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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৫.০০৮.১৭.১৩৮১ তািরখ: 
০৬ নেভ র ২০১৮

২২ কািতক ১৪২৫

িবষয:় িবিব   উপেজলাউপেজলা   পিরষেদরপিরষেদর   উ ৃউ ৃ   ঘা িষতঘািষত   কমচার ীেদরকমচার ীেদর   মেমে   িনবাচনিনবাচন   কিমশনকিমশন   স িচবালেয়রসিচবালেয়র   মেমে
িনবাচনিনবাচন   কিমশনকিমশন   স িচবালেয়রসিচবালেয়র   মাঠমাঠ   পযােয়রপযােয়র   কাযালেয়কাযালেয়  আ ী তআ ী ত   কিতপয়কিতপয়  কমচার ীরকমচার ীর   বয়সবয়স   মাজনমাজন।।

: িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা এর ারক নং-১৭.০০.০০০.০১৬.৫৭.১৫২.০৫.৪১২,তািরখঃ২৬
সে র,২০১৮ ি ঃ।

উপ  িবষেয়  ারেকর পিরে ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, িব  উপেজলা পিরষেদর উ ৃ  ঘািষত
 কমচারীেদর মে  িনবাচন কিমশন সিচবালেয়র মাঠ পযােয়র কাযালেয় আ ী ত কিতপয় কমচারীর কউ কউ মা ার রােল
চা িরেত থম যাগদান কেরন এবং মা ার রােল থাকাকােলই তােদর সরাসির চা িরেত েবেশর বয়সসীমা অিত া  হয়।

ানীয় সরকার িবভােগর ২৩/০৮/১৯৯০ তািরেখর শাউেজ-১/১এ-৬/ ৮৫/৮৯৯(৪৬০) নং ারেক জাির ত পে  িনয়িমত িনেয়ােগর
ে  মা ার রােল িনেয়াগ া েদর অ ািধকার দয়ার িনেদশনা িছল (কিপ সং )। বিণত কমচারীগণ চাকিরেত েবেশর

িনধািরত বয়সসীমা অিত া  হওয়ার পর িনবাচন কিমশন সিচবালয় ক ক িনেয়াগ া  হন।
উপেজলা পিরষদ কমচারী চা ির িবিধমালা-১৯৮৯-এ সরাসির িনেয়ােগর ে  সরকার ক ক সমেয় সমেয় জাির ত িনেদশ
অ সাের কান কান িবেশষ িণর াথ র ে  বয়সসীমা িশিথলেযা  হেব মেম উে খ রেয়েছ (কিপ সং )। 
০২।       এমতাব ায়, যাচাই ত ১৬জন াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর এবং ১৪জন অিফস সহায়ক এর বয়স

মাজেনর িবষেয় জন শাসন ম ণালেয়র ০৬ ম, ২০১০ তািরেখর ০৫.১৬৬.০১৫.০০.০০.০১৩.২০০৮-৫৪৫ নং ারেকর
পািরশ মাতােবক পরবত  ব া হেণর িবষেয় জ  িনেদশ েম ানীয় সরকার িবভােগর অনাপি  াপন করা হেলা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
২) া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
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