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৩১ অে াবর ২০১৭

১৬ কািতক ১৪২৪

াপনাপন
মা. কােদ ল ইসলাম, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, উপমহাপিরদশেকর
কাযালয়, িদনাজ র, ০৬/০৫/২০১৫ হেত ৩০/০৬/২০১৫ তািরখ পয  মাট ০১ (এক) মাস ২৪
(চি শ) িদন ক পে র িবনা অ মিতেত কম েল অ পি ত িছেলন। ায়শই অন- েমািদতভােব
কম েল অ পি ত থাকা ও উধতন ক পে র িব ে  িম া ও  অিভেযাগ করা তার অভ ােস
পিরণত হেয়েছ। িতিন ই ামত অিফেস আগমন ও ান কেরন এবং দ েরর কমকতা-
কমচারীগেণর সােথ অেসৗজ লক ও ঔ ত ণ আচরণ কেরন। িতিন দ েরর কমকতা
কমচারীগেণর িব ে  িম া, বােনায়াট ও িভি হীন অিভেযাগ কের হয়রািন কের থােকন।
একজন সরকাির কমচাির হেয় তার এ প আচরণ চা িরর লা ও ব ার পে  িতকর
ও একজন ভ েলােকর জ  মানানসই নয় যা সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) িবিধমালা
১৯৮৫-এর িবিধ ৩(িব) অ যায়ী অসদাচরেণর সািমল ও শাি েযা  অপরাধ িবেবচনা কের তার
িব ে  িবভাগীয় মামলা নং- ০১/২০১৬  কের অিভেযাগনামার জবাব দািখলসহ ি গত

নানী দান করেত ই ক কী না জানেত চাওয়া হয়। ৩১/০১/২০১৬ তািরেখ িতিন
অিভেযাগনামার িলিখত জবাব দািখল কেরন এবং জবােব তার িব ে  আিনত অিভেযাগস হ
থেক অ াহিত দান ও ি গত নািনর েযাগ াথণা কেরন। ২০/০৬/২০১৬ তািরেখ তার
ি গত নািন হণ করা হয়। িলিখত জবাব ও ি গত নািনর আেলােক অিভ  কমকতার

িব ে  অিভেযাগনামায় আনীত অিভেযাগ িবষেয় তদ  আব ক তীয়মান হওয়ায় অ
অিধদ েরর মহাপিরদশক (চলিত দািয় ), া  শাখা, জনাব মা. ম র কােদর খান- ক
আেলাচ  িবভাগীয় মামলার তদ কারী কমকতা িনেয়াগ করা হয়।
আেলাচ  িবভাগীয় মামলার তদ কারী কমকতা তদ বক ১৭/০৯/২০১৭ তািরেখ িলিখত

িতেবদন দািখল কেরন। তদে  অিভ  কমচারী মা. কােদ ল ইসলাম-এর িব ে  আনীত
সরকারী কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এর ৩(িব) এ বিণত অসদাচরেণর
অিভেযাগ সে হাতীতভােব মািণত হেয়েছ- মেম তদ কারী কমকতা উে খ কেরেছন।
তদে  আনীত অিভেযাগস হ সে হাতীতভােব মািণত হওয়ায় সরকারী কমচারী ( লা ও
আিপল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এর ৩(িব) িবিধ মাতােবক কন তােক দ  দান করা হেব না প

াি র ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মে  িলিখতভােব জানােনার জ  িনেদশ িদেয় অ  অিধদ েরর
২৫/০৯/২০১৭ তািরেখর ৪০.০১.০০০০.১০১.৩১.৬০৯.১৭-৮০৯/১(১) নং ারেক ২য় কারণ
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দশােনার না শ রণ করা হয় এবং তদ কারী কমকতার দািখল ত তদ  িতেবদেনর
অ িলিপ প সাথ সং  করা হয়। ০৮/১০/২০১৭ তািরেখ অিভ  কমচারী ২য় কারণ দশােনা
না েশর জবাব দািখল কেরন। জবােব িতিন মা চান এবং অিভেযাগ হেত অ াহিতর আেবদন
জানান।
অিভেযাগনামার িলিখত জবােব অিভ  কমচারী মা. কােদ ল ইসলাম উে খ কেরেছন য,
রং র ও িদনাজ েরর আবহাওয়া তার জ  অ ল না হওয়ায় িতিন ায়ই অ  হেয় পেড়ন,
ফেল দা িরক কাজকম করা তার পে  ক ন হেয় পেড়। বারবার র আেবদন করেল ক প
অস  ও িবর  হন, তখন িন পায় হেয় অন েমািদত  ভাগ করেতন। িতিন তার িব ে
আনীত ই ামত অিফেস আগমন ও ান করা, ায়শই িবনা অ মিতেত কম েল অ পি ত
থাকার অিভেযাগস হ সত  নয় মেম উে খ কেরেছন। ি গত নািনেত িতিন বেলন
য, ‘‘অ তার জ   চেয় না পাওয়ায় েব িবনা অ মিতেত অ পি ত থাকেলও এখন 
হেয় যাওয়ায় িবনা অ মিতেত অ পি ত থািক না।’’
িবভাগীয় মামলার তদ  িতেবদেন তদ কারী কমকতা উে খ কেরেছন য, ০৬-০৫-২০১৫ হেত
৩০-০৬-২০১৫ তািরখ পয  মাট ১ মাস ২৪ িদন ক পে র অ মিত িতেরেক কম েল
অ পি িতর অিভেযাগ অিভ  কমকতা সত  বেল ীকার কেরেছন। িতিন অভ াসগতভােব
অ পি িতর অিভেযাগ অ ীকার করেলও  িনেয় বািড়েত গেল মােঝ মেধ অিতির  সময়
অিফেস অ পি ত থাকেতন বেল জািনেয়েছন। নিথ পযােলাচনায় দখা যায় য, মা. কােদ ল
ইসলাম ২০০৮ ি া  হেত ২০১৪ ি া  পয  িবিভ  সমেয় অন েমািদতভােব কম েল
অ পি ত িছেলন। এ িবষেয় তােক একািধকবার সতক করা হয় এবং এ ধরেণর কাযকলাপ থেক
িবরত থাকেবন বেল িতিন অ ীকার কেরন। এে ে  অিভ  কমচারী মা. কােদ ল ইসলােমর
অভ াসগতভােব অ পি িতর অিভেযাগ সত  বেল তীয়মান হয়- বেল তদ  িতেবদেন উে খ
করা হেয়েছ।
দ েরর কমকতা ও কমচািরেদর সােথ অেসৗজ লক ও ঔ ত ণ আচরণ করা এবং উধতন
ক পে র িব ে  অসত  বা  অিভেযাগ উ াপন করার অিভেযাগ িবষেয় অিভেযাগনামার
িলিখত জবােব িতিন দাবী কেরন য, অিভেযাগ  সত  নয়। িক  তার ি গত নিথ পযােলাচনায়
দখা যায় য, গত ১৬/০৭/২০১৪ তািরেখ তৎকালীন উপমহাপিরদশক, িদনাজ র জনাব মা.
গালাম কিবর সরকার-এর িব ে  ম ও কমসং ান ম ণালেয়র সিচব বরাবর এক  িলিখত
অিভেযাগ রণ কেরন।

