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�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.৩৩২.২২.১৩০ তািরখ: 
৩১ জা�য়াির ২০২৩

১৭ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: িরট িপ�শন নং ১৪০৯৪/২০২২-এর দফাওয়াির জবাব, ঘটনার ��ত িববরণী ইত�ািদ ��রণ সং�া�।

��: হাইেকাট � িবভাগ-এর িরট নং ১৪০৯৪/২০২২-এর ২৮ নেভ�র ২০২২ ি��াে�র �ল ও আরিজর কিপ।

         উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য,  হিবগ� �জলার মাধব�র উপেজলাধীন ৭নং জগদীশ�র ইউিনয়ন পিরষদ ক��ক

বাংলােদশ হাড ��া� িসরািমক �কাং িলিমেটড-এর ��ড লাইেস� নবায়ন করার �াথ �নােথ � এ িবভােগর সিচব মেহাদয়েক ১নং �িতপ� করাসহ �মাট

দশ জনেক �িতপ� কের িরট িপ�শন নং ১৪০৯৪/২০২২ দােয়র করা হেয়েছ। মাননীয় হাইেকাট � িবভাগ �নািন অে� �িতপ�গেণর �িত �ল ই��সহ

কারণ দশ �ােনার আেদশ িদেয়েছন। এ �মাক�মার ৩নং �িতপ� �জলা �শাসক, হিবগ�।

২। এমতাব�ায়,  িরট িপ�শন নং ১৪০৯৪/২০২২ �মাক�মার আরিজর আেলােক িনে�া� কাগজপে�র   �ই �সট সত�ািয়ত কের জ�িরিভি�েত

অনিধক ১৫(পেনর) কায � িদবেসর মে� এ শাখা বরাবর ��রেণর জ� আিদ� হেয় অ�েরাধ করা হেলা: 

           (ক) আেলাচ� িরট িপ�শেনর ঘটনার ��ত িববরণী; 

           (খ) আেলাচ� িরট িপ�শেনর আেলােক দফাওয়াির জবাব; এবং 

           (গ) �েয়াজনীয় সংি�� অ�া� ডিকউেম�� (যিদ থােক)। 

 সং�ি�: বণ �নামেত........পাতা। (5136/potrojariAttachmentRef/39737/0/2240)

৩১-১-২০২৩

�জলা �শাসক

�জলা �শাসেকর কায �ালয় , হিবগ�

�মাঃ মিহউ�ীন শামীম

সহকাির সিচব
�ফান: 9540995

ইেমইল: lglaw1@lgd.gov.bd

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.৩৩২.২২.১৩০/১(৬) তািরখ: ১৭ মাঘ ১৪২৯

৩১ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ

২) িসিনয়র সহকারী সিচব, ইউিনয়ন পিরষদ -১ শাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ

৩) ��া�ামার, আইিস� �সল, �ানীয় সরকার িবভাগ

৪) �ি�গত কম �কত�া, অিতির� সিচেবর অ�িবভাগ, �ানীয় সরকার িবভাগ
৫) �ি�গত কম �কত�া, আইন অিধশাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ

৬) �ি�গত কম �কত�া, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ

https://lgd.nothi.gov.bd/5136/potrojariAttachmentRef/39737/0/2240
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�মাঃ মিহউ�ীন শামীম

সহকাির সিচব


