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২৫ ভা  ১৪২৮

িবষয:় কমচার ীকমচার ী  িনেয়ােগরিনেয়ােগর   ছাড়পছাড়প   দানদান   সং াসং া ।।
: রহন র পৗরসভার ারক নং-রহ:/ পৗর:১৮৮, তাির: ১৯/০৮/২০২১ ি :।

 উপ  িবষেয়  ারেক ময়র, রহন র পৗরসভা জািনেয়েছন য, রহন র পৗরসভায় ায়ী কমচারী ৪১
(একচি শ) জন, কমকতা/কমচারীেদর হালনাগাদ বতন ভাতািদ পিরেশািধত আেছ। রহন র পৗরসভায় কমকতা/
কমচারীেদর বতন-ভাতািদ বেকয়া নাই। িক  ইেতা েব ময়র, রহন র পৗরসভার িনকট চািহত তে  জানােনা হেয়েছ
য (( সং িসং ি --০১০১ )) , রহন র পৗরসভায় বতমােন ায়ী কমচারীর সং া ৪২ (িবয়াি শ) জন, কমকতা/কমচারীেদর বতন-
ভাতািদ বেকয়া রেয়েছ ১০ (দশ) মাস এবং কমকতা/কমচারীেদর বতন বেকয়া আেছ ১,১৫,৪৫,২১৯/- (এক কা  পেনর
ল  য়তাি শ হাজার ইশত উিনশ) টাকা। ফেল িবেবচ  ােবর সােথ িরত ত  এবং ইেতা েব ময়র ক ক

িরত তে র সােথ সাংঘিষক মেম তীয়মান হে । তাই রহন র পৗরসভায় বতমােন ায়ী কমকতা/কমচারীর সং া
কত, উ  পৗরসভার কমকতা/কমচারীেদর বতন ভাতািদ বেকয়া রেয়েছ িকনা, থাকেল কত মােসর কত টাকা বেকয়া
রেয়েছ, ািবত পেদ কমচারী িনেয়াগ দান করা বতমান ায়ী কমকতা/কমচারী এবং ািবত কমচারীেদর বতন কত
হেব, উ  বতন ভাতা িনয়িমত পিরেশাধ করা যােব িকনা ইত ািদ ত  জানা েয়াজন।
০২। এমতাব ায়, রহন র পৗরসভায় বতমােন ায়ী কমকতা/কমচারীর সং া কত, উ  পৗরসভার
কমকতা/কমচারীেদর বতন ভাতািদ বেকয়া রেয়েছ িকনা, থাকেল কত মােসর কত টাকা বেকয়া রেয়েছ, ািবত পেদ
কমচারী িনেয়াগ দান করা বতমান ায়ী কমকতা/কমচারী এবং ািবত কমচারীেদর বেতন কত হেব, উ  বতন ভাতা
িনয়িমত পিরেশাধ করা যােব িকনা ইত ািদ িবষয় সেরজিমন তদ  কের মতামতসহ িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।

সং িসং ি : : বণনামেতবণনামেত ।।
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