ি গত নািনেত িতিন দাবী কেরন য িতিন কােরা সােথ অেসৗজ লক আচরণ কেরনিন।
িতিন ধান কাযালেয়র িবিভ  কমকতােক ফান কের অেসৗজ লক আচরণ কেরেছন এবং এ
িবষেয় ইেতা েব তােক কারণ দশােনা হেয়েছ: এ িবষেয় িজে স করেল অিভ  কমচারী মা.
কােদ ল ইসলাম বেলন য, চাকির না থাকার কারেণ সদর দ েরর কমকতােদর সােথ টিলেফােন
অ াসি ক কথাবাতা বেলেছন, এজ  িতিন মা াথণা কেরন এবং অ ত  বেল জানান।
তদ কারী কমকতা িতেবদেন উে খ কেরেছন য, উধতন ক পে র িব ে  অসত  বা 
অিভেযাগ উ াপন করার অিভেযাগ অিভ  কমচারী অ ত  বেল ীকার কেরন।
নিথ উপ াপনকারী কমকতা জনাব মা. মাজাে ল হােসন, সহকারী মহাপিরদশক, অিভ
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কমচারীর ি গত নিথ উপ াপন কেরন। নিথ পযােলাচনায় দখা যায় য, মা. কােদ ল ইসলাম
গত ১৫/০৯/২০১৪ তািরেখ তৎকালীন মহাপিরদশক মেহাদেয়র ি গত সলেফােন তার উধতন
ক প  স েক অশালীন ও ঔ ণ ম  কের িবরি কর পিরি িতর ি  করায় অ
অিধদ েরর ১৮/০৯/২০১৪ তািরেখর স:৩িন-২/৯৯/মহা:/৪০৫ নং ারেক অিভ  কমচারী মা.
কােদ ল ইসলাম- ক সামিয়ক বরখা  করা হয়।
সা - মাণ, নিথপ  পযােলাচনা, ি গত নািন, িবভাগীয় মামলার তদ  িতেবদন ও উপিরউ
পযােলাচনায় জনাব মা. কােদ ল ইসলাম, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক- এর িব ে  আনীত
সরকারী কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এর িবিধ ৩ (িব)-এ বিণত অসদাচরেণর অিভেযাগ
সে হাতীতভােব মািণত হেয়েছ।
এমতাব ায়, মা. কােদ ল ইসলাম, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক- এর িব ে  আনীত
সরকারী কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এ িবিধ ৩ (িব)-এ বিণত অসদাচরেণর অিভেযাগ
সে হাতীতভােব মািণত হওয়ায় তােক একই িবিধমালার ৪(৩)(িব) িবিধ মাতােবক সরকারী চা ির থেক
বা তা লক অবসর দান করা হেলা।

০২। তার িনকট সরকােরর া  পাওনািদ (যিদ থােক) সংি  িবিধ মাতােবক িন ি  করেত
হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

মাঃ সাম ামান ইয়া
মহাপিরদশক

ফান: ০২-৫৫০১৩৬২৬
ফ া : ০২-৫৫০১৩৬২৮

ইেমইল: chiefdife@gmail.com

ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.১৯.০০৮.১৭.১৭৯/১(১২) তািরখ: ১৬ কািতক ১৪২৪
৩১ অে াবর ২০১৭

িবতরণ: সদয় াতােথ/কাযােথ 
১) ভার া  সিচব, সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) অিতির  মহাপিরদশক, অিতির  মহাপিরদশক এর অিধশাখা , কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৪)  মহাপিরদশক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৫)  মহাপিরদশক, শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৬)  মহাপিরদশক, া  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৭) উপ মহাপিরদশক, সফ  শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৮) উপমহাপিরদশক (সকল) কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
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৯) জলা িহসাবর ণ কমকতা, িদনাজ র
১০) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ), িহসাব উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১১) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, ত  ও গণসংেযাগ উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১২) মা. কােদ ল ইসলাম, অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, িদনাজ র

৩১-১০ -২০ ১৭

মাঃ সাম ামান ইয়া
মহাপিরদশক
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