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সং ার মাট া িন ি ত িন ি ত অিভেযােগর সংি
অিন ি ত
ম
নাম অিভেযােগর অিভেযােগর
িববরণ
অিভেযােগর
সং া
সং া
সং া
বাংলােদশ
০৫
০৩ ক) মসাস আিসফ এ ার াইজ
০২
ঘ) জাতীয় বতনে ল,
লব র
এর ািধকারী জনাব হাজী
২০১৫ অ যায়ী চা রীর
ক প
হা দ সাহা ি ন ২০১৫ ইং
১০ (দশ) বছর িতেত
সােল তামািবল লব ের া
বনােপাল লব েরর
(বা বক)
ডেভলপেম এ বাউ ারী ওয়াল
৫৬ জন
িনমাণ কােজর দরপে অংশ হণ
কমকতা/কমচারীর
কেরন। বা বেকর অিডটর
অ েমাদন ত উ তর
বতমােন িস িব এ এর সাধারণ
েডর িফে শন করা
স াদক জনাব জামাল উি ন
হেলও বেকয়া বতনইঁ য়া বিণত কাজ পাইেয়
ভাতািদ া না হওয়ায়
দওয়ার নাম কের তার কাছ থেক
বনােপাল লব েরর
চেকর মা েম ২,৫০,০০০/- ( ই
ািফক পিরদশক জনাব
ল প াশ হাজার টাকা) হণ
মাঃ এনা ল হক মা া
কেরন এবং পরবত েত নগেদ
ক প বরাবর
আরও ১,০০,০০০/- (এক ল
আেবদন কেরন।
টাকা) হণ কেরন। জনাব জামাল
আেবদেনর ি েত
উি ন ইঁ য়া তােক বিণত কাজ
বেকয়া বতন-ভাতািদ
দান করােত থ হেল
া তার িবষেয়
১,০০,০০০/- (এক ল টাকা)
পযােলাচনাে
পিরেশাধ কেরন এবং অবিশ
মতামতসহ িতেবদন
২,৫০,০০০/- টাকা না িদেয়
রেণর জ ০৫
কেয়কবার পিরেশােধর তািরখ দন
সদ িবিশ কিম
িক অ বিধ উ টাকা পিরেশাধ
গঠন করা হয়। কিম
কেরনিন মেম জনাব হাজী হা দ
১৪-০৭-২০২০ তািরেখ
সাহা ি ন গত ৩১-০৭-২০১৯
িতেবদন দািখল
তািরেখ বা বেকর চয়ার ান
কেরন। িতেবদেনর
মেহাদয় বরাবর িলিখত অিভেযাগ
আেলােক েয়াজনীয়
দািখল কেরন।
ব া হণ করা হে ।
ঙ) বনােপাল
খ) জৈনক মাঃ মাহােদ র
লব েরর ািফক
রহমান, িপতা- হািব র রহমান,
পিরদশক জনাব মাঃ
বাসা হাি ং নং৫০/৫, ওয়াসা
এনা ল হক মা া
রাড, উ র মািনক নগর, ডাকঘরক ক বনােপাল
ওয়ারী, গদা, ঢাকা ক ক
লব েরর সহকারী
চয়ার ান মেহাদয় বরাবর
পিরচালক ( ািফক)
দািখল ত অিভেযােগ উে খ করা
জনাব মাঃ আিত ল
হেয়েছ য, ক পে র
ইসলাম সরকাির কােজ
১৪/০৩/২০১৫ ইং তািরেখর
বাধা দান এবং াণ
কািশত িনেয়াগ িব ি র ি েত
নােশর মকী দান
িনেয়াগ পরী ায় চা রী পাইেয়
করার িবষেয় সাধারণ
১
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দয়ার নাম কের বা বেকর
অিডটর জনাব জামাল উি ন ইঁ য়া
থম পযােয় ই দফায়
(৫০,০০০+৫০,০০০)
=১,০০,০০০/- টাকা হণ কেরন।
পরবত েত চা রী দােন থ
হওয়ায় উ অথ ফরত িদেত
িতিন গিড়মিস কেরন এবং
বা বেকর পরবত িনেয়ােগ চা রী
পাইেয় দওয়ার কথা বেল আেরা
এক ল টাকা ধার িহেসেব ৩০০/(িতনশত) টাকার নন িডিসয়াল
াে িলিখতভােব া র ব ক
হণ কেরন। এেতও িতিন থ হন।
উি িখত মাট ২ ( ই ল ) টাকা
পিরেশাধ না করায় এবং তারণা
করায় জৈনক মাঃ মাহােদ র
রহমান জনাব জামাল উি ন
ইঁ য়া, অিডটর এর িব ে ব া
হেণর জ অ েরাধ জানান।
‘ক’ ও ‘খ’ অিভেযাগ
াথিমক
তদ করা হেল তদ িতেবদেন
উভয় অিভেযােগ অিভেযাগকারী
ক ক টাকা দােনর সত তা
মািণত হওয়ায় এবং জনাব মাঃ
জামাল উি ন ইঁ য়া উভয় ে ই
ধার িহেসেব টাকা হেণর িবষয়
ীকার করায় এ ক পে র
১০-১০-২০১৯ তািরেখর
১৮.১৫০.০১৮.
২০.০১.১১৪.২০১০-৯৯৪ নং
ারেক বাংলােদশ লব র
ক প কমচারী চা রী
িবধানমালা-২০০৪ এর িবিধ ৪০
এর (খ) অ যায়ী অসদাচরেণর
অিভেযােগ তার িব ে িবভাগীয়
মামলা
করা হয়। িবভাগীয়
মামলায় আনীত অিভেযােগর িবষেয়
তদ েম িতেবদন দািখেলর জ
তদ কমকতা িনেয়াগ করা হয়।
তদ কমকতা ক ক দািখল ত
তদ িতেবদেন অিভ
২

