
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

সাধারণ শাখা

শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ আেয়ািজত সভার কাযিববরণী

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২৬/০৯/২০২২ ি .
সভার সময় সকাল ১১.০০ টা

ান িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী’র সে লন ক
উপি িত পিরিশ  'ক'
     সভাপিত সভার েত সে লন কে  উপি ত সকলেক াগত জানান। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  িবভাগীয়
কিমশনার (সািবক) সভার কায ম  কেরন। িতিন জানান য, এ কাযালেয়র ২০২২-২৩ অথ বছেরর বািষক কমস াদন
ি ’র  সংেযাজনী-৪ এ উি িখত জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না’র ১.৩ চক অ যায়ী শাসন িত ার িনিম

অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ মািসক সভা আহবােনর িবষয়  অ  রেয়েছ। সভাপিত এ কাযালয় এবং
আওতাধীন জলা শাসক ও উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় হেত দ  সবাস হ শাসন িত ায় কতটা কাযকর িমকা
রাখেছ এবং এে ে  িক ধরেণর িতব কতা পিরলি ত হে  স িবষেয় সভায়  উপি ত সকলেক িচি ত মতামত েল ধরার
অ েরাধ কেরন।

েতই বীর ি েযা া মা: নািজম উি ন আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, ১৯৭১ সােল জািতর িপতা ব ব র ডােক
ঐিতহািসক ি র সং ােম ঐক ব  হেয় দীঘ ০৯(নয়) মাস  কের বাংলার াধীনতা অজন করা হয়। তার ল ল  িছল
বাংলােদশ সরকােরর শাসন িত া করা। আইেনর শাসন িত ার জ  শাসন এক  অ তম িনয়ামক। শাসন িত
মা েষর জীবেন ক াণ বেয় িনেয় আেস। ক কত  দািয়  পালন করেবন তা তােদর   অব ান থেক ঝেত হেব। একজন
সরকাির কমচারী হেলন মানবতার সবক। সকল সরকারী কমচারীেক সবা হীতার সােথ মানিবক আচরেনর জ  িতিন অ েরাধ
কেরন।

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী হেত দ  সবা স েক অিভমত জানেত চাইেল জনাব মা: গালাম ল স
এিডিস (সদর), আরএমিপ, রাজশাহী জানান য, সরকাির কমচারী কমকতােদর /অ মতা জিনত ক াণ তহিবল হেত য
আিথক সহেযািগতা পাওয়া যাে  তা িনঃসে েহ ভাল। সংি  আেবদনকারীর অ েল িনধািরত সমেয়র মে  অ দােনর অথ
িবতরণ করা হয়। তেব সবা হীতােদর আেবদেনর কাযকািরতা জানার জ  অেটা িডিজটাল ািকং ব া থাকেল আেরা ভাল
হেতা মেম অিভমত  কেরন।

এ িবষেয় অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক) সভায় অবিহত কেরন য, ক াণ তহিবল হেত সরকাির কমচারীেদর
/অ মতা জিনত য আিথক সহেযাগীতা দান করা হয় তা সহজতর করার জ  জন শাসন ম ণালয়

ক ক  Financial Grant Management System সফটওয় ার ত করা হেয়েছ। িতিন আেরা জানান য,
গত ৩১ লাই, ২০২২ ি : তািরেখ জন শাসন ম ণালেয়র ০৫.০০.০০০০.১২৩.০২.০২৭.১৮ (অংশ-১).৫৬১ নং ারেক চলিত
২০২২-২০২৩ অথবছর থেক ক াণ অ দােনর জ  িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়/ জলা শাসেকর কাযালেয়র া  আেবদন
িন ি র ে  অ সরণীয় িনেদশাবলী জাির করা হেয়েছ । উ  িনেদশনাবলীর ৩ (গ) অ ে দ অ যায়ী সংি  কিম  ক ক

