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...
(একই তািরখ ও ারেক
দুন িত দমন কিমশন
ধান কাযালয়
১ স নবািগচা, ঢাকা।
www.acc.org.bd
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িত ািপত)

গাপনীয়
ারক ন র: ০০.০১.০০০০.৫০০.৫০.০৭৫.২০.৭৫
১৩ কািতক ১৪২৭
তািরখ:
২৯ অে াবর ২০২০
িবষয়:
ড. মাঃ সিহদুল ইসলাম, কিমশনার, কা ম এ াইড ও ভ াট, ঢাকা ও সু জৎ সাহা, রাজ কমকতা, আইিসিড, কা মস
হাউজ, কমলাপুর, ঢাকা-এর উৎেকাচ হণ, িবিভ
িত ােনর বে স ঠক পিরমাণ মালামাল না থাকা সে
কা ট টাকার
িবিনমেয় ছাড় করােনার মাধ েম রাজ ফাঁিকর অিভেযাগ পিরসমাি ।
সূ :
দুন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকার নিথ নং-০০.০১.০০০০.৫০১.০১.১১০.১৭।
উপযু িবষয় ও সূে র পিরে ি েত সদয় অবগিতর জন জানােনা যাে
য, িন বিণত কমকতা/ব
র িব ে িবষেয় বিণত
অিভেযাগ ট অনুস ােন মািণত না হওয়ায় দুন িত দমন কিমশন কতৃক অনুস ান কায ম পিরসমা করা হেয়েছ:
১ ড. মাঃ সিহদুল ইসলাম, া ন মহাপিরচালক,
. এ াইজ ও ভ াট আপীলাত াইবুনাল, ঢাকা।
https://acc.nothi.gov.bd

গােয় া ও তদ

অিধদ র, ঢাকা; বতমােন সদস ( টকিনক াল), কা
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২ জনাব সু জৎ সাহা, রাজ কমকতা, আইিসিড, কা
.

মস হাউজ, কমলাপুর, ঢাকা।

৩-১১-২০২০
মি পিরষদ সিচব,মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
মুহা দ িদেলায়ার বখ্ত
িসিনয়র সিচব
ফান: ০২-৯৩৬০১১০
ইেমইল: secretary@acc.org.bd
ারক ন র: ০০.০১.০০০০.৫০০.৫০.০৭৫.২০.৭৫/১(১১)

১৩ কািতক ১৪২৭
তািরখ:
২৯ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মানুসাের নয়):
১) িসিনয়র সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) চয়ারম ান , জাতীয় রাজ বাড, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) একা সিচব, চয়ারম ান, দুন িত দমন কিমশন, ঢাকা ( চয়ারম ান মেহাদেয়র সানু হ অবগিতর জন ) ।
৪) পিরচালক (পযেব ণ ও িবশারদ), দুন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৫) িসে ম এনািল (তথ ও যু
সল), দুন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর অনুেরাধসহ)।
৬) উপপিরচালক ( দিনক ও সা িতক অিভেযাগ সল), দুন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৭) জনাব মাঃ মাসুদুর রহমান, উপপিরচালক, দুন িত মন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৮) ভার া কমকতা, িনয় ণ ক , দুন িত মন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৯) ড. মা: সিহদুল ইসলাম , া ন মহাপিরচালক,
গােয় া ও তদ অিধদ র, ঢাকা; বতমােন সদস ( টকিনক াল), কা
এ াইজ ও ভ াট আপীলাত াইবুনাল, ঢাকা।
১০) জনাব সু জৎ সাহা, রাজ কমকতা, আইিসিড, কা মস হাউজ, কমলাপুর, ঢাকা।
১১) অিফস কিপ।
https://acc.nothi.gov.bd
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৩-১১-২০২০
মুহা দ িদেলায়ার বখ্ত
িসিনয়র সিচব
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