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১৫ মাঘ ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
        যেহ , জনাব অ ল চ  পাল, উ মান সহকাির, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা এর িব ে  জনাব মা:
মিহ র রহমান, িপতা: ত: আ: লিতফ, মহ া: মাহন র, থানা+ডাক: নােটার, জলা: নােটার ক ক দািখল ত অিভেযাগ পে
উে খ কেরন অিফস সহায়ক পেদ অেথর িবিনমেয় ১  চাকির দয়ার আ াস দান করায় িতিন ০৬/০৩/২০১৬ তািরখ
২,০০,০০০/- এবং ১২/০৩/২০১৭ তািরখ ৩,০০,০০০/- মাট ৫,০০,০০০/- জনাব অ ল চ  পাল এর াংক িহসাব ন ের (িহসাব
ন র ০৪৪৪০৩৪০৪৮৬০৮, সানালী াংক, আগার াও শাখা, ঢাকা) রণ কেরন। চাকির না হওয়ায় জনাব অ ল চ  পাল
িবিভ  তালবাহানা কের কেয়ক িকি েত ৩,০০,০০০/- জনাব মা: মিহ র রহমানেক ফরৎ দান কেরন এবং অবিশ
২,০০,০০০/- এক বছর যাবৎ একািধকবার দয়ার কথা বেল আ সাৎ করার পায়তারা কেরন। জনাব মা: মিহ র রহমান ক ক
জনাব অ ল চ  পাল এর িব ে  সমাজেসবা অিধদফতর বরাবের অিভেযাগ দািখল করার পর িতিন অবিশ  ২,০০,০০০/- ফরত

দান কেরন। াথিমক তদে  জনাব অ ল চ  পাল এর িব ে  আনীত অিভেযাগ মািণত হওয়ায় সরকাির কমচারী ( লা ও
আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অ যায়ী অসদাচরণ এর দােয় তার িব ে  িবভাগীয় মামলা (মামলা নং ২৮/২০১৮ তািরখ
০৭/০৮/২০১৮)  করা হয়;
        যেহ , জনাব অ ল চ  পাল িবভাগীয় মামলার জবাব দান কের ি গত নািনেত অংশ হেণর আ হ কাশ করায়
তার নািন হণ করা হয়। নািনকােল িতিন তার অপরাধ ীকার কের মা াথনা কেরন। নািনকােল দ  ব  ও অ া
রকডপ  পযােলাচনা কের সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অ যায়ী অসদাচরণ এর অিভেযাগ
মািণত হওয়ায় একই িবিধমালার িবিধ ৪(২)(ঘ) মাতােবক বতন েডর িন তর ধােপ ৩(িতন) বছেরর জ  অবনিমতকরণ

কের অিধদফতেরর ারক নং ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৯৬.১৮.৩০১ তািরখ ২২/১০/২০১৮ যােগ িবভাগীয় মামলা িন ি  করা
হয়; 
        যেহ , জনাব অ ল চ  পাল উ  আেদেশর িব ে  আপীল আেবদন দািখল কেরন এবং অিধদফতেরর ারক নং
৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৯৬.১৮.৩৪৭ তািরখ ১২/১২/২০১৮ যােগ েবর দ ােদশ বহাল রেখ তার আপীল আেবদন িন ি  করা
হয়;
        যেহ , জনাব অ ল চ  পাল উ  আেদেশর িব ে  নরায় আপীল আেবদন দািখল কেরন;  
        সেহ , উ  নঃআপীল আেবদন ও এতদসং া  রকড প ািদ পযােলাচনা কের মানিবক িবেবচনায় উপেরা  ারক
পে  দ  দ ােদশ রদ ও রিহত কের বিণত কমচারীর বািষক বতন ি  ২( ই) বছেরর জ  িগত রাখার দ  দান কের

নঃআপীল আেবদন িন ি  করা হেলা। দ  দ ােদশ সািভসবিহেত লালকািলেত িলিপব  করেত হেব।
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গাজী মাহা দ ল কিবর
মহাপিরচালক
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২৮ জা য়াির ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা, সমাজক াণ ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স নবািগচা(৩য় ফইজ), ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা
(সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৫) অিতির  পিরচালক, কায ম-১ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৬) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৭) সহকারী পিরচালক, শাসন-২ শাখা (নন- গেজেটড), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৮) িহসাবর ণ অিফসার, সমাজেসবা অিধদফতর, সদর কাযালয়, আগার াও, ঢাকা।
৯) শাখা ধান , িবল শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, সদর কাযালয়, আগার াও, ঢাকা।
১০) জনাব অ ল চ  পাল, উ মান সহকাির, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, সদর কাযালয়, ঢাকা।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক
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