পািরশ ত সকল আেবদন জন শাসন ম ণালয় ক ক ত ত Financial Grant Management
System সফটওয় াের এি  দান করেত হেব। এি র পর সফটওয় ার থেক এি -িরেপাট ি  িনেয় নীিতমালার ৩ (ঘ)
অ ে েদর িবধান অ যায়ী '' সংিসংি   িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   কিমশন ারকিমশন ার// জল াজল া  শ াসেকরশ াসেকর  অ েমাদনঅ েমাদন   হণ বকহণ বক   অ দ ােনরঅ দ ােনর  চকচক   ইই
করারকরার  জজ   সরকািরসরকাির  ম িরপম িরপ  ( ( িজ.ওিজ.ও) )  জািরজাির   করেতকরেত   হেবহেব।'  ।'  সফটওয় াের এি  তীত কােনা আেবদনকারীর অ েল
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িজ.ও. জাির/অ দােনর অথ িবতরণ করা যােব না। িতিন বেলন য, গত অথবছেরর ৮  আেবদন এবং এ অথবছেরর ৪  আেবদন
িন ি র জ  স িত জন শাসন ম ণালয় হেত এ কাযালেয় ফরত দান করা হেয়েছ। ন ন িনেদশনাবলীর আেলােক
আেবদন েলা িন ি র জ  এ স ােহই িজও জাির করা হেব। 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), রাজশাহী বেলন য, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র সকল কায ম ই-নিথর মা েম স
হওয়ায় এ কাযালয় হেত আওতাধীন সকল দ ের ত সবা পাওয়া যাে । িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় হেত সবা পেত কান
ধরেণর হয়রািনর িশকার হেত হয় না।

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়র, রাজশাহী হেত দান ত সবা স েক উপপিরচালক ( া ) রাজশাহী অিভমত  কেরন
য, িবভাগীয় কিমশনার অিফস এক  পারভাইিজং অিফস। কেরানা কালীন সমেয় কািভড-১৯ পিরি িত মাকািবলার জ

িবভাগীয় কিমশনােরর ন ে  িবভাগীয় মিনটিরং ম িতিনয়ত কেরানার Follow up কেরেছ। এছাড়াও পরবত  করণীয়
স েক ত িস া  হণ কেরেছ। এ কাযালয় হেত সম য় কায ম ত ও সেচতনভােব করায় জনক  ও জন েভাগ কমােনা স ব
হেয়েছ। িতিন িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র কায েম সে াষ কাশ কেরন।  

চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, বাঘা, রাজশাহী বেলন য, উপেজলা পিরষেদর অিফস েলার মে  সম য়হীনতা ল   করা যায়।
এ  শাসন িত ায় অ রায় িহেসেব কাজ করেছ। এ িবষেয় িতিন আেরা বেলন য, উপেজলা পিরষেদর অিফস েলার মে
পার ািরক সম য় থাকেল শাসন িনি ত করা স ব হেব। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, বাগমারা, রাজশাহী বেলন য, াি ক জনেগা ীর সােথ সরকােরর ম তাকারী িহেসেব উপেজলা
িনবাহী অিফস কাজ করেছ।উপেজলা পযােয়র অিফস েলার মে  উ য়ন কায েম সম য়হীনতা রেয়েছ। এে ে  িবিভ  উ য়ন

কে র ডাটােবজ তির করা থাকেল সরকাির উ য়ন কে  ততা পিরহার করা স ব হেব। এেত সরকাির অথ সা েয়র
পাশাপািশ শাসন িনি ত হেব। 

শাসন িনি েত সরকাির দ রস েহর কায ম স েক আেলাচনায় উপ পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী অ ল,
রাজশাহী এর িতিনিধ বেলন য, িশ া িত ােন মান স ত িশ া দান করা হে  িক-না বা িনয়িমত াস কায ম
পিরচািলত হে  িক-না তা পিরদশেনর মা েম িনি ত করা হে । ল পিরদশক সেরজিমেন উপি ত থেক ল পিরদশন
করেছ িকনা তা ািকং িডভাইস এর মা েম জানা যায়। সরাকাির িনেদশ মেত িশ াথ র উপ ি র টাকা িবকাশ এর মা েম

