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িবষয:় বগমবগম   আেয়শাআেয়শা   খ া নখ া ন ,  ,  আয়াআয়া ,  ,  িজবনগরিজবনগর   কমেকমে   সরকািরসরকাির   িশিশ   পিরবারপিরবার ,  ,  মেহর রমেহর র  ( ( সংসং
সরকািরসরকাির   আ য়আ য়  কক , ,  ধলাধলা ,  ,  ি শালি শাল ,  ,  ময়মনিসংহময়মনিসংহ ) ) এরএর   িব েিব ে   সরকািরসরকাির   কমচার ীকমচার ী ( ( লালা   ওও
আপীলআপীল) ) িব িধমালািব িধমালা ,  ,  ২০১৮২০১৮   অ যায়ীঅ যায়ী  িবভাগীয়িবভাগীয়   মামলামামলা   দােয়রদােয়র  ( ( মামলামামলা   নংনং  ৪৬৪৬ //২০১৮২০১৮   তািরখতািরখ ::
০২০২ //১০১০ //২০১৮২০১৮)।)।

অিভেযাগনামা
        যেহ , ‘আতে ক িদন কাটাে  িজবনগর সরকাির িশ  পিরবােরর িনবাসীরা’ িশেরানােম মেহর র িতিদন পি কায়
এক  সংবাদ কািশত হয়;
        যেহ , সংবাদ র িত জলা শাসক, মেহর র এর ি  আকষণ হেল সংবােদর িবষয়ব র সত তা যাচাইেয়র জ
অিতির  জলা ািজে ট, মেহর রেক তদ বক িতেবদন দািখল করার জ  িনেদশ দান কেরন। অপরিদেক উপেজলা
িনবাহী অিফসার, িজবনগর িবষয়  তদে র জ  উপেজলা মা িমক িশ া অিফসারেক আ ায়ক কের িতন সদ  িবিশ  তদ
কিম  গঠন কেরন;
        যেহ , অিতির  জলা ািজে ট, মেহর র ও উপেজলা িনবাহী অিফসার, িজবনগর ক ক গ ত তদ  কিম
সেরজিমেন তদ বক িতেবদন দািখল কেরেছন। তদে  আপিন বগম আেয়শা খা ন, আয়া, িজবনগর কমে  সরকাির
িশ  পিরবার, মেহর র এর িব ে  িজবনগর সরকাির িশ  পিরবােরর িনবাসীেদর মানিসক ও শারীিরক িনযাতন করা,
িনবাসীেদর ারা বড় বড় গামলা, ডকিচ, থালা, হািড়-বাসন, কমকতােদর এেটা থালা পির ার করােনার অিভেযােগর সত তা

াথিমক তদে  মািণত 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 বগম আেয়শা খা ন 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।
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বগম আেয়শা খা ন, আয়া,
িজবনগর কমে  সরকাির িশ  পিরবার, মেহর র  

(সং  সরকাির আ য় ক , ধলা, ি শাল, ময়মনিসংহ)।

িলেয়ট বগম
পিরচালক
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর, আগার াও, ঢাকা।
২) পিরচালক, িত ান 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) উপ পিরচালক, জলা সমাজ সবা অিফস, জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহর র
৭) উপ পিরচালক, জলা সমাজ সবা অিফস, 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) ত াবধায়ক(সহকারী পিরচালক), সরকাির আ য় ক , ধলা, ি শাল, ময়মনিসংহ।
১১) জলা িহসাবর ণ অিফসার, মেহর র।
১২) উপ-ত াবধায়ক, িজবনগর কমে  সরকাির িশ  পিরবার, মেহর র।
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মাঃ সাফােয়ত হােসন তা কদার 
উপপিরচালক
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