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২৬ ফা ন ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

জনাব িব িজৎ সরকার,মাঠসহকারী, এক  বািড় এক  খামার ক , দল য়ার, টা াইল গত ০৯.১১.২০১৬ তািরখ ০৭ (সাত) িদেনর  িনেয়
অ াবিধ কম েল যাগদান কেরনিন। এ িবষেয় উপেজলা সম য়কারী ক ক গত ২৯.১১.২০১৬ ও ১৪.০৩.২০১৬ তািরখ অিফেস যাগদােনর জ
তােক প  দয়া হয়। িক  িতিন কান জবাব দান কেরনিন এবং অিফেসর কারও সােথ কান যাগােযাগ কেরনিন। এ ছাড়া েঠােফােন তার সােথ
যাগােযাগ করা হেলও িতিন কম েল যাগদান কেরনিন মেম িলিখত অিভেযাগ পাওয়া গেছ।

০২। িবষয়  অত  হতাশাজনক, কত -কেম চরম অবেহলা এবং তর অসদাচারেণর শািমল। এেহন অব ায় তােক কে র চা িরেত রাখা
সমীচীন নয় মেম ক  ক প  মেন কের।
০৩। এমতাব ায়, মাঠসহকারী জনাব িব িজৎ সরকার- ক অ ায়ী ি িভি ক িনেয়াগপে র ৬নং শতা যায়ী কে র চা ির হেত ড়া ভােব
অ াহিত দান করা হেলা। একইসােথ কে  কমরত থাকাকােল তার িনকট কান সরকাির অথ পাওনা থাকেল তা আগামী ০৭(সাত) িদেনর মে
যথাযথ খােত জমা দােনর িনেদশ দান করা হেলা। সরকাির অথ পাওনা অথ যথাযথ খােত জমা দােনর িবষয়  িনি ত করার জ  উপেজলা
িনবাহী অিফসার, দল য়ার, টা াইল- ক অ েরাধ করা হেলা।
০৪। জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

১৩-৩-২০ ১৯

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-rdcd.gov.bd

ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০১০.১৯.৬৯/১(৯) তািরখ: ২৬ ফা ন ১৪২৫
১০ মাচ ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপনা পিরচালক, প ী স য় াংক, ৭১-৭২, ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।
২) জলা শাসক, টা াইল।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, দল য়ার, টা াইল।
৪) া ামার, এক  বািড় এক  খামার ক  ( কে র ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৫) জলা সম য়কারী, এক  বািড় এক  খামার ক , টা াইল।
৬) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, দল য়ার, টা াইল।।
৭) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা, দল য়ার,টা াইল।
৮) উপেজলা সম য়কারী, এক  বািড় এক  খামার ক  , দল য়ার, টা াইল।
৯) জনাব িব িজৎ সরকার, মাঠসহকারী( ড়া ভােব অ াহিত া ), এক  বািড় এক  খামার ক  , দল য়ার, টা াইল।
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