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�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬০০.৭০.১২৮.২০.১৪১ তািরখ: 
১৭ িডেস�র ২০২০

২ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �ধানমি�র কায �ালেয়র নিথ জািলয়ািত ও �ন�িত সং�া� অিভেযাগ।
��: (ক) �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকার নিথ নং- ০০.০১.২৬০০.৬১২.০১.১২৮.২০

(খ) �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, ঢাকার �ারক নং-৬১১, তাং-২৪/৮/২০
(গ) �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, ঢাকা-১ এর �ারক নং-১৪২৬, তাং-১৭/৮/২০, ই/আর নং- ১২৮/২০২০

অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, িন�বিণ �ত �ি�গেণর িব�ে� আনীত িবষেয় উি�িখত অিভেযাগ� অ�স�ানকােল �দখা যায় একই অিভেযােগর উপর �তজগাও থানায়

দােয়র�ত মামলা তদ�েশেষ িব� আদালেত  চাজ�শীট দািখল হওয়ায় �ন�িত দমন কিমশন অ�স�ান কের মামলা �� করার �েযাগ �নই িবধায় আেলাচ� অিভেযাগ� িন�ি�র

মা�েম পিরসমা� করা হেয়েছ।

(১)জনাব  �মাঃ তির�ল ইসলাম �িমন, িপতা- �মাঃ ফখ�ল ইসলাম, সাং-�পৗর আলগী, গাজী�র �রাড, থানা-সদর, �ভালা। বত�মান �কানা-
বাসা নং-২১০, �রাড নং-৭, �ক-�জ, ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

   (২) জনাব �মাঃ ফরহাদ �হােসন ওরেফ �মারেশদ আলম ওরেফ িমিক, িপতা- �মাহা�দ মাই�ি�ন, সাং-শাহজাদ�র, �ধারাম�র (সদর),
�জলা-�নায়াখালী। 

 

১৮-১২-২০২০

পিরচালক 
িবভাগীয় কায �ালয়, ঢাকা 
�ন�িত দমন কিমশন 

�মাঃ �রজা�র রহমান
মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬০০.৭০.১২৮.২০.১৪১/১(৯) তািরখ: ২ �পৗষ ১৪২৭

১৭ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) পিরচালক, পিরচালক - ৭, �ধানম�ীর কায �ালয় (তার �ারক নং-০৩.০০.০০০০.০৭৪.২৭.০০১.২০-১১৬ তািরখ: ০৫/০৫/২০২০
এর অ��ি��েম)।.

 ২) একা� সিচব, �চয়ার�ান, �ন�িত দমন কিমশন
 ৩) পিরচালক, পিরচালক (পয �েব�ণ ও িবশারদ), �ন�িত দমন কিমশন

 ৪) িসে�ম এনািল�, িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন
 ৫) উপপিরচালক, �জলা কায �ালয়, ঢাকা-১, �ন�িত দমন কিমশন

 ৬) ভার�া� কম �কত�া, িনয়�ণ ক�, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
 ৭) জনাব �মাঃ তির�ল ইসলাম �িমন, িপতা- �মাঃ ফখ�ল ইসলাম, সাং-�পৗর আলগী, গাজী�র �রাড, থানা-সদর, �ভালা। বত�মান

�কানা-বাসা নং-২১০, �রাড নং-৭, �ক-�জ, ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।
 ৮) জনাব �মাঃ ফরহাদ �হােসন ওরেফ �মারেশদ আলম ওরেফ িমিক, িপতা- �মাহা�দ মাই�ি�ন, সাং-শাহজাদ�র, �ধারাম�র

(সদর), �জলা-�নায়াখালী।
 ৯) অিফস নিথ।

 



১৮-১২-২০২০
�মাঃ �রজা�র রহমান 

মহাপিরচালক


