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...
�ন�িত দমন কিমশন 

�ধান কায �ালয় 
১ �স�নবািগচা, ঢাকা। 

www.acc.org.bd

 

 

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.০৫২.২০.৫৩ তািরখ: 
০৭ অে�াবর ২০২০

২২ আি�ন ১৪২৭

িবষয়: জনাব �মা: সিফক িময়া ম�মদার, শাখা �ব�াপক, এন আর িব কমািশ �য়াল �াংক িল:, ০৩ নং �ি�বাজার শাখা, রাজনগর,
�মৗলভীবাজার এর িব�ে� অিভেযাগ পিরসমা�করণ।

��: ১। �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালেয়র নিথ নং- ০০.০১.৩৬০০.৬৬৩.০১.০৩০.১৯
২। �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, িসেলট এর �ারক নং- ১৪৯ তািরখ: ১৫/০৩/২০২০ ি�:
৩। �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, হিবগ� এর �ারক নং- ৪১৯ তািরখ: ২৭/০২/২০২০ ি�: এবং ই আর নং-
১৯/২০১৯।

উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, অিভেযাগ সংি�� িন�বিণ �ত �ি�র িব�ে� জাল দিলল/�িজত �রকড � ব�ক �রেখ �িষ  ঋণ িবতরেণর
অিভেযাগ অ�স�ােন �মািণত না হওয়ায় কিমশন ক��ক তা পিরসমা� করা হেয়েছ।

জনাব �মা: সিফক িময়া ম�মদার
শাখা �ব�াপক, এন আর িব কমািশ �য়াল �াংক িল:

 ০৩ নং �ি�বাজার শাখা,  রাজনগর,  �মৗলভীবাজার।
 িপতা- �ত চান িময়া ম�মদার

 বাসা নং- ১৪০, অ�ণী আবািসক এলাকা, ল�নী �রাড, িসেলট।

৭-১০-২০২০

মি�পিরষদ সিচব
মি�পিরষদ িবভাগ 

�হা�দ িদেলায়ার ব� ত
সিচব

�ফান: ০২-৯৩৬০১১০
ইেমইল: secretary@acc.org.bd

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.০৫২.২০.৫৩/১(১০) তািরখ: 
 

২২ আি�ন ১৪২৭

০৭ অে�াবর ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) িসিনয়র সিচব, আিথ �ক �িত�ান িবভাগ
 ২) �চয়ার�ান, এন আর িব কমািশ �য়াল �াংক, ৮৯, �লশান এিভিনউ, �লশান-১, ঢাকা।

 ৩) একা� সিচব, �চয়ার�ান, �ন�িত দমন কিমশন
 ৪) পিরচালক (পয �েব�ণ ও িবশারদ), �ন�িত দমন কিমশন

 ৫) পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, িসেলট।
 ৬) উপপিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, হিবগ�।

 ৭) িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন
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৮) জনাব �মা: সিফক িময়া ম�মদার, শাখা �ব�াপক, এন আর িব কমািশ �য়াল �াংক িল: ০৩ নং �ি�বাজার শাখা, রাজনগর,
�মৗলভীবাজার। িপতা- �ত চান িময়া ম�মদার, বাসা নং- ১৪০, অ�ণী আবািসক এলাকা, ল�নী �রাড, িসেলট।
৯) জনাব �মা: এরশাদ িময়া, সহকারী পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, হিবগ�। (অ�স�ানকারী কম �কত�া)
১০) অিফস কিপ, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।

৭-১০-২০২০
�হা�দ িদেলায়ার ব� ত 

সিচব


