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...
�ন�িত দমন কিমশন 

�ধান কায �ালয় 
১ �স�নবািগচা, ঢাকা। 

www.acc.org.bd

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.১০৪.১৩.০০৬.২০.৬৭২ তািরখ: 
০৩ �সে��র ২০২০

১৯ ভা� ১৪২৭

িবষয়: জনাব �মাঃ আহসান আলী, সােবক উপপিরচালক-এর �া� �বতন-ভাতািদ এবং �পনশেনর যাবতীয় �েযাগ-�িবধা �ন�িত দমন

কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, �ি�য়া হেত উে�ালেনর অ�মিত।

উপ� �� িবষেয় �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, �ি�য়ার সােবক উপপিরচালক জনাব �মাঃ আহসান আলী-এর চা�িরকাল ২৫ বছর
�ণ � হওয়ায় গত ০৮/০৫/২০১৪ তািরেখ চা�রী হেত বা�তা�লক অবসর �দান করা হয়। উ� আেদেশর িব�ে� িতিন মাননীয় হাইেকােট � রীট
িপ�শন দােয়র কেরন। মাননীয় হাইেকাট � িবভাগ কিমশেনর বা�তা�লক অবসর আেদশ বািতল কের বেকয়া �বতন-ভাতাসহ চা�রীেত �নব �হােলর
আেদশ �দান কেরন। এই রােয়র িব�ে� কিমশেনর পে� িসিভল আিপল দােয়র করা হেল মহামা� আিপল িবভাগ আিপল� খািরজ কেরন। উ�
খািরজ আেদেশর িব�ে� কিমশন ক��ক িরিভউ না করার িস�া� �হীত হেয়েছ। ফেল মাননীয় হাইেকােট �র িস�া� �মাতােবক জনাব �মাঃ আহসান
আলীেক গত ০৮/৫/২০১৪ তািরখ হেত চা�রীেত �নব �হালসহ চা�রীর সকল �িবদাসহ �বতন-ভাতািদ এবং �পনশেনর যাবতীয় �েযাগ-�িবধা ম�র
করা �যেত পাের মেম � কিমশেনর িল�াল অ�িবভাগ হেত মতামত �দান করা হেয়েছ। িতিন এি�ল/১৪ মাস পয�� �বতন ভাতািদ ত�র সব �েশষ
কম ��ল �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, �ি�য়া হেত উে�ালন কেরেছন। তার জ� তািরখ ৩১/১২/১৯৫৭। ত�র চা�রী �থেক অবসর
�হেনর সময় িছল ৩১/১২/২০১৬ তািরখ। অতঃপর ০১/০১/২০১৭ তািরখ হেত ০১ বছেরর িপআরএল ম�রসহ সকল �বতন-ভাতািদ উে�ালেনর
অ�মিত �দান করা হেলা।

এমতাব�ায়, �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, �ি�য়ার সােবক উপপিরচালক জনাব �মাঃ আহসান আলী-এর ০১/০৫/২০১৪ তািরখ
হেত �া� �বতন-ভাতািদ এবং �পনশেনর যাবতীয় �েযাগ-�িবধা ত�র �শষ কম ��ল হেত উে�ালেনর অ�মিত িনেদ �শ�েম �দান করা হেলা।

৩-৯-২০২০

উপপিরচালক                                                                   
�ন�িত দমন কিমশন                                                              
সমি�ত �জলা কায �ালয়, �ি�য়া

�হা�দ মিন�ল ইসলাম
পিরচালক

�ফান: ০২-৯৩৫২১১৫
ইেমইল: d.admin@acc.org.bd

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.১০৪.১৩.০০৬.২০.৬৭২/১(৭) তািরখ: ১৯ ভা� ১৪২৭

০৩ �সে��র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হেলা: 
১) �চয়ার�ােনর একা� সিচব, �ন�িত দমন কিমশন, ঢাকা (মাননীয় �চয়ার�ােনর সা��হ অবগিতর জ�)।
২) পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, �লনা।
৩) সিচেবর একা� সিচব, �ন�িত দমন কিমশন, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
৪) জনাব �মাঃ আহসান আলী, সােবক উপপিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, �ি�য়া।
৫) ��া�ামার, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
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৬) �জলা একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �ি�য়া।
৭) সহকারী পিরচালক (বােজট ও িনরী�া), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।

৩-৯-২০২০
আিজ�ল হক 

সহকারী পিরচালক


