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০৩ মাচ ২০২০

১৯ ফা ন ১৪২৬

িবষয:় দিনকদিনক  থমথম  আেলাআেলা   পি কায়পি কায়  ‘ ‘ তত   ি রি র   নােমনােম   ঋণঋণ   উে ালনউে ালন ’ ’ িশেরানােমিশেরানােম   কািশতকািশত   সংবােদরসংবােদর
িভি েতিভি েত   িঝনাইদহিঝনাইদহ   জলারজলার   কািলগকািলগ   উপেজলারউপেজলার   ইউ িনয়নইউিনয়ন   সমাজকমসমাজকম   জনাবজনাব   মাঃমাঃ  আ লআ ল  হ া িমদহ ািমদ
এরএর   িব েিব ে   অিভেযােগরঅিভেযােগর   তদতদ   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

দিনক থম আেলা পি কায় ‘ ত ি র নােম ঋণ উে ালন’ িশেরানােম িঝনাইদহ জলার কািলগ  উপেজলার ইউিনয়ন
সমাজকম  জনাব মাঃ আ ল হািমদ এর িব ে  কািশত অিভেযােগর সত তা জানার জ  সহকারী পিরচালক, জলা সমাজেসবা
কায ◌ালয়, িঝনাইদহেক আহবায়ক কের িতন সদ  িবিশ  তদ  কিম  গঠন করা হয়। কিম র দািখল ত িতেবদেন জানা
যায় য, কািলগ  উপেজলার ি েলাচন ইউিনয়েনর গাপীনাথ র ক  ােম ৮০% াংক দ ল টাকায় কনভাট খােতর ৬
(ছয়) ল  টাকা ২০ (িবশ) জন ঋণ হীতার মে  িবতরণ করা হয়। ঋণ হীতােদর ৭ (সাত) জনই ত িছল। ত পে  কান
টাকা িবতরণ না কের ছয় ল  টাকা িতিন হ  ম দ কের ৩১/১/২০১৯ হেত ২২/১২/২০১৯ পয  পযায় েম পিরেশাধ কেরন।
তদ  িতেবদন অ সাের ঋণ পিরেশােধর ময়াদ উ ীণ  হওয়ার পর গেড় ১ বছর ৯ মাস পের াংেক জমা দন। স িহেসেব তার
িনকট আেরাপেযা  দ  সািভস চাজ (৬০০০০০*১ বছর ৯ মাস  ১০%)=১০৫০০০ (এক ল  াচ হাজার) টাকা। এই
টাকা পিরেশােধর জ  তােক অ েরাধ করা হেয়েছ।    
তার ি গত নানী নয়া হেয়েছ। িতিন অিভেযাগ অ ীকার করেলও ত পে  ঋণ িবতরেণ জািলয়ািত এবং ঋেণর টাকা দীঘ
িদন হ ম দ করা রমান পাওয়া গেছ। এই অব ায় তার িব ে  েয়াজনীয় শাসিনক ব া হেনর পািরশসহ রণ করা
হল।
সং
১। দিনক থম আেলা পি কার সংি  পাতার কা ং
২। তদ  িতেবদন
৩। জনাব মাঃ আ ল হািমদ, ইউিনয়ন সমাজকম  িলিখত জবাব।
৪। াংক টেম

৩-৩-২০ ২০

পিরচালক
িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, 

লনা

মাঃ আ ল লিতফ সখ
উপ পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.৪৪০০.০০০.৮৪.০০১.১৯.৪৪/১(৩) তািরখ: ১৯ ফা ন ১৪২৬
০৩ মাচ ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
২) পিরচালক (অিতির  দািয় ), কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৩) উপপিরচালক, শাসন ও অথ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর

১
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মাঃ আ ল লিতফ সখ 
উপ পিরচালক
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