
 

 

ন িত দমন কিমশন 
ঢাকা, বাংলােদশ 

 

পারিমশন িপ শন ন র-২৬২/২০২২ 

আদালেতর নামঃ মাননীয় মহানগর দায়রা জজ ও মহানগর িসিনয়র শাল জজ আদালত, ঢাকা। 

  : পারিমশন িপ শন ন র-২৬২/২০২২। 
আেদশ ন র: ০২, তািরখ: ১১/০৯/২০২২। 
বাদীঃ জনাব শািরকা ইসলাম, সহকারী পিরচালক ও অ স ানকারী কমকতা, ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা। 

অিভেযাগ সংি  ি র নাম ও ণা  কানাঃ জনাব মাঃ আকরাম িময়া, ধান িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব িব ান িবভাগ, ডাঃ মাহ র রহমান 
কেলজ, থানা- ডমরা, জলা-ঢাকা। 

মাননীয় আদালেতর আেদশঃ মািনল ািরং িতেরাধ আইন, ২০১২ এর ধারা ১৪ অ যায়ী িন বিণত অ াবর স দ/ াংক িহসাবস হ অব  (Freeze) 
করা হল। সই সােথ াংেকর মা য়াইল শাখার এসএনিড িহসাব (SND A/C নং- ৬১১৬-০১-০০০০১৩২) িহসাব  ডঃ মাহ র রহমান কেলেজর 
কমকতা কমচারীেদর বতন ভাতার িহসাব পিরচালনা করা হয় িবধায় উ  িহসাব  অব করেণর আওতা  রাখা হেলা। 

অিভ  মাঃ আকরাম িময়ার নামীয় এফিডআর াংক িহসাব স হ: 

িমক 
নং 

িহসাব নাম িহসাব নং াংক ও াংক শাখা 

১ মাঃ আকরাম িময়া ৬১১৮-০১-০০১০৬৩৭ বিসক াংক িলঃ, মা য়াইল শাখা, ঢাকা। 
২ মাঃ আকরাম িময়া ৬১১৮-০১-০০১০৬৪২ বিসক াংক িলঃ, মা য়াইল শাখা, ঢাকা। 
৩ মাঃ আকরাম িময়া ৬১১৮-০১-০০১০৬৫৮ বিসক াংক িলঃ, মা য়াইল শাখা, ঢাকা। 
৪ মাঃ আকরাম িময়া ৬১১৮-০১-০০১০৬৬৩ বিসক াংক িলঃ, মা য়াইল শাখা, ঢাকা। 
৫ মাঃ আকরাম িময়া ৬১১৮-০১-০০১০৬৭৯ বিসক াংক িলঃ, মা য়াইল শাখা, ঢাকা। 

এত ারা তফিসেল বিণত াংকস েহর ব াপনা পিরচালক/ ব াপকগণেক এই মেম আরও আেদশ দান করা হল য, উপের বিণত াংক িহসাবস েহর 
উপর অব করণ (Freezeing) আেদশ কাযকর থাকা অব ায় অথ অব  (Freeze) িহসাব এ জমা করা যােব িক  কান অব ােতই উে ালন করা 
যােব না। 

মে া িবেশষ মামলা নং-৯৭/২০২১ 

আদালেতর নামঃ মাননীয় মহানগর দায়রা জজ ও মহানগর িসিনয়র শাল জজ আদালত, ঢাকা। 

: ০১। মে া িবেশষ মামলা নং-৯৭/২০২১। 
 ০২। ন িত দমন কিমশন িজ আর নং-৬৪/২০২১। 
 ০৩। দক, সেজকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-০৮(০৬)২০২১। 
আেদশ ন র: ১০, তািরখ: ১৭/০৫/২০২২। 

আইন ও ধারা: ন িত দমন কিমশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) এবং মািনল ািরং িতেরাধ আইন, ২০১২ এর ৪(২)(৩) ধারা। 

বাদীঃ জনাব মাছাঃ আজেমরী খানম, সহকারী পিরচালক ও তদ কারী কমকতা, ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা। 

আসামীর নাম ও ণা  কানাঃ মাসা ৎ ইসরাত জাহান (এনআইিড ন র: ২৬৯৭৬৮৮৪৯১৪৩৫), ামী: জনাব মাঃ মিজ র রহমান, ায়ী কানা: াম ও 
ডাকঘর-বড় ডািলমা, উপেজলা-বাউফল, জলা-প য়াখালী; বতমান কানা: াট নং: এ-৫, িবি ং নং-১, কয়ারী নগর, ৩৬৪, খ কার রাড, রাইন, ঢাকা। 



মাননীয় আদালেতর আেদশ: ন িত দমন কিমশন িবিধমালা ২০০৭ (সংেশািধত-২০১৯) এর ১৮ িবিধ অ যায়ী িন বিণত াবর স দ াক (Attached) 

এবং াংক িহসাবস হ অব  (Freeze) করা হল। 

াবর স েদর িববরণ: 

িমক 
নং 

স েদর 
ধরন 

াবর স েদর িববরণ পিরমাণ যাচাইকােল া   
(টাকায়) 

১ াট ঢাকা জলার াম র থানার রাইন মৗজায় কয়ারী নগর এ াপাট া  
েজ  এর িবি ং নং ১, াট নং-এ-৫ জিমসহ ১১৬৫ বগ ট এর ১/২ 

(অেধক) অংশ, তািরখ/সময়: ১৪/১০/২০১৫। 

জিমসহ ৫৮৩ বগ ট ১৭,০৬,০০০/- 

২ াট ঢাকা জলার াম র থানার রাইন মৗজায় কয়ারী নগর এ াপাট া  
েজ  এ িবি ং নং ৭ এ াট নং-ই-৪, তািরখ/সময়: ১৩/২/২০১২। 

জিমসহ ১০১৬ বগ ট ৩০,৪৮,০০০/- 

৩ াট ঢাকা জলার াম র থানার রাইন মৗজায় কয়ারী নগর এ াপাট া  
েজ  এ িবি ং নং ৭ এ াট নং-এফ-৪, তািরখ/সময়: ১৩/২/২০১২। 

