
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

ানীয় সরকার িবভাগ 
আইন -১ 

www.lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০২০.০০৪.০১.০০.৪১৪.২০-১০৮২ তািরখ: 
০১ সে র ২০২১

১৭ ভা  ১৪২৮

িবষয:় িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--৭৫৭৩৭৫৭৩//২০২০২০২০   এরএর   আরিজরআরিজর   আেলােকআেলােক  দফ াওয়ািরদফ াওয়াির   জবাবজবাব   রণরণ   সং াসং া ।।
: বাংলােদশ ি ম কাট-এর হাইেকাট িবভাগ-এর সহকারী রিজ ার কাযালয় থেক ১৩/০৪/২০২১ তািরেখ

িরত।
         উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জামাল র জলার বকশীগ  উপেজলাধীন ৩
নং বা ােজাড় ইউিনয়েনর সংরি ত আসন সং া সাধারণ ওয়াডস েহর সীমানা ন:িনধারণ ও ভৗেগািলক অখ তা ও
জনসং ার িব াস এবং শাসিনক িবধািদর িত ল  রািখয়া কািশত ড়া  তািলকা সংেশাধন, পিরবতন বা
রদবদল করণ এবং ১৭/০২/২০২০ তািরেখর িব ি  মেত ১৮/০৬/২০২০ ইং তািরেখ ওয়াডস হ গেজট আকাের কাশ
করা হয়, যাহার ারক নং-১৭৯, জলা শাসেকর কাযালেয়র ( ানীয় সরকার শাখা) ারক নং-৫৬(১০) তািরখ:
১৯/০১/২০১৯ এর কায ম মাতােবক ১৮/০৬/২০২০ তািরেখর কািশত গেজট এর কায ম িগত করেনর িবষেয়

ানীয় সরকার িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদয়সহ ০৪ (চার) জনেক িতপ  কের এই িরট  দােয়র করা হয়। হাইেকাট
িবভাগ নানী অে ঃ ল ই বক িতপ গেণর িত কারণ দশােনার আেদশ িদেয়েছন। িব  আদালত তিকত িবষেয়
০৬ (ছয়) মােসর িগতােদশ িদেয়েছন। িরেটর ৪ নং িতপ  জলা শাসক, জামাল র।
       ২। এমতাব ায়, িরেটর আরিজর আেলােক অ বত  আেদশ পালনসহ দফাওয়াির জবাব (Statements of
defence) এবং াসি ক যাবতীয় কাগজপ  সত ািয়ত কের ই  জ িরিভি েত িন  া রকারী বরাবর রেণর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি :…………(পাতা)।

১-৯-২০২১

জলা শাসক
জলা শাসেকর কাযালয়, জামাল র

মাঃ মিহউ ীন শামীম
সহকাির সিচব
ফান: ৯৫৪০৯৯৫

ইেমইল: lglaw1@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০২০.০০৪.০১.০০.৪১৪.২০-১০৮২/১(৪) তািরখ: ১৭ ভা  ১৪২৮
০১ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, িসিনয়র সিচব/সিচেবর দ র, বাংলােদশ িনবাচন কিমশন
২) সিচব, আইন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ

১



৪) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ

১-৯-২০২১
মাঃ মিহউ ীন শামীম 

সহকাির সিচব
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