
...
�ন�িত দমন কিমশন 

�ধান কায �ালয় 
১ �স�নবািগচা, ঢাকা। 
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�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.০৩৮.২০.৩৯ তািরখ: 
০৫ �সে��র ২০২০

২১ ভা� ১৪২৭

িবষয়: জনাব শরীফ �মাঃ জামাল উি�ন, িনব �াহী �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র, প�য়াখালী এর িব�ে� অিভেযাগ

পিরসমা�করণ।

��: ১। �ন�িত দমন কিমশন �ধান কায �ালয় নিথ নং-০০.০১.৭৮০০.৬৫৩.০১.০০১.১৯
২। �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, বিরশাল এর �ারক-৯৯২ তািরখ: ৩১/১২/২০১৯ ি�ঃ
৩। �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, প�য়াখালী এর �ারক নং-২১৪৪ তািরখ: ১০/১২/২০১৯ ি�ঃ (ই/আর
নং-১৮/২০১৯)।

      উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, অিভেযাগ সংি�� িন�বিণ �ত �ি�র  িব�ে� অৈনিতক কম �কা�সহ কােজ পােস �ে�জ আদায়, প�য়াখালীর
মােক��াইল, উ�রা ও �বালী �াংেক তার িনজ নােম ��শাল িসিকউির� িডেপািজট িহসােব �লাই-২০১৮ �থেক �ায় ৮০ (আিশ) �কা� টাকা অৈবধ
�লনেদেনর অিভেযাগ অ�স�ােন �মািণত না হওয়ায় কিমশন ক��ক তা পিরসমা� করা হেয়েছ।

জনাব শরীফ �মাঃ জামাল উি�ন, সােবক িনব �াহী �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র, প�য়াখালী। বত�মােন- িনব �াহী �েকৗশলী, এলিজইিড, বিরশাল।

৫-৯-২০২০

মি�পিরষদ সিচব 
মি�পিরষদ িবভাগ 

�হা�দ িদেলায়ার ব� ত
সিচব (সিচব)

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

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.০৩৮.২০.৩৯/১(১০) তািরখ: ২১ ভা� ১৪২৭

০৫ �সে��র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ
২) �ধান �েকৗশলী, �ধান �েকৗশলীর দ�র, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র
৩) একা� সিচব, �চয়ার�ান, �ন�িত দমন কিমশন
৪) পিরচালক, পিরচালক (পয �েব�ণ ও িবশারদ), �ন�িত দমন কিমশন
৫) পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, বিরশাল।
৬) িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন
৭) উপপিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, প�য়াখালী।
৮) জনাব �মাঃ �মাজাি�ল �হােসন, সহকারী পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, প�য়াখালী। (অ�স�ানকারী
কম �কত�া)
৯) জনাব শরীফ �মাঃ জামাল উি�ন, সােবক িনব �াহী �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র প�য়াখালী। বত�মােন- িনব �াহী



�েকৗশলী, এলিজইিড, বিরশাল।
১০) অিফস কিপ, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।

৫-৯-২০২০
�হা�দ িদেলায়ার ব� ত 

সিচব (সিচব)