দান করা হয়। সরজিমেন যাচাই বাচাই কের উপ ি র উপকারেভাগী তািলকা িনধারণ করা হয়।

আ িলক খা  িনয় ক, রাজশাহী এর িতিনিধ সভােক জানান য, শাসন িত ার অংশ িহেসেব তার দ েরর ওএমএস, খা
বা ব কম চীর ত  ও উপকারেভাগীর তািলকা আ িলক খা  িনয় ক, রাজশাহীর ওেয়বসাইেট িনয়িমত আপেলাড করা হয়।
সাধারণ জনগণ আরিস েডর ওেয়বসাইেট েবশ কের এসব কায ম স েক জানেত পােরন। এ সংেগ বীর ি েযা া জনাব
মাতাহার হােসন বেলন য, মা  তািলকা ওেয়বসাইেট কাশ করা যেথ  নয়। াি ক পযােয়র সাধারণ জনেগা ী যন সরকাির

এ সকল কম চীর অ  হেত পাের স িবষেয় কায ম হণ করা েয়াজন। 

আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার এর িতিনিধ বেলন য, বাংলােদশ বতার শাসন িত ার িনিম  সরকােরর
উ য়ন লক কমকাে র পাশাপািশ িবিভ  জনসেচতনতা লক ত  বাংলােদশ বতার এর মা েম চার করা হয়।

পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন বেলন, দেশর ত  এলাকায় ইসলািমক ফাউে শেনর াক াথিমক ইসলািমক িশ া ব া
চা  রেয়েছ। জলা ও উপেজলা পযােয় ইসলািমক কায ম পিরচালনার জ  কিম  রেয়েছ। তাছাড়া দেশর  িত  জলায়
ইসলািমক ফাউে শেনর মা েম হ  িনব ন কায ম চা  রেয়েছ। য সকল হাজী অনলাইেন িনব ন করেত পােরন না স সকল
হাজীেদর হ  িনব ন করেত ইসলািমক ফাউে শন সহায়তা কের। এছাড়াও িস েজন চাটার অ যায়ী কায ম হণ করা হয়। 

িনবাহী েকৗশলী, িবএমিডএ বেলন য, তার দ ের শাসন িত ার জ  সচ সবা নােম এক  অ াপস চা  রেয়েছ।  সবা
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াথ রা এই এ াপেসর মা েম অিভেযাগ ও সম া দািখল করেত পােরন। সবা াথ েদর দািখল ত অিভেযাগ ও সম া িনধািরত
সমেয়র মে  িন ি র েয়াজনীয় ব া হণ করা হয়। 

অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, রাজশাহী বেলন য, মাদকেসবনকারী ও অৈবধ মাদক বসায়ীেদর িব ে
অিভযান অ াহত রেয়েছ। অিভযােন ত আসামীেদর সােথ ভােলা বহার করা হয়। মাদক িনরাময় কে  মাদকাস  ি েদর
িনিবড় পযেব ণ করা হয়। এছাড়াও মাদেকর ভয়াবহতা স েক জনসেচতনা লক কায ম হণ করা হয়। িতিন আেরা বেলন
য, শাসন িত ায় অংশীজেনর অংশ হেন িনয়িমত সভা আেয়াজন করা হয়।

সভাপিত, স াব, রাজশাহী বেলন, সমােজ শাসন িত ায় সরকার িবিভ  কমপিরক না নয়ন কেরেছ। সরকাির দ র েলা
ন িতর িব ে  কায ম না িনেল শাসন িত া থ হেব। িতিন িত  দ ের এ সং া  মিনটিরং সল গঠেনর পািরশ

কেরন।
স াদক, দিনক সানালী সংবাদ বেলন য, রলওেয়র িকট েয় ায়ই জ লতার ি  হয়। এজ  িতিন পরবত  সভায়
রলওেয়র িতিনিধ রাখার অ েরাধ কেরন। আদালেত চলমান মামলাস েহর দীঘ ি তা কিমেয় আনার জ  িতিন সভাপিতর
ি  আকষণ কেরন। 

