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০২ জা য়াির ২০২২

১৮ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় কারণকারণ   দশােনারদশােনার   না শনা শ
: জাতীয় মানবািধকার কিমশন এর অিভেযাগ ন র - েয়ামেটা- ০৩/২১ এর 

৩০/১১/২০২১ তািরেখর আেদশ।

      আপিন জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম, চয়ার ান, ধ া ইউিনয়ন পিরষদ, িসংগাইর, মািনকগ , উপেজলা িনবাহী
অিফসার, িসংগাইর, মািনকগ  এর ২৮/০৮/২০২১ তািরেখর ৫৫৬ নং ারেক িরত িতেবদেনর আেলােক িনয়ম
ল ন কের আ য়ণ ক -২ ও ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ কম চীর আওতায় ঘর িনমাণ ও বরা  দােন
অিনয়ম করায় এবং সরকািরভােব বরা ত গভীর নল প আপনার ও আপনার িনকট আ ীয়েদর নােম বরা  দান
করার অিভেযােগ কন আপনার িব ে  ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৪(৪) ধারা অ যায়ী
আইনা গ ব া হণ করা হেব না তার জবাব প  াি র ১০(দশ) কাযিদবেসর মে  জলা শাসক, মািনকগ  এর
মা েম ানীয় সরকার িবভােগ রণ িনি তকরেণর জ  িনেদশ দান করা হেলা। 

সং ি : বণনামেত।

২-১-২০২২

জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম, চয়ার ান, ধ া ইউিনয়ন 
পিরষদ, িসংগাইর, মািনকগ

মাহা দ আিজ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ৯৫৮৬৬০৫
ইেমইল: up1lgd@gmail.com

ারক ন র: ৪৬.০০.৫৬০০.০১৭.২৭.০০১.১৬- ০২/১(৭) তািরখ: ১৮ পৗষ ১৪২৮
০২ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, মািনকগ  (উি িখত ইউিপ চয়ার ােনর িনকট কারণ দশােনার
না শ জারী বক এর জবাব সং হ কের মতামতসহ িতেবদন রেনর অ েরাধসহ)।
৩) ি তা পাইক, উপপিরচালক, জাতীয় মানবািধকার কিমশন, িব এমিস ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান
বাজার, ঢাকা- ১২১৫।
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ

১



৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, িসংগাইর, মািনকগ ।
৬) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ
৭) ি গত কমকতা, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ

২-১-২০২২
মাহা দ আিজ ল ইসলাম 

উপসিচব
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