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িবষয়িবষয়::

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, িবগত ০৪ িডেস র ২০২২ তািরখ শহর সমাজেসবা অিফস, িসেলট এর
অভ রীণ অিডট অ  দ ের স  হয়। অভ রীণ িনরী ায় া  ত  উপা  িবে ষন করত: অ  দ েরর িনে া  পযেব ণস হ

েল ধরা হেলা: 
০১. আরএসএস  হেত ৬  পেবর ৭১,১৫২/- টাকা দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী রেয়েছ; 
০২. দ  ঋণ খােতর িবিনেয়ােগর ৩৫,০০,৬৬০/-টাকা (সািভস চাজসহ) দীঘিদন যাবৎ অনাদায়ী যা আদােয়র কান উে াগ
নাই।
০৪. দ  ঋণ খােতর নঃিবিনেয়ােগর ৯,৭৬,৮০০/-টাকা (সািভস চাজসহ) দীঘিদন ধের অনাদায়ী যা আদােয়র কান
পদে প নাই
০৫. সািভস চােজর ৭,৬৬,৬০০/-টাকা দীঘিদন ধের াংেক গি ত আেছ যা ন:িবিনেয়াগ করা হে না;
০৬. দ  ও শারীিরক িতব ী ঋণ খােতর িবিনেয়ােগর ৮০,৭০০/-টাকা দীঘিদন ধের অিবিনেয়াগ ত; ১,৫৮,০২৫.০০ টাকা
(সািভসচাজসহ) দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী, ন:িবিনেয়ােগর ৮,২৭,৪২৫/-টাকা দীঘিদন ধের অনাদায়ী যা আদােয়র কান ব া
দখা যাে না এবং াংেক ৮,০৩,০০০/- হাজার টাকা দীঘিদন যাবৎ গি ত আেছ যা মােঠ িবতরেণর কান কাযকর ব া

পিরলি ত হয়িন।
৭. কম েদর ি গত আদােয়র িরেপাট নাই,
৮. পিরষেদর িম ং খরচ বােদ  আ ষাি ক খােত ২০২১-২২ অথবছের খরচ হেয়েছ ২৯,১৭৬/-টাকা।
৯. ন ন ড বাড়ােনার কান উে াগ নাই এবং দ  িশ েকর অভাব রেয়েছ;
১০. সামািজক িনরাপ া খােতর িবিভ  ভাতা/উপ ি র ায় ২৩০০ উপকারেভাগীর ডাটা সংেশাধেনর অেপ ায় আেছ যা সংেশাধন
না হেল ি তীয় িকি েত শতভাগ প রাল দয়া যােবনা।
এমতাব ায় আগামী ৩১ জা য়ারী ২০২৩ এর মে  বিণত /ঘাটিত সংেশাধন, সকল খােতর িবিনেয়াগ ও ন:িবিনেয়াগেযা
শতভাগ অথ মােঠ জ ির িবতরণ, আদায়েযা  সকল ঋেণর িকি  শতভাগ আদায় এবং ি তীয় িকি েত সকল ভাতা/উপ ি র
শতভাগ প রাল রণ িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট।
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সদয়সদয়  াতােথাতােথ// াতােথাতােথ (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::
১। মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
২। পিরচালক( শাসন ও অথ/কায ম/ িত ান/সামািজক িনরাপ া), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা;
৩। সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট এবং

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd

১৪ পৗষ ১৪২৯
২৯ িডেস র ২০২২

শহরশহর  সমাজেসবাসমাজেসবা  কাযালয়কাযালয়, , িসেলটিসেলট  এরএর  অভ রীনঅভ রীন  অিডেটরঅিডেটর  পযেব েণরপযেব েণর  িভি েতিভি েত  েয়াজনীয়েয়াজনীয়  ব াব া
হণহণ।।

১৪ পৗষ ১৪২৯
২৯ িডেস র ২০২২
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৩। সমাজেসবা অিফসার, শহর সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট এবং
৪। অিফস কিপ।


