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তািগদপ�

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.০০৪.১৪.১৭৪ তািরখ: 

০৯ �ফ�য়াির ২০২৩

২৬ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: মাননীয় হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত িরট িপ�শন নং ৮২০৯/২০১৪, ১২৪৫৮/২০১৫, ৯৬৪৭/২০১৬, ১৫৪৭/২০২০, ৯৭৪/২০২০,

৪৬১৩/২০২১, ৫৫০৯/২০২২, ৩১৭১/২০০৯, ৪৩১৩/২০১৪, ১০৬৪০/২০১৫, ১০৪১৭/২০১৭, ৭৪২৫/২০১৩, িসিভল িরিভশন নং
২৫৫১/২০০৬ এবং মাননীয় আপীল িবভােগ দােয়র�ত িসিভল িপ�শন ফর িলভ � আপীল নং ১২৭৪/২০২০-এর পিরে�ি�েত

িশব�র, �দাহাজারী, ভা�ািরয়া, আজিমিরগ�, �ছংগারচর, �দিব�ার, �বনােপাল ও মঠবাড়ীয়া �পৗরসভার িনব �াচন অ��ােনর জ�

আইনগত মতামত �দান �সে�।

��: ৪৬.০০.০০০০.৬৩.৯৯.০২০.২০-২১৬, তািরখ: ৫ �ফ�য়াির ২০২৩
           উপ� �� িবষয় ও �ে�র বরােত জানােনা যাে� �য, িশব�র, �দাহাজারী, ভা�ািরয়া, আজিমরীগ�, �ছংগারচর, �দিব�ার, �বনােপাল ও

মঠবাড়ীয়া �পৗরসভার িনব �াচন অ��ােনর লে�� বিণ �ত �পৗরসভাস�হ সংি�� িবিভ� আদালেত চলমান িনে�া� মামলাস�েহর হালনাগাদ

ত�সহ উ� �পৗরসভাস�েহ িনব �াচন অ��ােনর ��ে� �কােনা �িতব�কতা আেছ িক না �স িবষেয় মতামত �দােনর জ� গত ২৮ িডেস�র

২০২২ ি�. তািরেখ �ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.০০৪.১৪.১৮১২-এর অ�বেল  মেহাদয়েক অ�েরাধ করা হয়: 
�ম িরট/আপীল/িসিভল িরিভশন ন�র ও সাল িবষয় িনব �াচেন �িতব�কতা

আেছ িক না
সব �েশষ
অব�া

১ িরট িপ�শন নং ৮২০৯/২০১৪ নরিসংদী �জলার িশব�র �পৗরসভার সীমানা
স�সারণ সং�া�।

২ িরট িপ�শন নং ১২৪৫৮/২০১৫ চ��াম �জলার �দাহাজারী �পৗরসভার সীমানা
স�সারণ সং�া�।

৩ িরট িপ�শন নং ৯৬৪৭/২০১৬ িপেরাজ�র �জলার ভা�ািরয়া �পৗরসভার সীমানা
স�সারণ সং�া�।

৪ িসিভল িরিভশন নং ২৫৫১/২০০৬ হিবগ� �জলার আজিমরীগ� �পৗরসভার ওয়াড �
িবভি�করণ সং�া�।

৫ িরট িপ�শন নং ১৫৪৭/২০২০, ৯৭৪/২০২০,
৪৬১৩/২০২১ ও ৫৫০৯/২০২২

চ�দ�র �জলার �ছংগারচর �পৗরসভা সংি��।

৬ িরট িপ�শন নং ৩১৭১/২০০৯
িসিভল িপ�শন ফর িলভ � আপীল নং
১২৭৪/২০২০

�িম�া �জলার �দিব�ার �পৗরসভা সংি��।

৭ িরট িপ�শন নং ৪৩১৩/২০১৪,
১০৬৪০/২০১৫ ও ১০৪১৭/২০১৭

যেশার �জলার �বনােপাল �পৗরসভার সীমানা
িনধ �ারণ সং�া�।

৮ িরট িপ�শন নং ৭৪২৫/২০১৩ িপেরাজ�র �জলার মঠবাড়ীয়া �পৗরসভার সীমানা
বিধ �তকরণ সং�া�।

০২।  গত ২৮ িডেস�র ২০২২ ি�. তািরেখ �ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.০০৪.১৪.১৮১২-এর অ�বেল উপিরউ� �মাক�মাস�েহর ওপর

মতামত �দােনর জ� অ�েরাধ করা হেলও অ�াবিধ মতামত �দান করা হয়িন।

০৩।  এমতাব�ায়, িশব�র, �দাহাজারী, ভা�ািরয়া, আজিমরীগ�, �ছংগারচর, �দিব�ার, �বনােপাল ও মঠবাড়ীয়া �পৗরসভার িনব �াচন অ��ােনর
লে�� বিণ �ত �পৗরসভাস�হ সংি�� িবিভ� আদালেত উপ� �� চলমান মামলাস�েহর (িরট িপ�শন নং ৮২০৯/২০১৪, ১২৪৫৮/২০১৫,

৯৬৪৭/২০১৬, ১৫৪৭/২০২০, ৯৭৪/২০২০, ৪৬১৩/২০২১, ৫৫০৯/২০২২, ৩১৭১/২০০৯, ৪৩১৩/২০১৪, ১০৬৪০/২০১৫, ১০৪১৭/২০১৭,

৭৪২৫/২০১৩, িসিভল িরিভশন নং ২৫৫১/২০০৬ এবং মাননীয় আপীল িবভােগ দােয়র�ত িসিভল িপ�শন ফর িলভ � আপীল নং



১২৭৪/২০২০) হালনাগাদ ত�সহ উ� �পৗরসভাস�েহ িনব �াচন অ��ােনর ��ে� �কােনা �িতব�কতা আেছ িক না �স িবষেয় মতামত

�দান�ব �ক এ শাখায় ��রেণর জ� আিদ� হেয় �নরায় অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি�: বণ �নামেত......পাতা। (5235/potrojariAttachmentRef/40088/0/2240)

৯-২-২০২৩

সিলিসটর (�� সিচব)

সিলিসটর অ�িবভাগ

আইন ও িবচার িবভাগ

�মাঃ মিহউ�ীন শামীম

সহকাির সিচব
�ফান: 9540995

ইেমইল: lglaw1@lgd.gov.bd

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.০০৪.১৪.১৭৪/১ তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৯

০৯ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) িব� অ�াটিন � �জনােরল, অ�াটিন � �জনােরল অিফস, বাংলােদশ ��ীম �কাট �, ঢাকা।

২) উপসিচব, �পৗরসভা-১ শাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ

৩) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ
৪) ��া�ামার, আইিস� �সল, �ানীয় সরকার িবভাগ

৫) �ি�গত কম �কত�া, আইন অিধশাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ

৬) �ি�গত কম �কত�া, নগর উ�য়ন-২ অিধশাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ

৭) �ি�গত কম �কত�া, অিতির� সিচেবর অ�িবভাগ, �ানীয় সরকার িবভাগ

৯-২-২০২৩

�মাঃ মিহউ�ীন শামীম

সহকাির সিচব

https://lgd.nothi.gov.bd/5235/potrojariAttachmentRef/40088/0/2240

