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িবষয:় িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং  ১১৩১১১৩১ //২০২২২০২২   মাক মামাক মা   সরকারপেসরকারপে   পিরচালনাপিরচালনা   ওও  িগতােদশিগতােদশ  Vacate Vacate
করারকরার   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ   সং াসং া ।।

: হাইেকাট িবভাগ-এর িরট ১১৩১/২০২২-এর ২০/০১/২২ ি াে র ল ও আরিজর কিপ।
       উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ক বাজার জলার ক বাজার পৗরসভার ময়র এবং

ধান িনবাহী কমকতা ক ক যথাযথ আইনগত ি য়া িতেরেক সীমানা াচীর, দাকান, ভবন এবং াপনা ভে
ফলার িবষয় েক চ ােল  কের িপ শনার সয়দ িমসবা ল আেনায়ার ক ক িরট িপ শন নং ১১৩১/২০২২ দােয়র করা
হেয়েছ। িব  আদালত নািন অে  তিকত িবষেয় উপ  কায করা থেক িবরত থাকার িনিম  িতপ গেণর িত
লিনিশ জািরসহ আেদশ হেণর তািরখ হেত  ০৬(ছয়) মােসর  িনেষধা া (Injunction) দান কেরেছন। িরেটর

৫নং িতপ  জলা  শাসক, ক বাজার।
      ২। এমতাব ায়, িরট িপ শন নং ১১৩১/২০২২ মাক মায় জবাব দািখেলর জ  েয়াজেন সমেয়র আেবদন
দািখলসহ সরকারপে  মামলা পিরচালনা ও িগতােদশ Vacate করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এ িবভােগর
সিচব মেহাদয় ক ক া িরত ওকালতনামা িনেদশ েম এতৎসে  রণ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত......পাতা।
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সিলিসটর (  সিচব)
সিলিসটর অ িবভাগ
আইন ও িবচার িবভাগ

মাঃ মিহউ ীন শামীম
সহকাির সিচব

ফান: 9540995
ইেমইল: lglaw1@lgd.gov.bd
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িব  অ াটিন জনােরল, বাংলােদশ ি ম কাট, ঢাকা।
২) িসিনয়র সহকারী সিচব, নগর উ য়ন-২ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৪) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ
৫) ি গত কমকতা, আইন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
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