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২১ ভা  ১৪২৮

িবষয:় নােট ারনােট ার   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   স াংগঠ িনকসাংগঠ িনক  কাঠ ােমাকাঠ ােমা     পেদপেদ   জনবলজনবল  িনেয়ােগরিনেয়ােগর   ছাড়পছাড়প   দানদান ।।
: জলা পিরষদ, নােটার এর ারক ৪৬.০০.৬৯০০.০০১.১১.০০৩.১৯-২৫, তািরখ: ১৯ আগ  ২০২১।

          উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত নােটার জলা পিরষেদর সাংগঠিনক কাঠােমা  িন বিণত 
পেদ জনবল িনেয়ােগর জ  িনে া  শত িতপালেনর শেত িনেদশ েম ছাড়প  দান করা হেলা:

িমকিমক পেদরপ েদর  ন ামন াম বত নবত ন   ডড   পদপদ   সং াসং া
১ অিফস সহকারী-কাম-কি উটার া িরক ১৬ তম ১ (এক) 
২ অিফস সহায়ক ২০ তম ৪ (চার) 
৩ পির  কম ২০ তম ১ (এক) 

                    শতাবলীশতাবলী: : 
১.  পদস হ রেণর ে  যিদ আদালেতর কান িনেষধা া থােক, কান িরট/মামলা িবচারাধীন থােক, কান মামলার
রায় বা বায়েনর িবষয় অেপ মান বা ি য়াধীন থােক, তােব আদালেতর িনেদশনা যথাযথ বা বায়ন বক িবিধ
মাতােবক  পদ রেণর কায ম হণ করেত হেব;
২.  া  ােব  পেদর সং ায় কান গরিমল থাকার কারেণ কান পেদ অিতির  জনবল িনেয়াগ করা হেল সে ে
ত  দানকারী/িনেয়াগকারী ক প  দায়ী থাকেব।
৩.  সাংগঠিনক কাঠােমা ও পদ ি র আেদেশ বিণত পদনাম এবং সংি  িনেয়াগিবিধ অ সরণ বক িত পেদর
িবপরীেত ম রী ত পদসং ার িভি েত পদ রণ করেত হেব। এর ত য় ঘ েল সংি  িনেয়াগকারী ক প  দায়ী
থাকেব; 
৪.  পদ রেণর ে  ছাড়পে র বধতার ময়াদ সেবা  ৬(ছয়) মাস এবং উ  ময়ােদর মে  িনেয়াগ ি য়ার সকল
কায ম স  করেত হেব এবং িনিদ  সময়সীমার মে  পদ রেণ অসমথ হেল ন ন কের ছাড়প  হণ করেত হেব;  
৫.  িনেয়ােগর ে  সরকার ক ক জারী ত সবেশষ নীিতমালা ও প িত যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব;
৬.  িনেয়াগ ি য়া যথাযথভােব স  কের ১৫(পেনর) িদেনর মে  ানীয় সরকার িবভাগেক অবিহত করেত হেব;
৭.  পদস হ রণ করার ে  কমপে  ব ল চািরত ২( ই)  জাতীয় দিনক পি কায় ও অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট
িব ি  জাির করেত হেব।

৬-৯-২০২১

ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, নােটার

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪২.১১.০১৯.১৯.১৮৯৮/১(৪) তািরখ: ২১ ভা  ১৪২৮

০৫ সে র ২০২১১



০৫ সে র ২০২১সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ
২) সিচব, শাসন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ

৬-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


