণক জনবল থাকার িবষয়িট িনি ত করেত হেব। জনসাধারেণর

ত ািশত সবার িবষয়িট  িদেত হেব।
(৮)  অিফস র পূেবই এ কাযালেয়র সকল শাখা পির ার-পির ে র িবষয় িনি ত করেত হেব এবং অিফেসর
সমেয়ও পির তা যথারীিত অব াহত রাখেত হেব। অিফেসর িসিড় েলা ময়লা হওয়া মা  পির ার করেত হেব।
এছাড়া িবি ং এর আেশ-পােশ ঝাপ-ঝাড় এবং ময়লা-আবজনা সবদা পির ার রাখেত হেব। এ িবষেয় নজারত
ডপুিট কােল র মিনটিরং করেবন। 

(৯) মািসক াফ সম য় সভায় উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় এবং সহকারী কিমশনার (ভূিম) এর
কাযালেয়র একজন কের িতিনিধ উপি ত থাকেত হেব।
(১০) ািধকার া  সকল ৪থ িণর কমচারী ও গাড়ীচালকগণ িনয়িমতভােব সরকাির পাশাক পিরধান কের
দািয়  পালন করেবন। এ িবষেয় নজারত ডপুিট কােল র মিনটিরং করেবন।

        অতঃপর সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৫.০৬.০০২.১৯.৫৬৮ তািরখ: 
২৭ অে াবর ২০১৯

১১ কািতক ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
২) অিতির  জলা শাসক, সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
৩) অিতির  জলা শাসক, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
৪) অিতির  জলা ম ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সদর, মেহরপরু
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাংনী, মেহরপরু
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মিুজবনগর, মেহরপরু
৮) সহকারী কিমশনার (ভিূম), মেহরপরু সদর।
৯) সহকারী কিমশনার (ভিূম), গাংনী, মেহরপরু।
১০) সহকারী কিমশনার (ভিূম), মিুজবনগর, মেহরপরু।
১১) নজারত ডপিুট কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১২) রিভিনউ ডপিুট কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৩) ভিূম অিধ হণ কমকতা (এলএও), ভিূম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু

৪



১৪) সহকারী কিমশনার (িজিসও), জনােরল সািটিফেকট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৫) াগামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু।
১৬) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৭) সহকারী কিমশনার, জিুডিশয়াল মিু খানা শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৮) জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা, াণ ও পনুবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
১৯) সহকারী কিমশনার, জারী ও া  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
২০) সহকারী কিমশনার, রকড ম শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
২১) সহকারী কিমশনার, জলা ই- সবা ক , জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
২২) সহকারী কিমশনার, বাসী কল াণ শাখা , জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
২৩) সহকারী কিমশনার, তথ  ও অিভেযাগ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
২৪) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
২৫) সহকারী কিমশনার, িশ া ও কল াণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
২৬) গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু
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