
                           শাখাস হ ও কায াবলী 
১. সং াপন শাখা 
    কাজঃ অিফস আেদশ 
২. গাপনীয় শাখা 
    কাজঃ মািসক িরেপাট পিরদশ ন 
৩. িহসাব শাখা 
    কাজঃ বতন ভাতা  এ িড এ 
৪. সা িফেকট শাখা 
    কাজঃ সা িফেকট মামলা সং া  মাবইল কাট 
৫. উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয়র কায াবলীর সার সংে পঃ 
    উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয় যাগােযােগর পা াল কানাঃ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িডমলা, নীলফামারী। 
উপ জলা িনব াহী অিফসােরর কায ম ও সািভ স চাট ারঃ (১) জন শাসন (২) পাবিলক পরী া, সহানীয় ও জাতীয় িনব াচন এবং 
উপেজলা পয ােয়র সরকাির সকল িবভােগর মে  সম য় সাধন, (৩) উপেজলা পয ােয়র সকল উ য়ন ক  বা বায়ন তদারকী ও 
সম য় করণ, (৪) হাট-বাজার ও জলমহাল ইজারা দান ও ইহা হেত া  ইজারা ল  আয় ব ন এবং সরকারী খােতর িনধ ািরত অংশ 
িবিধ মাতােবক জারী চালােন/ চেকর মা েম সরকাির কাষাগাের জমা িনি তকরণ, (৫) মাবাইল কাট  পিরচালনা ও নন-
রিভিনউ খােত জমা ত অেথ র িহসাব রণ, (৬) উপেজলা রাজ  ও িম বসহাপনা এবং তদারিকরণ, (৭) সরকারী ও ব-সরকাির 

সং া/এনিজওেদর কায ম সম য়সাধন, (৮) জন াথ  সংি  সকল কােজর সম য়করণ ।  
 

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয়র  সহকারীগেণর কায াবলীর সার সংে প 
৬।   পদ   অিফস পােরর নিথপ /কায মঃ 
 উপেজলা পিরষেদর স ি , উপেজলা পিরষেদর জিম-জমার দিলল ও রকড প  সংর ণ, াবর ও অ াবর স ি র 
িহসাবসহ এতদ সংি  নিথ প  সংর ণ, িম হ র কেরর ২% অেথ র ক াশ বিহ, নিথ সংর ণ এবং ১০  ইউিনয়ন পিরষেদর 
অ েল ১% অথ  িবভাজন। াবর স ি র ১% খােতর িবভািজত অথ  ারা ইউিনয়ন পিরষদ ক ক হীত উ য়ন লক ক  
ক পে র িনেদ শনা মেত বা বায়ন নিথর সম য় ও সংর ণ। উপেজলা পিরষেদর িনয় ণাধীন ১৪  হাট ১। বা রহাট-বাজার ২। 

বাড়ী হাট-বাজার ৩। চাপানীর হাট-বাজার ৪। শালহা  হাট-বাজার ৫। কালীগ  হাট-বাজার ৬। আরশাদগ  হাট-বাজার ৭। িনর 
হাট-বাজার ৮। ঠা রগ  হাচ-বাজার ৯। খাড়ার ডাংগার হাট-বাজার ১০। খগার হাট-বাজার ১১। নাউতারা হাট-বাজার ১২। ডািলয়া 
গাডাউেনর হাট-বাজার ১৩। একতা বা পাড়া হাট-বাজার ১৪। কেলানীর হাট-বাজার বাংলা সন ওয়ারী ইজারার অথ  সরকাির 