স াদক, দিনক সানার দশ বেলন য, ণ ল পযােয়র অিফস েলােত অেনক সময় মানিবক আচরণ করা হয়না। সরকাির
কমকতােক ‘ ার’ সে াধন করা না হেল অেনক সময় বহার করা হয়। সরকাির কমকতা/কমচারীেদর িশ ণ চীেত
‘’মান িবকমান িবক   আচরণআচরণ’’ িবষয়  অ ি র জ  িতিন পািরশ কেরন। 

স াদক, বাংলােদশ সংবাদ সং া বেলন য, েত ক সরকাির অিফেস সবা দান িত িতর সাইন বাড অেনক উপের টাি েয়
রাখা হয়। সাইনেবােডর লখা অেনক ছাট হওয়ায় এবং ি েগাচর জায়গায় না টা ােনার কারেণ সবা স িকত ত  জনগণ
ঝেত পাের না। িতিন সরকাির দ েরর কায মস হ আর আই লস অ যায়ী মিনটিরং করার অ েরাধ কেরন। 

সভাপিত, আিদবাসী পিরষদ, রাজশাহী বেলন য, িক  অসা  কমচারী িম দ েদর সােথ িসি েকট কের কাজ করেছ। 

সভাপিত ওেয়ব, রাজশাহী, বেলন য, সানালী াংক নারী উে া ােদর িবিভ  ধরেনর  ঋণ িদেয় সহেযািগতা করেছ। িক
অ া  াংক হেত নারী উে া ারা সহেজ ঋণ পাে  না। এছাড়াও নারী উে া ােদর ড লাইেস  পেত িবিভ  ধরেনর
হয়রািনর িশকার হেত হয়। কেরানাকালীণ সমেয় নারী উে া ারা প  দশনী মলায় অংশ হণ করেত পােরনিন। িতিন এ িবষেয়
প  দশনী মলা আেয়াজেনর অ েরাধ কেরন। 

আ িলক ব াপক, েরা বাংলােদশ বেলন য, জলা শাসেনর সােথ িনয়িমত সভা অ ি ত হয়। িতিন জলা শাসেকর
কাযালয়, রাজশাহীর সবার মান িনেয় সে াষ কাশ কেরন। 

িনবাহী পিরচালক, কািরতাস, রাজশাহী বেলন য, তারা রাজশাহী জলা শাসেনর সােথ কাজ কেরন। রাজশাহী জলা শাসেকর
কাযালয় সবা দােন আ িরক। িতিন উপেজলা পযােয় এনিজও কায েম ানীয় শাসেনর িনকট হেত আেরা বিশ সহায়তা

দান করা েয়াজন মেম জানান।

িডি ক ােনজার, আশা, রাজশাহী বেলন য, কেরানাকােল জলা শাসেনর সহেযাগীতায় :  মা ষেদর সাহাে  এনিজও
সং া েলা কাজ কেরেছ। 

জলা সম য়ক, াক, রাজশাহী বেলন য, িবিভ  সরকাির ভাতােভাগীর তািলকা ণয়েন াক সরকারেক  সহায়তা কের।  িতিন
এ িবষেয় আেরা এনিজওেক স ৃ  করার পািরশ কেরন। 

উপ মহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী র  এর িতিনিধ বেলন য, অপরাধ িতেরােধ বাংলােদশ িলশ সবদা
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তৎপর রেয়েছ। বড়ধরেনর অপরাধ তীত ছাট অপরাধ েলা থানায় সরাসির মামলা িহেসেব না িনেয় িজিড আকাের হণ করা
হয়। এছাড়াও, ইউিনয়ন পযােয় িবট িলিশং ব া চা  করা হেয়েছ। রাজশাহী িবভােগর ০৮  জলার ৭১  থানায় িতিদন
দােয়র ত িজিড’র সং ার ৩০% দবচয়েনর িভি েত সবা হনকারীেদর সরাসির র  অিফস থেক কল কের স কভােব সবা
পেয়েছ িক-না তা জানেত চাওয়া হয়। এ াকশােনবল িজিড’র ে  সরাসির তদ  করা হয়। অেনক ে  থানায় অিভেযাগ হণ