জিমসহ ১০৬৯ বগ ট ৩৪,০৭,০০০/- 

৪ জিম নারায়ণগ  জলার ফ া থানায় ইঘর মৗজায় ৩.৭০ শতাংশ জিম, 
দিলল নং-১৩৪২৬, তািরখ/সময়: ২৮/১২/২০১৪। 

৩.৭০ শতাংশ ১৯,৪৭,৮৩০/- 

৫ জিম ি গ  জলার লৗহজং থানার মাইজগ  মৗজায় ১০ শতাংশ জিম, 
দিলল নং-১৯৮৪, তািরখ/সময়: ১৩/৮/২০১৪। 

১০ শতাংশ ৪,৫০,৮৬৩/- 

৬ জিম প য়াখালী জলার বাউফল থানার ওয়ােডল মৗজায় ০.২৩০ শতাংশ জিম, 
দিলল নং- ৩৭৯৪, তািরখ/সময়: ০৬/৬/১৯৯৩। 

২.৩০ শতাংশ ২০,০০০/- 

৭ জিম প য়াখালী জলার বাউফল থানার বড় ডািলম মৗজায় ২৮ শতাংশ জিম, 
দিলল নং- ৪৮৭১, তািরখ/সময়: ২৩/৭/২০১৫। 

২৮ শতাংশ ২,০০,০০০/- 

এত ারা জলা রিজ ার, রিজে শন কমে , তজগ ও, ঢাকা এবং জলা রিজ ার, নারায়ণগ / ি গ /প য়াখালীেক এই মেম আেদশ দান করা হল 
য, বিণত াবর স দ এর উপর াকােদশ (Attachment) আেদশ কাযকর থাকা অব ায় াক ত াবর স দ কান অব ােতই হ া র/িবিনময় 

করা যােব না। 
অ াবর স দ ( াংক িহসাবস হ): 

:
নং 

াংেকর নাম শাখা িহসাব নং িহসােবর নাম িহসােবর ধরণ বতমান 
অব া 

১ াংক এিশয়া যা াবাড়ী ১৫২৩৪০০০৫৪৮ মাসা ৎ ইসরাত জাহান স য়ী ব  
২ বালী াংক ধালাইপাড় ০৩২১৯০১১১৩০৭৭ মসাস জ এম ড ই ার াশনাল চলিত িহসাব ব  
৩ বালী াংক হােটল ওসমানী 

ই ার াশনাল 
৩৬৫১৯০১৭০৯৪ মসাস জ এম ড ই ার াশনাল চলিত িহসাব ব  

এত ারা বিণত াংকস েহর ব াপনা পিরচালক/ ব াপকেক এই মেম আরও আেদশ দান করা হল য, উ  িহসাব স েহর উপর অব করণ 
(Freezeing) আেদশ কাযকর থাকা অব ায় অথ অব করণ (Freeze) িহসাব স েহ জমা করা যােব িক  কান অব ােতই উ েলান করা যােব না। 

মে া িবেশষ মামলা নং-১৭২/২০২০ 

আদালেতর নামঃ মাননীয় মহানগর দায়রা জজ ও মহানগর িসিনয়র শাল জজ আদালত, ঢাকা। 

: ০১। মে া িবেশষ মামলা নং-১৭২/২০২০। 
 ০২। ন িত দমন কিমশন িজ আর নং-১০১/২০২০। 
 ০৩। দক, সেজকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-০৯(১১)২০২০। 
আেদশ ন র: ২৬, তািরখ: ১৭/০৫/২০২২। 

আইন ও ধারা: ন িত দমন কিমশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) এবং মািনল ািরং িতেরাধ আইন, ২০১২ এর ৪(২)(৩) ধারা। 

বাদীঃ জনাব মাঃ সালাহউি ন, উপপিরচালক ও তদ কারী কমকতা, ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা। 

আসামীর নাম ও ণা  কানাঃ জসিমন ধান (Jasmin Prodhan), িপতা- িজ র রহমান, মাতা-আিমনা বগম, ায়ী কানা: সািকন- সানাকা া, 
ডাকঘর-িশবনগর, থানা- মঘনা, জলা- িম া, বতমান কানা: বািড় নং ১/িব, রাড নং-১৬/এ, লশান-১, ঢাকা। 



মাননীয় আদালেতর আেদশঃ ন িত দমন কিমশন িবিধমালা ২০০৭ এর ১৮ (সংেশািধত) িবিধ অ যায়ী িনে র তফিসেল বিণত াবর স দ াক 

(Attach) এবং অ াবর স দস হ অব  (Freeze) করা হল। 

(ক) াবর স েদর ত ািদ: 

.
নং 

িহতার নাম দাতার নাম মৗজা দিলেলর 
িত ও 

স ি র 
পিরমান 

দিলল  দিলল 
নং/তািরখ 

স ি র তফিসল 

১. 
 

িজয়াসিমন ধান, িপতা: 
িজ র রহমান, ামী 

: মা: সিলম খান, কানা: 
াম: হািজ বাড়ী সানা 

কা া, ডাকঘর: িশবনগর 
৩৫১৫, থানা: মঘনা, 
জলা; িম া জাতীয় 

পিরিচিত ন র: 
৫৫৫৪৮১৬৬০২ 

মা: আ র র াক, 
িপতা: ত সমর 
আলী হাওলাদার, 

কানা: 
াম:গেরায়া, 

ডাকঘর: ডা ড া, 
থানা: ডা ড া, জলা 
শিরয়ত র জাতীয় 
পিরিচিত নং- 
(১৯৬২)২৬৯ 
৪৮০৭৬০৫৮৬০ ও 
অ া  

জলা-ঢাকা, 
থানা ও সাব 
রিজ: 

অিফস: 
বা া, 
ইউিনয়ন: 

