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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় প্রাথবিক বশক্ষা কার্ যালয় 

িয়িনবসাংহ ববভাগ, িয়িনবসাংহ। 

dpe.mymensinghdiv.gov.bd 
 

অবিস আদেশ 

পুনরাদেশ না দেয়া পর্ যন্ত অত্র েপ্তদরর কি যকত যা ও কি যচারীগদণর নাদির পাদবয ববণ যত োবয়ত্ব প্রোন করা হদলা। 

ক্র 

নাং 

কি যকত যার  নাি ও 

পেবী 

 বন্টনকৃত োবয়ত্ব 

ছুটিকালীন 

োবয়ত্ব 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কি যকত যা 

১ সহকাবর পবরচালক ১ সকল িাইল র্াচাই অদন্ত উর্ধ্যগািী করা;  ববভাগীয় 

উপপবরচালক ২ সকল কাদজ উপপবরচালকদক সহদর্াবগতা করা; 

৩ প্রাথবিক বশক্ষা অবিেপ্তর ও িন্ত্রণালয় কর্তযক প্রেত্ত কাজ সম্পােন করা; 

৪ প্রদয়াজদন ববভাগীয় উপপবরচালক কর্তযক বনদে যবশত দর্ দকান কাজ 

২ জনাব দিাোঃ শবিকুল 

ইসলাি, 

বশক্ষা অবিসার 

(সাংযুবি) 

১ প্রাথবিক বশক্ষা অবিেপ্তর ও িন্ত্রণালয় কর্তযক প্রেত্ত কাজ সম্পােন করা  ববভাগীয় 

উপপবরচালক ২ সকল িাইল র্াচাই অদন্ত িতািতসহ উর্ধ্যগািী করা 

৩ িািলা সাংক্রান্ত কার্ যাবলী 

৪ শতভাগ ভবত য (টাস্ক দিাস য) 

৫ একীভূত বশক্ষা নবথ 

৬ E-Monitoring দিাকাল পাস যন 

৭ তথ্য কি যকত যা (সিন্বয় সািণ) 

৮ দপনশন দিাকাল পাস যন 

৯ অত্র েপ্তদরর কি যকত যা ও কি যচারীগদণর োবয়ত্ব  প্রোন  

১০ বই উৎসব 

১১ 

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গিাতা দশখ িবজলাতুদেছা মুবজব দগাল্ডকাপ প্রাথবিক 

ববদ্যালয় ফুটবল টুন যাদিন্ট 

১২ বশক্ষক তথ্য অন লাইদন এবিকরন 

১৩ অত্র ববভাদগর  বিবপই একাউবন্টাং বসদেি িবনটবরাং 

১৪ 

W eb Port al  আপদিট রাখা (অবভদর্াগ প্রবতকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য 

অবিকার, ববজ্ঞবপ্ত-আদেশ-পবরপত্র, দনাটিশ দবাি য, খবর, ববভাগীয় 

অনাপবত্ত- এনওবস, আিাদের ববষদয়, আিাদের সম্পদকয); 

১৫ 

প্রদয়াজদন ববভাগীয় উপপবরচালক কর্তযক বনদে যবশত অবিদসর দর্ দকান 

কাজ 

১৬ E-nothi সংক্রান্ত Main Admin হিসাবে দাহিত্ব পালন 

৩ 

৪ 

জনাব মুহাম্মে জাবহদুর 

রহিান, 

সহকারী বশক্ষা 

অবিসার (সাংযুবি) 

১ িন্ত্রণালদয়র সভার অগ্রগবত প্রবতদবেন (MoPME)- বিিাবসক জনাব দিাহাম্মে 

আবদুস সাইে 

ভূ ূঁইয়া, সহকারী 

বশক্ষা অবিসার 

(সাংযুবি) 

