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প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 

আমার বািড় আমার খামার ক  
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ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০৪০.১৯.৫০৭ তািরখ: 
১২ নেভ র ২০১৯

২৭ কািতক ১৪২৬

িবষয়: কারণকারণ  দশােনাদশােনা  সেসে ।।
জনাব মা: সাইফ উি ন, মাঠসহকারী, আমার বািড় আমার খামার ক , বােকরগ , বিরশাল -এর িব ে
যাগদােনর পর থেক কােজকেম চরম গািফলিত, ০১.০৯.২০১৯ ি . তািরখ হেত অদ াবিধ কম েল অ পি িত,
কে র কােজ চরম অনীহা এবং উ তন কতপৃে র িনেদশ অমা সহ নানািবধ িবষেয় অিভেযাগ পাওয়া

গেছ। এিবষেয় উপেজলা সম য়কারী কতকৃ তােক ব াখ া তলেবর নািটশ দান করার পরও কান জবাব
দনিন এবং কান কার যাগােযাগ কেরনিন মেম উপেজলা িনবাহী অিফসার, বােকরগ , বিরশাল ক  সদর

কাযালয়েক অবিহত কেরেছন।     

২।বিণত িবষয়িট অত  হতাশাজনক, তর অসদাচারণ, কতব -কেম চরম অবেহলা এবং অিফস শংৃখলার
পিরপ ী। তার এ প দীঘিদন কম েল অ পি িত মাণ কের য িতিন কে র চা ির করেত অিন কু অথবা
অ  চা ির করেছন। এেহন অব ায় তােক চা িরেত রাখা সমীচীন নয় মেম কতপৃ  মেন কেরন। কে র
চিু িভি ক িনেয়াগপে র ৬ নং শতা যায়ী তােক ০১ (এক) মােসর নািটেশ চা ির হেত অব াহিত দয়ার িবধান
রেয়েছ। 

৩।এমতাব ায়, কে র কােজ চরম গািফলিতর কারেণ কন তােক চিু িভি ক িনেয়াগপে র শতা যায়ী ০১
(এক) মােসর নািটশ দান কের কে র চা ির হেত ায়ীভােব অব াহিত দান করা হেব না, তার ব াখ া
আগামী ০৭(সাত) কায িদবেসর মেধ  উপেজলা সম য়কারী এবং উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মাধ েম রেণর
জ  িনেদশ দান করা হেলা।  

১৭-১১-২০১৯

জনাব মা: সাইফ উি ন, মাঠসহকারী, আমার বািড় 
আমার খামার ক , বােকরগ , বিরশাল।

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.২৭.০৪০.১৯.৫০৭/১(৮) তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৬
১২ নেভ র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব ব াপনা পিরচালক, প ী স য় ব াংক, ৭১-৭২ ই াটন গােডন।
২) জলা শাসক,বিরশাল।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, বােকরগ , বিরশাল।
৪) া ামার, আমার বািড় আমার খামার ক  ( কে র ওেয়বসাইেট কােশর জ  )।
৫) জলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার ক ,বিরশাল।
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৬) উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা,বােকরগ , বিরশাল।
৭) উপেজলা সম য়কারী, (আবাআখা), বােকরগ , বিরশাল।
৮) সংি  নিথ/ ব ি গত নিথ/মা ার ফাইল।

১৭-১১-২০১৯

আকবর হােসন 
ক  পিরচালক
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