মনী অধীন 
মৗজা: বড় 

কাঠািলয়া। 

সাব কবলা 
০.০৬৬০ 

অ তাংশ বা 
ানীয় মােপ 
৪ (চার) 
কাঠা 

১৪,৫০,০০০ বা া সাব 
রিজি  

অিফেসর 
দিলল নং 
৯৫২৮, 
তািরখ: 
০১/১০/২০১
৯ 

িসএসেজএল নং- ২৯৫, 
এসএেজএল নং ১১৭, 
আরএসেজএল নং ২৪, ঢাকা 
িস  জিরেপ জএল নং ০৭ 
খিতয়ান: িসএস ১৫০ নং, 
এসএ ৩১৯ নং, আরএস 
৩২৮ নং, ঢাকা িস  জিরেপ 
১১৩৬ নং নাম জারী 
খিতয়ান নং ৪৯৮৫ এবং 
নাম জারী জান নং ১২১/৯ 
দাগ: িসএস ও এসএ ৩০৪ 
নং, আরএস ১৫৩২ নং, 
ঢাকা িস  জিরেপ ১৮৪৫৬, 
১৮৪৫৭ নং দােগ মাট 
জিমর কােত 
০.০৬৬.অ তাংশ অ  
দািলল ারা সাব িবি ত। 

২. িজয়াসিমন ধান, িপতা: 
িজ র রহমান, ামী 

: মা: সিলম খান, কানা: 
াম: হািজ বাড়ী সানা 

কা া, ডাকঘর: িশবনগর 
৩৫১৫, থানা: মঘনা, 
জলা; িম া জাতীয় 

পিরিচিত ন র: 
৫৫৫৪৮১৬৬০২ 

 মৗজা- 
রচর, 

মঘনা, 
িম া 

৫.০০ 
শতাংশ িভ  

১,৫৫,০০০ মঘনা সাব 
রিজি  

অিফেসর 
দিলল নং 
৮১৮, 
তািরখ: 
০৫/০৩/২০১
৮ 

এস এ দাগ নং ৯৬১ িবএস 
১৫০৪, িসএস ৯৭৪, আরএস 
৩৭১১, ৩৭১২, িবএস দাগ 
নং ৬৮৪৬ 

৩. িজয়াসিমন ধান, িপতা: 
িজ র রহমান, ামী 

: মা: সিলম খান, কানা: 
াম: হািজ বাড়ী সানা 

কা া, ডাকঘর: িশবনগর 
৩৫১৫, থানা: মঘনা, 
জলা; িম া জাতীয় 

পিরিচিত ন র: 
৫৫৫৪৮১৬৬০২ 

 মৗজা- 
রচর, 

মঘনা, 
িম া 

৩.০০ 
শতাংশ িভ  

৩,৪৫,০০০ মঘনা সাব 
রিজি  

অিফেসর 
দিলল নং 
৩৯৩৭, 
তািরখ: 
২৮/১১/২০১
৮ 

এসএ খিতয়ান নং ১৩৬২, 
িবএস ১৫০৪, িবএস দাগ-
৬৮৪৩ 

  

এত ারা জলা রিজ ার, ঢাকা/ িম া এবং সাব- রিজ ার, বা া, ঢাকা, সাব- রিজ ার, মঘনা, জলা- িম ােক এই মেম আেদশ দান করা 
হল য, তফিসল  এ বিণত াবর স দ এর উপর াকােদশ (Attachment) আেদশ কাযকর থাকা অব ায় াক ত াবর স দ কান অব ােতই 
হ া র/িবিনময় করা যােব না। 

(খ) অ াবর স েদর ( াংক িহসাব) ত ািদ: 

.নং াংেকর নাম শাখার নাম িহসােবর নাম িহসাব ন র ন, ২০২০ পয  
ি িত 



১ িমউ য়াল া  াংক িল: - JW Leelabali ০০৭৪-০২১০০০৩৭১৯ ০.০০ 
২ ইউনাইেট কমািশয়াল াংক িল: - JW Leelabali ০৯৫২১০১০০০০১০৩৬৩ ০.০০ 
৩ সাউথ ই  াংক িল: - JW Leelabali ০০৯২-১১১০০০০০৩৮৮ ৩,৭৬৩.০০ 
৪ ঢাকা াংক িল: - JW Leelabali ২২৩১০০০০১১৫২৩ ৩৫,৫৮৩.০০ 
৫ ইউনাইেট কমািশয়াল াংক িল: - Jasmin Prodhan  ০৯৫৩২০৯০০০০০০৬৯৫ ৫,১২৮.০০ 
৬ িস  াংক িল: - Jasmin Prodhan ২৭০১৫৪৭৭৮৬০০১ ৯৫৩.০০ 
৭ ই াণ াংক িল: - Jasmin Prodhan ১০৪১৪৩০২২৮২৫৮ ২,৫৮৭ 

এত ারা অ াবর স েদর আেদেশ বিণত াংক স েহর ব াপনা পিরচালক/ ােনজারগণেক এই মেম আরও আেদশ দান করা হল য, উ  িহসাব 
স েহর উপর অব করণ (Freezeing) আেদশ কাযকর থাকা অব ায় অথ অব  (Freeze) িহসাব স েহ জমা করা যােব িক  কান অব ােতই 
উে ালন করা যােব না। 

িবেশষ মামলা নং-০৯/২০২১ 

আদালেতর নামঃ িব  মহানগর িসিনয়র শাল জজ আদালত, লনা। 

:  িবেশষ মামলা নং-০৯/২০২১। 
 

আেদশ ন র: ১১, তািরখ: ২৬/০৫/২০২২। 

আইন ও ধারা: ন িত দমন কিমশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) সহ মািনল ািরং িতেরাধ আইন, ২০১২ এর ৪(১) ও ৪ (২)। 

বাদীঃ জনাব মাঃ আব ল ওয়া দ, উপপিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, লনা ও তদ কারী কমকতা। 

আসামীর নাম ও ণা  কানাঃ লতানা রািজয়া পা ল (Sultana Razia Parul), এনআইিড নং-৪১৫১০৮৫২০৮, ামী শখ আ  বকর িসি ক, 
ায়ী কানা: াম- লকা  উ র পাড়া, লকা  বাজার, বােগরহাট সদর, বােগরহাট; বতমান কানা: ১৪২/১, সানাডা া আ/এ, রাড নং-১০, লনা। 