সহকারী 

পবরচালক/ 

বশক্ষা 

অবিসার 

২ অবিেপ্তদরর িাবসক সভার অগ্রগবত প্রবতদবেন 

৩ 

ববভাগীয় কবিশনার অবিদসর িাবসক সভার অগ্রগবত প্রবতদবেন প্রস্তুত ও 

দপ্ররণ 

৪ বিবি অবিদসর িাবসক সভার দরজুদলশন সকল কার্ যক্রি; 

৫ জবঙ্গবাে তথ্য দপ্ররণ; 

৬ 

পবরেশ যন মূল্যায়ন (Dpeo/Super/Ueo/Asst.Super) অবিেপ্তদর 

দপ্ররণ 

৭ 

সহকারী সুপারদের পবরেশ যন (বিবপএি/পরীক্ষণ ববদ্যালয়সহ) মূল্যায়ন ও 

বরদপাটি যাং 

৮ আিার ববদ্যালয় পবরেশ যন 

৯ ই-িবনটবরাং-এ পবরেশ যন র্াচাইকরণ ও বরদপাট য প্রস্তুত 

১০ ১২ কযাটাগরীর পবরেশ যন তথ্য র্াচাইকরণ ও প্রাগি ও বিবপইদত দপ্ররণ 

১১ দূনীবত কবিশন নবথ 
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ক্র 

নাং 

কি যকত যার  নাি ও 

পেবী 

 বন্টনকৃত োবয়ত্ব 

ছুটিকালীন 

োবয়ত্ব 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কি যকত যা 

১২ 

Sustainable Development-4 প্রবতদবেন আপদলািকরণ ও 

পরবতী কার্ যক্রদির জন্য পবরকল্পনা প্রস্তুত 

১৩ জনবদলর তথ্য সাংক্রান্ত কাজ 

১৪ প্রাক-প্রাথবিক সাংক্রান্ত তথ্য 

১৫ বশক্ষক কল্যাণ ট্রাে নবথ 

১৬ জরাজীণ য ও বন্যাকববলত তথ্য নথী 

১৭ কাব স্কাউট, গাল যস গাইি ও হলদে পাবখ সাংক্রান্ত 

১৮ সরকারী ও দবসরকারী ববদ্যালদয়র সািারণ তথ্য প্রোন সাংক্রান্ত কাজ; 

১৯ 

অত্র ববভাদগর জনবদলর তথ্য হাবলবিল (ওদয়বসাইদট আপদলাি)ও 

দপ্ররণ  

২০ প্রিান ও সহকারী বশক্ষকদের শূন্য পদের তথ্য; 

২১ ববদ্যালয় সাংক্রান্ত তথ্য; 

২২ জবঙ্গবাে ও িােক সাংক্রান্ত তথ্য 

২৩ 

উর্দ্যতন কর্তযপদক্ষর পবরেশ যন সাংক্রান্ত বনদে যশনা িাঠ পর্ যাদয় দপ্ররন 

সাংক্রান্ত কাজ; 

২৪ প্রাথবিক বশক্ষা অবিেপ্তর ও িন্ত্রণালয় কর্তযক প্রেত্ত কাজ সম্পােন করা; 

২৫ ববভাদগর কি যকত যাগদনর পবরেশ যন সাংক্রান্ত নবথ 

২৬ 

Web Portal আপদিট রাখা (আইন ও বববি, বববভে বাতায়ন, 

িদটাগ্যালারী); 

২৭ প্রদয়াজদন ববভাগীয় উপপবরচালক কর্তযক বনদে যবশত দর্ দকান কাজ 

১ বাবষ যক কি যসম্পােন চুবি; 

২ বশশুর শারীবরক –িানবসক শাবি সাংক্রান্ত তথ্য; 

৩ One Day One Word সাংক্রান্ত তথ্য; 
৪ জাতীয় শুর্দ্াচার সাংক্রান্ত সকল কাজ; 

৫ Essential Service সাংক্রান্ত সকাল কাজ; 

৬ দহািবভবজট, িা-সিাদবশ ও উঠান ববঠক সাংক্রান্ত সকল কাজ; 

