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দুন িত দমন কিমশন
ধান কাযালয়
১ স নবািগচা, ঢাকা।
www.acc.org.bd

ারক ন র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১০৭.২০.১০৭
১৬ কািতক ১৪২৭
তািরখ:
০১ নেভ র ২০২০
িবষয়:
জনাব
া বগম, সাব- র জ ার, গায়াইনঘাট, িসেলটসহ অন ান ০২ (দুই) জেনর িব ে অিভেযাগ পিরসমা করণ।
সূ :
(ক) দুন িত দমন কিমশন, ধান কাযালেয়র নিথ নং-০০.০১.৯১০০.৬৬২.০১.০৪৫.১৯
(খ) দুন িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কাযালয়, িসেলট এর ারক নং- ২১৭ তািরখ: ০২-০৯-২০২০ ি :
(গ) দুন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, িসেলট এর ারক নং- ১৬৬২ তািরখ: ২৫-০৮-২০২০ ি : এবং ই আর নং- ৪৪/২০১৯।
উপযু িবষয় ও সূে র ি েত জানােনা যাে
য, অিভেযাগ সংি
িন বিণত ব
েদর িব ে
হেণর মাধ েম দিলল সৃ র অিভেযাগ অনুস ােন মািণত না হওয়ায় কিমশন কতৃক তা পিরসমা

জাল িব এস পচা সৃজন কের এক ল
করা হেয়েছ।

টাকা ঘুষ

১। জনাব
া বগম, সাব- র জ ার, গায়াইনঘাট, িসেলট। বতমােন- সহকারী পুিলশ সুপার (িবিসএস পুিলশ), পুিলশ সদর দ র, ঢাকা; ামীওবায়দুর রহমান, াম- পূবরঘুরামপুর, ডাকঘর- িছলারচর, থানা- মাদারীপুর, জলা- মাদারীপুর।
২। জনাব রবী কুমার দাস, অিফস সহকারী, সাব- র জ ার অিফস, গায়াইনঘাট, উপেজলা- গায়াইনঘাট, জলা- িসেলট; িপতা- মৃত রসময় চ
দাস, াম- লামাদুমকা, থানা- গায়াইনঘাট, জলা- িসেলট।
৩। জনাব নৃেপ চ দাস, দিলল লখক (সনদ নং- ৬২), সাব- র জ ার অিফস, গায়াইনঘাট, িসেলট; িপতা- মৃত বস কুমার দাস, াম- কামাইদ,
থানা- গায়াইনঘাট, জলা- িসেলট।
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১-১১-২০২০
মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ
মুহা দ িদেলায়ার বখ্ত
িসিনয়র সিচব
ফান: ০২-৯৩৬০১১০
ইেমইল: secretary@acc.org.bd
ারক ন র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১০৭.২০.১০৭/১
তািরখ:

১৬ কািতক ১৪২৭
০১ নেভ র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সিচব (ভার া ), আইন ও িবচার িবভাগ
২) সাব- র জ ার, সাব- র জ ার অিফস, গায়াইনঘাট, িসেলট।
৩) একা সিচব, চয়ারম ান, দুন িত দমন কিমশন
৪) পিরচালক (পযেব ণ ও িবশারদ), দুন িত দমন কিমশন
৫) পিরচালক, দুন িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কাযালয়, িসেলট।
৬) উপপিরচালক, দুন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, িসেলট।
৭) িসে ম এনািল (তথ ও যু
সল), দুন িত দমন কিমশন
৮) জনাব মা ফা বারহান উ ন আহ দ, সহকারী পিরচালক, দুন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, িসেলট। (অনুস ানকারী
কমকতা)
৯) জনাব
া বগম, সাব- র জ ার, গায়াইনঘাট, িসেলট। বতমােন- সহকারী পুিলশ সুপার (িবিসএস পুিলশ), পুিলশ সদর দ র, ঢাকা;
ামী- ওবায়দুর রহমান, াম- পূবরঘুরামপুর, ডাকঘর- িছলারচর, থানা- মাদারীপুর, জলা- মাদারীপুর।
১০) জনাব রবী কুমার দাস, অিফস সহকারী, সাব- র জ ার অিফস, গায়াইনঘাট, উপেজলা- গায়াইনঘাট, জলা- িসেলট; িপতা- মৃত
রসময় চ দাস, াম- লামাদুমকা, থানা- গায়াইনঘাট, জলা- িসেলট
১১) জনাব নৃেপ চ দাস, দিলল লখক (সনদ নং- ৬২), সাব- র জ ার অিফস, গায়াইনঘাট, িসেলট; িপতা- মৃত বস কুমার দাস,
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াম- কামাইদ, থানা- গায়াইনঘাট, জলা- িসেলট।
১২) অিফস কিপ, দুন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।

১-১১-২০২০
মুহা দ িদেলায়ার বখ্ত
িসিনয়র সিচব
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