মাননীয় আদালেতর আেদশ: িন বিণত তফিসেলর ১ ও ২ ন র িমেকর জিম ােকর আেদশ দয়া গল এবং াংক একাউ  যা ৩ ও ৪ ন র িমেকর উহা 
Freeze এর আেদশ দয়া গল। তদা যায়ী েয়াজনীয় কায ম হেণর িনিম  আেদেশর অ িলিপ তদ কারী কমকতাসহ সংি  ক প  বরাবর রণ 
করা হাক। 

আসািম লতানা রািজয়া পা েলর নামীয় াবর ও অ াবর স েদর িববরণ িন প: 

:নং স েদর অব ান াবর ও অ াবর স েদর িববরণ ও পিরমাণ যার নােম অিজত 
১ লনা মে াপিলটন 

এলাকা। 
লনা সদর সাব রিজি  অিফেসর দিলল নং-২৭৭২, তািরখ: ২১/১০/২০০২ ি . েল 
য় ত লনা মহানগর  সানাডা া আবািসক এলাকা-১, রাড নং-১০ এর ৫ কাঠা 

আয়তেনর ট নং-১৪২ (খিতয়ান নং-িডিপ ৬১৫০, হাল-১০৮৩ এবং দাগ নং-২৬৫) 
এবং তদউপিরি ত ৫ তলা ভবন। 

আসািম লতানা রািজয়া 
পা ল এর নােম। 

২ লনা মে াপিলটন 
এলাকা। 

দৗলত র ( লনা) সাব- রিজি  অিফেসর দিলল নং-২৭৬০, তািরখ: ২৬/১০/২০০৩ 
ি : েল য় ত লনা মে াপিলটন এলাকার দৗলত র থানার পাবলা মৗজার 
বািণিজ ক কাম আবািসক ট নং-এন-২৬ এর ৪.৫০ কাঠা খািল জিম। 

আসািম লতানা রািজয়া 
পা ল এর নােম। 

৩ জনতা াংক িলঃ, 
কিডএ িবি ং শাখা, 
লনা। 

স য়ী িহসাব নং-০০২৭০৩১০০৮৬৪৬৬ আসািম লতানা রািজয়া 
পা ল এর নােম। 

৪ লংকা বাংলা ফাই া  
িল:, লনা শাখা, লনা। 

িহসাব নং-০০১৮৩১১০০০০০১২০ আসািম লতানা রািজয়া 
পা ল এর নােম। 

িবেশষ মামলা নং-০২/২০২২ 

আদালেতর নামঃ িব  িসিনয়র শাল জজ আদালত, িসেলট। 

:  িবেশষ মামলা নং-০২/২০২২। 
আেদশ ন র: ০২, তািরখ: ১৯/০৫/২০২২। 

আইন ও ধারা: ন িত দমন কিমশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) এবং ন িত দমন কিমশন িবিধমালা, ২০০৭ (সংেশািধত-২০১৯) এর ১৮ িবিধ। 



বাদীঃ জনাব মা: ইসমাইল হােসন, তদ কারী কমকতা ও সােবক সহকারী পিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, িসেলট; বতমােন 
সহকারী পিরচালক (মািনল ািরং), ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা। 

আসামীর নাম ও ণা  কানাঃ সয়দ সােজ র রহমান, িলশ পিরদশক (িবিপ নং-৬৮৯৩০৯৪৮৯৩, নামগ  জলা িলশ লাইন, নামগ , িপতা: ত 
সয়দ খিল র রহমান (মাি  িময়া), পা ল এ িসভ, হাি ং নং-৮৪৮, াম: মৗলভীপাড়া (উ র), থানা ও জলা: া ণবািড়য়া। 

মাননীয় আদালেতর আেদশঃ ন িত দমন কিমশন িবিধমালা, ২০০৭ (সংেশািধত-২০১৯) এর ১৮ িবিধ অ যায়ী িনে র তপসীেল বিণত াবর স ি  স হ 
াক (Attach) করা হল। 

াবর স ি র তপসীল 

িমক 
নং 

স েদর িববরণ স েদর অব ান পিরমান  

১ পা ল এ িসভ নামীয় ভবেনর ২য় তলার াট নং এ-৪ জলা, থানা ও সাব- রিজি  
া ণবািড়য়া সদর এর া ণবািড়য়া 
মৗজার মৗলভী পাড়া মহ ার জ.এল 

নং সােবক ৫৭৪, হাল ৭১, খািরজী 
১৭৮৬/১ নং খিতয়ান জাত ৬৩৭৩ 
নং হাল জিরপ িবএস ২৫০৩ নং 
খিতয়ান, সােবক দাগ নং ১৬৮৬, 
১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৬, হাল িবএস দাগ 
নং ২৫৫১ ও ২৫৪৮ এ িনিমত ভবন 
পা ল এ িসভ, হাি ং নং ৮৪৮, 
াম: মৗলভীপাড়া (উ র), পা: 
া ণবািড়য়া সদর, থানা ও জলা: 
া ণবািড়য়া। 

িত  
ােটর 

সাইজ 
আ মািনক 
১১৩৫ য়ার 
িফট। 

িত  ােটর 
আ মািনক  
২০,০০,০০০/- টাকা। 

২ পা ল এ িসভ নামীয় ভবেনর ৩য় তলার াট নং িব-২ 
ও িব-৪ 

৩ পা ল এ িসভ নামীয় ভবেনর ৪থ তলার াট নং িস-১, 
িস-২ ও িস-৩ 

৪ পা ল এ িসভ নামীয় ভবেনর ৬  তলার াট নং ই-১ 
৫ পা ল এ িসভ নামীয় ভবেনর ৭ম তলার াট নং এফ-

৩ ও এফ-৪ 
৬ পা ল এ িসভ নামীয় ভবেনর ৯ম তলার াট নং 

এইচ-৪ 
৭ পা ল এ িসভ নামীয় ভবেনর ১০ম তলার াট নং 

আই-১ ও আই-২ 

 

