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িবষয়িবষয়::

:

উপ  িবষেয় আপনার ি  আকষন বক জানােনা যাে  য, িবগত ১৮ জা য়াির ২০২৩ উপেজলা সমাজেসবা অিফস ছাতক এর দা িরক ও
মাঠ কায েমর যাবতীয় দিললািদ িন - া রকারীর অিফেস যাচাই পরী ণ বক িনে া  /ঘাটিত পাওয়া যায়:
আরএসএসআরএসএস ( (   হেতহেত  ৬৬   পবপব))
১. িবিনেয়ােগর ৫,৩৬,৫৮৪ টাকা দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী। ন:িবিনেয়ােগর ৪৭,২৫,৪২৩ টাকা দীঘিদন ধের াংেক গি ত। উপেজলা
সমাজেসবা অিফসার সিভসচাজ ও াংক েদর িহসাব থকভােব উপ াপন করেত পােরনিন। ১৭-০৬-২০২১ তািরেখ ল ণেসন ােম ১০ জন,
০৬-১২-২০২০ লি বারই ােম ১০ জন, ১২-১০-২০০২ র ল র ােম ১০ জন, ১-১২-২০০২ মাধব র ােম ১০ জন, ২৪-০৩-২০০৩ জািহদ র
ােম ৬ জন, ৯-১২-২০১৩ কামারগা  ােম ৭ জন, ১৫-১০-২০০৩ খানগা  ােম ৬ জন, ১৬-০৫-২০০৫ ভরাজ র ােম ১ জেনর মে  রাজ
া  িতেরেখ ঋণ িবতরণ করা হয়। ঋণআদায় রিজ াের িকি  আদায় সং া  কান ত  িলিপব  নাই। বরা  কিপ, বরা  রিজ ার,

মািসক িতেবদন কমকতা দখােত পেরনিন। আেবদনপ , ি প  উ  অিফেস সংরি ত নাই।
আরএসএসআরএসএস ( ( দদ   ঋণঋণ))
২. লধন িবিনেয়ােগর ৫৪,২৪,৭০৬ টাকা দীঘিদন ধের মােঠ আনাদায়ী, আদােয়র কান উে াগ নই। ন:িবিনেয়ােগর ২,৫৫,২০০ টাকা দীঘিদন
ধের মােঠ আনাদায়ী। িবিনেয়ােগর ৩২,৫০,০৯৫ টাকা দীঘিদন াংেক গি ত ন:িবিনেয়ােগর কান উে াগ নই। ঋণিবতরণ বিহর ৮০ নং

ায় বাথগা  (প খাই) ােম ৫,১০,০০০ টাকা ঋণ িবতরেণর তািরখ, িবতরণকারী কমকতা ও কমচারীর কান া র নাই। ১৯-১০-২০২২
তািরেখ ১,৮০,০০০ টাকা ঋণ িবতরণ রিজ াের িবতরণকারী কমকতা ও কমচারীর কান া র নাই। ামিভি ক ক াশবিহ লখা হয়িন।
সিভসচাজ ও াংক েদর িহসাব কমকতা থকভােব উপ াপন করেত পােরিন।
প ীপ ী  মা েকমা েক ::
৩. লধেনর ৩,৬৭,৫০০ টাকা দীঘিদন ধের াংেকর ক ীয় িহসােব গি ত ও ৯,৩৮,৩০০ দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী। ক াশবিহ স কভােব
িলিপ  হয়িন। সিভসচাজ ও াংক েদর িহসাব থক ভােব উপ াপন করেত পােরনিন। মা েকে র বরা  কিপ, বরা  রিজ ার নাই।
এিসড দ  ও শারীিরক িতব ী ঋণ:
৪. লধেনর ১২,৮৭,১৩৭ টাকা াংেকর ক ীয় একাউে  গি ত। িবিনেয়াগ ও ন:িবিনেয়ােগর ৪,৭৫,৬০৪ টাকা দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী।
সিভসচাজ ও াংক েদর িহসাব কমকতা থকভােব উপ াপন করেত পােরিন। িতব ীঋণ খােত ১৬,০১,০০০ টাকা িবতরেণর রিজ ার
কমকতা দখােত পােরনিন। এতদসং া  কান ক াশবিহ নাই।
আ ায়নআ ায়ন  কক ::
৫. িবিনেয়ােগর ১,৬৯,৯৯০ টাকা ও ন:িবিনেয়ােগর ৪৭,৯০০ টাকা দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী। ১,৬৬,৫১০ টাকা  দীঘিদন ধের াংেক গি ত,
িবিনেয়ােগর উে াগ নাই। সিভসচাজ ও াংক েদর আলাদা কান িহসাব কমকতা দখােত পােরনিন। ২৭-০৭-২০০৬ তািরেখ আ ায়েনর
২,৯৮,০০০ টাকা িবতরেণর িবপরীেত িবতরণ রিজ াের কমকতা ও কমচারীর কান া র নাই। ঋণআদায় রিজ াের িকি  আদায় সং া
কান ত  িলিপব  নাই। ক াশবিহও নাই।

