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৫ পৗষ ১৪২৭
তািরখ:
২০ িডেস র ২০২০
তা কদার মায়াে ম হােসন লাল ওরেফ লাল তা কদার, িপতা- ত িজ ত আলী তা কদার, াম-টংগাবাড়ী, পা: ও
থানা- আ িলয়া, উপেজলা-সাভার, জলা-ঢাকা ও অ া ক ক জাল জািলয়ািতর মা েম সরকাির জিম য়া ি েক
মািলক সািজেয় পাওয়ার অব এ াটিন িনেয় হাউিজং সাসাই গেড় িবি র মা েম অৈবধ স দ অজেনর অিভেযাগ।
(ক) দক, ধান কাযালেয়র নিথ ন র-০০.০১.২৬০০.৬১৩.০১.০৬০.১৮
(খ) পিরচালক, দক, িবকা, ঢাকা এর ারক নং-৮৫৩ তািরখ: ০৭/১০/২০
(গ) উপপিরচালক, দক, সেজকা, ঢাকা-২ এর ারক নং-১১২৭ তািরখ: ২৭/০৮/২০, (ই/আর- ২৯/২০১৮)

ারক ন র: ০০.০১.০০০০.০০০.৭০.০০১.১৯.১৬০
িবষয়:

:

অবগিতর জ জানােনা যাে

য, িবষেয় বিণত ি গেনর িব ে আনীত অিভেযাগ অ স ােন মািণত না হওয়ায় ন িত দমন কিমশন ক ক তা পিরসমা করা হেয়েছ।

(১) জনাব তা কদার মায়াে ম হােসন লাল ওরেফ লাল তা কদার, িপতা- ত িজ ত আলী তা কদার, াম-টংগাবাড়ী, পা: ও থানাআ িলয়া, উপেজলা-সাভার, জলা-ঢাকা
(২) জনাব মাঃ শাহাদাত হােসন খান, িপতা-হাজী মাঃ সয়দ খান, াম-গাজীরচট, ডাকঘর- গাজীরচট আলীয়া মা াসা, থানা-আ িলয়া,
উপেজলা-সাভার, জলা-ঢাকা।
(৩) জনাব শামীম আহেমদ মন ওরেফ জনাব মন ইয়া, িপতা- সয়দ আহে দ ইয়া ওরেফ সয়দ আলী ইয়া মা ার, াম-জামগড়া,
িদয়াখালী, ডাকঘর-গাজীরচট আলীয়া মা াসা, থানা-আ িলয়া, উপেজলা-সাভার, জলা-ঢাকা।
(৪) জনাব কাম ল হাসান শাহীন, িপতা-হাজী মাঃ আ ল গিণ, াম-িব/২, াংক কেলানী, থানা ও উপেজলা-সাভার, জলা-ঢাকা।

২০-১২-২০২০
মাঃ রজা র রহমান
মহাপিরচালক
পিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়, ঢাকা, ন িত দমন কিমশন
ারক ন র: ০০.০১.০০০০.০০০.৭০.০০১.১৯.১৬০/১(১০)

৫ পৗষ ১৪২৭
তািরখ:
২০ িডেস র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) একা সিচব, চয়ার ান, ন িত দমন কিমশন
২) পিরচালক, পিরচালক (পযেব ণ ও িবশারদ), ন িত দমন কিমশন
৩) িসে ম এনািল , িসে ম এনািল (ত ও ি সল), ন িত দমন কিমশন
৪) ভার া কমকতা, িনয় ণ ক , ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, জলা কাযালয়, ঢাকা-২, ন িত দমন কিমশন
৬) জনাব তা কদার মায়াে ম হােসন লাল ওরেফ লাল তা কদার, িপতা- ত িজ ত আলী তা কদার, াম-টংগাবাড়ী, পা:
ও থানা- আ িলয়া, উপেজলা-সাভার, জলা-ঢাকা
৭) জনাব মাঃ শাহাদাত হােসন খান, িপতা-হাজী মাঃ সয়দ খান, াম-গাজীরচট, ডাকঘর- গাজীরচট আলীয়া মা াসা, থানাআ িলয়া, উপেজলা-সাভার, জলা-ঢাকা।
৮) জনাব শামীম আহেমদ মন ওরেফ মন ইয়া, িপতা- সয়দ আহে দ ইয়া ওরেফ সয়দ আলী ইয়া মা ার, াম-জামগড়া,

িদয়াখালী, ডাকঘর-গাজীরচট আলীয়া মা াসা, থানা-আ িলয়া, উপেজলা-সাভার, জলা-ঢাকা।
৯) জনাব কাম ল হাসান শাহীন, িপতা-হাজী মাঃ আ ল গিণ, াম-িব/২, াংক কেলানী, থানা ও উপেজলা-সাভার, জলা-ঢাকা।
১০) অিফস নিথ।

২০-১২-২০২০
মাঃ রজা র রহমান
মহাপিরচালক

