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¯§viK bs-05.10.4200.0০৮.৯৯.০০২.২২- ZvwiL:
০৫ মাঘ, ১৪২৯
১৯ জানুয়াির,
২০২৩

তথ� অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসা�র �জলা �শাস�কর কায�ালয়, ঝালকািঠ এর িবিভ� শাখার
ত�থ�র ক�াটাগির ও ক�াটালগ।

তথ� অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসা�র �জলা �শাস�কর কায�ালয়, ঝালকািঠ এর িবিভ� শাখার �শাসিনক
আিথ�ক, সভা,আইিসিট ও �িত�বদনসহ সংি�� তথ�সমূ�হর ক�াটাগির ও ক�াটালগ �তির করা হ�লা।

�িম
ক
নং

ত�থ�র নাম ক�াটাগির বা�বায়নকা
রী শাখা

দািয়��া�
কম�কত�া

০১ ০১। বীর মুি��যা�া �দর সকল আ�বদন
০২। �বসামিরক সরকাির কম�কত�া কম�চারী চাকিররত অব�ায়
মৃতু�বরণ/ �ায়ী অ�মতাজিনত কার�ণ আিথ�ক অনুদান �াি�র
আ�বদন জন�শাসন ম�ণাল�য় ��রণ
০৩। �হা�টল আবািসক ও আবািসক �র��ারার পয�টন লাই�স�
�দান
০৪। িস�নমা হ�লর লাই�স� নবাযন় সং�া�
০৫। ধম� ম�ণালয় কতৃ�ক বরা�কৃত অথ� িবিভ� মসিজদ,
মা�াসা মি�র, ধম�ীয় উপসনাল�য় সং�ার �মরামত পুনব�াস�নর
জন� অনুদান �দান
০৬। এনিজও সমূ�হর অনুকূ�ল �ত�ায়ন প� �দান
০৭। যা�া/�মলার অনুমিত �দান

�শাসিনক,
আিথ�ক, সভা ও
�িত�বদন

সাধারণ
শাখা

সহকারী
কিমশনার
সাধারণ শাখা

০১। �বাসী কম�ী�দর অিভ�যাগ �হণ ও সমাধা�নর ব�ব�া করা।
০২। �দ�শ বসবাসরত �বাসী�দর পিরবা�রর অিভ�যাগ �হণ ও
সমাধা�নর ব�ব�া করা
০৩। �ববািহক অব�া স�িক�ত সনদপ� �দান

�শাসিনক,
আিথ�ক, সভা ও
�িত�বদন

�বাসীকল�া
ণ শাখা

সহকারী
কিমশনার
�বাসীকল�াণ
শাখা



০২ ০১। মহামান� রা�পিতর ঐি�ক তহিবল �থ�ক অনুদান �দান
০২। মাননীয় �ধানম�ীর �াণ ও কল�াণ তহিবল �থ�ক অনুদান
�দান
০৩। মাননীয় সংসদ সদ�স�র ঐি�ক তহিবল �থ�ক অনুদান
�দান
০৪। সং�ৃিত িবষয়ক ম�ণাল�য়র অনুদান �দান
০৫। িশ�া ম�ণাল�য়র অনুদান �াি�র আ�বদন �হণ ও
ম�ণালয় ��রণ
০৬। সাং�ৃিত িবষয়ক ম�ণাল�য়র অনুদান �াি�র আ�বদন
�হণ ও ম�ণাল�য় ��রণ
০৭। যুব ও �ীড়া ম�ণালয় হ�ত অনুদান �দান
০৮। জাতীয় �� �ক�, সাং�ৃিতক ম�ণালয় কতৃ�ক অনুদান
�দান
০৯। িব�ান ও �যুি� উ�য়ন �া� এর অনুদান �াি�র ��াব
��রণ
১০। আিলম, ফািজল ও ক�লজ পয�া�য়র ম�া�নিজং গভিন�ং
বিডর িনব�াচন পিরচালনার জন� ি�জাইিডং অিফসার িন�য়াগ

