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�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.০৩৩.২০.৩৩ তািরখ: 
০৯ �সে��র ২০২০

২৫ ভা� ১৪২৭

িবষয়: িবষয়: জনাব মিহউি�ন �চৗ�রী, �র� অিফসার, বন িবভাগ, ল�ী�রসহ অ� ০১ (এক) জেনর িব�ে� অিভেযাগ পিরসমা�করণ।

��: ১। �ন�িত দমন কিমশন �ধান কায �ালয় নিথ নং- ০০.০১.৫১০০.৬২৪.০১.৪৮২.১৯
২। �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, চ��াম এর �ারক নং-১৩৯ তািরখ: ১২/০১/২০২০ ি�ঃ
৩। �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, �নায়াখালী এর �ারক নং-২৮৪০ তািরখ:৩১/১০/২০১৯ ি�ঃ (ই আর
নং-২৮/২০১৯)।

      উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, অিভেযাগ সংি�� িন�বিণ �ত �ি��েয়র িব�ে� ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর �ট�াের
অিনয়মসহ িবিভ� অিভেযাগ অ�স�ােন �মািণত না হওয়ায় কিমশন ক��ক তা পিরসমা� করা হেয়েছ।

১। জনাব এ, এস, এম মিহউি�ন �চৗ�রী, ভার�া� কম �কত�া (ফের�ার), সামািজক বনায়ন নাস �ারী ��িনং �স�ার (এসএফএন�িস) ল�ী�র
সদর নাস �ারী �র�, উপ�লীয় বন িবভাগ, �নায়াখালী; �ায়ী �কানা- িপতা- �হদােয়ত উ�া �চৗ�রী, �াম- রতন�র, ডাকঘর- িবজয়করা,
উপেজলা-�চৗ��াম, �জলা- �িম�া।

২। জনাব �মাহা�দ শহী�ল ইসলাম, ল�র, সহকারী বন সংর�েকর কায �ালয়, ল�ী�র; �ায়ী �কানা- িপতা- �মাঃ িদ� িময়া �ইয়া, সাং-
শাি�নগর, ০১নং ওয়াড �, �নামগ� �পৗরসভা, উপেজলা-সদর, �জলা- �নামগ�।

৯-৯-২০২০

মি�পিরষদ সিচব 
মি�পিরষদ িবভাগ 

�হা�দ িদেলায়ার ব� ত
সিচব (সিচব)

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

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.০৩৩.২০.৩৩/১(১১) তািরখ: ২৫ ভা� ১৪২৭

০৯ �সে��র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
২) �ধান বন সংর�ক (চলিত দািয়�), বন 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, চ��াম।
৬) উপপিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কয �ালয়, �নায়াখালী।
৭) িসে�ম এনািল�, িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন



৮) জনাব আিরফ আহ�দ, উপসহকারী পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, �নায়াখালী। (অ�স�ানকারী
কম �কত�া)
৯) জনাব এ, এস, এম মিহউি�ন �চৗ�রী, ভার�া� কম �কত�া (ফের�ার), সামািজক বনায়ন নাস �ারী ��িনং �স�ার (এসএফএন�িস)
ল�ী�র সদর, নাস �ারী �র�, উপ�লীয় বন িবভাগ, �নায়াখালী
১০) জনাব �মাহা�দ শহী�ল ইসলাম, ল�র, সহকারী বন সংর�েকর কায �ালয়, ল�ী�র
১১) �ায়ী �কানা- িপতা- �মাঃ িদ� িময়া �ইয়া, সাং- শাি�নগর, ০১নং ওয়াড �, �নামগ� �পৗরসভা, উপেজলা-সদর, �জলা- �নামগ�।
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