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িবষয:় পৗরসভায়পৗরসভায়  ি িভি কি িভি ক//আউটেসািসংআউটেসািসং//মা ারের ালমা ারের াল   কমচার ীকমচার ী  সং াসং া   তত   সংেগসংেগ।।
         পৗরসভার সাংগঠিনক কাঠােমা অ সাের ৬  পেদ ( ইপার, ইপার পারভাইজার, কয়ারেটকার, মৗলভী,

েরিহত ও ডাম) ি িভি ক কমচারী িনেয়ােগর েযাগ রেয়েছ। িক  গত ১৬ আগ , ২০২১ তািরেখ মািনকগ
পৗরসভা হেত িরত িতেবদন পযােলাচনা কের দখা যায় য, উ  পৗরসভায় ২৪৮ জন অ ায়ী কমচারী কমরত।
উি িখত কমচারীগণ কান কান শাখায় িক িক কাজ করেছন তা িনে া  ছক অ যায়ী রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলাঃ 

িমক নং ি িভি ক কমচারীর 
নাম ও পদবী

কান শাখার জ  িনেয়াগ 
করা হেয়েছ

কান তািরখ হেত িনেয়াগ 
করা হেয়েছ

মািসক ভাতার 
পিরমান

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

০২। পৗরসভায় ি িভি ক/আউটেসািসং/মা ারেরাল কমচারী িবষেয় িনে া  িনেদশনা অ সরণ করার জ  বলা
হেলাঃ
১. মা  সাংগঠিনক কাঠােমা  ৬  পদ ( ইপার, ইপার পারভাইজার, কয়ারেটকার, মৗলভী, েরিহত ও ডাম)

িতত অ  কান পেদ অ ায়ী/ ি িভি ক/আউটেসািসং/মা ারেরাল কমচারী িনেয়াগ দয়া যােবনা। উি িখত পদস হ
িতত িবিধ বিহ তভােব িনেয়াগ ত অ ায়ী কমচারীর িনেয়াগ অনিতিবলে  বািতল কের ায়ী সরকার িবভাগেক

অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
২. সাংগঠিনক কাঠােমা  ায়ী পেদর কমকতা/কমচারীেদর বতন এবং অ ায়ী/ ি িভি ক/আউটেসািসং/ মা ােরােল
িনেয়াগ ত ইপার, ইপার পারভাইজার, কয়ারেটকার, মৗলভী, েরিহত ও ডাম এর বতন িতত অ া  অ ায়ী
কমচারীেদর বতন দান করা যােবনা;
৩. ানীয় সরকার িবভােগর অ েমাদন িতেরেক কান ায়ী/অ ায়ী কমচারী িনেয়াগ করা যােব না; এবং
৪.  ১, ২ এবং ৩নং িনেদশনা যথাযথভােব িতপালন করেত থ হেল সকল কার অ দান/বরা  এবং উ য়ন কে র
কায ম িগত রাখাসহ আইনা গ ব া নওয়া হেব।

০৩। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম প  জারী করা হেলা। 

২২-৮-২০২১

ময়র,........................ পৗরসভা

ফারজানা মা ান
উপসিচব

১



জলা:..............................।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, নগর উ য়ন অ িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ
২) ধান েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র
৩) ধান েকৗশলী , জন া  েকৗশল অিধদ র
৪) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
৫) সিচব, নগর উ য়ন-২ অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৬) উপসিচব, পৗরসভা-১ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৮) া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) অিফস কিপ।
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ফারজানা মা ান 
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