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৪ চ  ১৪২৬

িবষয:় কারণকারণ   দশােনাদশােনা   সেসে ।।
জনাব মা: আসা ামান, নশ হরী, আমার বািড় আমার খামার ক , বাগািতপাড়া, নােটার- এর িব ে  কত -কেম  চরম অবেহলা,
রােত ায়শই অিফেস অব ান না করা ,উধতেনর সােথ বহার, উপেজলা সম য়কারী ক না জািনেয় অিফস ত াগ ও অিফেস না
আসাসহ ননািবধ িবষেয় িলিখত অিভেযাগ পাওয়া গেছ। এ িবষেয় উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক তােক কিফয়ত তলব করা হেলও
তার আচরেণর কান পিরবতন হয়িন এবং কান সে াস জনক জবাব দনিন মেম উপেজলা িনবাহী অিফসার, বাগািতপাড়া, নােটার

ক  সদর কাযালয়েক অবিহত কেরেছন। 

২. বিণত িবষয়  অত  হতাশাজনক, তর অসদাচারণ, কত -কেম চরম অবেহলা এবং তার সািমল। এেহন অব ায় তােক
কে র চা িরেত রাখা সমীচীন নয় মেম ক  ক প  মেন কেরন। 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, কন তােক ি ি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।

১৮-৩-২০ ২০

জনাব মা: আসা ামান, নশ হরী, আমার বািড় আমার 
খামার ক , বাগািতপাড়া, নােটার।

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০০৪.২০.৯০/১(৭) তািরখ: ৪ চ  ১৪২৬
১৮ মাচ ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক, নােটার।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, বাগািতপাড়া, নােটার।
৩) া ামার, আমার বািড় আমার খামার ক / িপএসিব (ওেয়বসাইেট কােশর জ  )।
৪) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক , নােটার।
৫) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা, বাগািতপাড়া, নােটার।

. ১



৬) উপেজলা সম য়কারী(আবাআখা)/শাখা ব াপক(িপএসিব),বাগািতপাড়া, নােটার।
৭) সংি  নিথ।

১৮-৩-২০ ২০

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক
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