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�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৫০০.৫০.০২৫.২০.২৫ তািরখ: 
১৮ আগ� ২০২০

৩ ভা� ১৪২৭

িবষয়: িনয়ম বিহ� �তভােব িশ�া �িত�ান হেত উৎেকাচ �হণ, িশ�া অিধদ�েরর িবিভ� �কে� �কনাকাটায় অিনয়ম ও �ন�িতর মা�েম

সরকাির অথ � আ�সাত এবং �াত আয় বিহ� �ত স�দ অজ �েনর অিভেযাগ।

��: �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকার নিথ নং ০০.০১.০০০০.৫০১.০১.০১২.১৮।

উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, িন�বিণ �ত কম �কত�া/কম �চারীেদর িব�ে� িবষেয় বিণ �ত অিভেযাগ
অ�স�ােন �মািণত না হওয়ায় �ন�িত দমন কিমশন ক��ক অ�স�ান কায ��ম পিরসমা� করা হেয়েছ:

১
.

জনাব �মাঃ রােশ��ামান, সােবক উপপিরচালক (সহেযাগী অ�াপক) (ঢাকা িবভাগ), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, িশ�া ম�ণালয়, ১৬ আ:
গিণ �রাড, ঢাকা; বত�মােন সহেযাগী অ�াপক, রা�ামা� সরকারী কেলজ, রাঙামা�; িপতা: �ত ইি�স িময়া, বত�মান �কানাঃ ১৮/ক, পি�ম
নাখালপাড়া, �তজগ�ও, ঢাকা; �ায়ী �কানাঃ সাং- দাউদ�র, ডাকঘর+থানা- না�লেকাট �, �জলা- �িম�া। 

২
.

জনাব �মাঃ আ�স সালাম, িশ�া পিরদশ �ক (সহকারী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ১৬ আ: গিণ �রাড, ঢাকা, িপতা- �মাঃ ওসমান 
আলী �মা�া, বত�মান �কানাঃ ৬৭/২, িড-টাইপ, সরকাির �কায়াট �ার, পাইকপাড়া, িমর�র-১, ঢাকা; �ায়ী �কানাঃ সাং-নয়াপাড়া, �পাঃ-
ন�ন�র, থানা-��য়া, �জলা-রাজশাহী।

৩
.

জনাব ভেব� নাথ বাৈড়, িশ�া পিরদশ �ক (সহেযাগী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ১৬ আ: গিণ �রাড, ঢাকা, িপতা-
িদলীপ চ� বাৈড়, বত�মান �কানাঃ ��াট ৮/িব, �রাইয়া গােড �ন, ১৫/িব, িঝকাতলা, ঢাকা-১২০৯; �ায়ী �কানাঃ �াম+�পাঃ-
�নয়ারবাড়ী, উপেজলা-�কাটালীপাড়া, �জলা-�গাপালগ�।

৪
.

জনাব �মা: ছােলহ উি�ন �সখ, িশ�া পিরদশ �ক (সহেযাগী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা ; িপতা- �মা: �রা�ম আলী �সখ, বত�
মান �কানাঃ ৬০-৬১ আর �ক িমশন �রাড, �গাপীবাগ, ঢাকা-১২০৩; �ায়ী �কানাঃ সাং- আ�িতয়া, ডাকঘর- কা�িলয়া, থানা- �কাটালীপাড়া, �জ
লা- �গাপালগ�।

৫জনাব �লয় দাস, সহকারী িশ�া পিরদশ �ক (সহকারী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা, িপতা: �গল চ� দাস, বত�মান �কানাঃ ১২
৭, বাগানবািড়, ঢাকা ক�া�নেম�, ঢাকা; �ায়ী �কানাঃ সাং-পা�িরয়া, �পাঃ-আড়কাি�, থানা-বািলয়াকাি�, �জলা-রাজবািড়।

৬
.

জনাব �হা�দ মিন�ল আলম, সহকারী িশ�া পিরদশ �ক (সহকারী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা, িপতা-
আ�ল বারী আহে�দ, বত�মান �কানাঃ ৫৩৭/২, দি�ণ মািনকদী, ঢাকা ক�া�নেম�, ঢাকা; �ায়ী �কানাঃ সাং-ডা�ার বািড়, �পাঃ ও থানা-
�মাহনগ�, �জলা-�ন�েকানা।

৭
.