এত ারা ১) সহকারী কিমশনার ( িম), া ণবািড়য়া সদর, জলা: া ণবািড়য়া; ২) সাব রিজ ার, সদর সাব- রিজ ার অিফস, া ণবািড়য়া সদর, জলা: 
া ণবািড়য়া ক এই মেম আেদশ দান হল য, তপসীেল বিণত াবর স দ এর উপর াকােদশ (Attachment) আেদশ কাযকর থাকা অব ায় 
াক ত াবর স দ কান অব ােতই হ া র/িবিনময় করা যােব না। 

শাল মামলা নং-১২/২০১৯ 

আদালেতর নামঃ িব  িসিনয়র শাল জজ আদালত, িম া। 

:  শাল মামলা নং-১২/২০১৯। 
আেদশ ন র: ১৩, তািরখ: ১৯/১০/২০২১। 

আইন ও ধারা: ন িত দমন কিমশন িবিধমালা ২০০৭ এর ১৮ িবিধ/মািনল ািরং িতেরাধ আইন, ২০১২ এর ১৪ ধারা। 

বাদীঃ জনাব আহামদ ফরহাদ হােসন, উপ-সহকারী পিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, িম া। 

আসামীর নাম ও ণা  কানাঃ িমেসস ছািলমা বগম, ামী- সয়দ মাহ র রহমান, ায়ী কানা-রাজীয়া িভলা, ২৪২ ছাটরা, িম া, বতমান কানা-
ায়ন, ৪৬৬/৩১৩ (ক), িডিস রাড, ছাটরা, থানা- কাতয়ালী, জলা- িম া ও তার পা রা। 

মাননীয় আদালেতর আেদশ: িম া ধান ডাকঘের পিরচািলত িতন বছর ময়াদী এফিড-৭৭০৪০ নং আমানত িহসাব, াইেভট কার ঢাকা মে া-গ-১৯-৪৬৯৬ 
এবং িন বিণত তপিছেলা  স ি স হ কাথাও হ া র বা লনেদন বা দায়  করণ িনিষ  করা হল। 

াক ত স েদর িববরণ: 

(ক) সহকারী পা মা ার জনােরল কাম পা  মা ার (১ম ণী), িম া ধান ডাকঘর, িম ায় আসামী িমেসস ছািলমা বগম এর নােম িম া ধান 
ডাকঘের পিরচািলত িন বিণত অব  (Freez) িহসাব। 



(১) S B-2 (s) thick এর এক  লজার বিহ নং- ১৭৮(H.O) এক  যােত ১৪৫ নং পাতায় আসামী িমেসস ছািলমা বগম, ামী- সয়দ মাহ র রহমান, 
কানা- ায়ন, ৪৬৬/৩১৩ (ক), িডিস রাড, ছাটরা, থানা- কাতয়ালী, জলা- িম া এর নােম িতন বছর ময়াদী আমানত এর িহসাব নং- এফ িড-৭৭০৪০। 

উ  িহসােব সবেশষ ৩১/০৮/২০২০ ি : তািরখ পয  দশ ল  টাকা জমা রেয়েছ।  

(খ) িব আর  এ, মে া সােকল,-১, িমর র-১৩, ঢাকা হেত আসামী িমেসস ছািলমা বগম িনজ নােম য় ত অব  (Freez)/ াক ত (attach) গাড়ী:  

(১) িমেসস ছািলমা বগম, ামী- জনাব সয়দ মাহ র রহমান, ায়ী কানা- রাজীয়া িভলা, ২৪২ ছাটরা, িম া, বতমান কানা- ায়ন, ৪৬৬/৩১৩ ক, 

িডিস রাড, ছাটরা, থানা- কাতয়ালী, জলা- িম ার নামীয় ি গত াইেভট কার নং- ঢাকা মে া গ-১৯-৪৬৯৬, যার ইি ন নং-1NZ-A475018 এবং 

চিচস নং-NZT 240-0024974 । 

(গ) িম া জলার সদর সাব- রিজি  অিফেসর আওতাধীন াক ত (attach) স েদর িববরণঃ 

িমক 
নং 

স েদর অব ান স েদর িববরণ ও পিরমান ম  

১. ায়ন, হাি  নং- ৪৬৬/৩১৩ (ক), 
িডিস রাড, ছাটরা, দাগ নং- ৩৬, 
জএল ২৯২, থানা- কাতয়ালী, জলা- 
িম া 

িম া জলার সদর সাব- রিজি  
অিফেসর দিলল নং- ১৮৩৯ তাং-
০২/০৫/১৯৯৩ ইং েল ০৭ শতক 
জিমসহ উ  িমেত িনিমত ৬ (ছয়) 
তলা িবিশ  ভবন 

িনজ নােম। ইেতামে  উ  ভবন হেত পা েদর নােম 
িতন  াট হবা ঘাষণা প / দানপ  েল হ া র 
কেরন। 

২. ায়ন, হাি  নং- ৪৬৬/৩১৩ (ক), 
িডিস রাড, ছাটরা, দাগ নং- ৩৬, 
জএল ২৯২, থানা- কাতয়ালী, জলা- 
িম া িনিমত ৬ (ছয়) তলা িবিশ  

ভবেনর ২য় তালায় অবি ত ২৪,০০০ 
বগ েটর াট। 

িম া জলার সদর সাব- রিজি  
অিফেসর দিলল নং- ৫৭১৫, তাং- 
২৪/০৭/২০১৯ ইং েল .০১১০ একর 
বািড় িমসহ ২৪০০ বগ েটর ২  

াট। 

মেয় সয়দা সািমনা রহমান িপতা- জনাব সয়দ মাহ র 
রহমান, মাতা- িমেসস ছািলমা বগম, ামী-আদনান 
রহমান, ায়ী কানা+ বতমান কানা- অ ন, ১৩০৮ 
রইসেকাস, মিফজ  উি ন সড়ক, থানা- কাতয়ালী, 
জলা- িম া হবা ঘাষণা প  েল হ া র কেরন। 

৩. ায়ন, হাি  নং- ৪৬৬/৩১৩ (ক), 
িডিস রাড, ছাটরা, দাগ নং- ৩৬, 
জএল ২৯২, থানা- কাতয়ালী, জলা- 
িম া িনিমত ৬ (ছয়) তলা িবিশ  

