
িবভাগীয় কিমশনার কাযালয়, লনা এর েণািদতভােব কাশেযা  তে র তািলকা ও কােশর মা ম 

িমক তে র িববরণ সবা দান প িত 
(1) (2) (3) 

1. িবভাগীয় কিমশনার কাযালয়, লনায় কমরত কমকতাগেণর নাম, 
পদিব, শাখা/অিধশাখা/অ িবভাগ,দা িরক ও আবািসক টিলেফান 
ন র, মাবাইল ন র, ফ া  ন র, ই- মইল 

ওেয়বসাইট 

2. জলা শাসকগেণর তািলকা ওেয়বসাইট 
3. জলা শাসকগেণর তািলকা ওেয়বসাইট 
4. িডিস অিফস স েহর অথবছেরর কাযাবিল স িকত বািষক 

িতেবদন 
ওেয়বসাইট, কািশত 

িতেবদন 
5. িবভাগীয় কিমশনার কাযালয়, লনা অথবছেরর কাযাবিল স িকত 

বািষক িতেবদন 
ওেয়বসাইট, কািশত 

িতেবদন 
6. িবভাগীয় কিমশনার কাযালয়, লনা স িকত মািসক িতেবদন ওেয়বসাইট 
৭. িবভাগীয় কিমশনার কাযালয়, লনা এর বােজট ওেয়বসাইট 
৮. িবভাগীয় কিমশনার কাযালয়, লনা এর য়-পিরক না ওেয়বসাইট 
৯. াচার র ার া েদর তািলকা ওেয়বসাইট, সরকাির গেজট 
1০. ত  অিধকার আইন -২০০৯ ি ত অ িলিপ, ওেয়বসাইট 
1১. সরকারী িবিভ  কল স ার ন র ওেয়বসাইট 
1২. িবভাগীয় কিমশনার, লনার মন চী ওেয়বসাইট 
1৩. সহকারী কিমশনার/ সহকারী কিমশনার ( িম)/ উপেজলা িনবাহী 

অিফসারগেণর বদলী/পদায়ন 
ওেয়বসাইট 

1৪. জাতীয় সামািজক র া কৗশলস হ ি ত কিপ, ওেয়বসাইট 
1৫. টকসই উ য়ন অিভল  (SDG) এর িবভাগীয় কিমশনার 

কাযালয়, লনা সংি  কম-পিরক নাস হ 
পিরক না ড়া করণ 
সােপে  

1৬. ািজে ট ও জলা শাসক-এর মতা দান ওেয়াবসাই, পে র মাে েম 
1৭. জাতীয় ও আ জািতক িদবসস হ উ যাপন সং া  

িনেদমনা/অিফস ারক 
ওেয়বসাইেট কাশ, সংি  
অিফেস অ িলিপ রণ 

1৮. ম ণালয়/িবভাগ ক ক িবভাগ, জলা ও উপেজলা শাসেনর 
কমকতাগণেক িবিভ  কিম েত অ করেণ স িত দান 

সংি  ম ণালেয় অ িলিপ 
রণ, ওেয়বসাইেট কাশ 

১৯. জলার িণ পিরবতন সংি  অিফেস অ িলিপ 
রণ, ওেয়বসাইেট কাশ 

2০. জলা শাসক সে লন কম িচ ওেয়বসাইট 
2১. জলা শাসকগেণর িতনবছর ময়ািদ অ ািধকার কম-পিরক না 

বা বায়ন 
কমপিরক নাস হ 
ওেয়বসাইেট কাশ 

2২. িবভাগীয় কিমশনারগেণর সে  জলা শাসক: বািষক 
কমপিরক না ি  বা বায়ন 

বািষক কমস াদন ি  
ওেয়বসাইেট কাশ 

2৩. ই-গভেন  সং া  িবিভ  ধরেণর াপন, পিরপ , িনেদিশকা ওেয়বসাইট ও ি ত কিপ 
2৪. িবভাগীয় কিমশনার কাযালয়, লনার দ ের িস েজন চাটার 

বা বায়ন সং া  ত  
ওেয়বসাইট 

2৫. িবিভ  েরর সরকাির দ ের Frievance Redress 
System (GRS) বা বায়ন সং া  ত  

ওেয়বসাইট 

 

 



িমক তে র িববরণ সবা দান প িত 
(1) (2) (3) 

2৬. জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ত  ওেয়বসাইট 
2৭. ত  অিধকার আইন বা বায়ন সং া  ত  ওেয়বসাইট 
2৮. িবভাগীয় কিমশনার কাযালয়, লনা এর বািষক কমস াদন ি  

বা বায়ন সং  ত  
ওেয়বসাইট 

২৯. িবভাগীয় কিমশনার কাযালয়, লনা ক ক বা বািয়ত 
ক /কম িচর তািলকা 

ওেয়বসাইট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