৭ Mid Day Meal সাংক্রান্ত সকল কাজ; 

৮ বসটিদজন চাট যার, িবনটবরাং দবাি য হালনাগাে করণ; 

৯ ইদনাদভশান আইবিয়া তথ্য দপ্ররণসহ সকল কাজ; 

১০ 

Web Portal আপদিট রাখা (ইদনাদভশন কণ যার, িাঠ প্রশাসন, দসবা-

সমূহ, জাতীয় শুর্দ্াচার দকৌশল, কি যসম্পােন ব্যবস্থপনা); 

১১ এ.বপ.এস.বস সাংক্রান্ত সকল কাজ; 

১২ ববদশষ চাবহো সম্পে বশশুদের তথ্য ও কার্ যক্রি 

১৩ জাতীয় প্রাথবিক বশক্ষা সপ্তাহ নবথ 

১৪ সাব-ক্লাোর নবথ 

১৫ সিাপনী পরীক্ষা নবথ 

১৬ ইউবনদসি/এনবজও সাংক্রান্ত নবথ 

১৭ সকল প্রকার জবরপ সাংক্রান্ত নবথ  

১৮ স্কুল দগ্রবিাং নবথ 

১৯ জাতীয় বশক্ষাথী মূল্যায়ন নবথ 

২০ রস্ক প্রকল্প 

২১ 

ববভাদগর সকল বকন্ডার গাদট যন, দবসরকারী প্রাথবিক ববদ্যালয় চালুর 

অনুিবত, দরবজদেশন  ও দবসরকারী ববদ্যালদয়র বনদয়াগ ও অবভদর্াগ 

সাংক্রান্ত কাজ; 

২২ কি য বন্টন নবথ 

২৩ প্রদয়াজদন ববভাগীয় উপপবরচালক কর্তযক বনদে যবশত দর্ দকান কাজ 
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ক্র 

নাং 

কি যকত যার  নাি ও 

পেবী 

 বন্টনকৃত োবয়ত্ব 

ছুটিকালীন 

োবয়ত্ব 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কি যকত যা 

৫ জনাব দিা: নওয়াব 

আলী, উচ্চিান সহকারী 

 

১ 

১ি দেবণর কি যকত যা, সহকারী উপদজলা বশক্ষা অবিসার, উচ্চিান 

সহকারী, অবিস সহকারী, িাটা এবি আপদরটর ও বহসাব সহকারীর 

বেলী নবথ; 

জনাব 

দিাতাহার 

দহাদসন,  

উচ্চিান 

সহকাবর 

(সাংযুবি) 

 

 

ববভাগীয় 

উপপবরচালক 

২ 

িয়িনবসাংহ ও জািালপুর দজলার সরকারী প্রাথবিক ববদ্যালদয়র 

বশক্ষকদের বনদয়াগ ও বেলী, পাসদপাট য এর এনওবস প্রোন সহ উি 

দজলা সমূদহর  

 

বশক্ষকদের ববরুদর্দ্ অবভদর্াগ ও ববভাগীয়  িািলসহ র্াবতীয় কাজ এবাং 

প্রদয়াজদন ববভাগীয় উপপবরচালক কর্তযক বনদে যবশত দর্ দকান কাজ 

৩ 

িয়িনবসাংহ ও জািালপুর দজলার কি যকত য-কি যচারী ও বশক্ষকদের চাকুরী 

স্থায়ী করণ ও উচ্চতর দস্কল সহ আন্যান্য আদবেদনর নবথ 

৪ ভূবিকর সাংক্রান্ত নবথ ; 

৫ দর্ দকান দটন্ডার ও বনলাি সাংক্রান্ত নবথ ; 

৬ কি যকত যাগদণর ভ্রিণববল  নবথ (সকল দজলা) ; 

৭ মূদ্রণ ও প্রকাশনা েপ্তদরর নবথ 

৮ জীপ গাড়ী/র্ানবাহন সাংক্রান্ত নবথ ; 

