গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়
ানীয় সরকার িবভাগ
আইন -১
www.lgd.gov.bd
২২ আি ন ১৪২৮
তািরখ:
০৭ অে াবর ২০২১
িবষয়: িরট িপ শন নং ৯৩১ / ২০২১ - এর আরিজ র আেলােক দফ াওয়াির জ বাব রণ সং া ।
:
হাইেকাট িবভাগ-এর িরট নং ৯৩১/২০২১ এর ০৮/০২/২০২১ তািরেখর ল ও আরিজর কিপ।
উপ
িবষয় ও ে া
ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে য, ১০নং
াবাদ ইউিনয়ন পিরষদ, মা া,
নওগা-এর চয়ার ান, রেমাহা দ ম ল ১৩/০৩/২০০৫ তািরখ নরায় চয়ার ান িনব ািচত হেয় মাঃ আয়নাল হক,
চৗিকদার- ক বিহ ার কের এবং মাঃ সােহল রানা শাহ- ক চৗিকদার পেদ িনেয়াগ দান কেরন। মাঃ সােহল রানা
শাহ, চৗিকদার পেদ বতন না পাওয়ার কারেণ মহামা হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন নং ৯৩১/২০২১ মাক াদমা
দােয়র কেরন। আদালত ০৮-০২-২০২১ তািরখ ল ও আরিজর আেলােক জবাব দােনর জ
ানীয় সরকার িবভােগর
িসিনয়ন সিচব মেহাদয় ক িনেদশ িদেয়েছন। উ মাক াদমা িসিনয়র সিচব মেহাদয়সহ ৫ (পাচ) জনেক িতপ করা
হেয়েছ। িরেটর ২নং িতপ জলা শাসক, নওগা।
ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.২৭২.২১-১৩১৪

২। এমতাব ায়, িরট িপ শন নং ৯৩১/২০২১ মাক মার আরিজর আেলােক দফাওয়াির জবাব (Statements
of defence) এবং াসি ক যাবতীয় কাগজপ সত ািয়ত কের ই
জ িরিভি েত িন - া রকারী বরাবর
রেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
সং ি

৭-১০-২০২১
মাঃ মিহউ ীন শামীম
সহকাির সিচব
ফান: ৯৫৪০৯৯৫
ইেমইল: lglaw1@lgd.gov.bd

জলা শাসক
জলা শাসেকর কাযালয়, নও া
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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.২৭২.২১-১৩১৪/১(৪)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির সিচব (অিতির দািয় ), 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
৪) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
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