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ন র: ০০.০১.০০০০.১০৪.৯৯.০২০.২১.৭০১ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০২১

২২ আি ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

     ন িত দমন কিমশেন গত ০৫/১০/২০২১ তািরেখ অ ি ত ১৫/২০২১ ন র কিমশন সভার িস া  মাতােবক ন িত
দমন কিমশেনর িন বিণত ০১(এক) জন া ামার, ০৮(আট) জন সহকারী পিরচালক এবং ০৭ (সাত) জন উপসহকারী
পিরচালক মাট ১৬ ( ষাল) জন কমকতার আচরণ ও কম সে াষজনক িবেবচনায় ন িত দমন কিমশন (কমচারী) চা রী
িবিধমালা, ২০০৮-এর িবিধ ৭(৩) অ যায়ী তােদর চাকিরেত যাগদােনর তািরখ থেক   পেদ ায়ী করা হেলা:

. নং কমকতাগেণর নাম পদবী চাকিরেত যাগদােনর তািরখ
০১. জনাব সাহাগ মার দাস া ামার ১০-০১-২০১৮
০২. জনাব মাঃ জােভদ হাবীব সহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
০৩. জনাব তাহািসন নাবীল হক সহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
০৪. জনাব েবল আহেমদ সহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
০৫. জনাব জসিমন আ ার সহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
০৬. জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন সহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
০৭. জনাব মাঃ তানিজর হািসব 

সরকার
সহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭

০৮. জনাব বােয়িজ র রহমান খান সহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
০৯. জনাব শািরকা ইসলাম সহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
১০. জনাব সামা হাড় উপসহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
১১. জনাব মাঃ কািময়াব 

আফতািহ-উন-নবী
উপসহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭

১২. জনাব দীপ মার চৗ রী উপসহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
১৩. জনাব মাসাঃ মাহ দা আ ার উপসহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
১৪. জনাব মাঃ আ ল মােলক উপসহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
১৫. জনাব মাঃ নাছ াহ হাসাইন উপসহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭
১৬. জনাব েয়ল ম মদার উপসহকারী পিরচালক ১৫-১১-২০১৭

২।  এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

৮-১০-২০২১
মাহা দ মিন ামান বকাউল

পিরচালক
ফান: ০২-২২২২২১১৬৫

ইেমইল: d.admin@acc.org.bd
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ন র: ০০.০১.০০০০.১০৪.৯৯.০২০.২১.৭০১/১(৪৪) তািরখ: ২২ আি ন ১৪২৮
০৭ অে াবর ২০২১

সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মহাপিরচালক, ন িত দমন কিমশন, ঢাকা (সকল)।
২) পিরচালক, ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা (সকল)।
৩) মাননীয় চয়ার ােনর একা  সিচব, ন িত দমন কিমশন, ঢাকা (মাননীয় চয়ার ান-এর সা হ অবগিতর জ )।
৪) মাননীয় কিমশনার (অ স ান)-এর একা  সিচব, ন িত দমন কিমশন, ঢাকা (মাননীয় কিমশনার-এর সা হ
অবগিতর জ )।
৫) মাননীয় কিমশনার (তদ )-এর একা  সিচব, ন িত দমন কিমশন, ঢাকা (মাননীয় কিমশনার-এর সা হ অবগিতর
জ )।
৬) সিচেবর একা  সিচব , ন িত দমন কিমশন, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৭) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, মি পিরষদ িবভাগ, িহসাব ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৮) উপপিরচালক (অথ, িহসাব ও িনরী া), ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৯) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক/ জলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, ..................................িবভাগ/ জলা।
১০) া ামার, ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা (অিফস আেদশ  কিমশেনর ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
১১) জনাব ....................................................................................................................

৮-১০-২০২১
মাঃ রিফ ল ইসলাম

উপপিরচালক
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