ভবেনর ৩য় তালায় 

িম া জলার সদর সাব- রিজি  
অিফেসর দিলল নং- ৫৭১৮, তাং- 
২৪/০৭/২০১৯ ইং েল .০১১০ একর 
বািড় িমসহ ২৪০০ বগ েটর ২  

াট। 

ছেল সয়দ সাই ন রহমান, িপতা- জনাব সয়দ মাহ র 
রহমান, ায়ী কানা- রাজীয়া িভলা, ২৪২ ছাটরা, 
িসিমটারী রাড, িম া, বতমান কানা- ায়ন, 
৪৬৬/৩১৩ (ক), িডিস রাড, ছাটরা, থানা- কাতয়ালী, 
জলা- িম া হবা ঘাষণা প  েল হ া র কেরন। 

৪. ায়ন, হাি  নং- ৪৬৬/৩১৩ (ক), 
িডিস রাড, ছাটরা, দাগ নং- ৩৬, 
জএল ২৯২, থানা- কাতয়ালী, জলা- 
িম া িনিমত ৬ (ছয়) তলা িবিশ  

ভবেনর ৪থ তালায় 

িম া জলার সদর সাব- রিজি  
অিফেসর দিলল নং- ৫৭১৯, তাং- 
২৪/০৭/২০১৯ ইং েল .০১১০ একর 
বািড় িমসহ ২৪০০ বগ েটর িতন  

াট। 

ছেল সয়দ সাই ন রহমান, িপতা- জনাব সয়দ মাহ র 
রহমান, ায়ী কানা- রাজীয়া িভলা, ২৪২ ছাটরা, 
িসিমটারী রাড, িম া, বতমান কানা- ায়ন, 
৪৬৬/৩১৩ (ক), িডিস রাড, ছাটরা, থানা- কাতয়ালী, 
জলা- িম া হবা ঘাষণা প  েল হ া র কেরন। 

৫. ায়ন, হাি  নং- ৪৬৬/৩১৩ (ক), 
িডিস রাড, ছাটরা, দাগ নং- ৩৬, 
জএল ২৯২, থানা- কাতয়ালী, জলা- 
িম া িনিমত ৬ (ছয়) তলা িবিশ  

ভবেনর ৫ম তালায় 

িম া জলার সদর সাব- রিজি  
অিফেসর দিলল নং- ৫৭১৬, তাং- 
২৪/০৭/২০১৯ ইং েল .০০৫৫ একর 
বািড় িমসহ ১২০০ বগ ট এক  

াট। 

িমেসস সািফয়া খা ন, ামী-মর ম িমজা র রহমান, 
ায়ী কানা- ছাটরা, িসিমটারী রাড, িম া 

৬. রাদ র হাউিজং এে ট, ট নং- ০১, 
ক-িব, সকশন-১, জএল-২৩৯, 

খিতয়ান নং- ৪৬৯/৮৩৫, থানা- 
কাতয়ালী, জলা- িম া 

িম া জলার সদর সাব- রিজি  
অিফেসর দিলল নং- ৭৫৫৮ তাং- 
১৪/১০/২০০৮ ইং েল ৭.৫০ কাঠার 

ট। 

িনজ নােম 

 (ঘ) বা া, সাব- রিজি  অিফস, ঢাকার আওতাধীন াক ত (attached) স দঃ 

িমক 
নং 

স েদর অব ান স েদর িববরণ ও পিরমান ম  

১ ই ওেয়  াপার জ (বাংলােদশ) িলঃ‘র 
ব রা বািরধারা কে  ক-এন, ট নং- 
২৪১৭, দাগ নং- িসএস ও এস, এ ১০১৫, 
আরএস-২৭৭৮,২৭৮১, মৗজা- কা ল িদয়া, 
থানা- ভােটরা, িডএমিপ, ঢাকা। 

বা া, সাব- রিজি  অিফস, ঢাকার দিলল নং- ৯৮৪৯, তািরখ-
১৭/১১/২০১৪ ি : েল ই ওেয়  াপার জ (বাংলােদশ) াইেভট 
িলঃ’ হেত য় ত ০৫ কাঠার ট যার দাগ নং- িসএস ও এস, এ 
১০১৫, আরএস- ২৭৭৮,২৭৮১, মৗজা- কা ল িদয়া। 

িনজ নােম 



 াক ত িম া ধান ডাকঘের পিরচািলত িতন বছর ময়াদী এফিড-৭৭০৪০ নং আমানত িহসাব, াইেভট কার ঢাকা মে া-গ-১৯-৪৬৯৬ এবং াক ত 
স ি স হ যােত অ  হ া র, লনেদন বা দায়  করেত না পাের স জ  অ  াকােদেশর অ িলিপ সহকারী পা  মা ার জনােরল কাম পা  মা ার, 

িম া ধান ডাকঘর, িম া, পিরচালক, িব আর  এ, মে া সােকল-১, িমর র-১৩, ঢাকা এবং সাব- রিজ ার, সদর সাব- রিজ ার অিফস, িম া এবং 
সাব- রিজ ার, বা া, ঢাকা বরাবের রণ করা হাক। আেদশ  কিমশেনর েয় িব ি  আকাের িলিপব  েম দরখাে র সােথ উে িখত স ি র কা  

ােন ায়ীভােব সং  বক অিত স র অ াদালতেক অবিহত করা হাক। 

উ  াক কােয েয়াজনীয় সহেযাগীতা করার জ  আেদেশর অ িলিপ ন িত দমন কিমশন িবিধমালা, ২০০৭ এর ১৮ক(২)(১)(চ) মাতােবক ১। সিচব, 
ন িত দমন কিমশন, বাংলােদশ, ঢাকা, ২। জলা শাসক, িম া/ঢাকা, ৩। িলশ পার, িম া/ঢাকা, ৪। জলা রিজ ার, িম া/ঢাকা, ৫। অিফসার 

