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অিফ স আেদশ
যেহ , জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন, ইউিনয়ন সমাজকম , উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ এর
িব ে ববত কম ল উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, িরয়া, লনা কমকালীন ণায়মান তহিবেলর ১,১২,৯৬৫/- আ সাৎ
কের পরবত েত পিরেশাধ করা, উ উপেজলার আর এস এস ৫ম পেবর ২৫,০০০/- ও ইউিনেসফ এর ৬,৫০০/- এবং
পিরেশাধ ত অেথর সািভসচাজ বাবদ িনধারণ ত ১৬,৪১৬/- টাকাসহ সবেমাট ৪৭,৯১৬/- পিরেশাধ না করার অিভেযােগ সরকাির
কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) অ যায়ী অসদাচরণ ও ন িত পরায়ণ এর দােয় িবভাগীয় মামলা
(মামলা নং ২৭/২০১৮ তািরখ ০৬/০৮/২০১৮)
করা হয়;
যেহ , জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন িবভাগীয় মামলার জবাব দান না করায় িবভাগীয় মামলা তদ করার জ জনাব
মাঃ আইনাল হক, সহকারী পিরচালক, জলা সমাজেসবা কায ালয়, লনােক অিধদফতেরর ারক ন র ৩৩ তািরখ
০৬/০২/২০১৯ যােগ তদ কারী কমকতা িনেয়াগ করা হয়। তদ কারী কমকতা ারক ন র ৩৫৮ তািরখ ১৫/০৫/২০১৯ যােগ
িতেবদন রণ কেরেছন। তদে জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন এর িব ে
ঋণ তহিবেলর ১,১২,৯৬৫/- আ সাৎ কের
পরবত েত পিরেশাধ করা এবং কড়া ক ােমর আরএসএস (৫ম পব) খােতর ১৫,৫০০/- ও আরএসএস (রাজ ) খােতর
১৯,৪০০/- এবং পিরেশাধ ত অেথর সািভসচাজ বাবদ ১৬,৪১৬/- সহ মাট ৫১,৩১৬/- পিরেশাধ না করার অিভেযাগ মািণত হয়;
যেহ , জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন এর িব ে সরকাির কমচারী( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ)
অ যায়ী 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 হয়। িস া মাতােবক 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) কায িদবেসর মে
রণ
করার জ
ারক ন র ১৫৬ তািরখ ২৪/০৬/২০১৯ যােগ অ েরাধ করা হয়। িক ৩মাস অিতবািহত হেলও বিণত কমচারীর
িনকট হেত ২য় কারণ দশােনার জবাব পাওয়া যায়িন;
সেহ , জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন, ইউিনয়ন সমাজকম , উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ
( ববত কম ল উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়,
িরয়া, লনা) এর িব ে দােয়র ত িবভাগীয় মামলার অিভেযাগনামা ও
অিভেযাগ িববরণী, তদ িতেবদন ও অ া রকড প পয ােলাচনা কের সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮
এর ৩(খ) ও (ঘ) মাতােবক ‘অসদাচরণ’ ও ন িত পরায়ণ এর অিভেযাগ মািণত হওয়ায় একই িবিধমালার িবিধ ৪(৩)(খ)
মাতােবক তােক চাকির হেত বা তা লক অবসর (Compulsory Retirement) দান কের িবভাগীয় মামলা
িন ি করা হেলা। তার িনকট া
ঋণ তহিবেলর কড়া ক ােমর আরএসএস (৫ম পব) খােতর ১৫,৫০০/- ও
আরএসএস (রাজ ) খােতর ১৯,৪০০/- এবং েব পিরেশাধ ত অেথর সািভসচাজ বাবদ ১৬,৪১৬/- সহ সবেমাট ৫১,৩১৬/- তার
া আ েতািষক হেত কতন কের ববত কম ল উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, িরয়া, লনা এর সংি িহসাব ন ের জমা
করার জ উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহেক িনেদ শ দান করা হেলা। উি িখত অথ উপেজলা
সমাজেসবা কায ালয়,
িরয়া, লনা এর সংি
িহসােব জমা করার িবষেয় উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, হা য়াঘাট,
ময়মনিসংহেক েয়াজনীয় সেহােযািগতা দানসহ িবষয় িনি ত করার জ উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, িরয়া, লনা ও
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহেক িনেদ শ দান করা হেলা। এ আেদশ অিবলে কায কর হেব।
১
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( ে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, লনা।
৪) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, ময়মনিসংহ।
৫) উপপিরচালক, গেবষণা,
ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা
(সমাজেসবা অিধদফতেরর ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৬) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, লনা।
৭) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ময়মনিসংহ।
৮) সহকারী পিরচালক, অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
৯) সহকারী পিরচালক, শাসন-২ শাখা (নন- গেজেটড), সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
১০) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, িরয়া, লনা/ হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ।
১১) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ।
১২) জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন, ইউিনয়ন সমাজকম (বা তা লক অবসর), উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়,
হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার
উপপিরচালক
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