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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০০৮.১৬-০৪ তািরখ: 
০১ জা য়াির ২০১৯

১৮ পৗষ ১৪২৫

িবষয:় তার াবতারাব   পৗরসভায়পৗরসভায়  কমরতকমরত   থ াকাকালীনথ াকাকালীন   জনাবজনাব   মামা : : জ ািকরজািকর   হ াস াইনহ াস াইন -- কক  িকভােবিকভােব   কাদানকাদান
পারভাইজ ারপারভাইজ ার   পদপদ   হ েতহেত   া িনট ার ীা িনট ার ী  ই েপ রই েপ র   পেদপেদ   পেদা িতপেদা িত   দানদান   করাকরা   হ েয়েছহ েয়েছ   সস   িবষেয়িবষেয়

মতামতসহমতামতসহ   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সংেগসংেগ।।
: ময়র, র পৗরসভা, গাজী র হেত া  প  নং-৩৬৯; তািরখ: ২৯/১০/২০১৮

   
         উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, র পৗরসভায় কমরত ানটারী ই েপ র জনাব মা: জািকর
হাসাইন িডে ামা ইন মিডেকল টকেনালিজ “এস আই ” ০৩ (িতন) বছর ময়াদী ািনটারী ই েপ রশীপ কাস স  করায়

অথ িবভােগর বা বায়ন িবভােগর শাখা-০৪ হেত জাির ত ১১/০২/১৯৯০ তািরেখর অথ/অিব(বা )-০৪/ইউ(িজ)-৩/৮৪/১১-২৫০নং
ারকােদশ মাতােবক ািনটারী ই েপ র পেদা িত া  ল অথাৎ জাতীয় বতন ল ২০১৫ এর ১১ তম েড বতন-ভাতা
াি  আেদশ দােনর অ েরাধ জািনেয় আেবদন কেরেছন (কিপ সং )। 

০২।    উে ে  য, পৗরসভা কমচারী চাকির িবিধমালা ১৯৯২ অ যািয় ািনটারী ই েপ র পেদ পেদা িতর িন প িবধান
রেয়েছ:
পেদর নাম িনেয়াগ প িত িনেয়াগ যা তা
(৩) ািনটারী ই েপ র

ল: ৮৫০-১৭০০/-
[জা: ব: ল-
২০০৯: ৬৪০০-১৪২৫৫/-
২০১৫: ১২৫০০-৩০২৩০/-]

শতকরা ৫০ ভাগ সরাসির 
এবং শতকরা ৫০ ভাগ 
পেদা িতর িনেয়ােগর 
মা েম

সরাসিরসরাসির::  এইচ,এস,িস-সহ মিডেকল টকেনালিজেত ািনটারী 
ই েপ রশীপ। তেব ৩ বৎসেরর কাস স  াথ  পাওয়া না গেল 
১ বৎসর বা সমমােনর কাস স  াথ েক িনেয়াগ করা যাইেত 
পাের। এই ে  বতন ম ৮৫০-১৭০০ হইেব।
প েদ া িতপ েদ া িত ::  া  সহকারী পেদ ৫ বৎসেরর অিভ তা। চাকিরর 

া  সে াষজনক হইেত হইেব।
০৩।  পৗরসভা কমচারী চাকির িবিধমালা ১৯৯২ এর িবধান অ যািয় মা  িফডার পদধারী া  সহকারীগণ ািনটারী
ই েপ র পেদ পেদা িত পােবন। কাদান পারভাইজার পদ িফডার না হওয়ায় তােদরেক ািনটারী ই েপ র পেদ পেদা িতর
িবিধগত েযাগ নই। অথচ সং  কাগজপ  ে  দখা যায়, জনাব মা: জািকর হাসাইন- ক কাদান পারভাইজার পদ হেত

ািনটারী ই েপ র পেদ পেদা িত দান করা হেয়েছ। িবিধ বিহ তভােব তারাব পৗরসভায় তােক জাতীয় বতন েলর ১৬তম
ড হেত ১১তম েড পেদা িত দান করা হেয়েছ। 

০৪।  এমতাব ায়, পৗরসভা কমচারী চাকির িবিধমালা ১৯৯২ অ যািয় কাদান পারভাইজার পদ ািনটারী ই েপ র পেদর
িফডার না হওয়া সে ও তারাব পৗরসভায় জনাব মা: জািকর হাসাইন- ক (বতমােন র পৗরসভায় কমরত) িকভােব কাদান

পারভাইজার পদ হেত ািনটারী ই েপ র পেদ পেদা িত দান করা হেয়েছ স িবষেয়  মতামতসহ িতেবদন রেণর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
সং ি  : বণনামেত ------------ফদ।

৩-১-২০ ১৯

মাঃ আব র রউফ িময়া

১



ময়র, তারাব পৗরসভা, নারায়নগ ।
উপসিচব

ফান: ৯৫১১৬০৩

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০০৮.১৬-০৪/১(৩) তািরখ: ১৮ পৗষ ১৪২৫
০১ জা য়াির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ময়র, র পৗরসভা, গাজী র।
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ।
৩) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
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মাঃ আব র রউফ িময়া 
উপসিচব
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