৯ ষ্টক দরবজোর হালবিল সাংক্রান্ত নবথ ; 

১০ স্থায়ী সম্পে দরবজোর সাংক্রান্ত নবথ ; 

১১ সাব-ক্লাোদরর আবথ যক নবথ ; 

১২ অবিট আপবত্ত বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত নবথ (সকল দজলা); 

১৩ অত্র েপ্তদরর GPF সাংক্রান্ত নবথ ; 

১৪ 

অত্র ববভাদগর সকল কি যকত যা/কি যচারীদের বসদলকশন দগ্রি, টাইিদস্কল, 

উচ্চতর দস্কল  নবথ 

১৫ গাড়ী চালক নবথ; 

১৬ বাদজট প্রণয়ন সাংক্রান্ত নবথ ; 

১৭ আোলত ও িািলা সাংক্রান্ত নবথ ; 

১৮ গণপূতয ববষয়ক নবথ ; 

১৯ ববদুৎ সাংদর্াগ ও ববল  সাংক্রান্ত নবথ ; 

২০ দটবলদিান সাংদর্াগ ও ববল  সাংক্রান্ত নবথ ; 

২১ দটবলবভশন, বিস লাইন ও ইন্টারদনট সাংক্রান্ত নবথ 

২২ অত্র েপ্তদর বিবপই একাউবন্টাং বসদেি এ এবি নবথ (SOE) 

২৩ সিাপনী পরীক্ষার আবথ যক নবথ ; 

২৪ ব্যাাংক বহসাব সাংরক্ষণ। 

২৫ ববভাগীয় বহসাব বনয়ন্ত্রক, িয়িনবসাংহ। 

২৬ অবিসদর অভযন্তবরন আয়-ব্যদয়র বহসাব সাংরক্ষণ 

২৭ অত্র ববভাদগর কি যকত যা/কি যচারীদের PRL সাংক্রান্ত নবথ ; 

২৮ অত্র েপ্তদরর দিরািত ও সাংস্কার  ববষয়ক নবথ ; 

২৯ অত্র েপ্তদরর  কি যকত যা/কি যচারীদের  বাবষ যক ববি যত দবতন সাংক্রান্ত নবথ ; 

৩০ রাজস্ব  খাদত বরাদ্দ ও ভাউচার প্রস্তুত সাংক্রান্ত নবথ ; 

৩১ উেয়ন  খাদত বরাদ্দ ও ভাউচার প্রস্তুত সাংক্রান্ত নবথ ; 

৩২ অত্র েপ্তদরর সকল প্রকার অগ্রীি উদত্তালন ও সিন্বয় নবথ; 

৩৩ রাজস্ব  খাদত র্াবতীয় দরবজোর  সাংরক্ষণ নবথ ; 

৩৪ উেয়ন  খাদত র্াবতীয় দরবজোর  সাংরক্ষণ নবথ ; 

৩৫ রাজস্ব ও উেয়ন খাদতর কযাশ বই হালবিল সাংক্রান্ত নবথ; 

৩৬ অত্র েপ্তদরর আবথ যক সাংক্রান্ত নবথ; 

৩৭ অত্র েপ্তদরর অবিট আপবত্ত বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত নবথ ; 

৩৮ অবিদসর র্াবতীয় র্ন্ত্রপাবত দিরািত ও সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত নবথ ; 
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ক্র 

নাং 

কি যকত যার  নাি ও 

পেবী 

 বন্টনকৃত োবয়ত্ব 

ছুটিকালীন 

োবয়ত্ব 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কি যকত যা 

৩৯ র্াবতীয় প্রবশক্ষণ, ওয়াক যসপ, দসবিনার (আবথ যক সাংবিষ্ট কাজ); 

৪০ অবিদসর বববভে চাবহো অনুর্াবয়  দ্রব্যাবে ক্রয় সাংক্রান্ত নবথ 

৪১ আয় ব্যয় বহসাব সাংরক্ষন ও বাদজট প্রণয়ন সাংক্রান্ত নবথ; 