১১। িবিভ� িশ�া �িত�া�নর িশ�ক�দর িব��� অিভ�যাগ

১২। মাধ�িমক িবদ�ালয় মা�াসা ও ক�লজ পিরচালনার জন�
িনব�াহী কিমিটর �ইজন সদস� ম�নানযন়

�শাসিনক,
আিথ�ক, িশ�া
�িত�ানসং�া�
সভা ও �িত�বদন

িশ�া শাখা সহকারী
কিমশনার
িশ�া
শাখা

০৩ ০১। অিধ�হণকৃত জিমর �িতপূরণ �দান
০২। ভূিম অিধ�হণ কায���ম অিভ�যাগ/আপি� িন�ি�
০৩। অিধ�হণকৃত জিমর অনুস�ান প� (সািচ�ং)
০৪। সই �মাহর নকল
০৫। অিধ�হণকৃত জিমর সীমানা িচি�তকরণ
০৬। অিধ�হণকৃত জিমর �ত�য়ন প� �দান

�শাসিনক,
আিথ�ক, সভা ও
�িত�বদন

এল এ শাখা সহকারী
কিমশনার
এল এ
শাখা

০৪ ০১। িব এস ,আর এস, এস এ খিতয়া�নর সইমির নকল
সরবরাহ
০২। িসএস সা�বক �খ�বাট/ খিতয়া�নর সইম�রী নকল
সরবরাহ
০৩। িবিভ� জির�পর দা�গর সূিচ সইম�রী নকল সরবরাহ
০৪। সং�শািধত খিতয়া�নর সইম�রী নকল সরবরাহ
০৫। �কস নিথ সমূ�হর নকল সরবরাহ
০৬। �মৗজা ম�াপ সরবরাহ
০৭। সািচ�ং/ (অনুস�ান) ত�ািশ

সই�মাহর
নকলসং�া�

মহা�ফঝখা
না

সহকারী
কিমশনার
মহা�ফজখানা

০৫ ০১। কৃিষ ও অকৃিষ খাস জিম ব�ব�াপনা ও ব��াব� সং�া�
০২। আবাসন,আ�য়ণ এবং আদশ� �াম �ক� িসজন ও
ব�ব�াপনা
০৩। সারাতমহল ব�ব�াপনা ও লীজ �দান
০৪। জলমহল
০৫। বালু মহল

�শাসিনক,
আিথ�ক, সভা ও
�িত�বদন

এস এ শাখা �রিভিনউ
�ডপুিট
কা�ল�র,
ঝালকািঠ



০৬ ০১। িলজ নবায়ন (বাংলা স�নর িভি��ত এক বছর �ময়দী িলজ
�দান করা হয়)
০২। নাম পিরবত�ন এর ����
কার�ণ অথবা অন� �কান কার�ণ
নতুন ভা�ব িলজ �দা�নর ���� (পূ�ব�র িলিজর িলজ বািতল
জিনত কার�ণ বা অন� �কান কার�ণ)
০৩। অবকাঠা�মা �মরামত সং�ার
০৪। সাধারণ আ�বদন
(�জলা িভিপ স�ি� স��ক� �কান সমস�া সৃি� হ�ল তা িনরসন
সমাধা�নর ����)

