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তারিখ:

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

০২ জুন ২০২১
জনাব আমিনুল ইসলাম টুকু, সহকারী পরিচালক(মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ঘুষ নিয়ে
বদলী বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাত করে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পরিসমাপ্ত।
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং ০০.০১.০০০০.৫০১.০১.০০৫.২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিষয়ে বর্ণিত অভিযোগ অনুসন্ধানে
প্রমাণিত না হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিসমাপ্ত করা হয়েছে:
০ জনাব মো: আমিনুল ইসলাম টুকু, সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা ভবন ঢাকা; পিতা-আবুল কালাম
১ আজাদ, গ্রাম-ভবানীপুর, ডাক-বাঁকা ভবানীপুর, উপজেলা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা।
.
০ জনাব টি, এম জাকির হোসেন, সাবেক উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা; বর্তমানে-অধ্যক্ষ, সরকারি মহিলা কলেজ,
২ খুলনা; পিতা-মৃত ইসাহাক তরফদার, গ্রাম-নাউলী, ডাক-সিদ্দিপাশা, থানা-অভয়নগর, জেলা- যশোর; বর্তমানে- আইকন টাওয়ার, বাসা নং-১/এ,
. রাস্তা নং- ৬, বেনীবাবু রোড, খুলনা সদর, খুলনা।
০ জনাব মো: ইনামুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা, পিতা- আবুল কালাম আজাদ, গ্রাম৩ ভবানীপুর, উপজেলা- পাইকগাছা, খুলনা।
.
০ জনাব মো: কামরুজ্জামান, গবেষণা কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা; পিতা- মো: নবিছদ্দীন
৪ গ্রাম- পানিসারা, উপজেলা- ঝিকরগাছা, জেলা- যশোর, বর্তমানে- ১৪/১ বাইলেন, খানজাহান আলী রোড, খুলনা সদর, খুলনা।
.
০ জনাব মো: মাহফুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক (কৃষি), খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা; পিতা- মো: হাতেম আলী মোল্যা, গ্রাম- কপালিয়া, উপজেলা৫ মনিরামপুর, জেলা- যশোর।
.
০ জনাব মোহাম্মাদ ওমর ফারুক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, সাধারণ প্রশাসন শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৬ শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
.
২।

এটি মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে প্রেরিত হ’ল।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২-৬-২০২১
ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
সচিব
ফোন: ০২-৫৮৩১৬২০৭
ইমেইল: secretary@acc.org.bd
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৫০০.৫০.০৫০.২১.৫৩/১

তারিখ:

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

০২ জুন ২০২১
সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩) পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪) একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
৫) এনালিষ্ট (তথ্য ও প্রযুক্তি সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬) উপপরিচালক, পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
(স্মারক নং-০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০৬৩.২০-৬৮০৭, তারিখ: ১৩.০২.২০২০ খ্রি: এর সংশ্লেষে)
৭) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮) জনাব মো: আমিনুল ইসলাম টুকু, সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা ভবন ঢাকা; পিতাআবুল কালাম আজাদ, গ্রাম-ভবানীপুর, ডাক-বাঁকা ভবানীপুর, উপজেলা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা।
৯) জনাব টি, এম জাকির হোসেন, সাবেক উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা; বর্তমানে-অধ্যক্ষ, সরকারি
মহিলা খুলনা; পিতা-মৃত ইসাহাক তরফদার, গ্রাম-নাউলী, ডাক-সিদ্দিপাশা, থানা-অভয়নগর, জেলা- যশোর।
১০) জনাব মোঃ ইনামুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা, পিতা- আবুল কালাম
আজাদ, গ্রাম- ভবানীপুর, উপজেলা- পাইকগাছা, খুলনা।
১১) জনাব প্রবীর কুমার দাস, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১২) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, গবেষণা কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা; পিতা- মো: নবিছদ্দীন গ্রামপানিসারা, উপজেলা- ঝিকরগাছা, জেলা- যশোর, বর্তমানে- ১৪/১ বাইলেন, খানজাহান আলী রোড, খুলনা সদর, খুলনা।
১৩) জনাব মোঃ মাহফুজ্জামান , সহকারী শিক্ষক (কৃষি), খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা; পিতা- মো: হাতেম আলী মোল্যা, গ্রাম- কপালিয়া,
উপজেলা- মনিরামপুর, জেলা- যশোর।
১৪) জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, সাধারন প্রশাসন শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১৫) অফিস কপি।
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