
তািরখ: ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.০১.০০১.২২.৬৪

িবষয়িবষয়::

:

উপ  িবষেয় আপনার ি  আকষন বক জানােনা যাে  য, গত ১৯ জা য়াির ২০২৩ উপেজলা সমাজেসবা অিফস জগ াথ র, ি নামগ  এর
দা িরক ও মাঠ কায েমর সকল দিললািদ িন - া রকারীর অিফেস যাচাই বক িনে া  /ঘাটিত পাওয়া যায়:
আরএসএসআরএসএস: (: (   হেতহেত  ৬৬   পবপব))
১. িবিনেয়ােগর ৭,১১,১৯০ টাকা ও  ন:িবিনেয়ােগর ১০,৯০,১০০ টাকা দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী এবং ৩০,০৭,৯১০ টাকা দীঘিদন ধের মােঠ
অিবতরণ ত অব ায় াংেক গি ত রেয়েছ। ামিভি ক ক াশ বিহ নাই। উপেজলা সমাজেসবা অিফসার লধেনর সািভসচাজ ও াংক েদর
িহসাব থকভােব উপ াপন করেত পােরনিন। ঋণআদায় রিজ াের আদায় সং া  ত ািদ স কভােব িলিপব  নাই। ০৪ ন ২০১৩ তািরখ
ান র ােম ৫০,০০০ টাকা ও বািলকাি  ােম ৫০,০০০ টাকা, িবতরণ রিজ াের ২৪ ায় বিণত কািলেটকা ােম ১০ জেনর মে  ১,০০,০০০

টাকা, ১১ জা য়ারী ২০১৫ তািরখ িবতরণ রিজ াের ২৬ নং ায় খািশলা ােম ১,৫০,০০০ টাকা, ১২-১-২০১৫ তািরখ িবতরণ রিজ াের ২৯ নং
ায় বিণত পাঠ রা রায়া ােম ১,৫০,০০০ টাকা, ২৩-১২-২০১৪ তািরখ িবতরণ রিজ াের ৩২ নং ায় শাসন উ র াড়া ােম ১,০০,০০০

টাকা, িবতরণ রিজ াের ৩৪ নং ায় বিণত বাগময়না ােম ১,০০,০০০ টাকা, িবতরণ রিজ াের ৩৫ নং ায় বিণত ঘী রা ােম
 ৫০,০০,০০০ টাকা, িবতরণ রিজ াের ৩৬ নং ায় বিণত  ঘী রা ােম ৫০,০০০ টাকা, িবতরণ রিজ াের ৫৮ নং ায় বিণত চক হািসম র
ােম ১,০০,০০০ টাকা, িবতরণ রিজ াের ৫৯ নং ায় বিণত দা ল ইসলাম ৪ জেনর মে  ১,০০,০০০ টাকা, িবতরণ রিজ াের ৭৫ নং ায়

বিণত  কািলবািড় ােম ২ জেনর মে   ৪০,০০০ টাকা িবতরণ করা হয় যােত কমকতা/কমচারীর কান া র নাই। ২২-১২-২০১৫ তািরখ
হাড় ােম ৩৪,০০০ টাকা িবতরণ করা হয় যােত রাজ  াম বহার করা হয়িন। এতদসং া  বরা  কিপ, বরা  রিজ ার ও মািসক

িতেবদন কমকতা উপ াপন করেত পােরনিন; আেবদনপ , ি প  জগ াথ র অিফেস সংরি ত নাই।
আরএসএসআরএসএস: (: ( দদ   ঋণঋণ))
২. লধন িবিনেয়ােগর ৬৬,৪৬,১৮০ টাকা ও  ন:িবিনেয়ােগর ১,৩৭,৫০০ টাকা দীঘিদন ধের মােঠ আনাদায়ী। িবিনেয়ােগর ১৩,৪১,৩২০ টাকা

াংেক গি ত; ন:িবিনেয়ােগর কান উে াগ নই। িডেস র ২০২২ মােসর িতেবদন অ যায়ী াংেক জমা দখা যায়, ১২,৩৮,১২০ টাকা িক
অিডেট যাচাইমেত ১,০৩,২০০ টাকা একাউে  কম আেছ। এতদিবষেয় কমকতা যথাযথ িহসাব উপ াপন করেত পােরনিন। ামিভি ক ক াশ
বিহ লখা হয়িন। সিভস চাজ ও াংক েদর িহসাব থক ভােব উপ াপন করেত পােরনিন। ঋণআদায় রিজ াের আদায় সং া  কান ত
িলিপব  নাই। ক াশ বিহ নাই। িবিনেয়াগ ও আদায় রিজ াের ৪৮ নং ায় বিণত কাকবিল ােম ৮ জন ঋণ িহতার মােঝ ১,০০,০০০ টাকা,
রিজ াের ৫০ নং ায় বিণত ইয়াত র ােম ৭ জন ঋণ িহতার মােঝ ১,০০,০০০ টাকা, রিজ াের ৫২ নং ায় বিণত আসাম র ােম ১০

