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তািরখ:

১৪ অ হায়ণ ১৪২৭

২৯ নেভ র ২০২০
জনাব মাঃ শিফ র রহমান মােশদ, ক সভাপিত, চর ঘািসয়া য িখ আ য়ণ ক ও চয়ার ানসহ অ ০২ জেনর
িব ে অিভেযাগ পিরসমা করণ।
(ক) ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালেয়র নিথ নং- ০০.০১.৭৫০০.৬২৪.০১.০৯০.১৮
(খ) ন িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কাযালয়, চ াম এর ারক নং- ৭৩৮ তািরখ: ২২-০৯-২০২০ ি :
(গ) ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, নায়াখালী এর ারক নং- ১৪৮৯ তািরখ: ২৭-০৮-২০২০ ি : এবং ই আর নং২৫/২০১৮।

উপ িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে য, অিভেযাগ সংি িন বিণত ি েদর িব ে ধানম ীর আ য়ণ ক -২ এর আওতায় নায়াখালী
জলার হািতয়া উপেজলার ঘািসয়া চর ও ০২ উপ- কে ১৯শ ম:টন গম যার বাজার
০৫ কা টাকা আ সােতর অিভেযাগ অ স ােন মািণত না
হওয়ায় কিমশন ক ক তা পিরসমা করা হেয়েছ।

১। জনাব মাঃ শিফ র রহমান মােশদ, ক সভাপিত, চর ঘািসয়া য খী আ য়ণ ক ও চয়ার ান, বয়ারচর, শাসিনক এলাকা,
ািবত ০১নং হরনী ইউিপ, িপতা- ত মা ার কামাল উি ন; ০১নং হরনী, ওয়াড- ৯, ডাকঘর- হািতয়া বাজার, থানা- হািতয়া, জলানায়াখালী।
২। জনাব আ হাসনাত মাঃ মঈন উি ন, সােবক উপেজলা িনবাহী অিফসার, হািতয়া, নায়াখালী; বতমােন- উপসিচব, শাসন-৩, রা
ম ণালয়, সিচবালয়, ঢাকা; িপতা- মাঃ আ ল মিতন, ১২১৬ রসেকাস িম া, থানা- আদশ সদর, জলা- িম া।
৩। জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন, সােবক ক বা বায়নকারী কমকতা, হািতয়া, নায়াখালী; বতমােন ক বা বায়নকারী কমকতা,
রায় র, ল ী র, িপতা- মাঃ নওয়াব আলী, াম- িপতা র, ডাকঘর- ফিকর বাজার, থানা- ির ং, জলা- িম া।

মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ
ারক ন র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১৪৪.২০.১৪৭/১
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
২) জলা শাসক, 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) উপপিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, নায়াখালী।

২৯-১১-২০২০
হা দ িদেলায়ার ব ত
িসিনয়র সিচব
ফান: ০২-৯৩৬০১১০
ইেমইল: secretary@acc.org.bd
তািরখ:

১৪ অ হায়ণ ১৪২৭
২৯ নেভ র ২০২০

৭) িসে ম এনািল (ত ও ি সল), ন িত দমন কিমশন
৮) জনাব জাহা ীর আলম, উপপিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, নায়াখালী। (অ স ানকারী কমকতা)
৯) জনাব মাঃ শিফ র রহমান মােশদ, ক সভাপিত, চর ঘািসয়া য খী আ য়ণ ক ও চয়ার ান, বয়ারচর, শাসিনক
এলাকা, ািবত ০১নং হরনী ইউিপ, িপতা- ত মা ার কামাল উি ন, ০১নং হরনী, ওয়াড- ৯, ডাকঘর- হািতয়া বাজার, থানাহািতয়া, জলা- নায়াখালী।
১০) জনাব আ হাসনাত মাঃ মঈন উি ন, সােবক উপেজলা িনবাহী অিফসার, হািতয়া, নায়াখালী; বতমােন- উপসিচব,
শাসন-৩, রা ম ণালয়, সিচবালয়, ঢাকা; িপতা- মাঃ আ ল মিতন, ১২১৬ রসেকাস িম া, থানা- আদশ সদর, জলািম া।
১১) জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন, সােবক ক বা বায়নকারী কমকতা, হািতয়া, নায়াখালী; বতমােন- ক বা বায়নকারী
কমকতা, রায় র, ল ী র; িপতা- মাঃ নওয়াব আলী, াম- িপতা র, ডাকঘর- ফিকর বাজার, থানা- ির ং, জলা- িম া।
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