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�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৭৬.১৩.২৪ তািরখ: 

২২ জা�য়াির ২০২৩

৮ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: সাত�ীরা �জলার �দবহাটা উপেজলা পিরষেদ গািড়চালক পেদ জনবল িনেয়ােগর লে�� ছাড়প� �দান।

��: �জলা �শাসেকর কায �ালয়, সাত�ীরা’র �ারক নং-২২৫; তািরখ: ২০ িডেস�র ২০২১।

উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র পিরে�ি�েত সাত�ীরা �জলার �দবহাটা উপেজলা পিরষেদ িনে� বিণ �ত �� পেদ জনবল িনেয়ােগর ছাড়প� �দান

িনেদ �শ�েম করা হেলা:
�:নং উপেজলা ও �জলার নাম পেদর নাম পদ সং�া �বতন ��ল (জাতীয় �বতনে�ল, ২০১৫) ম��
০১ �দবহাটা, সাত�ীরা গািড় চালক ০১ (এক) � ৯৩০০-২২৪৯০০/-(১৬নং ��ড)

িনেয়ােগর শত�াবলী:
(ক) 
    
  

িনেয়াগ�া� কম �চারীর �বতন-ভাতািদ উপেজলা পিরষেদর ২০২২-২০২৩ অথ � বছের �ানীয় সরকার িবভােগর �কাড নং-১৩৭, সিচবালয়
�কাড-১৩৭০১০১ এবং �ানীয় সরকার িবভাগ ১৪৬০০০০০ খাত �থেক িনব �াহ করা হেব।

(খ) বিণ �ত কম �চারী িনেয়ােগর ��ে� �ানীয় সরকার িবভাগ হেত ৩০ নেভ�র, ২০১০ তািরেখ জাির�ত উপেজলা পিরষদ কম �চারী (চা�রী) িবিধমালা, ২০১০
(এস.আর.ও নং-৩৮৭-আইন/২০১০) ও এতদসং�া� িব�মান সকল পিরপ�/ নীিতমালা/সা��লার/ িবিধ-িবধান যথাযথভােব অ�সরণ িনি�ত করেত
হেব।

(গ) উি�িখত পদ সংর�ণ ও �ায়ীকরেণ মি�পিরষদ িবভােগর ০৩ �ম ২০০৩ তািরেখর মপিব/কঃিবঃশা/কপগ-১১/২০০১-১১১ সং�ক সরকাির আেদেশর
িনেদ �শনা অ�সরণ করেত হেব।

(ঘ) বিণ �ত পেদ �ড়া�ভােব িনেয়াগ�া� কম �চারীর নাম, িপতা ও মাতার নাম, পদিব, �কানা (�ায়ী ও অ�ায়ী), �বতনে�ড, িশ�াগত �যা�তা, �যাগদােনর
তািরখ, �ত�য়ন ইত�ািদ উে�খ�ব �ক সংি�� উপেজলা পিরষদ �চয়ার�ান ও উপেজলা িনব �াহী অিফসার এর নাম�� িসলসহ �া�ের সরাসির সিচব,
�ানীয় সরকার িবভাগ বরাবর ��রণ িনি�ত করেত হেব।

(ঙ) মাননীয় আদালেত �কান মামলার পিরে�ি�েত িনেষধা�া থাকেল বিণ �ত পেদ জনবল িনেয়ােগর কায ��ম �হণ করা যােব না।
(চ) এ ছাড়পে�র �ময়াদ প� জািরর পর �থেক ০৬ (ছয়) মাস পয �� কায �কর থাকেব।

২২-১-২০২৩

িবতরণ :

১) �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ, �দবহাটা, সাত�ীরা।
২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �দবহাটা, সাত�ীরা।

মাহ�বা আইিরন

উপসিচব

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৭৬.১৩.২৪/১(৫) তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৯

২২ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:



১) �জলা �শাসক, সাত�ীরা।

২) উপপিরচালক, �ানীয় সরকার, সাত�ীরা।

৩) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ।
৪) ��া�ামার, আইিস� �সল, �ানীয় সরকার িবভাগ।

৫) ভাইস �চয়ার�ান/মিহলা ভাইস �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ, �দবহাটা, সাত�ীরা।

২২-১-২০২৩

মাহ�বা আইিরন
উপসিচব


