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২০ চ  ১৪২৫

িবষয:় মাঠমাঠ   সহকারীসহকারী  ওও  িফিফ   পারভাইজ ারেদরপারভাইজ ারেদর   দা িয়দা িয়   িনিদ করণিনিদ করণ   সেসে ।।
আমার বািড় আমার খামার কে  ইেতামে  মাঠ সহকারীর নব  এবং িফ  পারভাইজােরর  পেদ জনবল িনেয়াগ

দান করা হেয়েছ। বাকী  পেদ চলিত মােসর মে ই িনেয়াগ স  হেব। ৩০ ন ২০১৬ পয  সমেয় কে র
আওতায় স ািদত কমকা  প ী স য় াংেক ানা িরত হেয়েছ। কে র িক  কমচারী ইেতামে  াংেক

ানা িরত হেয়েছ। তেব তােদর বতন-ভাতা ক  হেত দান করা হে । ক  ও াংেকর কাজ একই কমচারী ারা
স াদেন সরকােরর িনেদশনা রেয়েছ। এমতাব ায় মাঠ সহকারী ও িফ  পারভাইজারেদর িনে া ভােব দািয়

িনিদ  কের দয়ার অ েরাধ করা হেলা।

১। িফ  পারভাইজার/ িনয়র অিফসার(মাঠ)- দর ইউিনয়নিভি ক দািয়  দান করেত হেব। কা  কা
 ইউিনয়েনর দািয়ে  কা  িফ  পারভাইজার তা আেদেশ উে খ করেত হেব। কান ইউিনয়েনর আংিশক দািয়

দান করা হেল সিমিতস েহর নাম উে খ কের িদেত হেব।
২। মাঠ সহকারীর সং া ইউিনয়ন িত গেড় ২ জন হওয়ায় মাঠ সহকারীেদর সিমিতস েহর নাম উে খ কের অিফস
আেদেশর মা েম দািয়  িনিদ  কের িদেত হেব।
৩। রাতন ও ন ন মাঠ সহকারীেদর রাতন সিমিত ও ন ন সিমিত উভেয়র দািয়  দান করেত হেব। তেব ন ন
মাঠ সহকারীেদর রাতন সিমিত দয়ার ে  তােদর দ তা / যা তা িবেবচনা কের ২/১  রাতন সিমিত এবং ন ন
সিমিতর কেয়ক  দান করা যেত পাের।
৪। রাতন সিমিতর দািয়  ন ন মাঠ সহকারীেক দােনর ে  রাতন মাঠ সহকারী যােত সিমিতর সকল িহসাব
িনকাশ ুভােব ন ন মাঠ সহকারীেক িঝেয় দয় তার ব া করেত হেব।
৫। কান মাঠ সহকারী/িফ  পারভাইজার এর পদ  হেল তার েল অ  কাউেক দািয়  দয়ার ে  অব ই
িলিখত আেদেশর মা েম দািয়  দান করেত হেব।
৬। িফ  পারভাইজার/মাঠ সহকারীেদর দািয়  দােনর ে  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর িস া  ড়া  বেল গ
হেব।

৩-৪-২০ ১৯

উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)                             
...........উপেজলা........... জলা।

(আকবর হােসন)
ক  পিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক, প ী স য় াংক, ই াটন গােডন, ঢাকা।
২) জলা শাসক, .........................................।
৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, িবআরিডিব,............................।
৫) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , ...................................।
৬) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, .....................................।
৭) উপেজলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , ..................।
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(আকবর হােসন) 
ক  পিরচালক (অিতির  সিচব)
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