৪২ 

অত্র ববভাদগর কি যকত যা/কি যচারীদের অবজযত ছুটি /বচবকৎসা ছুটি সাংক্রান্ত 

নবথ ; 

৪৩ 

অত্র েপ্তদরর  কি যকত যা/কি যচারীদের দবতন ববল প্রস্তুত ও উদত্তালন ও 

সাংক্রান্ত নবথ ও অত্র ববভাদগর সকদলর বনবিবত্তক ছুটির বহসাব সাংরক্ষণ 

৪৪ অত্র ববভাদগর কি যকত যা/কি যচারীদের  দপনশন সাংক্রান্ত নবথ ; 

৪৫ অত্র েপ্তদরর  কি যকত যা/কি যচারীদের  ভ্রিন ভাতা প্রস্তুত সাংক্রান্ত নবথ ; 

৪৬ সকল কি যকত যা ও কি যচারীদের বাবষ যক দগাপনীয় প্রবতদবেন নবথ ; 

৪৭ আন্ত: বপটিআই ক্রীড়া ও সাাংস্কৃবতক ববষয়ক নবথ ; 

৪৮ বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গিাতা দগাল্ডকাপ প্রাথবিক ববদ্যালয় ফুটবল টুন যাদিন্ট নবথ 

৪৯ প্রদয়াজদন ববভাগীয় উপপবরচালক কর্তযক বনদে যবশত দর্ দকান কাজ 

৫০ সকল কি যকত যা ও কি যচারীদের বাবষ যক দগাপনীয় প্রবতদবেন নবথ ; 

৫১ সাবভ যস েযাম্প উদত্তালন ও সাংরক্ষণ নবথ ; 

৫২ অত্র েপ্তদরর বশক্ষা কি যকত যার ব্যবিগত িাইল 

৫৩ আবথ যক সাহায্য নবথ; 

৫৪ 

বশক্ষা উপকরণ, দপাোর, বলিদলট, ম্যাগাবজন, তথ্য পত্র, বনদে যবশকা, 

জবরপ িরি ইতযাবে গ্রহণ/ববতরণ সাংক্রান্ত নবথ ; 

৫৫ 

প্রদয়াজদন ববভাগীয় উপপবরচালক কর্তযক বনদে যবশত দর্ দকান কাজ 

 

৬ জনাব দিাতাহার 

দহাদসন, উচ্চিান 

সহকাবর (সাংযুি) 

১ প্রাথবিক বশক্ষা পেক; জনাব দিা: 

নওয়াব আলী, 

উচ্চিান 

সহকারী 

ববভাগীয় 

উপপবরচালক ২ আন্ত: প্রাথবিক ববদ্যালয় ক্রীড়া ও সাাংস্কৃবতক প্রবতদর্াবগতা নবথ; 

৩ বনব যাচন সাংক্রান্ত নবথ ; 

৪ কি যকত যা/কি যচারীদের বেলী নীবতিালা নবথ ; 

৫ সাকু যলার গাি য িাইল; 

৬ দপ্রস ববজ্ঞবপ্ত সাংক্রান্ত কাজ; 

৭ উেয়ন খাদত কি যচারীদের পোয়ন ও দর্াগোন সাংক্রান্ত নবথ ; 

৮ অত্র েপ্তদরর কি যচারীদের ব্যবিগত নবথ; 

৯ কি যকত যাদের কি যস্থদল অবস্থান সাংক্রান্ত নবথ; 

১০ সািারণ অবিস আদেশ নবথ; 

১১ কি যচারীদের চাকুরী সাংক্রান্ত নবথ; 

১২ বেবনক িজুরী বভবত্তক কি যচারী বনদয়াগ নবথ; 

১৩ কি যচারীদের চাকুরী সাংক্রান্ত নবথ; 

