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১৩ চ  ১৪২৮

িবষয:় কারণকারণ   দশােনারদশােনার   না শনা শ।।
: জলা শাসেকর কাযালয়, নারায়ণগ  এর ারক নং-১৩৭, তািরখ-২৮/০২/২০২২ ি .।

        উপ  িবষেয়, আপিন জনাব মাহ র রহমান বা ল, চয়ার ান, বারদী ইউিনয়ন পিরষদ, সানার া, জনাব
দেলায়ার হােসন ধান, চয়ার ান, কলাগািছয়া ইউিনয়ন পিরষদ, ব র উপেজলা ও জনাব জািকর হােসন,
চয়ার ান, আলীরেটক ইউিনয়ন পিরষদ, সদর উপেজলা, নারায়ণগ  ক সবকােলর সবে  বা ািল জািতর িপতা
ব ব  শখ িজ র রহমান ও গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা স েক ব াস
ব  দয়ার অিভেযােগ ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৪(৪) িবধানবেল কন আপনােদর
িব ে  আইনা গ ব া হণ করা হেব না তা প  াি র ১০ (দশ) কায িদবেসর মে  সংি  জলা শাসেকর মা েম

ানীয় সরকার িবভােগ রণ িনি তকরেণর জ  িনেদশ েম িনেদশনা দান করা হেলা।

২৭-৩-২০২২

িবতরণ :
১) জনাব মাহ র রহমান বা ল, চয়ার ান, বারদী 
ইউিনয়ন পিরষদ, সানার া, নারায়ণগ
২) জনাব দেলায়ার হােসন ধান, চয়ার ান, 
কলাগািছয়া ইউিনয়ন পিরষদ, ব র উপেজলা, 
নারায়ণগ ।
৩) জনাব জািকর হােসন, চয়ার ান, আলীরেটক 
ইউিনয়ন পিরষদ, সদর উপেজলা, নারায়ণগ ।

জসমীন ধান
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ০২২২৩৩৫৩৩৯৪

ইেমইল: lgup1@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০১৭.২৭.০০২.২১-২১৫/১(৮) তািরখ: ১৩ চ  ১৪২৮
২৭ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।

১



২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নারায়ণগ  (উি িখত ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ানগণেদর
িনকট কারণ দশােনার না শ জারী বক তােদর জবাব সং হ কের মতামতসহ িতেবদন রেণর
অ েরাধসহ)।
৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সানার া, নারায়ণগ ।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয,় ব র, নারাযন়গ ।
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সদর, নারায়ণগ ।
৭) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (প  ওেয়বসাইেট কােশর
জ )।
৮) ি গত কমকতা, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।

২৭-৩-২০২২
জসমীন ধান 

িসিনয়র সহকারী সিচব
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