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উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ঢাকায় কমরত অিফস সহকারী-কাম-কি উটার
া িরক-িশবানী রাণী দ গত ১৯/১০/২০১৬ তািরখ হেত ২০/১১/২০১৬ তািরখ পয মাট ৩০
(ি শ) িদন ক পে র িবনা অ মিতেত কম েল অ পি ত িছেলন। িবনা অ মিতেত কম েল
অ পি িতর জ উপমহাপিরদশক, ঢাকা ক ক- িশবানী রাণী দ েক কারণ দশােনার না শ
দান করা হেল িশবানী রাণী দ য জবাব দািখল কেরেছন, তা সে াষজনক নয়। একজন
সরকাির কমচাির হেয় তার (িশবানী রাণী দ ) এ ধরেণর আচরণ চাকিরর
লার
পিরপি এবং সরকাির কমচাির ( লা ও আপীল) িবিধমালা ১৯৮৫-এর িবিধ- ৩(িব) অ যায়ী
অসদাচরেণর শািমল ও শাি েযা অপরাধ িবেবচনা কের তার িব ে সরকারী কমচারী ( লা ও
আিপল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এর িবিধ ৩ (িব)-এ বিণ ত অসদাচরেণর অিভেযােগ িবভাগীয় মামলা নং ০৩/২০১৭
করা হয় এবং অিভেযাগনামার জবাব দািখলসহ ি গত নানী দান করেত ই ক কী না জানেত
চাওয়া হয়।
০৮/০২/২০১৭ তািরেখ িতিন অিভেযাগনামার িলিখত জবাব দািখল কেরন এবং জবােব তার িব ে আিনত
অিভেযাগস হ অ ীকার কেরন এবং অ াহিত দান ও ি গত নািনর েযাগ াথ ণা কেরন।
৩০/০৩/২০১৭ তািরেখ তার ি গত নািন হণ করা হয়। ি গত নািনেত অিভ
কমচারী িশবাণী
রাণী দ বেলন য- ‘‘আমার ডায়ােব স, াক িরং পরােনা হয়। আমােক বা ােলাের িনেয় যাওয়া হয়; এ
কারেণ র দরখা করা স ব হয়িন। দরখা না করায় ল হেয় গেছ, আিম এখেনা অ ।”
িলিখত জবাব ও ি গত নানীর আেলােক অিভ
কমকতার িব ে অিভেযাগনামায় আনীত অিভেযাগ
িবষেয় তদ আব ক তীয়মান হওয়ায় অ অিধদ েরর অিতির মহাপিরদশক, ড. মা: আেনায়ার
উ াহ- ক আেলাচ িবভাগীয় মামলার তদ কারী কমকতা িনেয়াগ করা হয়। আেলাচ িবভাগীয় মামলার
তদ কারী কমকতা তদ ব ক ১৩/০৯/২০১৭ তািরেখ িলিখত িতেবদন দািখল কেরন। তদে অিভ
কমচারী িশবাণী রাণী দ -এর িব ে আনীত সরকারী কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এর
৩(িব)-এ বিণ ত অসদাচরেণর অিভেযাগ সে হাতীতভােব মািণত হেয়েছ- মেম তদ কারী কমকতা উে খ
কেরেছন।
অিভ
কমচারী িশবাণী রাণী দ -এর িব ে আনীত সরকারী কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা,
১৯৮৫ এর িবিধ ৩(িব)-এ বিণ ত অসদাচরেণর অিভেযাগ সে হাতীতভােব মািণত হওয়ায় তােক উ
িবিধমালার ৪(৩) িবিধ মাতােবক কন দ দান করা হেব না এ মেম অ অিধদ েরর ২৫/০৯/২০১৭
তািরেখর ৪০.০১.০০০০.১০১.৩১.৫৯৪.১৬-৮১০/১(১) নং ারেক অিভ কমচারী িশবাণী রাণী দ - ক ২য়
কারণ দশােনা না শ রণ করা হয় এবং তদ কারী কমকতার দািখল ত তদ িতেবদেনর অ িলিপ
প সাথ সং
করা হয়। িতিন ০৩/১০/২০১৭ তািরেখ উ কারণ দশােনা না েশর জবাব দািখল কেরন।
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জবােব িতিন উে খ কেরন য- িতিন দেরােগ আ া হেয় ঢাকা সাহরাওয়াদ হাসপাতােল ভিত হেল
দিপে ০২ িরং বসােনা হয় এবং পের ডায়ােব েসর মা া বিশ হেল উ ত িচিকৎসার কথা িবেবচনা
কের তার ামী তােক ভারেতর িশিল িড় ও া ােলাের ২৩/১০/২০১৬ হেত ১৭/১১/২০১৬ পয
ডায়ােব স, দেরাগ ও িকডিন রােগর িচিকৎসা করান। তর অ থাকায় যথাসমেয় উধ তন ক প েক
জানােত পােরনিন। িতিন অপরাধ ীকার কের মা াথ ণা কেরন।
অিভ
কমচারী িশবাণী রাণী দ , অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, ১৯/১০/২০১৬ তািরখ