�শাসিনক,
আিথ�ক, সভা ও
�িত�বদন

অিপ�ত
স�ি� �সল

সহকারী
কিমশনার
অিপ�ত স�ি�
�সল

০৭ ০১। �লৗহজাত �ব� িব��য়র িডিলং লাই�স� �দান
০২। �লৗহজাত �ব� িব��য়র িডিলং লাই�স� নবাযন়
০৩। িস�ম� িব��য়র িডিলং লাই�স� �দান
০৪। িস�ম� িব��য়র িডিলং লাই�স� নবায়ন
০৫। �ণ� জু�য়লািরর িডিলং লাই�স� �দান
০৬। �ণ� জু�য়লাির িডিলং লাই�স� নবায়ন
০৭। �ণ� কািরগির িডিলং লাই�স� �দান
০৮। �ণ� কািরগির িদিলং লাই�স� নবায়ন
০৯। পাইকাির ও খুচরা কাপড় িব��য়র িডিলং লাই�স� �দান
১০। পাইকাির ও খুচরা কাপড় িব��তা িডিলং লাই�স� নবায়ন
১১। পাইকাির ও খুচরা সুতা িব��য়র িডিলং লাই�স� �দান
১২। পাইকাির ও খুচরা সুতা িব��য়র িডিলং লাই�স� নাবয়ন
১৩। িম�ফুড িব�য় িডিলং লাই�স� �দান
১৪। িম� ফুড িব��য়র িডিলং লাই�স� নবায়ন
১৫। িসগা�রট পাইকাির িব��য়র িডিলং লাই�স� �দান
১৬ িসগা�রট পাইকাির িসগা�রট পাইকাির িব��তা পাইকাির
িব��য়র িডিলং লাই�স� নবায়ন
১৭। এিসড ব�বহা�রর িডিলং লাই�স� �দান
১৮। এিসড িব��য়র িডিলং লাই�স� নবায়ন
১৯। এিসড ব�বহা�রর িডিলং লাই�স� �দান
২০। এিসড িব��য়র িডিলং লাই�স� নবায়ন
২১। এিসড পিরবহ�নর িডিলং লাই�স� �দান
২২। এিস পিরবহ�নর িডিলং লাই�স� নবায়ন
২৩। ইট �পাড়া�নার লাই�স� �দান

�শাসিনক,
আিথ�ক, সভা ও
�িত�বদন

�নজারত
শাখা

�নজারত
�ডপুিট
কা�ল�র,
ঝালকািঠ

০৮ ০১। সািক�ট হাউজ/অন�ান� সরকাির �র� হাউজসমূ�হর
আবাসন সুিবধা �দান
০২। ৪থ� ��িণর কম�চারী�দর ���� �পনশন (চাকু�রর িন�জর
অবসর �হ�ণর ����)
০৩। পািরবািরক �পনশন (�পনশন ম�ুরীর পূ�ব�ই �পরশনা�রর
মৃতু� হ�ল)
০৪। পািরবািরক �পনশন (অবসর ভাতা অব�ায় �পনশনা�রর
মৃতু� হ�ল)
০৫। কম�চারী�দর কল�াণ �বাড� হ�ত আিথ�ক সাহায� �দান
০৬। চাকিররত অব�ায় মৃত কম�চারীর পিরবার�ক আিথ�ক
সাহায� �দান

�শাসিনক,
আিথ�ক ও
��া�টাকলসং�া�

�নজারত
শাখা

�নজারত
�ডপুিট
কা�ল�র,
ঝালকািঠ



০৭। �নজারত শাখার ও �জলাপু�লর কম�চারী�দর চাকুরী বিহ
বািষ�ক �গাপনীয় �িত�বদন সংর�ণসহ যাবতীয় �বতন ভাতািদ
��ত ও �কৃয়াকরণ
০৮। �নজারত শাখা ও �জলাপু�লর কম�চারী�দর চাকুির বিহ,
বািষ�ক �গাপনীয় �িত�বদন সংর�ণসহ যাবতীয় �শাসিনক
ব�ব�ািদ সং�া�
০৯। �নজারত শাখার চতুথ� ��ণীর কম�চারী�দর শাখা ও আ�ঃ
উপ�জলা বদিল �ি�য়াকরণ

