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ারক ন র: ৪৬.০২০.০০৪.০১.০০.১৬১.২০২১-১১২৮ তািরখ: 
০৭ সে র ২০২১

২৩ ভা  ১৪২৮

িবষয:় িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--৪৯৭৬৪৯৭৬ //২০২১২০২১   এরএর   লল  ওও  আরিজরআরিজর   আেলােকআেলােক  াা   ঘটনারঘটনার   তত   িববরণ ীিববরণ ী  ওও
আ সি কআ সি ক  কাগজপকাগজপ   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   আইনা গআইনা গ   ব াব া   হণহণ   সেসে ।।

: ানীয় সরকার িবভাগ, ইউিনয়ন পিরষদ-১ শাখার ারক নং- ৪৯৯, তাং ১৬/০৬/২০২১ ি .

            উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত শরীয়ত র জলার সদর উপেজলাধীন শৗলপাড়া ইউিনয়ন
পিরষেদর চয়ার ান জনাব ইয়ািছন হাওলাদার- ক ীয়পদ হেত সামিয়ক বরখা  করার িনিম  ০৯/০৫/২০২১ তািরেখর
৪১৭ নং ারেক জারী ত াপন বািতেলর িবষেয় ানীয় সরকার িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদয়সহ ০৪ (চার) জনেক

িতপ  কের িরট িপ শন নং-৪৯৭৬/২০২১ দােয়র করা হেয়েছ। িব  আদালত তিকত িবষেয় ০৩ (িতন) মােসর
িগতােদশ িদেয়েছন। উ  িরট িপ শেন সরকার পে  মামলা িত ি তা করার জ  এ িবভােগর গত ২৫/০৮/২০২১ ি .

তািরেখর ১০৩৯ নং ারেক িব  ােনল আইনজীবী জনাব মাঃ আশরা ল আলম- ক দািয়  দান করা হয় এবং একই
তািরেখর ১০৩৮ নং ারেক জলা শাসক, শরীয়ত র-এর িনকট দফাওয়ারী জবাব চাওয়া হয়। তদে ি েত ঘটনার

ত িববরণী ও আ সি ক কাগজপ  পাওয়া গেছ।

২।        এমতাব ায়, িরট িপ শন নং-৪৯৭৬/২০২১ এর ল ও আরিজর আেলােক া  ত িববরণী ও আ সি ক
কাগজপ  পরবত  েয়াজনীয় আইনা গ ব া হেণর জ  িনেদশ েম এত সে  রণ করা হেলা।

সং ি : ১
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জনাব মা: আশরা ল আলম, িব  ােনল আইনজীবী
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মাঃ মিহউ ীন শামীম
সহকাির সিচব
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ারক ন র: ৪৬.০২০.০০৪.০১.০০.১৬১.২০২১-১১২৮/১(৪) তািরখ: ২৩ ভা  ১৪২৮
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, আইন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
২) উপসিচব, ইউিনয়ন পিরষদ -১ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
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৪) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
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