ডােয়রী করার জ
বনােপাল লব ের
পিরচালক ( ািফক)
বরাবর অ েরাধ কেরন।
ত ি েত বনােপাল
হেত পাট থানায়
সাধারণ ডােয়ির করা
হয় যার নং ৩৮৭,
তািরখ ১০/০৯/২০২০
এবং আেবদেনর িবষেয়
তদ েম িতেবদন
দািখেলর জ
বাংলােদশ লব র
ক পে র পিরচালক
( ািফক) জনাব মাঃ
মা ফা কামাল
ম মদার- ক
২৮-০৯-২০২০ তািরখ
দািয় দান করা হয়।
তদ কমকতা কতক
দািখল ত তদ
িতেবদেনর আেলােক
ািফক পিরদশক
জনাব মাঃ এনা ল হক
মা া এর িব ে
বাংলােদশ লব র
ক প কমচারী
চা ির
িবধানমালা-২০০৪ এর
িবিধ ৪০ (ক) (খ)
মাতােবক ‘দািয়
পালেন অবেহলা’ ও
‘অসদাচরণ’ এর
অিভেযােগ িবভাগীয়
মামলা
করা হেয়েছ
এবং একই সােথ তােক
সামিয়ক বরখা ও করা
হয়।

.

কমচারীর িব ে আনীত অিভেযাগ
মািণত হেয়েছ। বাংলােদশ
লব র ক প কমচারী চা রী
িবধানমালা-২০০৪ এর িবিধ
৪১(১)(ক)(আ) মাতােবক ০১(এক)
বছেরর জ পেদা িত িগত
করার ল দ আেরাপ করা হেয়েছ।
গ)
জৈনক মাঃ আরেশদ
আলী, িপতা- আঃ কিরম, সাংউলাট, থানা- জানগর, জলাপাবনা ক ক চয়ার ান মেহাদয়
বরাবর দািখল ত অিভেযােগ
উে খ কেরেছন য, বা বেকর
উপ-সহকারী েকৗশলী (িসিভল)
জনাব মেহদী হাসান জায়াদার
তােক চা রীর কথা বেল য়া
িনেয়াগপ িদেয় তােক হামলামামলা ও াণনােশর মিক িদে ।
য়া িনেয়াগপ িদেয় চা রীর কথা
বেল তার কাছ থেক তারণার
মা েম ৭,৫০,০০০/- টাকা হািতেয়
িনেয়েছন। পরবত েত য়া
িনেয়াগপে র খবর জানেত পারেল
তার পাওনা টাকা ফরত চাওয়ােত
অমানিবক মারধর ও বাসায়
েয়াজনীয় কাগজপ টপাট
কেরেছন। িতিন িনরাপ াহীনতায়
গেছন এবং তার টাকা ফরতসহ
েয়াজনীয় কাগজপ ািদ ফরত
পাওয়ার জ অ েরাধ কেরন।
‘গ’ অ ে েদ বিণত অিভেযাগ
াথিমকভােব তদে র জ
২৬-০৯-২০১৯ তািরেখ তদ
কমকতা িনেয়াগ করা করা হেল
তদ িতেবদন অ যায়ী একজন
সরকাির কমকতা িহেসেব একজন
সাধারণ ি র সােথ এভােব
মলােমশা করা এবং িবেরােধ
জিড়েয় পড়া অসদাচরেণর শািমল
হওয়ায় এ ক পে র
২৩-০২-২০২০ তািরেখর
১৮.১৫০.০১৮.
৩
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২০.০১.০১২.২০১২-৯৯৭ নং
ারেক বাংলােদশ লব র
ক প কমচারী চা রী
িবধানমালা-২০০৪ এর িবিধ ৪০
এর (খ) অ যায়ী অসদাচরেণর
অিভেযােগ তার িব ে িবভাগীয়
মামলা
করা হয়। িবভাগীয়
মামলায় আনীত অিভেযােগর িবষেয়
তদ েম িতেবদন দািখেলর জ
এ ক পে র সদ ( ািফক)- ক
তদ কমকতা িনেয়াগ করা হয়।
তদ কমকতা ক ক দািখল ত
তদ িতেবদেন অিভ
কমকতার িব ে আনীত অিভেযাগ
মািণত না হওয়ায় মামলা হেত
তােক অ াহিত দান করা
হেয়েছ।

৪

