
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক াণ ম ণালয় 
সমাজেসবা অিধদফতর 

লা ও তদ  শাখা 
www.dss.gov.bd

‘ শখ হািসনার
িদনবদেল, সমাজেসবা

এিগেয় চেল’

ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৩২.১৮.১১ তািরখ: 
২৪ জা য়াির ২০১৯

১১ মাঘ ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
        যেহ , জনাব মাঃ নাজ ল কিবর, কািরগরী িশ ক, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, হিরনা , িঝনাইদহ ববত
কম ল উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, কশব র, যেশার কমকালীন ঋণ তহিবেলর ৩২,৩৫৫/- আ সাৎ কের পরবত েত
২৭,৬৭২/- পিরেশাধ কেরন এবং অবিশ  ৪,৭১৩/- ও আ সা ত অেথর সািভসচােজর অথ পিরেশাধ কেরনিন। উি িখত
অিভেযােগ বিণত কমচারীর িব ে  সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এর ৩(িব) ও (িড) অ যায়ী অসদাচরণ
ও ন িত পরায়ণ এর দােয় িবভাগীয় মামলা(মামলা নং ০৭/২০১৮ তািরখ ১৫/০৩/২০১৮)  করা হয়;  
        যেহ , জনাব মাঃ নাজ ল কিবর িবভাগীয় মামলার জবাব দান কের ি গত নািনেত অংশ হেণর আ হ কাশ
করায় তার ি গত নািন হণ করা হয়। নািনকােল ীর অ তা জিনত কারেণ সরকাির অথ য় করার কথা ীকার কেরন
এবং িবভাগীয় মামলা দােয়েরর পর িতিন আ সাৎ ত অবিশ  অথ ও আ সাৎ ত অেথর সািভসচােজর অথ জমা দােনর

পে  েয়াজনীয় মাণক দািখল কেরন। নািন অে  অিধদফতেরর ারক ন র ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৩২.১৮.১৪৫ তািরখ
১৪/০৫/২০১৮ যােগ তার বািষক বতন ি  ২( ই) বছেরর জ  িগত কের িবভাগীয় মামলা িন ি  করা হয়;
        যেহ , জনাব মাঃ নাজ ল কিবর উ  আেদেশর িব ে  আপীল আেবদন দািখল কেরন; 
        সেহ , উ  আপীল আেবদন ও এতদসং া  রকড প ািদ পযােলাচনা কের ইতঃ েব ারক ন র
৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৩২. ১৮.১৪৫ তািরখ ১৪/০৫/২০১৮ যােগ দ  দ ােদশ রদ ও রিহত কের বিণত কমচারীেক অ াহিত

দান কের িবভাগীয় মামলার আপীল আেবদন িন ি  করা হেলা। 
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গাজী মাহা দ ল কিবর
মহাপিরচালক

ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৩২.১৮.১১/১ তািরখ: ১১ মাঘ ১৪২৫
২৪ 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) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, লনা।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা
(সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ )। 
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজ সবা কাযালয়, িঝনাইদহ।
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৬) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, যেশার।
৭) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, হিরণা , িঝনাইদহ।
৮) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, হিরনা , িঝনাইদহ।
৯) জনাব মাঃ নাজ ল কিবর, কািরগরী িশ ক, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, হিরনা , িঝনাইদহ।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক
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