হেত ২০/১১/২০১৬ তািরখ পয
মাট ৩০ (ি শ) িদন ক পে র িবনা অ মিতেত
কম েল অ পি ত িছেলন কী না- এ িবষেয় অিভেযাগনামার িলিখত জবােব অিভ কমচারী উে খ
কেরেছন য, িতিন দীঘিদন যাবৎ দেরাগ ও ডায়ােব সসহ নানা রােগ আ া । িতিন আকি কভােব অ
হেল মানিসকভােব ব ল হেয় পেড়ন এবং স কারেণ যথাসমেয় কম েল উপি ত থাকেত পােরনিন।
ি গত নানীেত অিভ
কমচারী বিণ ত সমেয় িবনা অ মিতেত কম েল অ পি িতর িবষয়
ীকার
কেরন।
িবভাগীয় মামলার তদ িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ য, অিভ
কমচারী িশবাণী রাণী দ িনেজই িবনা
অ মিতেত ৩০ িদন বা তার বিশ সময় িবেদেশ অব ান কেরেছন মেম ীকার কেরেছন। র আেবদন না
করায় িকংবা িবেদেশ অব ানজিণত জ রী িচিকৎসার কথা বলেলও তার সমথ েণ কান মাণািদ/দিলল
দখােত পােরনিন। তার িব ে আনীত অিভেযাগ সে হাতীতভােব মািণত হেয়েছ মেম িতেবদেন উে খ
করা হেয়েছ। ২য় কারণ দশােনা না েশর জবােব অিভ
কমচারী উে খ কেরেছন য, িতিন অপরাধ
ীকার কেরেছন; তার অ তার জ এমন ল হেয়েছ। িতিন িনঃশত মা াথ ণা কেরন।
সা - মাণ, নিথপ পযােলাচনা, ি গত নানী, িবভাগীয় মামলার তদ
িতেবদন ও উপিরউ
পযােলাচনায় িস া হীত হেয়েছ য, িশবাণী রাণী দ , অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক- এর
িব ে আনীত সরকারী কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এর িবিধ ৩ (িব)এ বিণ ত অসদাচরেণর
অিভেযাগ সে হাতীতভােব মািণত হেয়েছ।
এমতাব ায়, িশবাণী রাণী দ , সহকারী কাম কি উটার া িরক- এর িব ে আনীত সরকারী
কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ১৯৮৫ এ িবিধ ৩ (িব)-এ বিণ ত অসদাচরেণর অিভেযাগ
সে হাতীতভােব মািণত হওয়ায় তােক একই িবিধমালার ৪(৩)(এ) িবিধ মাতােবক অ আেদশ জারীর
তািরখ হেত অিভ
কমচারী িশবাণী রাণী দ - ক তার বতমান পদ ‘অিফস সহকারী কাম কি উটার
া িরক’ এর িন পদ ‘অিফস সহায়ক’ পেদ নািমেয় দয়া হেলা।
রা পিতর আেদশ েম,

মাঃ সাম ামান ইয়া
মহাপিরদশক
ফান: ০২-৫৫০১৩৬২৬
ফ া : ০২-৫৫০১৩৬২৮

ইেমইল: chiefdife@gmail.com
ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.৩১.০০৩(৫০১-৬৫০).১৭.১৯১/১(১২)
2

তািরখ: ১৬ কািতক ১৪২৪
৩১ অে াবর ২০১৭

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ করা হইলঃ
১) ভার া সিচব (অিতির দািয় ), ম ও কমসং ান ম ণালয়
২) অিতির মহাপিরদশক, অিতির মহাপিরদশক এর অিধশাখা , কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) িতম ীর একা সিচব, িতম ীর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৪)
মহাপিরদশক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৫)
মহাপিরদশক, শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৬)
মহাপিরদশক, া শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৭) উপ মহাপিরদশক, সফ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৯) উপমহাপিরদশক (সকল) কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
১০) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ), িহসাব উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১১) ত ও জনসংেযাগ কমকতা, ত ও গণসংেযাগ উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১২) িশবাণী রাণী দ , অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, ঢাকা

৩১- ১০ - ২০ ১৭
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