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...

�ন�িত দমন কিমশন 
 

�ধান কায �ালয় 
 ১ �স�নবািগচা, ঢাকা। 

www.acc.org.bd

 

 

�গাপনীয়

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০২১.২২.২০ তািরখ: 
 ০২ �ন ২০২২

১৯ �জ�� ১৪২৯

িবষয়: আজমীর ��ডাস � ১৮৮, ইিলয়াস মােক�ট, চ��াম এর িব�ে� আ�ার ইনভেয়েসর মা�েম �সাডা এ�াশ লাইট আমদানী কের সরকােরর

১১,৭১,৩১৬.৪৮ টাকা রাজ� হেত বি�ত করার অিভেযাগ পিরসমা�করণ।

��: �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকার নিথ নং-২৭২-৯৬/চ��াম/অঃ িবঃ �সল-৩।

উপ� �� িবষেয় আপনার অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, অিভেযাগসংি�� �ি� ���বরণ করায় এবং মহামা� হাইেকােট �র িনেদ �শনা অ�যায়ী

কা�ম� ক��প� মালামাল ছাড় করায় িন�বিণ �ত �ি�র িব�ে� িবষেয় বিণ �ত অিভেযাগ� �ন�িত দমন কিমশন ক��ক পিরসমা� করা হেয়েছঃ

জনাব মক�ল আহেমদ �ইয়া (বত�মােন �ত)
 

িপতা- �ত �শখ আহেমদ �ইয়া

�াম-শাহান�র, �পাঃ- কনকা�ইত
 

থানা- �চৗ��াম, �জলা-�িম�া।
 বত�মান �কানা:  আজমীর ��ডাস �, 

 
                      ১৮৮ ইিলয়াস মােক�ট, 

                      আমতলা, খা�নগ�, চ��াম।

২-৬-২০২২

জনাব জালাল উি�ন আহেমদ, উপপিরচালক(মািনল�ািরং), �ন�িত 

দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।

�মাঃ মাহ��ল �হাসাইন খান

মহাপিরচালক

�ফান: ০২-২২২২২১৯৪১

ইেমইল: dg.moneylaundering.acc.org.b

�ারক ন�র: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০২১.২২.২০/১(৬) তািরখ: ১৯ �জ�� ১৪২৯

০২ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) পিরচালক (পয �েব�ণ ও িবশারদ), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
 

২) পিরচালক (মািনল�ািরং), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
 ৩) একা� সিচব, �চয়ার�ান, �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (মাননীয় �চয়ার�ান এর সা��হ অবগিতর িনিম�)।

 
৪) িসে�ম এনািল� (ত� ও ��ি� �সল), �ন�িত দমন কিমশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।

৫) জনাব মক�ল আহেমদ �ইয়া (বত�মােন �ত), িপতা- �ত �শখ আহেমদ �ইয়া, �াম-শাহান�র, �পাঃ- কনকা�ইত, থানা- �চৗ��াম,

�জলা-�িম�া, বত�মান �কানা- আজমীর ��ডাস �, ১৮৮ ইিলয়াস মােক�ট, আমতলা, খা�নগ�, চ��াম।
 ৬) অিফস নিথ।
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২-৬-২০২২

�মাঃ মাহ��ল �হাসাইন খান 
 

মহাপিরচালক


