
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 

‘আমার বািড় আমার খামার’ ক  
শাসন ও সম য় শাখা 

www.abak-rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০৩৮.১৯.১৭৯ তািরখ: 
০৮ লাই ২০২০

২৪ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় কারণকারণ   দশােনাদশােনা   সেসে ।।
জনাব মা: শাহীন অর রশীদ, মাঠ সহকারী, আমার বািড় আমার খামার ক , না াইল, ময়মনিসংহ-এর িব ে  যাগদােনর পর
থেক তার দািয় া  ইউিনয়েনর সিমিতেত িনয়িমত না যাওয়া, সিমিতর সদ েদর স য় ও ঋেণর টাকা িবলে  অিফেস জমা
দান করা, কােজ গািফলিত করা এবং উ তন ক পে র আেদশ অমা , সিমিতর সভাপিত, ােনজারেদর সােথ খারাপ আচরণ

 করাসহ নানািবধ অিভেযাগ পাওয়া গেছ। তাছাড়াও িতিন সামািজক যাগােযাগ মা েম কমরত িত ান িনেয় অ ীিতকর ম
কেরেছন মেম উপেজলা িনবাহী অিফসার, না াইল, ময়মনিসংহ এবং উপেজলা সম য়কারী, না াইল, ময়মনিসংহ ক  সদর
কাযালয়েক িলিখতভােব অবিহত কেরেছন।    

২।বিণত িবষয়  অত  হতাশাজনক, তর অসদাচারণ, কত -কেম চরম অবেহলা এবং অিফস ংখলার পিরপ ী। এেহন
অব ায় জনাব মা: শাহীন অর রশীদেক  চা িরেত রাখা সমীচীন নয় । কে র ি িভি ক িনেয়াগপে র ৬ নং শতা যায়ী তােক
০১ (এক) মােসর না েশ চা ির হেত অ াহিত দয়ার িবধান রেয়েছ।

৩।এমতাব ায়, কে র কােজ চরম গািফলিতর কারেণ কন জনাব মা: শাহীন অর রশীদেক ি িভি ক িনেয়াগপে র
শতা যায়ী ০১ (এক) মােসর না শ দান কের কে র চা ির হেত ায়ীভােব অ াহিত দান করা হেব না, তার া া আগামী
০৭(সাত) কায িদবেসর মে  উপেজলা সম য়কারী এবং উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম রেণর জ  িনেদশ দান করা
হেলা।  

৮-৭-২০ ২০

জনাব মা: শাহীন অর রশীদ, মাঠ সহকারী, আমার বািড় 
আমার খামার ক , না াইল, ময়মনিসংহ।

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০৩৮.১৯.১৭৯/১(৭) তািরখ: ২৪ আষাঢ ়১৪২৭
০৮ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক, প ী স য় াংক, ৭১-৭১, ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০
২) জলা শাসক, ময়মনিসংহ।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, না াইল, ময়মনিসংহ।
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৪) া ামার, আমার বািড় আমার খামার ক  ( কে র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , ময়মনিসংহ।
৬) উপেজলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , না াইল, ময়মনিসংহ।
৭) সংি  অিফস নিথ।

৮-৭-২০ ২০

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 

‘আমার বািড় আমার খামার’ ক  
শাসন ও সম য় শাখা 

www.abak-rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০৩৮.১৯.১৮০ তািরখ: 
০৮ লাই ২০২০

২৪ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় কারণকারণ   দশােনাদশােনা   সেসে ।।
জনাব মাছা: আফেরাজা বগম, মাঠ সহকারী, আমার বািড় আমার খামার ক , না াইল, ময়মনিসংহ-এর িব ে  যাগদােনর পর
থেক অিফেস অ মিত ছাড়া ায়শই অ পি ত থাকা, তার দািয় া  ইউিনয়েনর সিমিতেত িনয়িমত না যাওয়া, সিমিতর

সদ েদর স য় ও ঋেণর টাকা িবলে  অিফেস জমা দান করা, কােজ গািফলিত করা এবং উ তন ক পে র আেদশ অমা ,
করাসহ নানািবধ অিভেযাগ পাওয়া গেছ মেম উপেজলা িনবাহী অিফসার, না াইল, ময়মনিসংহ এবং উপেজলা সম য়কারী,
না াইল, ময়মনিসংহ ক  সদর কাযালয়েক িলিখতভােব অবিহত কেরেছন।  
 
২।বিণত িবষয়  অত  হতাশাজনক, তর অসদাচারণ, কত -কেম চরম অবেহলা এবং অিফস ংখলার পিরপ ী। এেহন
অব ায় জনাব মাছা: আফেরাজা বগমেক  চা িরেত রাখা সমীচীন নয় । কে র ি িভি ক িনেয়াগপে র ৬ নং শতা যায়ী
তােক ০১ (এক) মােসর না েশ চা ির হেত অ াহিত দয়ার িবধান রেয়েছ।

৩।এমতাব ায়, কে র কােজ চরম গািফলিতর কারেণ কন জনাব মাছা: আফেরাজা বগমেক ি িভি ক িনেয়াগপে র
শতা যায়ী ০১ (এক) মােসর না শ দান কের কে র চা ির হেত ায়ীভােব অ াহিত দান করা হেব না, তার া া আগামী
০৭(সাত) কায িদবেসর মে  উপেজলা সম য়কারী এবং উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম রেণর জ  িনেদশ দান করা
হেলা।  

৮-৭-২০ ২০

জনাব মাছা: আফেরাজা বগম, মাঠ সহকারী, আমার বািড় 
আমার খামার ক , না াইল, ময়মনিসংহ।

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০৩৮.১৯.১৮০/১(৭) তািরখ: ২৪ আষাঢ ়১৪২৭
০৮ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক, প ী স য় াংক, ৭১-৭১, ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০
২) জলা শাসক, ময়মনিসংহ।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, না াইল, ময়মনিসংহ।
৪) া ামার, আমার বািড় আমার খামার ক  ( কে র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , ময়মনিসংহ।
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৬) উপেজলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , না াইল, ময়মনিসংহ।।
৭) সংি  অিফস নিথ।

৮-৭-২০ ২০

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক

. ২


