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স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১৩৭.২১.১৪৫
বিষয়:
সূত্র:

তারিখ:

৮ আষাঢ় ১৪২৮

২২ জুন ২০২১
জনাব সুমন দত্ত, উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), প্রকৌশল শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে
অভিযোগ পরিসমাপ্তকরণ ।
(ক) দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের নথি নং-০০.০১.১৯০০.৬২৫.০১.১৪৮.১৯
(খ) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং-১২২ তারিখ: ০৭-০২-২০২১ খ্রি:
(গ) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা এর স্মারক নং- ১৯৭৭ তারিখ: ২১-১২-২০২০ খ্রি: এবং ই আর
নং-৩৪/২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নক্সা পরিবর্তন করে অথবা নক্সাবিহীনভাবে
অবৈধ ভবন নির্মাণে অনুমোদনের অভিযোগ অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় কমিশন কর্তৃক তা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।
১। জনাব সুমন দত্ত, উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), প্রকৌশলী শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পিতা-অমল চন্দ্র দত্ত, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম-গান্দাচিং,
ডাকঘর-বাংগড্ডাবাজার, থানা-নাঙ্গলকোট, জেলা-কুমিল্লা, বর্তমান ঠিকানা-গ্রাম-লালপুর, ডাকঘর-সিলনিয়া বাজার, উপজেলা-দাগনভূইঞা, জেলা-ফেনী ।
২। জনাব মিজানুর রহমান (আনছারী), কাউন্সিলর, ৪ নং ওয়ার্ড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পিতা-মৃত হাজী মো: সোনা মিয়া, স্থায়ী ঠিকানা: ১২৩/
পূর্ব পাইকপাড়া, ওয়ার্ড নং-৪, থানা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১৩৭.২১.১৪৫/১(১০)
সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩) একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন

২২-৬-২০২১
ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
সচিব
ফোন: ০২-৫৮৩১৬২০৭
ইমেইল: secretary@acc.org.bd
তারিখ:

৮ আষাঢ় ১৪২৮
২২ জুন ২০২১

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, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা, দুর্নীতি দমন কমিশন
৮) জনাব আহামদ ফরহাদ হোসেন, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা (অনুসন্ধানকারী
কর্মকর্তা)
৯) জনাব সুমন দত্ত, উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), প্রকৌশলী শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পিতা-অমল চন্দ্র দত্ত,
স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম-গান্দাচিং, ডাকঘর-বাংগড্ডাবাজার, থানা-নাঙ্গলকোট, জেলা-কুমিল্লা, বর্তমান ঠিকানা-গ্রাম-লালপুর, ডাকঘরসিলনিয়া বাজার, উপজেলা-দাগনভূইঞা, জেলা-ফেনী ।
১০) জনাব মিজানুর রহমান (আনছারী), কাউন্সিলর, ৪ নং ওয়ার্ড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, বাহ্মণবাড়িয়া, পিতা-মৃত হাজী মো: সোনা
মিয়া, স্থায়ী ঠিকানা: ১২৩/পূর্ব পাইকপাড়া, ওয়ার্ড নং- ৪, থানা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।
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