
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িম ম ণালয ়

মাঠ শাসন-১ অিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা-১০০০।
www.minland.gov.bd

ারক ন র: ৩১.০০.০০০০.০০০.১৯.০০৬.১৯.১০ তািরখ: 
১৩ ন ২০২০

৩০ জ  ১৪২৭

িবষয:় িবিব   আদালতআদালত   ক কক ক  চাজশীটচাজশীট   হণহণ ।।
: মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র- ০৪.০০.০০০০.৫২১.২৭.০০৯.১৯.৩৯; তািরখ: ২১/০১/২০২০ ি া ।

                 উপ  িবষেয় ে া  ারেকর মা েম জানােনা হেয়েছ য, মেহশ র (িঝনাইদহ) থানার ২৯.১১.২০১৬ ি . তািরেখর ২৮ ন র মামলায় িন িলিখত কমচািরর
িব ে  এজাহাের উি িখত অিভেযাগ তদে  মািণত হওয়ায় দ িবিধর ১৬১/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৮৫/৪৮৮/২০৪/২০১ ধারায় এবং ১৯৪৭ সেনর ন িত িতেরাধ আইেনর ৫(২)
ধারায় অিভেযাগপ  ন র ৬৬ তািরখ: ১৮.০৩.২০১৯ ি . িব  আদালেত দািখল করা হেল িব  আদালত ক ক তা’ হীত হেয়েছ মেম ন িত দমন কিমশন জািনেয়েছ:
নাম, পদবী ও কানা
জনাব মা. রজাউল হক (ভা র), িপতা- মা. আ ল হক, সাং+ডাকঘর-িজ-পা াপাড়া, উপেজলা- মেহশ র, জলা- িঝনাইদহ, অিফস সহায়ক, নপা ইউিনয়ন িম অিফস, 
মেহশ র, জলা-িঝনাইদহ।

একই সােথ বাংলােদশ সািভস লস পাট-১ এর িবিধ ৭৩ নাট ১ ও ২; মি পিরষদ সিচবালেয়র সং াপন িবভােগর ২১-১১-১৯৭৮ তািরেখর ED(Reg.-VI)S/123/78-
115(500) ন র অিফস ারক এবং রা পিতর সিচবালেয়র ০৯-০২-১৯৮৯ তািরেখর রাস/জািন( দ)/চা-১(৩১)ঢাকা/৮৮-১৪৩(৪৫) ন র সা লার অ যায়ী উি িখত
কমচািরর িব ে  যথাযথ ব া হণ বক মি পিরষদ িবভাগেক অবিহত কের অ িলিপ ন িত দমন কিমশেন রেণর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ।

এমতাব ায়, মি পিরষদ িবভােগর বিণত পে র িনেদশনামেত উি িখত কমচািরর িব ে  যথাযথ ব া হণ বক িম ম ণালয়, মি পিরষদ িবভাগেক অবিহত কের
অ িলিপ ন িত দমন কিমশেন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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জলা শাসক
জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ

জনাব মাছা ৎ মমতাজ বগম
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িম ম ণালয়।
২) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৩) উপসিচব, জলা ািজে িস নীিত অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
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জনাব মাছা ৎ মমতাজ বগম 
উপসিচব
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