ইনচাজ, কাতয়ালী থানা, িম া/ করানীগ  থানা, ঢাকা বরাবের রণ করা হাক। 

শাল মামলা নং-১১/২০১৯ 

আদালেতর নামঃ িব  িসিনয়র শাল জজ আদালত, িম া। 
: ০১। শাল মামলা নং-১১/২০১৯। 

আেদশ ন র: ১২, তািরখ: ১৯/১০/২০২১। 
আইন ও ধারা: ২০০৭ এর ১৮িবিধ/মািনল ািরং িতেরাধ আইন, ২০১২ এর ১৪ ধারা।  

বাদীঃ জনাব আহামদ ফরহাদ হােসন, উপসহকারী পিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, িম া ও তদ কারী কমকতা। 

আসামীর নাম ও ণা  কানাঃ সয়দ মাহ র রহমান, সােবক অিফসার ইনচাজ, মতলব উ র থানা, চ দ র, বতমােন- বতমােন সহকারী িলশ পার, নৗ-
িলশ, চ াম, িপতা- ত সয়দ িমজা র রহমান, ায়ী কানা- রাজীয়া িভলা, ২৪২ ছাটরা, িম া, বতমান কানা- ায়ন, ৪৬৬/৩১৩ (ক), িডিস 

রাড, ছাটরা, থানা- কাতয়ালী, জলা- িম া ও তার পা রা। 

মাননীয় আদালেতর আেদশ: িম া ধান ডাকঘের পিরচািলত ০৪  িতন বছর ময়াদী আমানত (এফিড নং- ৭৮১২৩, এফিড নং- ৭৮১২৪, এফিড নং- 
৭৬৫০৮, এফিড নং- ৭৭০৩৯) নং িহসাব এবং িন প তপিছেলা  স ি  কাথাও হ া র বা লনেদন বা দায়  করণ িনিষ  করা হল। 

অ াবর স েদর িববরণ: 

 (১) িম া ধান ডাকঘর, িম ার S B-1(H O) এর লজার বিহ নং-১৮১ এর ৪ নং ায় জনাব সয়দ সায়মন রহমান, িপতা- সয়দ মাহ র রহমান, 
কানা- ায়ন, ৪৬৬/৩১৩ (ক), িডিস রাড, ছাটরা, থানা- কাতয়ালী, জলা- িম া এর নােম িতন বছর ময়াদী আমানত এর িহসাব নং- এফ িড- 

৭৮১২৩, যা তার িপতা- সয়দ মহ র রহমানেক নিমনী নং- ৬০২৯০, ১০০% নিমনী করা হেয়েছ। উ  িহসােব সবেশষ ২৯/০৯/২০২০ ি : তািরখ পয  দশ 
ল  টাকা জমা রেয়েছ। 

(২) িম া ধান ডাকঘর, িম ার S B-1(H O) এর লজার বিহ নং-১৮১ এর ৪ নং ায় জনাব সয়দা সািমনা রহমান, ামী- আদনান মাহ দ, বতমান 
কানা- অ ণ রউসেকাস, মিফজ উি ন সড়ক, থানা- কােতায়ালী, জলা- িম া এর নােম িতন বছর ময়াদী আমানত এর িহসাব নং- এফ িড- ৭৮১২৪ যা 

িপতা- সয়দ মাহ র রহমানেক নিমনী নং- ৬০২৯১, ১০০% নিমনী করা হেয়েছ। উ  িহসােব সবেশষ ৩১/০৮/২০২০ ি : তািরখ পয  দশ ল  টাকা জমা 
রেয়েছ। 

(৩) িম া ধান ডাকঘর, িম ার S B-1(H O) এর এক  লজার বিহ নং-১৯১ (S.O) এর ৩৩ নং ায় জনাব সয়দ সাই র রহমান, িপতা- মাহ র 
রহমান, কানা- ায়ন, ৪৬৬/৩১৩ (ক), িডিস রাড, ছাটরা, থানা- কাতয়ালী, জলা- িম া এর নােম িতন বছর ময়াদী আমানত এর িহসাব নং- এফ 
িড- ৭৬৫০৮, নাবালেকর িহসােব তার িপতা সয়দ মাহ র রহমান লনেদন কেরন, উ  িহসােব সবেশষ ২৯/০৯/২০২০ ি : তািরখ পয  দশ ল  টাকা জমা 
রেয়েছ। 

(৪) িম া ধান ডাকঘর, িম ার S B-2(S) thick এর এক  লজার বিহ নং- ১৯১ (H.O) ত বিণত আসামী সয়দ মাহ র রহমান, িপতা- সয়দ 
িমজা র রহমান, কানা- ায়ন, ৪৬৬/৩১৩ (ক), িডিস রাড, ছাটরা, থানা- কাতয়ালী, জলা- িম া এর িনজ নােম িতন বছর ময়াদী আমানত এর 
িহসাব নং- এফ িড- ৭৭০৩৯। উ  িহসােব সবেশষ ০১/১০/২০২০ ি : তািরখ পয  দশ ল  টাকা জমা রেয়েছ। 

াবর স েদর িববরণ: 

(১) আসামী সয়দ মাহ র রহমান ক ক িনজ নােম করািনগ  দি ণ সাব- রিজি  অিফস ঢাকা এর দিলল নং- ৭০৪৫, তাং- ০৪/০৯/২০১৯ েল 
৫৭,৭৫,০০০.০০/- টাকায় য় ত ট যা ব রা িরভারিভউ ক , থানা- করানীগ , জলা- ঢাকার িবরবাৈগর মৗজাি ত ট নং- ৬০৮০, ক- িড, জিমর 
পিরমান- ৫ কাঠা। 



াক ত িম া ধান ডাকঘের পিরচািলত িতন বছর ময়াদী আমানত এর িহসাব নং- এফিড-৭৮১২৩, এফিড-৭৮১২৪, এফিড- ৭৬৫০৮, এফিড- ৭৭০৩৯ 
এবং াক িত স ি  যােত অ  হ া র, লনেদন বা দায়  করেত না পাের স জ  অ  াকােদেশর অ িলিপ সহকারী পা  মা ার জনােরল কাম 
পা  মা ার, িম া ধান ডাকঘর, িম া, ব াপনা পিরচালক, ই ওেয়  াপার জ (বাংলােদশ) িলঃ, ব ারা, ঢাকা এবং সাব- রিজ ার, বা া, ঢাকা 

