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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.৩৭৭.২০-১০২৩ তািরখ: 
২১ ন ২০২২

৭ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং  ৯৪৭৪৯৪৭৪//২০২০২০২০   মাক মামাক মা   সরকারপেসরকারপে   পিরচালনাপিরচালনা   করারকরার   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ
সং াসং া ।।

: হাইেকাট িবভাগ-এর িরট নং ৯৪৭৪/২০২০-এর ১১/০১/২০২০ ি াে র আরিজর কিপ।
        উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, পাবনা জলার সদর উপেজলার পাবনা পৗরসভার লাইেস
পিরদশক (অবসর া ) জনাব মা: বলাল  হােসন-এর িবিধ মাতােবক আ েতািষক-এর সা  অথ াি র জ  িপ শনার ক ক

ানীয় সরকার িবভােগর সিচব মেহাদয়সহ ০৫( াচ) জনেক িতপ  কের িরট  দােয়র করা হেয়েছ। হাইেকাট িবভাগ নািন অে  ল
ই বক িতপ গেণর িত লিনিশ জাির কেরন। সরকারপে  মামলা  পিরচালনার জ  এ িবভােগর  আইন-১ শাখার ২৮/০৩/২০২১
ি াে  ৬১৩নং ারেক িব  সিলিসটরেক দািয়  দান করা হয় এবং  একই তািরেখর ৬১৪নং ারেক দফাওয়াির জবাব চেয়
আপনােক প  ই  করা হয়। িক  অ াবিধ দফাওয়াির জবাব  পাওয়া যায়িন। অিধক  আদালত ে  জানা যায় য, ময়র, পাবনা
পৗরসভা ক ক এ মাক মায় িত ি তা করার  লে  কােনা আইনজীবী িনেয়াগ করা হয়িন।

২। এমতাব ায়, িরট িপ শন নং ৯৪৭৪/ ২০২০ মাক মার আরিজর আেলােক দফাওয়াির জবাব ও ঘটনার ত
িববরণীর িতেবদনসহ াসি ক যাবতীয় কাগজপ  সত ািয়ত কের ইই   সটসট   জ িরিভি েতজ িরিভি েত   অনিধকঅনিধক  ১৫১৫ ( ( পেনরপেনর ))
কাযকায   িদবেসরিদবেসর   মেমে  িন  া রকারী বরাবর রেণর জ  িনেদশ েম নরায় অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : বণনামেত…পাতা।

২১-৬-২০২২

ময়র, পাবনা পৗরসভা, পাবনা

মাঃ মিহউ ীন শামীম
সহকাির সিচব

ফান: 9540995
ইেমইল: lglaw1@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.৩৭৭.২০-১০২৩/১(৫) তািরখ: ৭ আষাঢ ়১৪২৯
২১ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িব  অ াটিন জনােরল, অ াটিন জনােরল অিফস, বাংলােদশ ি ম কাট, ঢাকা।
২) সিচব, নগর উ য়ন-২ অিধশাখা, া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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