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১৮ অ হাযণ় ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
        যেহ , জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন, অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর(িপআরএল ভাগরত), উপেজলা
সমাজেসবা কাযালয়, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ এর িব ে  ববত  কম ল উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ধাবাউড়া, ময়মনিসংেহ
কমরত অব ায় রাগী ক াণ সিমিতর আওতায় ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অথ বছের ৫০ জন রাগীর
অ েল বরা ত ২,১৩,০০০/- িবতরণ দখােনা হেলও িবতরণ রিজ াের অথ হণকারীর া েরর অেনক ঘের রাজ  েকেটর
উপর অথ হণকারীর া র না থাকা, দািয়  পালেন অবেহলা, জনাব মাঃ শাম ল হক, উপেজলা িনবাহী অিফসার, ধাবাউড়া,
ময়মনিসংহ এর া র জাল করার িবষেয় স ৃ তা থাকার অিভেযােগ সরকাির কমচারী( লা ও আপীল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এর
৩(িব) মাতােবক অসদাচরণ এর দােয় িবভাগীয় মামলা(মামলা নং ১০/২০১৭ তািরখ ২৩/০৭/২০১৭)  করা হয়;
        যেহ , জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন ি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  জনাব মাহা দ আলী হায়দার ইঁয়া, সহকারী
পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, ময়মনিসংহেক তদ কারী কমকতা িনেয়াগ হয়। তদে
জনাব মা: দেলায়ার হােসন এর িব ে  দােয়র ত িবভাগীয় মামলায় আনীত অিভেযােগর সত তা পাওয়া যায়িন;
        সেহ , জনাব মা: দেলায়ার হােসন, অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর(িপআরএল ভাগরত), উপেজলা
সমাজেসবা কাযালয়, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ এর িব ে  দােয়র ত িবভাগীয় মামলার অিভেযাগনামা ও অিভেযাগ িববরণী, তদ

িতেবদন এবং অ া  রকডপ  পযােলাচনা কের তার িব ে  িবভাগীয় মামলায় আনীত অিভেযাগ মািণত না হওয়ায় তােক
িবভাগীয় মামলা হেত অ াহিত দান করা হেলা। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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মাঃ লিফকার হায়দার
পিরচালক
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, ময়মনিসংহ।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা

১



(সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ )। 
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ময়মনিসংহ।
৬) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৭) সহকারী পিরচালক, শাসন-২ শাখা (নন- গেজেটড), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৮) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ।
৯) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ।
১০) জনাব মা: দেলায়ার হােসন, অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর(িপআরএল ভাগরত), উপেজলা
সমাজেসবা কাযালয়, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক
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