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ারক ন র: ৪৬.০০.০৬০০.০১৭.২৭.০০৩.২০-৮১
িবষয়:
:

ত
রণ সং া ।
মি পিরষদ িবভাগ, জলা ািজে িস নীিত অিধশাখা এর ারক নং- ৯০৭, তািরখ: ১৫/১২/২০২১।

উপ
িবষয় ও
ারেকর ি েত, বিরশাল জলার ব র থানার ২৭/১১/২০১৮ তািরেখর ১২ নং মামলায়
িন বিণ ত জন িতিনিধ ও কমচারীর িব ে দ িবিধর ৪০৯/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সােলর ন িত িতেরাধ আইেনর ৫(২)
ধারায় দােয়র ত মামলার অিভেযাগপ িব আদালত ক ক হীত হেয়েছ িকনা তার ত ও সা ফাইড কিপ মতামতসহ
রেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলাঃ
িমক নং
নাম, পদবী ও কানা
০১
জনাব মাঃ আমা াহ আমান, চয়ার ান, ৮নং াদ রা ইউিনয়ন পিরষদ, িপতা: মাঃ শাহজাহান, সাংি য়ালপাড়া, পা: িহজলতলা, থানা-ব র, জলা- বিরশাল।
০২
জনাব মাঃ জাহা ীর হােসন খান, সদ , ওয়াড নং-০৯, াদ রা ইউিনয়ন পিরষদ, িপতা: ম আলী
খান, সাং- গা র, থানা- ব র, উপেজলা- বিরশাল সদর, জলা- বিরশাল।
০৩
মীর বাহা র হােসন কালাম, সদ , ওয়াড নং ০১, াদ রা ইউিনয়ন পিরষদ, িপতা- ত মাঃ চা আলী
িময়া, াম- াদ রা, পা: তা কদার হাট, থানা- ব র, উপেজলা- বিরশাল, জলা-বিরশাল।
০৪.
জনাব মাঃ ফা ক িময়া, াম িলশ ( চৗিকদার), ৮ নং াদ রা ইউিনয়ন পিরষদ, িপতা: জনাব রিশদ িমরা,
াম- চর প িনয়া, পা: সােহেবর হাট, থানা- ব র, উপেজলা-বিরশাল সদর, জলা- বিরশাল।
সং ি : বণ নামেত।

২৩-১-২০২২
মাহা দ আিজ ল ইসলাম
উপসিচব
ফান: ০২২২৩৩৫৩৩৯৪
ইেমইল: lgup1@lgd.gov.bd

জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল

৯ মাঘ ১৪২৮
তািরখ:
২৩ জা য়াির ২০২২

ারক ন র: ৪৬.০০.০৬০০.০১৭.২৭.০০৩.২০-৮১/১(৫)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
২) উপসিচব (অিতির দািয় ), জলা ািজে িস নীিত অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১

৩) িসিনয়র সিচেবর একা সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) া ামার, আইিস সল, ানীয় সরকার িবভাগ
৫) ি গত কমকতা, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
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