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িবষয়:
:

কারণ দশােনার না শ ।
জলা শাসেকর কাযালয়, াপাইনবাবগ এর ারক নং-৩০, তািরখ: ১২/০১/২০২২ ।

আপিন জনাব মা: হািব র রহমান, চয়ার ান, র র ইউিনয়ন পিরষদ, াপাইনবাবগ সদর,
াপাইনবাবগ এর িব ে অিত দির েদর জ কমসং ান কম িচ (ইিজিপিপ) এর আওতায় ২০১৯-২০
অথবছের সংি িনেদিশকা ভ কের উপকারেভাগী িনবাচন, একই পিরবােরর একািধক ি , িনকট
আ ীেয়র মে থেক ৩২ জনেক িনবাচন এবং চা রীজীবী,
ল পিরবােরর সদ েদর তািলকায়
অ
কের জন ীিত,
াচািরতা ও মতার অপ বহার করার অিভেযােগ কন আপনার িব ে
ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৪ (৪) (খ) ও (ঘ) ধারা অ যায়ী আইনা গ ব া
হণ করা হেবনা ার জবাব, প াি র ১০ (দশ) কাযিদবেসর মে জলা শাসক, াপাইনবাবগ এর
মা েম ানীয় সরকার িবভােগ রণ িনি তকরেণর জ আপনােক িনেদশ দান করা হেলা।
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ফান: ০২২২৩৩৫৩৩৯৪
ইেমইল: lgup1@lgd.gov.bd
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
২) জলা শাসক, াপাইনবাবগ (উি িখত ইউিপ চয়ার ােনর িনকট কারণ দশােনার না শ জারী ব ক এর
জবাব সং হ কের মতামতসহ রেণর অ েরাধসহ)
৩) িসিনয়র সিচেবর একা সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৪) উপেজলা িনব াহী অিফসার, পাইনবাবগ সদর, াপাইনবাবগ ।
৫) া ামার, আইিস সল, ানীয় সরকার িবভাগ
৬) ি গত কমকতা, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
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