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১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.acc.org.bd
স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১১২.২১.১১৮
বিষয়:
সূত্র:

তারিখ:

২৭ ফাল্গুন ১৪২৭

১২ মার্চ ২০২১
জনাব কংজরী চৌধুরী, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়িসহ অন্য ০১ (এক) জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ
পরিসমাপ্তকরণ ।
(ক) দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের নথি নং-০০.০১.৪৬০০.৬০৪.০১.০১৯.১৬
(খ) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং-১১০৩ তারিখ: ০৫-০৭-২০১৮ খ্রি:
(গ) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাঙ্গামাটি এর স্মারক নং-৭১২ তারিখ: ২৮-০৫-২০১৮ খ্রি: এবং ই আর
নং-১৫/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ খ্রি. অর্থবছরে খাগড়াছড়ি
জেলায় অবস্থিত খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমূহের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ শীর্ষক কর্মসূচীর
প্রকল্পের নামে ভূয়া খরচ দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় কমিশন কর্তৃক তা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।
১। জনাব কংজরী চৌধুরী, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, পিতা-মৃত মং জাই চৌধুরী, গ্রাম-বাজার চৌধুরী পাড়া, পোঃ ও উপজেলা-গুইমারা,
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।
২। জনাব জিতেন চাকমা, কর্মসূচী পরিচালক, খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমূহরে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী ও গবেষণা কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সষ্টিউট, খাগড়াছড়ি, পিতা-মৃত জমাধন চাকমা, মাতা-মৃত কৃপা মুখী চাকমা, গ্রাম-পানখাইয়া পাড়া, উপজেলা-খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি
পার্বত্য জেলা ।
৩। জনাব সুসময় চাকমা, সাবেক উপপরিচালক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, পিতা-মৃত জয় কুমার চাকমা, বর্তমান
ঠিকানা-সুইজ গেইট, পানখাইয়াপাড়া রোড, খাগড়াছড়ি ।
৪। জনাব রূপক কুমার চাকমা, প্রোঃ খাগড়াছড়ি সাউন্ড সার্ভিস, পিতা-মৃত শ্রীমন্ত আচার্য্য, গ্রাম-কল্যানপুর, থানা-খাগড়াছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি ।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১১২.২১.১১৮/১(১২)
সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

২০-৫-২০২১
ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
সচিব
ফোন: ০২-৫৮৩১৬২০৭
ইমেইল: secretary@acc.org.bd
তারিখ:

২৭ ফাল্গুন ১৪২৭
১২ মার্চ ২০২১

১) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি
৩) একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন
৪) পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন
৫) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্ট্রগ্রাম, দুর্নীতি দমন কমিশন
৬) সিস্টেম এনালিষ্ট (তথ্য ও প্রযুক্তি সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন
৭) উপপরিচালক, জেলা কার্যালয়, রাঙ্গামাটি, দুর্নীতি দমন কমিশন
৮) জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা)
৯) জনাব কংজরী চৌধুরী, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, পিতা-মৃত মং জাই চৌধুরী, গ্রাম-বাজার চৌধুরী পাড়া, পোঃ ও
উপজেলা-গুইমারা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
১০) জনাব জিতেন চাকমা, কর্মসূচী পরিচালক, খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমূহরে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী ও
গবেষণা কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সষ্টিউট, খাগড়াছড়ি, পিতা-মৃত জমাধন চাকমা, মাতা-মৃত কৃপা মুখী চাকমা, গ্রামপানখাইয়া পাড়া, উপজেলা-খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
১১) জনাব সুসময় চাকমা, সাবেক উপপরিচালক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, পিতা-মৃত
জয় কুমার চাকমা, বর্তমান ঠিকানা-সুইজ গেইট, পানখাইয়াপাড়া রোড, খাগড়াছড়ি ।
১২) জনাব রূপক কুমার চাকমা, প্রোঃ খাগড়াছড়ি সাউন্ড সার্ভিস, পিতা-মৃত শ্রীমন্ত আচার্য্য, গ্রাম-কল্যানপুর, থানা-খাগড়াছড়ি, জেলাখাগড়াছড়ি ।
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