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�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬০০.৭০.১২৮.২০.১৩৬ তািরখ: 
১৭ িডেস�র ২০২০

২ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �মাঃ মা�ফ রায়হান, উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে�শন, নীলফামারী সহ অ�া�েদর ক��ক মসিজদ িভি�ক িশ� ও
গণিশ�া কায ��ম �কে� িশ�ক িনেয়াগ সং�া� �ন�িতর অিভেযাগ।

��: (ক) �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকার নিথ নং- ০০.০১.৭৩০০.৬৩৫.০১.০২৬.১৯
(খ) �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, রং�র এর �ারক নং-২৮০, তাং-২২/৯/২০
(গ) �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, রং�র এর �ারক নং-৯২৫, তাং-২৭/৮/২০, ই/আর নং- ৩৬/২০১৯

সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, িন�বিণ �ত কম �কত�া/কম �চািরর িব�ে� আনীত িবষেয় উি�িখত অিভেযাগ� অ�স�ােন �মািণত না হওয়ায় �ন�িত দমন কিমশন ক��ক

 তা পিরসমা� করা হেয়েছ। 

১.  জনাব �মাঃ মা�ফ রায়হান, উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে�শন, নীলফামারী।

২.  জনাব �মাঃ �সালাইমান আলী, িফ� অিফসার, ইসলািমক ফাউে�শন, নীলফামারী।

৩.  জনাব �মাঃ  শািম�ল ইসলাম, মা�ার ��ইনার, ইসলািমক ফাউে�শন, নীলফামারী।

৪.  জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান, সহকাির পিরচালক, �শাসন িবভাগ, ইসলািমক ফাউে�শন, আগারগাও, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।

৫.  জনাব �মাঃ আ�ল আিজজ, মা�ার ��ইনার, ইসলািমক ফাউে�শন, ঢাকা িবভাগীয় কায �ালয়, আশেকানা হাজী ক�া�, উ�রা, ঢাকা।

৬. জনাব �মাঃ আ� বকর িসি�ক, িফ� �পারভাইজার, ইসলািমক ফাউে�শন, �িড়�াম।
 

১৯-১২-২০২০

মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ

সাঈদ মাহ�ব খান
সিচব (ভার�া�)

�ফান: ০২-৯৩৬০১১০
ইেমইল: secretary@acc.org.bd

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬০০.৭০.১২৮.২০.১৩৬/১(১৫) তািরখ: ২ �পৗষ ১৪২৭

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

 ১) সিচব, ধম � িবষয়ক ম�ণালয়
 ২) মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউে�শন

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

 ৫) পিরচালক, িবভাগীয় কায �ালয়, রং�র, �ন�িত দমন কিমশন
 ৬) উপপিরচালক, �জলা কায �ালয়, রং�র, �ন�িত দমন কিমশন
 ৭) িসে�ম এনািল�, িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন

 ৮) জনাব �মাঃ মা�ফ রায়হান, উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে�শন, নীলফামারী।
 ৯) জনাব �মাঃ �সালাইমান আলী, িফ� অিফসার , ইসলািমক ফাউে�শন, নীলফামারী।

 ১০) জনাব �মাঃ শািম�ল ইসলাম , মা�ার ��ইনার , ইসলািমক ফাউে�শন, নীলফামারী।
 ১১) জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান , সহকাির পিরচালক , �শাসন িবভাগ, ইসলািমক ফাউে�শন, আগারগাও, �শের বাংলা নগর,

ঢাকা।
 ১২) জনাব �মাঃ আ�ল আিজজ , মা�ার ��ইনার , ইসলািমক ফাউে�শন, ঢাকা িবভাগীয় কায �ালয়, আশেকানা হাজী ক�া�,



উ�রা, ঢাকা।
১৩) জনাব �মাঃ আ� বকর িসি�ক , িফ� �পারভাইজার , ইসলািমক ফাউে�শন, �িড়�াম।
১৪) ভার�া� কম �কত�া, িনয়�ণ ক�, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
১৫) অিফস নিথ।

১৯-১২-২০২০
সাঈদ মাহ�ব খান 
সিচব (ভার�া�)