করা না হেল সংি  এিস অিফস ও এিডিস অিফেস যাগােযােগর জ  অ েরাধ করা হয়। ািফক আইন সং া  মামলার তা
আনায়েন পজপজ   মিশনমিশন  বহার করা হয়। এেত কের জিরমানা সরাসির ক ােশ জমা না িনেয় ইউ ক ােশর মা েম জমা নওয়া হয়।
এছাড়াও জ রী েয়াজন ও অিভেযােগর ে  ৯৯৯ এ কল করেল ত িলিশ সহায়তা দওয়া হয়। 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), রাজশাহী িবভাগ জানান য, সরকার ক ক িম সবা িডিজটালাইেজশেনর জ
অেনক েলা ক  হণ করা হেয়েছ। রকড িডিজটালাইেজশন , ই-নামজারী, অনলাইেন িম কর দােনর পথ গম করা হেয়েছ।
একজন মা ষ ঘের বেস অনলাইেন ই-পচা হণ, ই-নামজারী আেবদন, অনলাইেন িম উ য়ন কর দানসহ িবিভ  েযাগ

িবধািদ সহেজ হণ করেত পাের। আ য়ন কে র আওতায় রাজশাহী িবভােগ ‘ক’ িণর মাট ৩২,৩১২  িমহীন- হহীন
পিরবােরর মে  ১ম, ২য় ও ৩য় পযােয় মাট ২১,৭৬২১  হহীন পিরবারেক হিনমাণ কের দওয়া হেয়েছ। এছাড়াও, িবভাগীয়

শাসন, রাজশাহী ক ক আগামী িডেস র ২০২২ এর মে  রাজশাহী িবভােগর ০৪  জলােক এবং লাই ২০২৩ সােলর মে  েরা
রাজশাহী িবভাগেক িমহীন  ঘাষণা করার উে াগ হণ করা হেয়েছ। েত ক জলা শাসেকর কাযালেয়র সংি  ক
এলাকায় িগেয় এল এ চক িবতরণ করা হে । ই-িমউেটশন এর কায ম িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় হেত মিনটিরং করা
হে । এেত নামজাির কস িন ি র হার ি  পেয়েছ। 

সমাপনী ব ে  িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী জানান য, অংশীজনেদর িনেয় এ ধরেনর সভা আেয়াজেনর ল উে  হে
জনগেণর সবা িনি ত করা। সবা াথ রা সরকাির কমচারীেদর বহাের যন ক  না পায় স াপাের সবদা সতক থাকা

েয়াজন। িতিন বেলন য, সবার মান উ য়েন এ ধরেনর সভার গ ণ িমকা রেয়েছ। অিপত দািয়  পালেন আরও বিশ
আ িরক হওয়ার জ  িতিন সকেলর িত অ েরাধ কেরন। সভাপিত ালানী, িব ৎ ও পািন বহাের সকলেক সেচতন হওয়ার
জ  অ েরাধ কেরন। িতিন আশা কাশ কেরন য, কমকতােদর আ িরকতা থাকেল িবভাগ, জলা ও উপেজলা পযােয়র সকল
সরকাির দ র  হেত নাগিরকেদর দ  সবার মান মানস ত ও জনবা ব হেব।

িব ািরতিব ািরত   আেল াচন াআেল াচন া  শ েষশ েষ   িন িল িখতিন িল িখত   িস া স হিস া স হ   হীতহীত   হয়হয়   :
: : ন ংনং িস ািস া বা বায়নবা বায়ন

০১. সবা ত াশীেদর িত মানিবক আচরণ গেড় লার জ  কমকতা-
কমচারীেদর জ  িশ ণ আেয়াজন করেত হেব। 

১। িবভাগীয় পযােয়র সকল 
অিফেসর দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