৬. সমাজক াণ পিরষেদর াংক িহসােব ৪,০০,০০০ টাকা গি ত মেম কমকতা জানান। ক াশবিহ ও াংক টেম  নাই। ইিত েব
সমাজক াণ পিরষদ থেক গিরব অসহায় মা ষেক সাহা  করা হেয়েছ এমন কান ধরেনর মানক কমকতা উপ াপন করেত পােরনিন।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd
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উপেজলাউপেজলা  সমাজেসবাসমাজেসবা  কাযালয়কাযালয়, , ছাতকছাতক, , নামগনামগ   এরএর  অভ রীনঅভ রীন  অিডটঅিডট  িতেবদনিতেবদন  মেতমেত  েয়াজনীয়েয়াজনীয়  ব াব া
হণহণ।।
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তািরখ: 

২৫-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক

সমাজক াণ পিরষদ থেক গিরব অসহায় মা ষেক সাহা  করা হেয়েছ এমন কান ধরেনর মানক কমকতা উপ াপন করেত পােরনিন।
৭. িভ ক নবাসন ও িবক  কমসং ান কায েমর ১,৫০,০০০ টাকা াংেক গি ত মেম কমকতা জানান। ক াশ বিহ ও াংক টেম  নাই।
ইিত েব িভ ক নবাসেন কান কান ধরেনর মানক উপ াপন করেত পােরনিন।
৮. রাগীক াণ সিমিতর ৩,০০,০০০ টাকা াংেক গি ত মেম কমকতা জানান। ক াশবিহ ও াংক টেম  নাই। ইিত েব রাগীক াণ
সিমিতর থেক গিরব অসহায় মা ষেক সাহা  করা হেয়েছ এমন কান ধরেনর মানক কমকতা উপ াপন করেত পােরিন।
৯. কম িভি ক আদায় িরেপাট দখােত পােরিন।
১০.মােঠ অনাদায়ী টাকার কান তািলকা উপ াপন করেত পােরনিন। িকি  আদােয়র রিশদবিহ ও াংক জমা বিহেত কমকতার কান া র
নাই।
১১. ঋণিবতরেণর আেবদন পে  কমকতা ও উপেজলা অিফসােরর কান া র নাই। বিণত ত  উপে র আেলােক উ  উপেজলায় জন াথ
িবষয়ক কান কাজ যথাসমেয় স াদন হয়িন মেম তীয়মান হয়। অিডটকােল এই উপেজলার ১৪৪১  বয় ভাতার প রাল ২য় িকি েত িরত
হয়িন।
এমতাব ায় আগামী ১৬ মাচ ২০২৩ তািরেখর মে  বিণত /িব িত সংেশাধন ও সকল রিজ ার, নিথপ , ক াশবিহ হালনাগাদসহ সকল
কম চীর িবপরীেত বরা ত টাকা নীিতমালা অ যায়ী যাথাযথভােব য় ও সকল িবিনেয়াগ ও ন:িবিনেয়ােগর অথ শতভাগ মােঠ িবতরণ
িনি ত করার যথাযথ পদে প হেণ আপনােক অ েরাধ করা হেলা।

উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, নামগ ।
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সদয়সদয়  াতােথাতােথ// াতােথাতােথ (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::
১। মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর;
২। পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর এবং
৩। উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, ছাতক, নামগ ।
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