িনেদ শনার আেলােক ক পে র িনেদ শনা অ যায়ী ব ন কের খাতওয়ারী সরকাির পাওনািদ সরকােরর সংি  খােত ও উপেজলা 
পিরষদ রাজ  খােত জমাকরণসহ এতদ সংি  স দয় নিথ নংর ণ। হাট-বাজার ও আ ঃইউিনয়ন ফরীঘােটর মামলা ও অিভেযাগ 
সং াত নিথ, হাট-বাজার ইজারার ৫%,১০%,১৫% ও ৪৬% অথ  ছাড়করণ সং া মত নিথ, হাট-বাজার ইজারার ৫%,১০%,১৫% 
ও ৪৬% ছাড় ত অথ  িদেয় হাট-বাজােরর উ য়ন লক ক  নিথ, গাড  ফাইল, সা লার ও কম ব ন  নিথ সংর ণসহ ক পে র 
িনেদ শনা মাতােবক এর সম য়করণ। এিডিপর বরা  সরকাির িনেদ শনার অেলােক িবভাজন ও হীত ক  সম য়করণ। উপেজলা 
পিরষেদর পাঠাগার নিথ সংর ণ। দিনক হীত িচ প /ডাক ক পে র িনকট উথাপন ও সহকারীেদর মােঝ ব েন সহায়তাসহ 
িন ি র উে াগ হেণ সহায়তাকরণ। জলা শাসক ও উধ তন ক পে র দশ ন/পিরদশ ন নিথ সংর ণ ও সম য়করণ। 
সহকারীেদর উ ািপত নিথ সম য় কের ক পেদর িনকট িন িতর জ  উ াপন। 
 

৭। িস-এ-কাম-ইউ-িড-এর নিথপ /কায মঃ 
             (ক) মািসক ও পাি ক গানীয় িতেবদন রণ ও এতদসংি  নিথ সংর ণ, উপেজলা আইন-শংখলা সভার নিথ সংর ণ 
ও সম য়, াথিমক িব ালয়,মা িমক িব ালয়, ল এ  কেলজ, কেলেজর নিথ ও রকড প  সংর ণ ও সম য়করণ এবং আিলম-
দািখল-ফািজল-কািমল মা াসা সাংি  নিথপ  সংর ণ ও সম য়করণ, ৫ম ণীর সমাপনী পরী া, িনয়র ল সা িফেকট 
পরী া, এস-এস-িস ও এইচ-এস-িস পরী া/আিলম পরী া/ফািজল পরী া / ভােকশনাল  শাখার পরী ার নিথ সংর ণ ও 
সম য়করণ। িশ া েকৗশলী িবভােগর নিথপ  সংর ণ ও সম য়। িশ া িত ােন অ েল িশ া মম ণালয় ও অ া  িবভাগ 
ক ক অ দােনর অেথ র নিথ প  সংর ণ ও িশ া িত ােন অ দােনর জ  সতাবনা রণ । িশ া িত ােন অবকাঠােমা িনমাণ 
এবং িশ া িতষঠােনর মরামত/সং ারকরণ নিথ। যা া-সাকাস-নাটক- মলা ও ধম য় অ ান পিরচালনার নিথপ  সংর ণ ও 
সম য়করণ। জলা শাসক ,গাইবা া মেহাদেয়র মণ ও পিরশ ন নিথ সংর ণ ও পিরদশ েনর উপর ডসীট জবাব রণ। উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর মণ ও উপেজলা িনব াহী অিফসার ক ক িশ া িত ান,উ য়ন লক ক ,উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন 

িম অিফস দশ ন/ পিরদশ ন িতেবদন তরী ও উধ তন ক পে র িনকট রণ। মা িমক িব ালয়, ল এ  কেলজ,কেলজ,আিলম-
দািখল-ফািজল-কািমল মা াসার উপেজলা িনব াহী অিফসােরর মা েম িত া িরত িবল স েহর সংি  নিথপ  সংর ণ ও 
সম য়করণ। ল, ল ও কেলজ  ও মাদরাসার ােনিজং কিম  গঠন সংি  কােজর নিথ ও রকড প  সংর ণ ও সম য়করণ। 
 
 



 
৮। েনা-টাইিপ  এর নিথপ / কা মঃ 
 উপেজলা পিরষেদর মািসক উ য়ন সভার নিথ সংর ণ ও সম য়, এিডিপর বরা  নিথ, ি েযা া যাচাই-বাছাই নিথ, 

য়াত ি েযা ােদর দাফন-কাফন/ধ মীয় অ ান পিরচালনা েয়র অদান নিথ-ক াশ বিহ ও চক বিহ, আ জািতক অপরাধ 
াই নাল ত  নিথ, সহকারী কিমশনার ( িম) এর ি গত নিথ, উপেজলা িম অিফেসর কম চারীেদর সংসহাপন নিথ, খাস জিম, 

