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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০১৮.১১.০০২.১৭.১২৪ তািরখ: 
২২ ন ২০২২

৮ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় র াজবাড়ীর াজবাড়ী  জলায়জলায়  ইউ িনয়নইউিনয়ন   পিরষদপিরষদ   স িচেবরসিচেবর     পেদপেদ   লাকলাক  িনেয়াগিনেয়াগ   সং াসং া ।।
: জলা শাসেকর কাযালয়, রাজবাড়ী এর ারক নং-২৪৭, তািরখ: ০৫/০৬/২০২২ ি :।

        উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত, রাজবাড়ী জলায় ইউিনয়ন পিরষদ সিচেবর ০৩ (িতন)  
পেদ লাক িনেয়াগ এবং ােনল সংর েণর লে  গত ২৬/১২/২০২২ তািরেখর ১৩৫নং ারেক জারী ত ছাড়পে র
ময়াদ িনে া  শেত িনেদশ েম ০৬ (ছয়) মাস ি  করা হেলা এবং চলমান িনেয়াগ কায েমর সােথ বতমােন 
হওয়া ইউিপ সিচেবর ০১ (এক)  পেদ লাক িনেয়ােগর জ  অ েরাধ করা হেলা।
(ক) প  জািরর ০৬ (ছয়) মােসর মে  িনেয়াগ কায ম স  করেত হেব;
(খ) িনেয়ােগর ে  ইউিনয়ন পিরষদ (পিরষেদর কমকতা ও কমচারী িনেয়াগ ও চা িরর শতাবলী) িবিধমালা, ২০১১
এবং এতদসং া  সকল িবিধ-িবধান যথাযথভােব অ সরণ বক িনেয়াগ কায ম স  করেত হেব; এবং
(গ)  িনেয়াগ কায ম স ে র পর ানীয় সরকার িবভাগেক অবিহত করেত হেব।
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জলা শাসক
জলা শাসেকর কাযালয়, রাজবাড়ী

মাঃ আকবর হােসন
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪১৯০
ইেমইল: lgup2@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০১৮.১১.০০২.১৭.১২৪/১(৬) তািরখ: ৮ আষাঢ ়১৪২৯
২২ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজবাড়ী।
৩) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) অিতির  সিচব মেহাদেয়র ি গত কমকতা, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) অিতির  সিচব (ইউিপ) এর ি গত কমকতা, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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মাঃ আকবর হােসন 
উপসিচব
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