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�গাপনীয়

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০১৭.২২.১৬ তািরখ: 
 ২৮ এি�ল ২০২২

১৫ �বশাখ ১৪২৯

িবষয়: জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম, িপতা-মর�ম আলহাজ �মাঃ ��ল ইসলাম, �ব�াপনা পিরচালক, রনক ি�িনং িমলস িলঃ এবং জমজম

ি�িনংিমলস িলঃ এর অৈবধ স�দ অজ�েনর অিভেযাগ পিরসমা�করণ।

��: �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকার নিথ নং ০০.০১.০০০০.৪০৩.০৩.০০৭.২০।

উপ� �� িবষেয় আপনার অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, িন�বিণ �ত �ি�বেগ �র িব�্ে� িবষেয় বিণ �ত অিভেযাগ অ�স�ােন �মািণত না হওয়ায়

�ন�িত দমন কিমশন ক��ক তা পিরসমা� করা হেয়েছঃ

০১। জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম, িপতা- মর�ম আলহা� �মাঃ ��ল ইসলাম, 

     �ব�াপনা পিরচালক, রনক ি�িনং িমলস িলঃ ও জম জম ি�িনং িমলস িলঃ, 

     �বসািয়ক �কানা: বািড় নং-৩৪, �রানা প�ন �লন, ঢাকা িজিপও, প�ন, ঢাকা। 

     বত�মান �কানা: �ব ওক উড, ��াট-৩/এ, বাড়ী নং-২০, �রাড-১০৭, �ক-ই, �লশান-২, ঢাকা-১২১২। 
     �ায়ী �কানা: �াম ও �পাঃ এনােয়ত�র, থানা-এনােয়ত�র, �জলা-িসরাজগ�।

০২। জনাব �মাঃ তাসিলমা জা�াত, িপতা-ফজ�র রহমান খান,
 

      বত�মান �কানা: (১) বাড়ী-৪৮ এিলচ�ীট, উয়ািলপাক�, এন এস ডি�উ ২১৯৫, অে�িলয়া।
                            (২) �ব ওক উড, ��াট-৩/এ, বাড়ী-২০, �রাড-১০৭, �ক-ই, �লশান-২, ঢাকা-১২১২।

২৮-৪-২০২২

জনাব �মাঃ আ�ল মােজদ, উপপিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন 

�মাঃ মাহ��ল �হাসাইন খান

মহাপিরচালক
�ফান: ০২-২২২২২১৯৪১

ইেমইল:

dg.moneylaundering@acc.org.bd

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০১৭.২২.১৬/১(৭) তািরখ: 
 

১৫ �বশাখ ১৪২৯

২৮ এি�ল ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) পিরচালক (পয �েব�ণ ও িবশারদ), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।

২) পিরচালক (মািনল�ািরং), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
 

৩) একা� সিচব, �চয়ার�ান, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (মাননীয় �চয়ার�ান এর সা��হ অবগিতর িনিম�)।
 ৪) িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।

 



৫) জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম, িপতা- মর�ম আলহা� �মাঃ ��ল ইসলাম, �ব�াপনা পিরচালক, রনক ি�িনং িমলস িলঃ ও জম

জম ি�িনং িমলস িলঃ, �বসািয়ক �কানা: বািড় নং-৩৪, �রানা প�ন �লন, ঢাকা িজিপও, প�ন, ঢাকা। বত�মান �কানা: �ব ওক

উড, ��াট-৩/এ, বাড়ী নং-২০, �রাড-১০৭, �ক-ই, �লশান-২, ঢাকা-১২১২। �ায়ী �কানা: �াম ও �পাঃ এনােয়ত�র, থানা-এনােয়ত�র,
�জলা-িসরাজগ�।

 
৬) জনাব �মাঃ তাসিলমা জা�াত, িপতা-ফজ�র রহমান খান, বত�মান �কানা: (১) বাড়ী-৪৮ এিলচ�ীট, উয়ািলপাক�, এন এস ডি�উ

২১৯৫, অে�িলয়া, (২) �ব ওক উড, ��াট-৩/এ, বাড়ী-২০, �রাড-১০৭, �ক-ই, �লশান-২, ঢাকা-১২১২।
 

৭) অিফস কিপ।
 

২৮-৪-২০২২

�মাঃ মাহ��ল �হাসাইন খান 

মহাপিরচালক