জন ঋণ িহতার মােঝ ১,০০,০০০ টাকা ইউিনয়ন সমাজকম  ত তা দার কমকতার কলােম া র কের স ন টাকা িবতরণ কের দন।
প ীপ ী  মা েকমা েক ::
৩. লধেনর ২,০৬,০০০ টাকা দীঘিদন ধের াংেক ক ীয় িহসােব গি ত রেয়েছ; িবিনেয়ােগর ৪,২৯,০০০ টাকা ও ন:িবিনেয়ােগর ৩,৯৭,৯৫০
টাকা মাট ৮,২৭,৩৫০ টাকা দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী। ১০,৪৮,৬৭০ টাকা দীঘিদন ধের াংেক গি ত আেছ, ন:িবিনেয়ােগর কান উে াগ
নাই। উপেজলা সমাজেসবা অিফস, জগ াথ র াংক টেম সহ অিডটকােল িহসাব িঝেয় িদেত পােরনিন। মা েকে র ক াশবিহ নাই,
সিভসচাজ ও াংক েদর িহসাব থকভােব উপ াপন করেত পােরনিন। িকি  আদায় িহসাব রিজ াের স কভােব িলিপব  করা হয়িন।
দদ   ওও  শারীিরকশারীিরক  িতব ীিতব ী  ঋণঋণ::

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
dss.sylhetdiv.gov.bd
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উপেজলাউপেজলা  সমাজেসবাসমাজেসবা  কাযালয়কাযালয়, , জগ াথ রজগ াথ র, , নামগনামগ   এরএর  অভ রীনঅভ রীন  অিডটঅিডট  িতেবদনিতেবদন  মেতমেত  েয়াজনীয়েয়াজনীয়  ব াব া
হণহণ।।

.



২৫-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক
০১৮১৮৫৯৫৩৪৫

shahidulislam.dss@gmail.com

তািরখ: 

২৫-০১-২০২৩
মাহা দ শহী ল ইসলাম

পিরচালক

দদ   ওও  শারীিরকশারীিরক  িতব ীিতব ী  ঋণঋণ::
৪. িবিনেয়ােগর ৮,১৫,০১৩ টাকা ও ন:িবিনেয়ােগর ১,৭২,০৫০ টাকা  দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী। ৫,৭৬,৭২৫ টাকা দীঘিদন ধের াংেক
গি ত অব ায় আেছ ন:িবিনেয়ােগর কান উে াগ নাই। সমাজেসবা অিফসার াংক টেম সহ অিডটকােল িহসাব িঝেয় িদেত পােরনিন।
সিভসচাজ ও াংক েদর িহসাব থকভােব উপ াপন করেত পােরনিন। ইউিনয়নিভি ক াংক িহসাব থক করা হয়িন এবং ক াশবিহও
নাই। 
৫. সমাজক াণ পিরষেদর াংক িহসােব ১,৩৫,০০০ টাকা গি ত রেয়েছ যা যথােযা  িবধা াপকেক িবতরণ করা হয়িন ক াশবিহও নাই।
ইেতা েব সমাজক াণ পিরষদ থেক গিরব অসহায় মা ষেক সাহা  করা হেয়েছ এমন কান ধরেনর মানক কমকতা উপ াপন করেত
পােরনিন।
৬. িভ ক নবাসন ও িবক  কমসং ান কায েমর ৩,০০,০০০ টাকা াংেক গি ত অব ায় পেড় আেছ। ইেতা েব িভ ক নবাসেন কান

নবাসন পদে প নয়ার মাণক পাওয়া যায়িন।
৭. রাগীক াণ সিমিতর ৬,৫০,৭৩২ টাকা াংেক গি ত রেয়েছ। ক াশবিহ নাই। ইিত েব রাগীক াণ সিমিতর থেক গিরব অসহায় গীেক
সাহা  করা হেয়েছ এমন কান ধরেনর মানক কমকতা উপ াপন করেত পােরনিন।
৮. কম  িভি ক আদায় িরেপাট দখােত পােরনিন।
৯.মােঠ অনাদায়ী টাকার কান তািলকা উপ াপন করেত পােরনিন। িকি  আদােয়র রিশদবিহ ও াংক জমা বিহেত কমকতার কান তদারিক
নাই।
১০. ঋণিবতরেণ িপআইিস সভার কাযিববরণী নাই; সািবক িবেবচ নায় উপেজলার কান কােজই িনবীড় পযেব ণ করা হেয়েছ মেম তীয়মান
হয়িন। 
এমতাব ায় আগামী ৩০ মাচ ২০২৩ তািরেখর মে  বিণত /িব িত সংেশাধন ও সকল রিজ ার, নিথপ , ক াশবিহ হালনাগাদসহ সকল
কবম চীর িবপরীেত বরা ত টাকা নীিতমালা অ যায়ী যাথাযথভােব খরচ করা ও সকল িবিনেয়াগ ও ন:িবিনেয়াগ শতভাগ িনি ত করার
যথাযথ পদে প হেণ আপনােক অ েরাধ করা হেলা।

উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, নামগ ।

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.০১.০০১.২২.৬৪ /১ (৩)

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 সমাজেসবা কাযালয়, জগ াথ র,

নামগ ।
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