অিপ ত স ি , লা-ওয়ািরশ স ি   ও জলমহাল িবষয়ক নিথ, বা  মহাল নিথ, কামর র আবাসন ক  নিথ, িম সং া  
অিভেযাগ নিথ, জলা পিরষদ নিথ, উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না অিফেসর কায ম সং া  নিথ, উপেজলা িষ অিফেসর 
কায ম স া  নিথ,উপেজলা েকৗশল অিফেসর কায ম সংএা◌ুমত নিথ,উপেজলা াণী স দ অিফেসর কায এুম সংএা◌ুমত 
নিথ,উপেজলা িশ া অিফেসর কায এুম সংএা◌ুমত নিথ,উপেজলা মৎ  অিফেসর কায এুম সংএা◌ুমত নিথ,উপেজলা সমাজ সবা 
অিফেসর কায এুম সংএা◌ুমত নিথ,উপেজলা ও পিরবার পিরক না অিফেসর কায এুম সংএা◌ুমত নিথ,উপেজলা পিরসং ান অিফেসর 
কায এুম সংএা◌ুমত নিথ,উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফেসর কায এুম সংএা◌ুমত নিথ,উপেজলা প ী উ য়ন অিফেসর কায এুম 
সংএা◌ুমত নিথ, ব উ য়ন অিফেসর কায এুম িবষয়ক নিথ, জন াসহ  েকৗশল অিফেসর কায এুম সংএা◌ুমত নিথ,বের  ব খী 
উ য়ন ক পে র কায এুম সংএা◌ুমত নিথ,এক  বাড়ী এক  খামার ক  নিথ, ইউিনয়ন পিরষদ কমে  ভবন িনম ােণর জ  

সতাবনা রণ নিথ,আে ণয়াস  লাইেস  নবায়ন সংএুামত নিথ, া - ভি ং লাইেস  াি র জ  তদমত কায এুম সংএা◌ুমত 
নিথ,ইট ভাটার ত  দান নিথ,বাংলােদশ টিলিভশন  সংএা◌ুমত নিথ,উপেজলা পিরষেদর কি উটার ই- স ার সংএা◌ুমত নিথ, 
িনত েয়াজনীয় ািদর  িসহিতশীল রাখা সংএা◌ুমত নিথ,রাসায়িনক সােরর ম দ ও িতেবদন নিথ,রাসায়িনক সার 
সংএা◌ুমত অিভেযাগ নিথ, িষ উপকরণ  সহায়তা কাড  সওুত সংএা◌ুমত নিথ,নন-ইউিরয়া রাসায়িনক সার ও সচ কােজ ভ িক 

দান সংএা◌ুমত নিথ। 
  
০৯।       জনাব ,মিন ষন অিধকারী  অিফস সহকারীর নিথপ /কায মঃ 
  
            সংসহাপন সংএুামত নিথ, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর িওগত নিথ,কম চারীর িওুগত নিথ,চা রীর খিতয়ান 
বিহ,সংসহাপন বরা  নিথ, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও বাসার িব ৎ িবল সং াত নিথ, টিলেফান ও ফ া  িবল 
পিরেশাধ সং াত নিথ, ৪থ ণীর কম চারীেদর পাষাক বরা  সং াত নিথ, শনারী মালামাল বরা  ও মালামাল ব ন সং াত 
নিথ, লটারী সং াত নিথ, স াধীন তহিবল ও মসিজেদর অ দান সং াত নিথ, জীপগাড়ী সং াত নিথ, জীপগাড়ী মরামত সং াত 
নিথ, জীপগাড়ীর ালানী সং াত নিথ, অিউট আপি  সং াত নিথ, সািঢিফেকট মামলা সং াত নিথ, ইউিনয়ন ত  সবা ক  
সং াত নিথ, ১৩  ইউিনয়েনর এলিজএসিপ ক  বা বায়ন সং াত নিথ, ইউ.িপ সিচবগেণর বািষ ক গাপনীয় িতেবদন সং াত 
নিথ, ইউ.িপ সিচবগেণর বদলী সং াত নিথ, ইউিনয়ন পিরষদ িনব াচন সং াত নিথ, ইউ.িপ চয়ার ান/সদ গেণর িবেদশ মন 
সং াত নিথ, ইউ.িপ ায়ন সং াত নিথ, পৗরসভা িনব াচন সং াত নিথ, ইউ.িপ চয়ার ান/সদ গেণর অিভেযাগ সং াত নিথ, 
ইউিপ মহ াদার/দফাদাগেণর িনেয়াগ সং াত নিথ, ইউিনয়ন পিরষদ বােজট সং া  নিথ, ইউ,িপ চয়ার ান/সদ  ও 
মহ াদারগেণর সরকারী অংেশর স ানী ও ভাতা সং া  নিথ, জ  িনব ন িতেবদন নিথ, বা  িববাহ িতেরাধ সং া  নিথ, 
ইউ,িপ চয়ার ান/সদ গেণ শপথ হণ সং া  নিথ, কম চারীগেণর  রিজঃ সং াপন ক াশ বিহ, অ দান দান সং া  ক াশ 
বিহ, ইউ.িপ চয়ার ান/সদ  ও মহ াদারগেণর সরকারী অংেশর স ানী ও ভাতা দান সং া  ক াশ বিহ, বরা  রিজ ার, িবল 
রিজ ার, কম চারীগেণর মািসক বতন ভাতািদ দান রিজ ার,জীপ-চালেকর বতন ভাতািদ দান রিজ ার, কম চারীগেণর মন 

