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িবষয়িবষয়::

:

উপ  িবষেয় আপনার ি  আকষন বক জানােনা যাে  য, িবগত ২০ িডেস র ২০২২ উপেজলা সমাজেসবা অিফস লাখাই এর
দা িরক ও মাঠ কায েমর সকল রিজ ার, নিথপ  ও ক াশবিহ িন - া রকারীর অিফেস যাচাই বক িনে া  /ঘাটিত
পাওয়া যায়:

  হেতহেত  ৬৬   পবপব::
১. লধেনর পিরমাণ ২,৭৩,২৪০/-টাকা দীঘ িদন ধের অনাদায়ী রেয়েছ; িবেশষ বরাে র ে  ামিভি ক িবতরেণর তািলকা নাই,

নিবিনেয়ােগর  ৬,২৬,১৫০/- টাকা দীঘ িদন ধের মােঠ অনাদায়ী, ১৪,৬৮,৫১৫/-টাকা াংেক গি ত অব ায় আেছ; সািভস চাজ
ও াংক েদর িহসাব দখােত পােরিন এবং ামিভি ক ক াশ বিহ নাই।

দদ   ঋণঋণ::
২, লধন অনাদায়ী২৯,১১,৯০০/-টাকা ও ন:িবিনেয়ােগর ও২২,৬১,৯০০ - টাকা দীঘিদন যাবৎ অনাদায়ী; ১৮,০১,২০০/- টাকা
দীঘিদন ধের াংেক গি ত, ০১/০১/২০১৮ ি . তািরখ হেত ০৭/০৩/২০১৮ ি . তািরখ পয  মাট ২৮,০০,০০০/- টাকা িবতরণ
বিহেত কমকতা ও কমচারীর া র নাই।
প ীপ ী  মা েকমা েক ::
৩.িবিনেয়ােগর ২,১৩,১৩৪/-টাকা এবং ন:িবিনেয়ােগর ৪,২০,৯২৬/- টাকা দীঘদিদন অনাদায়ী; ৭,৮৮,২১০/-টাকা দীঘিদন ধের

াংেক গি ত; ামিভি ক ক াশবিহ নাই;
 এিসডএিসড  দদ   ওও  শারীিরকশারীিরক  িতব ীিতব ী  ঋণঋণ::
৪. িবিনেয়ােগর ৮,২৯,৩৪৫ টাকা দীঘিদন ধের মােঠ অনাদায়ী; ন: িবিনেয়ােগর ২,৫৫,১৫০/-টাকা অনাদায়ী, ৫,৩২,১৫৫/-টাকা

াংেক দীঘিদন ধের গি ত, ১৯/০৬/২০০৪ ি . হেত ২৮/০৬/২০১০ ি . তািরখ পয  মাট ১৪,৪৩,০০০/- টাকা ঋণ িবতরেণর
কান রাজ  া  লাগােনা হয়িন ও সংি  কমকতা ও কমচারীর া র নাই;

৫. িত  ােমর সািভস চাজ ও াংক েদর কান িহসাব পাওয়া যায়িন;
৬. িভ ক নবাসন ও িবক  কমসং ান কায ম ১,২৫,০০০/- টাকা নবাসন কােজ বহার হয়িন;
৭. রাগী ক াণ সিমিতর ৪,২৮,২০২/- টাকা াংেক গি ত; 
এমতাব ায় আগামী ৩১ জা য়ারী ২০২৩ তািরেখর মে  বিণত /িব িত সংেশাধন ও সকল রিজ ার, নিথপ , ক াশবিহ
হালনাগাদসহ 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, হিবগ ।

ারকারক  ন রন র:: ৪১.২৮.০০০০.০০০.০১.০০১.২২.৫ /১ (৩)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজেসবা অিধদফতর

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

----
২০ পৗষ ১৪২৯

০৪ জা য়াির ২০২৩

উপেজলাউপেজলা  সমাজেসবাসমাজেসবা  কাযালয়কাযালয়, , লাখাইলাখাই  এরএর  অভ রীনঅভ রীন  অিডটঅিডট  িতেবদনিতেবদন  মেতমেত  েয়াজনীয়েয়াজনীয়  ব াব া
হণহণ।।
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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, লাখাই, হিবগ ।
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