১০। চতুথ� ��ণীর কম�চারী�দর ���� �াি� িব�নাদন ছুিটসহ
ভাতা ম�ুর

১১। চতুথ� ��ণীর কম�চারী�দর ���� সাধারণ ভিবষ�ৎ তহিবল
�থ�ক অি�ম ম�ুর

১২। চতুথ� ��ণীর কম�চারী�দর ���� সাধারণ ভিবষ� তহিবল
�থ�ক অ�ফরত�যাগ� অি�ম ম�ুর
১৩। �জলাপু�লর কম�চারী�দর ���� �াি� িব�নাদন ছুিটসহ
ভাতা ম�ুর
১৪। �জলাপু�লর কম�চারী�দর বিহ: বাংলা�দশ ছুিট ম�র
১৫। �জলপু�লর কম�চারী�দর ���� সাধারণ ভিবষ��ত তহিবল
�থ�ক অি�ম ম�ুর
১৬। �জলাপু�লর কম�চারী�দর ���� সাধারণ ভিবষ�ৎ তহিবল
�থ�ক অ�ফরত�যাগ� অি�ম ম�ুর
১৭। �জলাপু�লর কম�চারী�দর ���� বদিল
১৮। �জলাপু�লর কম�চারী�দর ���� �পনশন (চাকু�রর িন�জর
অবসর �হ�ণর ����)

০৯ ০১। জ� মৃতু� িনব�ন সং�শাধ�নর আ�বদ�নর উপর �নানী
০২। �ানীয় সরকার �িত�ান সংি�� �কান িবষ�য় �িতকার
�াথ�না ক�র আ�বদন দািখল

�শাসিনক,
আিথ�ক, জ�-
মৃতু� ও
�িত�বদনসং�া�

�ানীয়
সরকার
শাখা

সহকারী
কিমশনার,
�ানীয়
সরকার শাখা

১০ ০১।
(ক) িপ�ল/িরভলবার লাই�স� �দান
(খ) শট গান/ রাই�ফল/ব�ুক লাই�স� �দান
(গ) ওয়ািরশ সূ��আ��য়া� ও লাই�স� �দান
(ঘ) িপতার বাধ�ক� জিনত কার�ণ উ�রািধকার বরাবর
আ��য়া��র লাই�স� �দান
(ঙ) সরকাির কম�কত�া�দর আ��য়াআ� ও লাই�স� �দান
(চ)আিথ�ক �িত�া�নর অনুকূ�ল আ��য়া� লাই�স� �দান
স�ার আ��য়া��র লাই�স� নবাযন়
০২। �প��ািলয়াম ও িব��ারক �ব� মজুদ ও �য় িব��য়র
অনুপািতক সনদ �দান
০৩। পি�কার িড�া�রশন সং�া�
০৪। ��স িড�া�রশন সং�া�

�শাসিনক,
আ��য়া��র
লাই�স�
পি�কার
িড�া�রশন ও
�িত�বদনসং�া�

জুিডিশয়াল
মুি�খানা
শাখা

সহকারী
কিমশনার,
জুিডিশয়াল
শাখা



০১। �পনশন (চাকু�রর িন�জর অবসর �হ�ণর ����)।
০২। পািরবািরক �পনশন �পনশন ম�ুর এর পূ�ব� মৃতু� হ�ল
০৩। পািরবািরক �পনশন অবসর ভাতা �ভাগরত অব�ায়
�পনশন�ভাগীর মৃতু� হ�ল
০৪। কম�চারী কল�াণ �বাড� হ�ত আিথ�ক সাহায� �দান
০৫। চাকুরীরত অব�ায় মৃত কম�চারীর পিরবার�ক আিথ�ক
সাহায� �দান