ভাতা দান রিজ ার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয়র আ ায়ন িবল, আ ষাংিগক িবল দান নিথ। উপেজলা িনব াহী 
অিফসােরর কায ালেয়র আসবাব প  বরা  নিথ। উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয়র টাইপ মিশন ও কি উটার য় বরা  
নিথ। জীপচালেকর অিতির  খা নী ও বরা  নিথ । 
১০।       অিফস সহকারীর নিথপ ঃ 
            উপেজলা পিরষেদর বাসা-বাড়ী বরা  ও বাসা-বাড়ী বরা  কিম র সভার নিথ সংর ণ ও সম য়, উপেজলা পিরষেদর জিম-
জমার রকড প  সংর ণ ও পিরষেদর িম উ য়ন কর পিরেশাধ, উপেজলা পিরষেদর বাসা-বাড়ীর ভাড়া আদায় নিথ, উপেজলা 
পিরষেদর বাংলা বাজারসহ দাকান ও দাকান ভাড়া আদায় নিথ, উপেজলা পিরষেদর রাজ  তহিবল আদায়- য় নিথ-ক াশ বিহ- চক 
বিহ সংর ণ ও সম য় নিথ, উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান, ভাইস চয়ার ান, মিহলা-ভাইস চয়ার ােনর স ানী ভাতা দান নিথ, 

মণ ভাতা দান নিথ,আ ায়ন-আ ষাংিগক িবল দান নিথ, উপেজলা পিরষদ চয়ার ান কায ালেয়র তন জীপ গাড়ীর নিথ, 
উপেজলা পিরষদ চয়ার ান কায ালেয়র তন জীপ গাড়ীর ালানী িবল দান নিথ, উপেজলা পিরষদ চয়ার ান কায ালেয়র তন 
জীপ গাড়ী চালেকর ম রী ভাতা দান নিথ, উপেজলা পিরষদ চয়ার ান কায ালেয়র টিলেফান িবল দান নিথ, উপেজলা পিরষদ 
চয়ার ান কায ালেয়র িব ৎ িবল দান নিথ, উপেজলা পিরষদ চয়ার ােনর বাড়ী ভাড়া দান নিথ, উপেজলা পিরষদ চয়ার ান 

কায ালেয় দিনক ম রী দােনর িভি েত িনেয়াগ ত এমএলএসএস এর ম রী দান নিথ, উপেজলা পিরষেদ কাজ ম রী নাই 
িভি েত িনেয়াগ ত মািল এর ম রী দান নিথ, াণ শাখার নিথ, মাবাইল কাট  পিরচালনা নিথ, দিনক প  হণ,প  রণ নিথ ও 
রিজ ার, উপেজলা পিরষদ চয়ার ান কায ালেয়র সা লার নিথ, উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান, ভাইস চয়ার ান, মিহলা-ভাইস 
চয়ার ােনর নিথ। উপেজলা পিরষদ সা লার সং া  নিথ । 