১৪ সকল কি যকত যা/কি যচারীদের ববরুদর্দ্ অবভদর্াগ ও তেন্ত নবথ; 

১৫ স্টুদিন্ট কাউবিল নবথ; 

১৬ বাাংলাদেশ দবতার এবাং দটবলবভশন নবথ; 

১৭ কি যকত যা/কি যচারীদের পাসদপাট য নবথ; 

১৮ সহকারী ইিট্রাক্টর (ইউআরবস) বনদয়াগ ও বেলী নবথ ; 

১৯ চাকুরীজীবব মুবিদর্ার্দ্া নবথ ; 

২০ অত্র েপ্তদরর কি যকত যা-কি যচারীদের ব্যাবিগত নবথ ; 

২১ পে সৃবষ্ট নবথ ; 

২২ কি যকত যা-কি যচারীদের পদোেবত ও দগ্রদিশন নবথ ; 

২৩ বপএিটু বুথ অপাদরশন নবথ ; 

২৪ ইন্টার এযাকটিভ পপুলার বথদয়টার (আইবপটি) নবথ ; 

২৫ 

ববভাগীয় উপপবরচালক এর ব্যবিগত নবথ। উপপবরচালক িদহােদয়র 

বনকট প্রাপ্ত সকল পত্র/কাগজােী িাক প্রোন (ই-নবথদত আপদলািসহ) 
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ক্র 

নাং 

কি যকত যার  নাি ও 

পেবী 

 বন্টনকৃত োবয়ত্ব 

ছুটিকালীন 

োবয়ত্ব 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কি যকত যা 

িদহােদয়র োপ্তবরক একান্ত কার্ যাবলী সাংক্রান্ত দনাট গ্রহণ, মুদ্রণ, 

কবম্পউটার কদম্পাজ এবাং উপপবরচালক িদহােদয়র ব্যবিগত কি যকত যার 

বনদে যবশত র্াবতীয় কার্ যাবলী; 

২৬ 

দশরপুর ও দনত্রদকাণা দজলার সরকারী প্রাথবিক ববদ্যালদয়র বশক্ষকদের 

বনদয়াগ ও বেলী, পাসদপাট য এর এনওবস প্রোন সহ উি দজলা সমূদহর 

বশক্ষকদের ববরুদর্দ্ অবভদর্াগ ও ববভাগীয়  িািলসহ র্াবতীয় কাজ ; 

২৮ নারী ও বশশু পাচার সাংক্রান্ত নবথ (বত্রিাবসকসহ); 

২৯ 

প্রবতবেন দিইল দচক করা, দিইল করা, বচঠিপত্র কবপ করা, স্কযান করা,  

দিইল দথদক বচঠি বাবহর করা সাংক্রান্ত কাজ; 

৩০ উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর সির সুচী সাংক্রান্ত নবথ; 

৩১ প্রদয়াজদন ববভাগীয় উপপবরচালক কর্তযক বনদে যবশত দর্ দকান কাজ; 

৭ দিা: হাছানুজ্জািান, 

অবিস সহকারী কাি 

কবম্পউটার অপাদরটর ১ 

িয়িনবসাংহ ও জািালপুর দজলার সরকারী প্রাথবিক ববদ্যালদয়র 

বশক্ষকদের বনদয়াগ ও বেলী, পাসদপাট য এর এনওবস প্রোন সহ উি 

দজলা সমূদহর বশক্ষকদের ববরুদর্দ্ অবভদর্াগ ও ববভাগীয়  িািলসহ 

র্াবতীয় কাজ ; িন্ত্রণালয়, অবিেপ্তর, ববভাগীয় কবিশনার, ববভাগীয় 

কার্ যালয় কর্তযক িাবসক সিন্বয় সভার তথ্য বনি যাবরত সিদয়র িদে দপ্ররণ; 

জনাব মুহাম্মে 

মুবশ যদুল ইসলাি 

িবকর, িাটা 

এবি অপাদরটর 

(সাংযুবি) 

