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�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১১৩.২০.১১৩ তািরখ: 
২৩ নেভ�র ২০২০

৮ অ�হায়ণ ১৪২৭

িবষয়: জনাব জাহা�ীর �হােসন, �র� কম �কত�া, গলািচপা �র�, উপ�লীয় বন িবভাগ, প�য়াখালীসহ অ� ০১(এক) জেনর িব�ে�
অিভেযাগ পিরসমা�করণ।

��: (ক) �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালেয়র নিথ নং-০০.০১.৭৮০০.৬৫৩.০১.০৪১.১৯
(খ) �ন�িত দমন কিমশন, িবভাগীয় কায �ালয়, বিরশাল এর �ারক নং- ৫২৩ তািরখ: ১৭-০৮-২০২০ ি�:
(গ) �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, প�য়াখালী এর �ারক নং- ৫২৬ তািরখ: ২৩-০৭-২০২০ ি�: এবং ই আর নং-
৪৪/২০১৯।

উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, অিভেযাগ সংি�� িন�বিণ �ত �ি��েয়র  িব�ে� ২০১৯-২০ অথ �বছের বাগান �জন �কে�র অথ �
আ�সাতসহ অ�া� �ন�িত সং�া� অিভেযাগ অ�স�ােন �মািণত না হওয়ায় কিমশন ক��ক তা পিরসমা� করা হেয়েছ।

১। জনাব জাহা�ীর �হােসন, �র� কম �কত�া, গলািচপা �র�, উপ�লীয় বন িবভাগ, প�য়াখালী। িপতা- �ত নােদর আলী হাওলাদার, সাং+ডাকঘর- �গালঘাট,
উপেজলা- বামনা, �জলা- বর�না।
২। জনাব �সােয়ব খান, ভার�া� কম �কত�া, চরকােশম বন �ক�, গলািচপা �র�, উপ�লীয় বন িভাগ, প�য়াখালী। িপতা- �ত ��ল আিমন খান, সাং-
লা�রতলা, ডাকঘর- বর�না, উপেজলা ও �জলা- বর�না। 

২৩-১১-২০২০

মি�পিরষদ সিচব
মি�পিরষদ িবভাগ

�হা�দ িদেলায়ার ব� ত
িসিনয়র সিচব

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

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.১১৩.২০.১১৩/১ তািরখ: ৮ অ�হায়ণ ১৪২৭

২৩ নেভ�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
 ২) �ধান বন সংর�ক (চলিত দািয়�), বন অিধদ�র

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

 ৫) পিরচালক, িবভাগীয় কায �ালয়, বিরশাল, �ন�িত দমন কিমশন
 ৬) িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন
 ৭) উপপিরচালক, �জলা কায �ালয়, প�য়াখালী, �ন�িত দমন কিমশন

 ৮) �মাঃ আিরফ �হােসন, উপসহকারী পিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন, সমি�ত �জলা কায �ালয়, প�য়াখালী। (অ�স�ানকারী
কম �কত�া)

 ৯) জনাব জাহা�ীর �হােসন, �র� কম �কত�া, উপ�লীয় বন িবভাগ, প�য়াখালী। িপতা- �ত নােদর আলী হাওলাদার, সাং+ডাকঘর-
�গালঘাট, উপেজলা- বামনা, �জলা- বর�না।

 



১০) জনাব �সােয়ব খান, ভার�া� কম �কত�া, চরকােশম বন �ক�, গলািচপা �র�, উপ�লীয় বন িভাগ, প�য়াখালী। িপতা- �ত ��ল
আিমন খান, সাং- লা�রতলা, ডাকঘর- বর�না, উপেজলা ও �জলা- বর�না।

২৩-১১-২০২০
�হা�দ িদেলায়ার ব� ত 

িসিনয়র সিচব