বরাবের রণ করা হাক। আেদশ  কিমশেনর েয় িব ি  আকাের িলিপব  েম দরখাে র সােথ উে িখত স ি র কা  ােন ায়ীভােব সং  বক 
অিত স র অ াদালতেক অবিহত করা হাক। উ  াক কােয েয়াজনীয় সহেযাগীতা করার জ  আেদেশর অ িলিপ ন িত দমন কিমশন িবিধমালা, ২০০৭ 
এর ১৮ক(২)(১)(চ) মাতােবক ১। সিচব, ন িত দমন কিমশন, বাংলােদশ, ঢাকা, ২। জলা শাসক, ঢাকা, ৩। িলশ পার, ঢাকা, ৪। জলা রিজ ার, ঢাকা, 
৫। অিফসার ইনচাজ, করানীগ , ঢাকা বরাবের রণ করা হাক। 

শাল মামলা নং-০৫/২০২১ 

আদালেতর নামঃ িব  িসিনয়র শাল জজ আদালত, িপেরাজ র। 
:  শাল মামলা নং-০৫/২০২১। 

আেদশ ন র: ০২, তািরখ: ২৭/০৬/২০২১। 
আইন ও ধারা: ন িত দমন কিমশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারা এবং ২৭(১) ধারা ও মািনল ািরং িতেরাধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারা। 

বাদীঃ জনাব মাঃ আল-আমীন, উপসহকারী পিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, বিরশাল। 

অিভেযাগ সংি  ি র নাম ও ণা  কানাঃ জনাব মাঃ িজয়া উি ন বাব , নকলনিবশ, সাব- রিজি  অিফস, ভা ািরয়া, িপেরাজ র; িপতা- মাঃ 
দেলায়ার হােসন, সাং- ম  ভা ািরয়া, ডাকঘর- ভা ািরয়া, থানা- ভা ািরয়া, জলা- িপেরাজ র। 

মাননীয় আদালেতর আেদশ: ন িত দমন কিমশন িবিধ মালা ২০০৭ এর ১৮ িবিধমেত িন বিণত াবর স ি  াক করা হল। 

জনাব মাঃ িজয়া উি ন বাব র নামীয় াবর স েদর িববরণ: 

িমক 
নং 

স ি র 
ধরণ 

স েদর িববরণ জিমর পিরমাণ 
(শতাংশ) 

 
(টাকায়) 

দিলল ন র ও তািরখ 

০১ নাল জএল ২১ নং মৗজা ভা ািরয়ার এসএ খিতয়ান নং 
১৭৭৬, আরএস দাগ নং ৫১৭৬, িজত খিতয়ান নং 
৩৭১৬, িবএস খিতয়ান ২০৪৩, ২১৬৮, িবএস দাগ নং 
৬৭০০, ৬৭৪৩। িনজ নােম অিজত। 

১১ ১৩৮৩৩৩ ভা ািরয়া এসআর অিফেসর দিলল 
নং-১৭৮৬ তািরখ-২৪/০৬/২০১৩। 

০২ বািড় জএল ২১ নং মৗজা ভা ািরয়ার এসএ খিতয়ান নং 
২০১৩, ৪১০৫, এসএ দাগ নং ৪৭২, িবএস খিতয়ান 
১৫৫৪, িবএস দাগ নং ৩১১৩। িনজ নােম অিজত। 

১.২৫ ৩৯০০০০ ভা ািরয়া এসআর অিফেসর দিলল 
নং-৫৬৩ তািরখ-০২/০৩/২০১৪। 

০৩ বািড় জএল ২১ নং মৗজা ভা ািরয়ার এসএ খিতয়ান নং 
১১৫২ এসএ দাগ নং ৪৬৮, িবএস খিতয়ান ১৪১২, 
িবএস দাগ নং ৩১১২। িনজ নােম অিজত। 

১.১৬ ৬৫০০০০ ভা ািরয়া এসআর অিফেসর দিলল 
নং-১৯২৬ তািরখ-৩০/০৬/২০১৪। 

০৪ বািড় জএল ২১ নং মৗজা ভা ািরয়ার এসএ খিতয়ান নং 
৩০১৭, ২৪৫৫, ১৪৮৮ এসএ দাগ নং ৭৪১, িবএস 
খিতয়ান ৪০০, িবএস দাগ নং ২৭২৮। িনজ নােম 
অিজত। 

৭.৩১ ৫৯৬৮৩২ ভা ািরয়া এসআর অিফেসর দিলল 
নং-৩০৩৫ তািরখ-১৯/১১/২০১৫। 

০৫ বাগান জএল ২১ নং মৗজা ভা ািরয়ার এসএ খিতয়ান নং 
১৭১২ এসএ দাগ নং ৮৫৩, ৮৫৭। িনজ নােম অিজত। 

১৮.২৫ ১৩৭৪০০০ ভা ািরয়া এসআর অিফেসর দিলল 
নং-২০৫১ তািরখ-২৮/০৮/২০১৬। 

০৬ নাল জএল ২১ নং মৗজা ভা ািরয়ার এসএ খিতয়ান নং 
২০০৬ এসএ দাগ নং ৭৪৪, ৮৫৫। মাঃ িজয়া উি ন 
বাব র নােম অিজত। 

১৪.৫০ ৩২৬০০০ ভা ািরয়া এসআর অিফেসর দিলল 
নং-২৬৬ তািরখ-০১/০৩/২০০৯। 

                           মাট ৫৩.৪৭ শতাংশ ৩৪,৭৫,১৬৫  

উপ  আেদশস হ িব  আদালেতর সদয় িনেদেশ ন িত দমন কিমশন িবিধমালা ২০০৭ (সংেশািধত-২০১৯) এর ১৮ক (১) িবিধ অ সাের ন িত দমন 
কিমশন ক ক দিনক পি কায় চার করা হইল। 

 পিরচালক ( শাসন ও মানবস দ) 
 

 


