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াথিমক িব ালয়, হািতয়া,

জনাব মা: ওসমান গিন, ধান িশ ক, দি ণ ব নলীচরা হাজী কালািময়া সরকারী
নায়াখালীসহ অ া ০২( ই) জেনর িব ে অিভেযাগ পিরসমাি করণ।
১। ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালেয়র নিথ নং- ০০.০১.৭৫০০.৬২৪.০১.৪৯৫.১৯
২। ন িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কাযালয়, চ াম এর ারক নং- ৪১৭ তািরখ: ১২/০৭/২০২০ ি :
৩। ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, নায়াখালী এর ারক নং- ৬১৪ তািরখ: ০৩/০৬/২০২০ ি : এবং ই আর নং৪৬/২০১৯।

উপ িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে য, অিভেযাগ সংি িন বিণত ি েদর িব ে য়া গেজট বািনেয় িশ ক সেজ সরকােরর ল ল
টাকা আ সােতর অিভেযাগ অ স ােন মািণত না হওয়ায় কিমশন ক ক তা পিরসমা করা হেয়েছ।
১। জনাব মাঃ ওসমান গিন, ধান িশ ক, দি ণ ব নলীচরা হাজী কালািময়া সরকাির াথিমক িব ালয়, হািতয়া, নায়াখালী। ায়ী কানা: িপতা- ত
কালািময়া, াম- কা হাজীর বািড় কাউিনয়া, ডাকঘর- আফািজয়া বাজার, ০৪নং নলিচরা ইউিনয়ন, উপেজলা- হািতয়া, জলা- নায়াখালী।

২। জনাব মাহা দ মিফ র রহমান, ধান িশ ক, িম াম সরকাির াথিমক িব ালয়। ায়ী কানা: িপতা- ত মাহা দ মক ল
আহা দ, াম- িম া াম, চরিকং ইউিনয়ন, ডাকঘর- দােসর হাট, উপেজলা- হািতয়া, জলা- নায়াখালী।
৩। আকতারা বগম লাকী, ধান িশ ক, দি ণ সানািদয়া সরকাির াথিমক িব ালয়, হািতয়া নায়াখালী। ায়ী কানা: িপতা- আ তােহর,
াম- সানািদয়া, ডাকঘর- বাংলাবাজার, উপেজলা- হািতয়া, জলা- নায়াখালী।

মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ
ারক ন র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৭৭.০০১.২০.৭০/১(১৩)
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২ কািতক ১৪২৭
তািরখ:
১৮ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িসিনয়র সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৩) একা সিচব, চয়ার ান, ন িত দমন কিমশন
৪) পিরচালক (পযেব ণ ও িবশারদ), ন িত দমন কিমশন
৫) পিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়, চ াম, ন িত দমন কিমশন
৬) িসে ম এনািল (ত ও ি সল), ন িত দমন কিমশন
৭) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, নায়াখালী
৮) উপপিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, নায়াখালী।
৯) জনাব আিরফ আহ দ, উপসহকারী পিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, নায়াখালী। (অ স ানকারী
কমকতা)

১০) জনাব মাঃ ওসমান গিন, ধান িশ ক, দি ণ ব নলীচরা হাজী কালািময়া সরকাির াথিমক িব ালয়, হািতয়া, নায়াখালী।
ায়ী কানা: িপতা- ত কালািময়া, াম- কা হাজীর বািড় কাউিনয়া, ডাকঘর- আফািজয়া বাজার, ০৪নং নলিচরা ইউিনয়ন,
উপেজলা- হািতয়া, জলা- নায়াখালী।
১১) জনাব মাহা দ মিফ র রহমান, ধান িশ ক, িম াম সরকাির াথিমক িব ালয়। ায়ী কানা: িপতা- ত মাহা দ
মক ল আহা দ, াম- িম া াম, চরিকং ইউিনয়ন, ডাকঘর- দােসর হাট, উপেজলা- হািতয়া, জলা- নায়াখালী।
১২) আকতারা বগম লাকী, ধান িশ ক, দি ণ সানািদয়া সরকাির াথিমক িব ালয়, হািতয়া নায়াখালী। ায়ী কানা: িপতাআ তােহর, াম- সানািদয়া, ডাকঘর- বাংলাবাজার, উপেজলা- হািতয়া, জলা- নায়াখালী।
১৩) অিফস কিপ, ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
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