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ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৪৮.১৯.২৬৭ তািরখ: 
২৭ নেভ র ২০১৯

১২ অ হাযণ় ১৪২৬

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
        যেহ , পিরচালক(কায ম), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা এর ারক ন র ৪১.০১.০০০০.০৪২.০৬.০১৩.১৮.৫৬৫ তািরখ
২১/০৪/২০১৯ যােগ া  অনা ািনক পে  উে খ করা হয় িবগত ১৮/০৪/২০১৯ তািরেখ সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকায়

ঋেণর ১০  উপেজলার হালনাগাদ িহসাব উপ াপন সং া  সভায় উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ািথয়া, পাবনা এর ম র
ক ক া  িহসাব িনরী া িতেবদন পযােলাচনা কের দখা যায়, বিণত উপেজলায় পযা  জনবল কমরত থাকা সে ও গত এক
বছের িবিভ  খােতর িবিনেয়াগ ও ন:িবিনেয়ােগর আদােয়র হারসহ সামি ক কায ম বই হতাশাজনক। উ  উপেজলায়
কমরত ০৭ জন কমচারীর মে  জনাব মা: হািব র রহমান, ইউিনয়ন সমাজকম , উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ািথয়া, পাবনা
িবগত ১ বছের ৩,০২,৩২০/- আদায় কেরেছন। আদােয়র পিরমান কম ও িব ল পিরমান অথ অনাদায়ী থাকায় মািণত হয় য,
িতিন সরকাির দািয়  পালেন চরম অবেহলা দশন কেরেছন। এে ি েত মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনেদেশ উপেরা  অিভেযােগ
সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর িবিধ ১২(১) অ যায়ী তােক অিধদফতেরর ারক ন র ১৫৩ তািরখ
২০/০৬/২০১৯ যােগ সামিয়ক বরখা  করা হয় এবং একই অিভেযােগ তার িব ে  সরকাির কমচারী( লা ও আপীল) িবিধমালা,
২০১৮ এর ৩(খ) অ যায়ী অসদাচরণ এর দােয় িবভাগীয় মামলা (মামলা নং ২৪/২০১৯ তািরখ ০৩/০৭/২০১৯)  করা হয়; 
        যেহ , জনাব মা: হািব র রহমান িবভাগীয় মামলার জবাব দান কের ি গত নািনেত অংশ হেণর আ হ কাশ
করায় তার ি গত নািন হণ করা হয়। নািনকােল ঋেণর অনাদায়ী অথ আদােয়র িবষেয় সংি  কমকতার ত য়ন প
ও অ া  রকড প ািদ পযােলাচনা কের দখা যায় বিণত কমচারীর িব ে  িবভাগীয় মামলা দােয়েরর পর িতিন তার সকল
অনাদায়ী অথ আদায় করেত স ম হেয়েছন। নািনকােল িতিন তার িব ে  আনীত অিভেযাগ ীকার কের মা াথনাসহ
িবভাগীয় মামলা হেত অ াহিত কামনা কেরন;
        সেহ , জনাব মা: হািব র রহমান, ইউিনয়ন সমাজকম (সামিয়ক বরখা ), উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ািথয়া, পাবনা
 এর িব ে  দােয়র ত িবভাগীয় মামলার অিভেযাগনামা ও অিভেযাগ িববরণী, িবভাগীয় মামলার জবাব, নািনকােল দ  ব
ও অ া  রকডপ  পযােলাচনা কের সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর িবিধ ৩(খ) মাতােবক
অসদাচরণ এর অিভেযাগ মািণত হওয়ায় একই িবিধমালার িবিধ ৪(২)(খ) মাতােবক বািষক বতন ি  ০২( ই) বছেরর জ

িগত রাখার দ  দান কের িবভাগীয় মামলা িন ি  করা হেলা। তার সামিয়ক বরখাে র আেদশ ত াহার করা হেলা। সামিয়ক
বরখা কাল কমকাল িহেসেব গ  হেব। িতিন িবিধ মাতােবক বেকয়া বতনভাতািদ া  হেবন। আেরািপত দ  তার সািভস
বিহেত লালকািলেত িলিপব  করেত হেব। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। 
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মাঃ লিফকার হায়দার
পিরচালক

ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.০৪৮.১৯.২৬৭/১ তািরখ: ১২ অ হাযণ় ১৪২৬
২৭ নেভ র ২০১৯

১



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, রাজশাহী।
৪) উপপিরচালক, গেবষণা, ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা
(সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ )। 
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, পাবনা।
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, ািথয়া, পাবনা।
৯) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, ািথয়া, পাবনা।
১০) জনাব মা: হািব র রহমান, ইউিনয়ন সমাজকম , উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ািথয়া, পাবনা।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক
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