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৬ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং  ৮০৪০৮০৪০//২০২০২০২০   মাক মায়মাক মায়  ব াংলােদশবাংলােদশ   ি মি ম   কােটরকােটর   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভােগরিবভােগর
Mandamus Mandamus বা ব ায়েনরবা ব ায়েনর   জজ   আেদেশরআেদেশর   কিপকিপ   রণরণ   সং াসং া ।।

: হাইেকাট িবভাগ-এর িরট ৮০৪০/২০২০-এর ২৩/০৯/২০২১ ি াে র আেদেশর কিপ।
          উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, নারায়নগ  জলার পগ  উপেজলার কােয়তপাড়া
ইউিনয়ন পিরষেদর জলিসিড় ডেভালপার-এর িব ে  িপ শনার ক ক িরট িপ শন নং ৮০৪০/২০২০  করা হেয়েছ।
এ িরেট িব  হাইেকাট িবভাগ ৪নং রসপনেড েক (সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ) িনে া  ContinuousContinuous
MandamusMandamus   জ ািরজ াির  কেরন:
"The respondent nos. 1, 2, 4 and 7 are directed to form a committee with
their respective officials to identify and demarcate 'the scheduled land'
that is, 7500 bighas of land and then re-exavate and restore the same to
its original state using required equipment at the cost to be borne by 'the
land grabber syndicate' within six months from the date of receipt of the
copy...."  এবং 

"The respondent no. 4 is directed to ask its respective authority to initiate
enquiry against the Chairman, Kayetpara Union Parishad, Rupganj,
Narayanganj about his involvement in the land grabbing of 'the scheduled
land' of his own people within a period of 60(sixty) days from the date of
receipt of the copy of this order and in the inquiry if the allegation is
found true, then initiate proceeding under the relevant provision
provided in the Local Government (Union Parishad) Act, 2009."

        ২। এমতাব ায়, িরট িপ শন নং ৮০৪০/২০২০ মাক মায় বাংলােদশ ি ম কােটর হাইেকাট িবভােগর উপ
Mandamus বা বায়েনর জ  আেদেশর কিপ িনেদশ েম এতৎসে  রণ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত আেদেশর কিপ ২১ (এ শ) পাতা।

২০-৬-২০২২
মাঃ মিহউ ীন শামীম
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জলা শাসক
জলা শাসেকর কাযালয়, নারায়ণগ

ফান: 9540995
ইেমইল: lglaw1@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.২৬৫.২০-১০১৬/১(৬) তািরখ: ৬ আষাঢ ়১৪২৯
২০ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব, িস  কেপােরশন-২ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
২) উপসিচব, উপেজলা -২ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৪) িসিনয়র সহকারী সিচব, ইউিনয়ন পিরষদ -১ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৫) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ
৬) ি গত কমকতা, আইন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
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মাঃ মিহউ ীন শামীম 
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