ন িত দমন কিমশন
ধান কাযালয়
১ স নবািগচা, ঢাকা।
www.acc.org.bd
ারক ন র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১৩০.২০.১৩১
িবষয়:
:

তািরখ:

৩০ কািতক ১৪২৭

১৫ নেভ র ২০২০
জনাব মা: মাকেছ র রহমান, স ট া িরক/কি উটার অপােরটর, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, বিরশাল এর
িব ে অিভেযাগ পিরসমা করণ।
(ক) ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালেয়র নিথ নং-০০.০১.০৬০০.৬৫২.০১.০৩১.১৪
(খ) ন িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল এর ারক নং- ৪৮৯ তািরখ: ০৫-০৭-২০১৮ ি :
(গ) ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, বিরশাল এর ারক নং- ১০৫১ তািরখ: ৩০-০৫-২০১৮ ি : এবং ই আর নং৪৮/২০১৪।

উপ িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে য, অিভেযাগ সংি
মািণত না হওয়ায় কিমশন ক ক তা পিরসমা করা হেয়েছ।

িন বিণত ি র িব ে

াত আয় বিহ ত স দ অজেনর অিভেযাগ অ স ােন

জনাব মা: মাকেছ র রহমান, স ট া িরক/কি উটার অপােরটর, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, বিরশাল। বতমােন- িপআরএল ভাগরত,
িপতা- ত মাঃ ওহাব আলী হাওলাদার, বতমান কানা- বায় ল আবদ, ২৭৬ নং িনউ সলীম গার ান রাড, কিরম
র, বিরশাল। ায়ী কানা:
াম- িদনার, পা - চরকাউয়া, থানা ও জলা- বিরশাল।

মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ
ারক ন র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১৩০.২০.১৩১/১

২৪-১১-২০২০
হা দ িদেলায়ার ব ত
িসিনয়র সিচব
ফান: ০২-৯৩৬০১১০
ইেমইল: secretary@acc.org.bd
তািরখ:

৩০ কািতক ১৪২৭
১৫ নেভ র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
২) ধান েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল
৪) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, বিরশাল
৫) একা সিচব, চয়ার ান, ন িত দমন কিমশন
৬) পিরচালক (পযেব ণ ও িবশারদ), ন িত দমন কিমশন
৭) পিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল, ন িত দমন কিমশন
৮) উপপিরচালক, জলা কাযালয়, বিরশাল, ন িত দমন কিমশন
৯) িসে ম এনািল (ত ও ি সল), ন িত দমন কিমশন
১০) জনাব মাঃ খায় ল হক, সহকারী পিরচালক, (অ : ও তদ -২), ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা। (অ স ানকারী

কমকতা)
১১) জনাব মা: মাকেছ র রহমান, স ট া িরক/কি উটার অপােরটর, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, বিরশাল।
বতমােন- িপআরএল ভাগরত, িপতা- ত মাঃ ওহাব আলী হাওলাদার, বতমান কানা- বায় ল আবদ, ২৭৬ নং িনউ সলীম
গার ান রাড, কিরম র, বিরশাল। ায়ী কানা: াম- িদনার, পা - চরকাউয়া, থানা ও জলা- বিরশাল।
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