ববভাগীয় 

উপপবরচালক 

২ 

িয়িনবসাংহ ও জািালপুর দজলার কি যকত য-কি যচারী ও বশক্ষকদের চাকুরী 

স্থায়ী করণ ও উচ্চতর দস্কল সহ আন্যান্য আদবেদনর নবথ; 

৩ অত্র েপ্তদর বিবপই একাউবন্টাং বসদেি এ এবি নথী (SOE) 

৪ অত্র ববভাদগর  বিবপই একাউবন্টাং বসদেি িবনটবরাং 

৫ সিাপনী পরীক্ষার আবথ যক নবথ ; 

৬ ব্যাাংক বহসাব সাংরক্ষণ; 

৭ ববভাগীয় বহসাব বনয়ন্ত্রক, িয়িনবসাংহ; 

৮ আয় ব্যয় বহসাব সাংরক্ষন ও বাদজট প্রণয়ন সাংক্রান্ত নবথ ; 

৯ 

অত্র েপ্তদরর কি যকত যা/কি যচারীদের দবতন ববল প্রস্তুত ও উদত্তালন ও 

সাংক্রান্ত নবথ ; 

১০ অত্র েপ্তদরর  কি যকত যা/কি যচারীদের  ভ্রিন ভাতা প্রস্তুত সাংক্রান্ত নবথ ; 

১১ অত্র েপ্তদরর  কি যকত যা/কি যচারীদের  বাবষ যক ববি যত দবতন সাংক্রান্ত নবথ ; 

১২ রাজস্ব  খাদত বরাদ্দ সাংক্রান্ত নবথ ; 

১৩ উেয়ন  খাদত বরাদ্দ  সাংক্রান্ত নবথ ; 

১৪ অত্র েপ্তদরর সকল প্রকার অগ্রীি উদত্তালন ও সিন্বয় নবথ 

১৫ রাজস্ব  খাদত র্াবতীয় দরবজোর  সাংরক্ষন নবথ ; 

১৬ উেয়ন  খাদত র্াবতীয় দরবজোর  সাংরক্ষন নবথ ; 

১৭ রাজস্ব ও উেয়ন খাদতর কযাশ বই হালবিল সাংক্রান্ত নবথ ; 

১৮ অত্র েপ্তদরর অবথ যক সাংক্রান্ত; 

১৯ অত্র েপ্তদরর অবিট আপবত্ত বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত নবথ ; 

২০ বচঠিপত্র িদকট ও ববতরণ; 

২১ সাবভ যস োদম্পর বহসাব সাংরক্ষণ; 

২২ বচঠিপত্র ইসুয ও িাক দপ্ররণ; 

২৩ অবিদসর র্াবতীয় র্ন্ত্রপাবত দিরািত ও সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত নবথ ; 

২৪ র্াবতীয় প্রবশক্ষণ, ওয়াক যসপ, দসবিনার (আবথ যক সাংবিষ্ট কাজ); 

২৫ অবিদসর বববভে চাবহো অনুর্াবয়  দ্রব্যাবে ক্রয় সাংক্রান্ত নবথ; 

২৬ অবিসদর অভযন্তবরণ আয়-ব্যদয়র বহসাব সাংরক্ষণ ; 

২৭ 

অত্র ববভাদগর কি যকত যা/কি যচারীদের  অবজযত ছুটি /বচবকৎসা ছুটি সাংক্রান্ত 

নবথ ; 

২৮ অত্র ববভাদগর কি যকত যা/কি যচারীদের  চজখ সাংক্রান্ত নবথ ; 

২৯ অত্র ববভাদগর কি যকত যা/কি যচারীদের  দপনশন সাংক্রান্ত নবথ ; 
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ক্র 

নাং 

কি যকত যার  নাি ও 

পেবী 

 বন্টনকৃত োবয়ত্ব 

ছুটিকালীন 

োবয়ত্ব 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কি যকত যা 

৩০ অত্র ববভাদগর কি যকত যা/কি যচারীদের  এচঋ সাংক্রান্ত নবথ ; 

