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‘ শখ হািসনার িদনবদেল,
সমাজেসবা এিগেয় চেল’

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.১১৭.১৮.২৮১ তািরখ: 
২৭ সে র ২০১৮

১২ আি ন ১৪২৫

িবষয:় জনাবজনাব   মীরমীর   মাঃমাঃ  মন রমন র   মাহ দমাহ দ ,  ,  ইউ িনয়নইউিনয়ন   সমাজকমসমাজকম , ,  উপেজলাউপেজলা   সমাজেসবাসমাজেসবা   কাযালয়কাযালয় ,  ,  িমর রিমর র ,,
ি য়াি য়া   এরএর   িব েিব ে   সরকািরসরকাির   কমচার ীকমচার ী ( ( লালা   ওও  আপীলআপীল) ) িব িধমালািব িধমালা ,  ,  ২০১৮২০১৮   অ যায়ীঅ যায়ী  িবভাগীয়িবভাগীয়

মামলামামলা   দােয়রদােয়র  ( ( মামলামামলা   নংনং  ৪৩৪৩//২০১৮২০১৮   তািরখতািরখ : : ২৭২৭//০৯০৯//২০১৮২০১৮)।)।
অিভেযাগনামা

        যেহ , জনাব মাঃ তৗিফ র রহমান, উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, গাংনী, মেহর র এর িনকট হেত া  ত
পযােলাচনা কের দখা যায়, আপিন জনাব মীর মাঃ মন র মাহ দ, ইউিনয়ন সমাজকম , উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়,
িমর র, ি য়া ববত  কম ল উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, গাংনী, মেহর ের কমরত অব ায় কমত অিফস কেরনিন,
১২/০৭/২০১৮ হেত ২৯/০৭/২০১৮ তািরখ পয  ক পে র িবনা মিতেত কম েল অ পি ত িছেলন, ১২/০৮/২০১৮ তািরেখ
বদলীর আেদেশর ি েত ১৯/০৮/২০১৮ তািরখ হেত আপনােক অ াহিত দান করা হেলও আপিন গাংনী উপেজলার ঋণ
তহিবেলর িহসাব ও সামািজক িনরাপ া কম িচর যাবতীয় রকডপ  িঝেয় দনিন;
        যেহ , উপেরা  অিভেযােগ সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর িবিধ ১২(১) অ যায়ী আপনােক
অিধদফতেরর ারক ন র ২৫৯ তািরখ ১৮/০৯/২০১৮ যােগ সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ;
        যেহ , আপনার উপেরাি িখত কমকা  সরকাির কমচারী( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অ যায়ী
অসদাচরণ এর আওতা  এবং একই িবিধমালার আওতায় শাি েযা  অপরাধ;
        সেহ , আপিন জনাব মীর মাঃ মন র মাহ দ ক সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ এর ৩(খ)
অ যায়ী অসদাচরণ এর অিভেযােগ অিভ  করা হেলা। একই িবিধমালার সংি  িবিধ মাতােবক কন আপনােক উপ  শাি

দান করা হেব না তার জবাব এ অিভেযাগনামা াি র ১০(দশ) কাযিদবেসর মে  িন া রকারীর িনকট দািখল করার জ
িনেদশ দান করা হেলা। আপিন ি গতভােব উপি ত হেয় এ িবষেয় নািনেত আ হী িকনা এবং আ প  সমথেন কান
সা - মাণািদ উপ াপন করেত চান িকনা তাও আপনার জবােব উে খ করেবন। অ  অিভেযাগনামার সােথ অিভেযাগ িববরণীও
সং  করা হেলা।
সং  : অিভেযাগ িববরণী-০১ পাতা। 

১-১০ -২০ ১৮

জনাব মীর মাঃ মন র মাহ দ, ইউিনয়ন 
সমাজকম (সামিয়ক বরখা ),
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, িমর র, ি য়া।

িলেয়ট বগম
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৪.২৭.১১৭.১৮.২৮১/১ তািরখ: ১২ আি ন ১৪২৫
২৭ সে র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।

১



২) পিরচালক, কায ম 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  অ েরাধ করা হেলা)।
৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয,় ি যা়।
৬) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহর র।
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, উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, গাংনী, মেহর র।
১০) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, িমর র, ি য়া।
১১) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, িমর র, ি য়া।

১-১০ -২০ ১৮

মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার 
উপপিরচালক
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