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জনাব মা: ল কবীর ইয়া, িনবাহী েকৗশলী, জন া
অিভেযাগ পিরসমা করণ।
১। ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালেয়র নিথ নং- ০০.০১.৫৮০০.৬৬৩.০১০৫২.১৯
২। ন িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কাযালয়, িসেলট এর ারক নং- ১৬১ তািরখ: ০৪/০৮/২০২০ ি :
৩। ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, হিবগ এর ারক নং- ১০৮১ তািরখ: ২৭/০৭/২০২০ ি : এবং ই আর নং০১/২০২০।

উপ িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে য, অিভেযাগ সংি িন বিণত ি েদর িব ে ৯.৫০ িক: িম: পাইপ লাইেনর কাজ না কের সরকাির
৮৩,৮৬,০০০/-টাকা আ সােতর অিভেযাগ অ স ােন মািণত না হওয়ায় কিমশন ক ক তা পিরসমা করা হেয়েছ।
১। জনাব মা: ল কবীর ইয়া, িনবাহী েকৗশলী, জন া
ডাকঘর: কাই, থানা: রাদ র, জলা: িম া।

েকৗশল অিধদ র, হিবগ । িপতা: মায়ন কিবর ইয়া, ায়ী কানা: াম- তাই,

২। জনাব র আহেমদ, ক পিরচালক, ৩৭ জলা শহের পািন সরবরাহ ক , জন া

েকৗশল অিধদ র, কাকরাইল, ঢাকা।

৩। জনাব মাঃ িম ন িময়া, িপতা- গালাম মওলা, াপাইটার, মসাস আহে দ এ ার াইজ, ৯৯/১৩, আিজম র রাড, ঢাকা, ায়ী কানা: ামদল য়ার মৗলভীপাড়া, ডাকঘর ও থানা- দল য়ার, জলা- টা াইল।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
২) ধান েকৗশলী , জন া
েকৗশল অিধদ র
৩) একা সিচব, চয়ার ান, ন িত দমন কিমশন
৪) পিরচালক (পযেব ণ ও িবশারদ), ন িত দমন কিমশন
৫) পিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়, ন িত দমন কিমশন, িসেলট।
৬) উপপিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, হিবগ ।
৭) িসে ম এনািল (ত ও ি সল), ন িত দমন কিমশন
৮) জনাব কাম ামান, উপপিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, হিবগ । (অ স ানকারী কমকতা)
৯) জনাব মা: ল কবীর ইয়া, িনবাহী েকৗশলী, জন া
েকৗশল অিধদ র, হিবগ । িপতা: মায়ন কিবর ইয়া, ায়ী
কানা: াম- তাই, ডাকঘর: কাই, থানা: রাদ র, জলা: িম া।

১০) জনাব র আহেমদ, ক পিরচালক, ৩৭ জলা শহের পািন সরবরাহ ক , জন া
েকৗশল অিধদ র, কাকরাইল, ঢাকা।
১১) জনাব মাঃ িম ন িময়া, িপতা- গালাম মওলা, াপাইটার, মসাস আহে দ এ ার াইজ, ৯৯/১৩, আিজম র রাড, ঢাকা,
ায়ী কানা: াম- দল য়ার মৗলভীপাড়া, ডাকঘর ও থানা- দল য়ার, জলা- টা াইল।
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