৩১ অত্র ববভাদগর কি যকত যা/কি যচারীদের োবন্ত ববদনােন সাংক্রান্ত নবথ ; 

৩২ জীপ গাড়ী/র্ানবাহন সাংক্রান্ত র্াবতীয় নবথ ; 

৩৩ অত্র েপ্তদরর দিরািত ও সাংস্কার  ববষয়ক নবথ ; 

৩৪ বশক্ষকদের দপনশন বন্ধ নবথ (িািলা জবনত কারদণ) ; 

৩৫ কি যকতাদের অবথ যক ক্ষিতা সাংক্রান্ত নবথ; 

৩৬ প্রদয়াজদন ববভাগীয় উপপবরচালক কর্তযক বনদে যবশত দর্ দকান কাজ 

৩৭ 

উপপবরচালক িদহােদয়র বনকট প্রাপ্ত সকল কাগজপত্রাবে িাক প্রোন (ই-

নবথদত আপদলািসহ) িদহােদয়র োপ্তবরক একান্ত কার্ যাবলী সাংক্রান্ত 

দনাট গ্রহণ, মুদ্রণ, কবম্পউটার কদম্পাজ এবাং উপপবরচালক িদহােদয়র 

ব্যবিগত কি যকত যার বনদে যবশত র্াবতীয় কার্ যাবলী,  এবাং ঊর্দ্যতন কর্তযপক্ষ 

কর্তযক প্রেত্ত দর্ দকান কাজ; 

৩৮ ই-নবথ সাংক্রান্ত/বচঠিপত্র িদকটিাং অথ যাৎ িদকট উপস্থাপন; 

০৮ জনাব মুহাম্মে মুবশ যদুল 

ইসলাি িবকর, 

িাটা এবি অপাদরটর 

(সাংযুবি) 

০১ জনাব দিাহাম্মে আবদুস সাইে ভূ ূঁইয়া, সহকারী বশক্ষা অবিসার কর্তযক 

বনদে যবশ যত অবিবসয়াল মুদ্রণ সাংক্রান্ত কাজ;  

জনাব দিা: 

আবুল কালাি 

আজাে, 

িাটা এবি 

অপাদরটর 

(সাংযুবি) 

ববভাগীয় 

উপপবরচালক 

০৯ জনাব দিা: আবুল 

কালাি আজাে, 

িাটা এবি অপাদরটর 

(সাংযুবি) 

০১ জনাব মুহাম্মে জাবহদুর রহিান, সহকারী বশক্ষা অবিসার কর্তযক 

বনদে যবশ যত অবিবসয়াল মুদ্রণ সাংক্রান্ত কাজ; 

জনাব মুহাম্মে 

মুবশ যদুল ইসলাি 

িবকর, 

িাটা এবি 

অপাদরটর 

(সাংযুবি) 

ববভাগীয় 

উপপবরচালক 

 
          (ক)   নবথ পদত্রর োবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি ববষয়বভবত্তক স্ব-স্ব িাইল উচ্চিান সহকারীর িােদি বশক্ষা অবিসাদরর বনকট উপস্থাপন করদবন।  

         (খ)  সহকারী বশক্ষা অবিসার/সহকারী ইিট্রাক্টরগদণর বনবিবত্তক ছুটি সাংবিষ্ট বনয়ন্ত্রণকারী কি যকত যার সুপাবরশক্রদি উপপবরচালক অনুদিােন করদবন। 

        (গ)  বশক্ষা অবিসাদরর বনবিবত্তক ছুটি উপপবরচালক অনুদিােন করদবন। 

         (ঘ)  কি যচারী/িাটা এবি অপাদরটরগদণর বনবিবত্তক ছুটি সাংবিষ্ট বনয়ন্ত্রণকারী কি যকত যার সুপাবরশক্রদি উপপবরচালক অনুদিােন করদবন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


