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�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২১.০৪.২০৬.২২.৪০ তািরখ: 

১৯ জা�য়াির ২০২৩

৫ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: িরট িপ�শন নং ১৫৫৪৯/২০২২ �মাক�মা সরকারপে� পিরচালনা করার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ সং�া�।

��: হাইেকাট � িবভাগ-এর িরট নং ১৫৫৪৯/২০২২-এর ১২/১২/২০২২ ি��াে�র আরিজর কিপ।
উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য,  রং�র িস� কেপ �ােরশন িনব �াচেন �াথ�র মেনানয়নপ� বািতল সং�া� িবষেয় জনাব �মা. হযরত আলী, িপতা�ত-মাহা��র রহমান,

থানা-হারাগািছ, �মে�া রং�র িস�, রং�র ক��ক এ িবভােগর সিচব মেহাদয়েক ২নং িববাদীসহ �মাট ০৪ (চার) জনেক �িতপ� কের মাননীয় হাইেকাট � িবভােগ িরট িপ�শন নং-১৫৫৪৯/২০২২

দােয়র কেরন। মাননীয় আদালত �নানী অে� গত ১২/১২/২০২২ ি�ঃ তািরেখ িনে�া� �ল জািরসহ ৩ মােসর �িগতােদশ িদেয়েছন:

“…..Pending hearing of the Rule, let operation of the impugned order dated 05.12.2022 passed by the respondent
No. 3 in Election Appeal No. 01 of 2022 disallowing the said appeal and thereby affirming the order dated

01.12.2022 passed by the respondent No.4 cancelling the nomination paper of the petitioner for the post of

Counselor of No. 07 General Ward of Rangpur City Corporation Election -2022 be stayed for a period of 03(Three)

months from date …..”

০২। এমতাব�ায়, িরট িপ�শন নং ১৫৫৪৯/২০২২ �মাক�মা সরকারপে� পিরচালনা করার �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� এ িবভােগর সিচব মেহাদয় ক��ক �া�িরত ওকালতনামা িনেদ �শ�েম

এতৎসে� ��রণ করা হেলা।

সং�ি�: বণ �নামেত........পাতা।

১৯-১-২০২৩

মাহ�বা আইিরন

উপসিচব (অিতির� দািয়�)
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সিলিসটর অ�িবভাগ

আইন ও িবচার িবভাগ

ইেমইল: Lglaw2@lgd.gov.bd

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২১.০৪.২০৬.২২.৪০/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৯

১৯ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) সিচব, িনব �াচন কিমশন সিচবালয়, আগারগ�ও �শেরবাংলানগর, ঢাকা।

২) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �া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

১৯-১-২০২৩
মাহ�বা আইিরন

উপসিচব (অিতির� দািয়�)