০২. সকল দ রেক সবার তািলকা, কমপ িত, সবা াি র িফস ( েযাজ  ে ) 
ইত ািদ উে খসহ িস েজন চাটার সবদা হালনাগাদ রাখেত হেব এবং 
ওেয়বসাইেট দশন ও মান ােন টা ােনার ব া করেত হেব।

১। িবভাগীয় পযােয়র সকল 
অিফেসর দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল),  রাজশাহী 
িবভাগ

০৩. ালানী, িব ৎ ও পািন বহাের সংি  সকলেক তা সাধন করেত হেব। ১। িবভাগীয় পযােয়র সকল 
অিফেসর দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

০৪. সবার মান উ য়েন  িনধািরত সমেয়র মে  সবা দান িনি ত করেত হেব 
এবং িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান করা হে  িকনা তা মিনটিরং 
করেত হেব। 

১। িবভাগীয় পযােয়র সকল 
অিফেসর দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল),  রাজশাহী 
িবভাগ
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০৫. শাসন িত ার ে  সরকােরর হীত পদে প েলা জনগেণর মােঝ 
াপক চােরর ব া অ াহত রাখেত হেব।

১। িবভাগীয় পযােয়র সকল 
অিফেসর দ র ধান
২। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

পিরেশেষ সরকাির দািয়  পালেন াচার চচার উপর ােরাপ এবং দ  সবার মান মাগত ি র অ েরাধ জািনেয় সভার
সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২২.১০৪৭ তািরখ: 
২৮ সে র ২০২২

১৩ আি ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) উপ মহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী র , রাজশাহী
৪) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক/রাজ /উ য়ন ও আইিস ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৫) পিরচালক, া , রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৬) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৭) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৮) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৯) ধান িনবাহী কমকতা, রাজশাহী উ য়ন ক প
১০) সিচব, রাজশাহী িস  কেপােরশন
১১) িনবাহী েকৗশলী, িবএমিডএ, রাজশাহী
১২) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, রাজশাহী
১৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
১৪) উপ-পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
১৫) উপপিরচালক, াথিমক িশ া, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
১৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, বাগমারা, রাজশাহী
১৭) উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, বাঘা, রাজশাহী
১৮) জনাব উমা চৗ রী জিল, ময়র, নােটার পৗরসভা, নােটার
১৯) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, রাজশাহী
২০) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, রাজশাহী
২১) বীর ি েযা া জনাব মা: নািজম উি ন, রাজশাহী
২২) বীর ি েযা া জনাব মা: মাতাহার হােসন, রাজশাহী
২৩) সভাপিত, রাজশাহী স াব
২৪) জনাব মা: িলয়াকত আলী, স াদক, দিনক সানালী সংবাদ
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২৫) জনাব আকবা ল হাসান িম াত, স াদক, দিনক সানার দশ, রাজশাহী
২৬) িনবহী পিরচালক, কািরতাস, রাজশাহী
২৭) ইউিপ চয়ার ান, রীপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ, পবা, রাজশাহী
২৮) জনাব মা: িমজা র রহমান, আ িলক ব াপক, েরা, বাংলােদশ
২৯) জনাব মা: আ র রা াক, িডি ক ােনজার, আশা, ১৪৮/৩ উপশহর, বায়ািলয়া, রাজশাহী
৩০) জনাব মা: মিন ল হক, এিরয়া কা-অিডেনটর, িস ই  আইিব রাজশাহী
৩১) সভাপিত, জাতীয় আিদবাসী পিরষদ, রাজশাহী
৩২) সভাপিত, িবভাগীয় সড়ক পিরবহন মািলক সিমিত, রাজশাহী
৩৩) জনাব মা: আয়নাল হক, িসিনয়র িরেপাটার, বাংলােদশ সংবাদ সং া
৩৪) সভাপিত, নািসব, রাজশাহী
৩৫) সভাপিত, ওেয়ব, রাজশাহী
৩৬) ােনজার, ইউেসপ, রাজশাহী
৩৭) জলা সম য়ক, াক, রাজশাহী

 

আ  সােল  মাহা দ হাসনাত 
িসিনয়র সহকারী কিমশনার
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