�শাসিনকসং�া� সং�াপন
মুি�খানা
শাখা

সহকারী
কিমশনার,
সং�াপনশাখা

১১ ০১। আম�মা�ারনামা কায�কর করণ।
০২। �া� অব মূল�ায়ন মামলা পিরচালনা সং�া�

�শাসিনক,
আিথ�ক, সভা ও
�িত�বদনসং�া�

�রিভিনউ
মুি�খানা
শাখা

সহকারী
কিমশনার,
�রিভিনউ
মুি�খানা
শাখা

১২ ০১। সরকাির দািব আদায়আইন ১৯১৩ সা�লর িবধান
�মাতা�বক যাবতীয় সরকাির/আধা সরকাির/ �ায়�শািসত সং�া
�িত�ানসমূ�হর অনাদায়ী অথ�আদায়

�শাসিনক,
আিথ�ক ও
�িত�বদনসং�া�

�জনা�রল
সািট�িফ�কট
শাখা

সহকারী
কিমশনার,
�জনা�রল
সািট�িফ�কট
শাখা

১৩ ০১। �য�কা�না ব�ি� (জুিডিশয়াল ��া�) ��া� ভা�ার
(জুিডিশয়াল ��া�, নন জুিডিশয়াল ��া�, কিপ ��া�,
কািট�স �পপার ইত�ািদ) ��া� �ভ�ার, ব�াংক ,এনিজও
(িব�শষ আঠা�লা ��া�), �পা� অিফস (�পা�াল পাবিলক,
�পা�াল �খাম, �পা� কাড�, �ারক ডাকিটিকট, রাজ� ��ামাপ,
িবিড় ��া� �রাল, নন জুিডিশয়াল ��া�), জীবন বীমা
ক�প�া�রশন (বীমা ��া�) সরকাির বা আধা সরকাির অিফস
সমূহ (সািভ�স ��া�) কতৃ�ক চািহত ��া��র মূল� বাবদ অথ�
িনধ�ািরত ��া��র �কাড ন�র
এ ��জাির চালা�নার মাধ��ম সরকাির �কাষাগা�র �সানালী
ব�াংক িলিম�টড �কাট� িবি�ং ঝালকািঠ শাখা জমা �দওয়ার প�র
উহার মুলকিপ ��জাির শাখায় জমা �ধানপূব�ক �হণ
০২। ��া� �ভ�া�রর লাই�স� �দান

০৩। ��া� �ভ�া�রর লাই�স� নবায়ন

�শাসিনক ও
আিথ�ক সং�া�

��জারী
শাখা

সহকারী
কিমশনার,
��জারী শাখা

১৪ ০১। ��য�াগ ব�ব�াপনা সং�া�
০২। কা�জর িবিনম�য় খাদ� কম�সূিচ িট আর ও কািবখা
০৩। ইিজিপিপ কম�সূিচ

০৪। িভিজএফ কম�সূিচ: পিব� রমজান, ঈদ উল িফতর,
�জ�ল�দর ম�ধ� খাদ� সহায়তা �দান করা হয়
০৫। �াকৃিতক ��য�াগ: �িত���দর এবং গিরব অসহায়
পিরবা�রর খাদ� ও আিথ�ক সহাযত়া �দান
০৬। �াণ িবতরণ তৎপরতা সরকার িবিভ� সম�য় �াণ সাম�ী ও
শীতপ� বরা� �দান ক�রন।

�শাসিনক,
আিথ�ক, সভা ও
�িত�বদনসং�া�

�াণ ও
পুনব�াসন
শাখা

�জরা �াণ ও
পুনব�াসন
কম�কত�া



১৫ ০১। নাগিরক ও দা�িরক আ�বদন �হণ
০২। তথ� �সবা, এই কায�াল�য়র শাখার সমূ�হর অব�ান এবং
কাজ স��ক� জনগ�ণর চািহদা অনুযায়ী তথ��দান

�শাসিনক,
আইিসিটসং�া�

আইিসিট
শাখা

সহকারী
কিমশনার,
আইিসিট শাখা

শিফউল আলম
সহকারী কিমশনার
আইিসিট শাখা

�জলা �শাস�কর কায�ালয়, ঝালকািঠ


