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‘ শখ হািসনার িদনবদেল,
সমাজেসবা এিগেয় চেল’

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৩৪.১৮.২৬৮ তািরখ: 
২৪ সে র ২০১৮

৯ আি ন ১৪২৫

িবষয:় ২য়২য়  কারণকারণ   দশােনারদশােনার   না শনা শ।।
        যেহ , উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঢাকা এর িনকট হেত ারক নং ৪১.০১.২৬০০.০০০.১৮.১০৫০.১৪.
৩৪২ তািরখ ১৮/০২/২০১৮ যােগ া  পে  জানা যায়, জনাব মা: শাম ল আলম, ইউিনয়ন সমাজকম , উপেজলা সমাজেসবা
কাযালয়, ধামরাই, ঢাকা ২২/০২/২০১৭ হেত ০৯/১০/২০১৭ পয  উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নবাবগ , ঢাকায় কমরত অব ায়

ঋণ কম িচ  ০৭  াম হেত ৬,২১,৭০০/- আদায় কের ৩,৩০,২০০/- টাকা সংি  াংক িহসােব জমা দান কেরন।
অবিশ  ২,৯১,৫০০/- টাকা আ সাত কেরন। আ সাত ত অথ জমাদান এবং সংি  ামস েহর দািয় ভার জনাব মা: গালামা
সােরায়ার, ইউিনয়ন সমাজকম , নবাবগ , ঢাকা এর িনকট িঝেয় দয়ার জ  সংি  কাযালয় হেত িনেদশ দান করা হেলও
িতিন আ সাত ত অথ জমাদান কেরনিন এবং দািয় ভারও িঝেয় দনিন। উি িখত অিভেযােগ অিধদফতেরর ারক নং ২২
তািরখ ০৬/০৩/২০১৮ যােগ বিণত কমচারীেক সামিয়ক বরখা  করা হয় এবং একই অিভেযােগ 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
০৮/২০১৮ তািরখ ২০/০৩/২০১৮)  করা হয়;  
        যেহ , জনাব মা: শাম ল আলম িবভাগীয় মামলার জবাব দান কের ি গত নািনেত অংশ হেণর আ হ কাশ
করায় তার নািন হণ করা হয়। নািন অে  িবভাগীয় মামলা  তদ  করার জ  জ  জনাব মাঃ ল আিমন বািশর,
সহকারী পিরচালক (কায ম-২), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকােক তদ কারী কমকতা িনেয়াগ করা হয়। তদ

িতেবদন পযােলাচনা কের দখা যায় বিণত কমচারী ঋণ তহিবেলর ২,৯১,৫০০/- আ সাৎ কের ১,০১,২০০/- জমা দান
কেরেছন। অবিশ  ১,৮৯,২৫০/- এবং আ সাৎ ত অেথর বছর িভি ক ১০% সািভসচােজর অথ এখনও জমা দান কেরনিন এবং
দািয় ভার হ া র কেরনিন;  
        এ েণ, জনাব মা: শাম ল আলম এর িব ে  সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮(সংেশািধত) এর ৩(খ)
ও (ঘ) মাতােবক ‘অসদাচরণ’ ও ন িত পরায়ণ এর অিভেযাগ সে হাতীতভােব মািণত হওয়ায় তােক উ  িবিধমালার ৪(৩)(ঘ)
ধারা মাতােবক সরকাির চাকির হেত বরখা (Dismissal) করা সমীচীন হেব এবং এলে  তােক ২য় কারণ দশােনার না শ

দান করার িস া  হীত হেয়েছ;   
        এমতাব ায়, কন তােক সরকাির চাকির হেত বরখা (Dismissal) করা হেব না তার জবাব সরকাির কমচারী ( লা
ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) ধারা মাতােবক প  াি র ০৭(সাত) কাযিদবেসর মে  িন া রকারীর িনকট রণ
করার জ  অ েরাধ করা হেলা। তার কারণ দশােনার িবধােথ িবিধ মাতােবক িবভাগীয় মামলার তদ  িতেবদেনর অ িলিপও
এতদসংেগ রণ করা হেলা।
সং : িবভাগীয় মামলার তদ  িতেবদন ১(এক) পাতা।
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জনাব মা: শাম ল আলম, ইউিনয়ন সমাজকম (সামিয়ক 
বরখা ), 
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ধামরাই, ঢাকা।

িলেয়ট বগম
পিরচালক
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ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৩৪.১৮.২৬৮/১ তািরখ: ৯ আি ন ১৪২৫
২৪ সে র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৪) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, ৩৮৩ রা াক াজা(১১ তলা),
মগবাজার চৗরা া, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক(গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা
(সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৬) উপপিরচালক, জলা সমাজ সবা কাযালয়, ২ িনউই াটন রাড, ঢাকা-১০০০।
৭) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৮) সহকারী পিরচালক, শাসন-২ শাখা (নন- গেজেটড), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৯) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, ধামরাই/ নবাবগ , ঢাকা।

২৭-৯-২০ ১৮

মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার 
উপপিরচালক
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