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(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত)

�ন�িত দমন কিমশন
�ধান কায �ালয়

১ �স�নবািগচা, ঢাকা।
www.acc.org.bd

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৩০৬.৪৮.০০৩.২১.৬ তািরখ: 
০৭ �লাই ২০২২

২৩ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: চ��াম মহানগরীেত গণ�নািন, �ন�িত �িতেরাধ কিম�র �িশ�ণ ও �ন�িত �িতেরাধ িবষয়ক �সিমনার আেয়াজন।

     
       উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, আগামী ০৩/০৮/২০২২ ি�. �ধবার সকাল ১০.০০ ঘ�কায় শাহ আলম বীেরা�ম
অিডটিরয়াম, চ��াম �মিডেকল কেলজ, চ��ােম গণ�নািন এবং ০৪/০৮/২০২২ ি�. �হ�িতবার চ��াম সািক�ট হাউস সে�লন কে�
চ��াম-১ ও চ��াম-২ সেজকার আওতাধীন মহানগর, �জলা ও উপেজলা �ন�িত �িতেরাধ কিম�র সদ�েদর িনেয় িদন�াপী �িশ�ণ ও
চ��াম ব�র ক��পে�র সে�লন কে� �ন�িত �িতেরাধ িবষয়ক �সিমনার অ�ি�ত হেব। কিমশেনর মাননীয় কিমশনার (অ�স�ান) ড.
�মাঃ �মাজাে�ল হক খান �িশ�ণ কম ��চীর �ভ উে�াধন এবং �সিমনার ও গণ�নািন অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত থাকেত
সদয় স�িত �াপন কেরেছন। 

      এমতাব�ায়, ধায � তািরেখ বিণ �ত অ��ানমালা আেয়াজেনর �েয়াজনীয় ��িত �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

১৯-৭-২০২২

পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, চ��াম।

এ �ক এম �সােহল
মহাপিরচালক (�িতেরাধ)
�ফান: ০২-৯৩৫৮৯৫১

ইেমইল: dg.prevention@acc.org.bd

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৩০৬.৪৮.০০৩.২১.৬/১(১৬) তািরখ: ২৩ আষাঢ় ১৪২৯

০৭ �লাই ২০২২
অ�িলিপ: সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়)
১) �চয়ার�ান, চ��াম ব�র ক��প�, চ��াম।
২) িবভাগীয় কিমশনার, চ��াম।
৩) �িলশ কিমশনার , চ��াম �মে�াপিলটন �িলশ, চ��াম।
৪) �জলা �শাসক, চ��াম।
৫) �িলশ �পার, চ��াম।
৬) �ক� পিরচালক, '�ন�িত দমন কিমশন শি�শালীকরণ' �ক�, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
৭) একা� সিচব, �চয়ার�ান, �ন�িত দমন কিমশন (মাননীয় �চয়ার�ান �র সা��হ অবগিতর জ�)।
৮) একা� সিচব, কিমশনার (অ�স�ান), �ন�িত দমন কিমশন [(মাননীয় কিমশনার (অ�স�ান) �র সা��হ অবগিতর জ�)]।
৯) একা� সিচব, কিমশনার (তদ�), �ন�িত দমন কিমশন [(মাননীয় কিমশনার (তদ�) �র সা��হ অবগিতর জ�)]।
১০) িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
১১) উপপিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, �জলা কায �ালয়, চ��াম-১ (অিভেযাগ �হণ, অিভেযাগ সংি�� কম �কত�া/�ি�বগ �েক
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তােদর িব�ে� আনীত অিভেযাগ অবিহতকরণসহ সািব �ক �ব�া �হেণর অ�েরাধসহ)।
১২) উপপিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, �জলা কায �ালয়, চ��াম-২ (অিভেযাগ �হণ, অিভেযাগ সংি�� কম �কত�া/�ি�বগ �েক
তােদর িব�ে� আনীত অিভেযাগ অবিহতকরণসহ সািব �ক �ব�া �হেণর অ�েরাধসহ)।
১৩) উপপিরচালক (জনসংেযাগ), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (গণমা�মেক অবিহতকরেণর অ�েরাধসহ)।
১৪) একা� সিচব, সিচব এর দ�র , �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সা��হ অবগিতর জ�)।
১৫) সভাপিত, চ��াম মহানগর �ন�িত �িতেরাধ কিম�, চ��াম (গণ�নািন অ��ােনর িবষেয় কিম�র সকলেক িনেয় সািব �ক
সহায়তা �দােনর অ�েরাধসহ)।
১৬) অিফস কিপ।

১৯-৭-২০২২
�মা. িমজা�র রহমান

পিরচালক (�িতেরাধ ও গণসেচতনতা-১)