জনাব �ামা �সাদ সাহা, সহকারী িশ�া পিরদশ �ক (সহকারী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা, (বত�মােন ওএসিড মাউিশ, ঢাকা),
িপতা-নারায়নচ� সাহা, �াম-ম�লভাগ, �পাঃ-ঝাউডা�া, থানা-�লাহাগড়া, �জলা-নড়াইল।

এ� মেহাদেয়র সদয় �াতােথ � ��িরত হ’ল।

১৮-৮-২০২০

মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

�হা�দ িদেলায়ার ব� ত
সিচব (সিচব)

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



�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৫০০.৫০.০২৫.২০.২৫/১ তািরখ: ৩ ভা� ১৪২৭

১৮ আগ� ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়): 
১) সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক, পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, িশ�া ম�ণালয়, ১৬ আ: গিণ �রাড, ঢাকা।
৩) পিরচালক (পয �েব�ণ ও িবশারদ), �ন�িত দমন কিমশন, (পয �েব�ণ ও িবশারদ), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
৪) একা� সিচব, �চয়ার�ান, �ন�িত দমন কিমশন, ঢাকা (�চয়ার�ান মেহাদেয়র সা��হ অবগিতর জ�)।
৫) িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা( ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
৬) উপপিরচালক, (�দিনক ও সা�িতক অিভেযাগ �সল), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (�ারক নং ০৪.০১
.০০০০.৫০৩.২৬.৬৯৬.১৭-২৪০০(২)), তািরখ: ২২/০১/২০১৮ সংে�েষ ��িরত)।
৭) জনাব �মাঃ সাম�ল আলম , উপপিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
৮) জনাব �মাঃ রােশ��ামান , সােবক উপপিরচালক (সহেযাগী অ�াপক) (ঢাকা িবভাগ), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, িশ�া
ম�ণালয়, ১৬ আ: গিণ �রাড, ঢাকা; বত�মােন সহেযাগী অ�াপক, রা�ামা� সরকারী কেলজ, রাঙামা�; িপতা: �ত ইি�স িময়া,
বত�মান �কানাঃ ১৮/ক, পি�ম নাখালপাড়া, �তজগ�ও, ঢাকা; �ায়ী �কানাঃ সাং- দাউদ�র, ডাকঘর+থানা- না�লেকাট �, �জলা-
�িম�া।
৯) জনাব �মাঃ আ�স সালাম, িশ�া পিরদশ �ক (সহকারী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ১৬ আ: গিণ �রাড, ঢাকা, িপতা-
�মাঃ ওসমান আলী �মা�া বত�মান �কানাঃ ৬৭/২, িড-টাইপ, সরকাির �কায়াট �ার, পাইকপাড়া, িমর�র-১, ঢাকা; �ায়ী �কানাঃ সাং-
নয়াপাড়া, �পাঃ-ন�ন�র, থানা-��য়া, �জলা-রাজশাহী।
১০) জনাব ভেব� নাথ বাৈড়, িশ�া পিরদশ �ক (সহেযাগী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ১৬ আ: গিণ �রাড, ঢাকা, িপতা-
িদলীপ চ� বাৈড়, বত�মান �কানাঃ ��াট ৮/িব, �রাইয়া গােড �ন, ১৫/িব, িঝকাতলা, ঢাকা-১২০৯; �ায়ী �কানাঃ �াম+�পাঃ-
�নয়ারবাড়ী, উপেজলা-�কাটালীপাড়া, �জলা-�গাপালগ�।
১১) জনাব �মা: ছােলহ উি�ন �সখ, িশ�া পিরদশ �ক (সহেযাগী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা ; িপতা- �মা: �রা�ম
আলী �সখ, বত�মান �কানাঃ ৬০-৬১ আর �ক িমশন �রাড, �গাপীবাগ, ঢাকা-১২০৩; �ায়ী �কানাঃ সাং- আ�িতয়া, ডাকঘর-
কা�িলয়া, থানা- �কাটালীপাড়া, �জলা- �গাপালগ�।
১২) জনাব �লয় দাস, সহকারী িশ�া পিরদশ �ক, (সহকারী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা, িপতা: �গল চ� দাস,
বত�মান �কানাঃ ১২৭, বাগানবািড়, ঢাকা ক�া�নেম�, ঢাকা; �ায়ী �কানাঃ সাং-পা�িরয়া, �পাঃ-আড়কাি�, থানা-বািলয়াকাি�,
�জলা-রাজবািড়।
১৩) জনাব �হা�দ মিন�ল আলম, সহকারী িশ�া পিরদশ �ক (সহকারী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা, িপতা-আ�ল
বারী আহে�দ, বত�মান �কানাঃ ৫৩৭/২, দি�ণ মািনকদী, ঢাকা ক�া�নেম�, ঢাকা; �ায়ী �কানাঃ সাং-ডা�ার বািড়, �পাঃ ও থানা-
�মাহনগ�, �জলা-�ন�েকানা।
১৪) জনাব �ামা �সাদ সাহা, সহকারী িশ�া পিরদশ �ক (সহকারী অ�াপক), পিরদশ �ন ও িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা, (বত�মােন ওএসিড
মাউিশ, ঢাকা), িপতা-নারায়নচ� সাহা, �াম-ম�লভাগ, �পাঃ-ঝাউডা�া, থানা-�লাহাগড়া, �জলা-নড়াইল।
১৫) ভার�া� কম �কত�া, িনয়�ণ ক� (ক� নং-২০৩), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
১৬) অিফস কিপ।

১৮-৮-২০২০
�হা�দ িদেলায়ার ব� ত 

সিচব (সিচব)


