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�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.৩৩৯.২২.১৭৯ তািরখ: 

১২ �ফ�য়াির ২০২৩

২৯ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: িরট িপ�শন নং ১১২২৬/২০২২ �মাক�মা সরকারপে� পিরচালনা করার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ সং�া�।

��: হাইেকাট � িবভাগ-এর িরট নং ১১২২৬/২০২২-এর ২৭ নেভ�র ২০২২ তািরেখর �ল ও আরিজর কিপ।
         উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, গাইবা�া �জলার �গািব�গ� উপেজলাধীন এিশয়ান হাইওেয়র জ� �িম অিধ�হেণর �িত�রেণর

��ত �� িনধ �ারেণর িবষেয় এ িবভােগর সিচব মেহাদয়েক ২নং �িতপ� করা-সহ �মাট প�চ জনেক �িতপ� কের িরট িপ�শন নং ১১২২৬/২০২২ দােয়র করা

হেয়েছ। এ �মাক�মার ১নং �িতপ� সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। মাননীয় হাইেকাট � িবভাগ �নািন অে� �িতপ�গেণর �িত �ল ই��সহ িনে�া�

আেদশ �দান কেরন:

“...why the final award of compensation issued by the respondent No. 3 at the rate of Tk.

1,10,93450.00 per acre as commercial bill without following the prevailing market rate   for

commercial land (Annexure- A and A-1) should not be directed to award compensation  at the

prevailing market rate for commercial bill and to dispose of petitioners' representation dated

22.08.2022 (Annexure- C)..."

২। এমতাব�ায়, িরট িপ�শন নং ১১২২৬/২০২২ �মাক�মা সরকারপে� পিরচালনা করার �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� এ িবভােগর সিচব মেহাদয় ক��ক

�া�িরত ওকালতনামা িনেদ �শ�েম এতৎসে� ��রণ করা হেলা।

সং�ি�: বণ �নামেত........পাতা (5254/potrojariAttachmentRef/39992/0/2240)। 

১২-২-২০২৩

সিলিসটর (�� সিচব)

সিলিসটর অ�িবভাগ
আইন ও িবচার িবভাগ

মাহ�বা আইিরন

উপসিচব (��ন দািয়�)

�ফান: 9540995

ইেমইল: lglaw1@lgd.gov.bd

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২০.০৪.৩৩৯.২২.১৭৯/১(৬) তািরখ: ২৯ মাঘ ১৪২৯

১২ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) িব� অ�াটিন � �জনােরল, অ�াটিন � �জনােরল অিফস, বাংলােদশ ��ীম �কাট �, ঢাকা
২) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ

৩) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ

৪) ��া�ামার, আইিস� �সল, �ানীয় সরকার িবভাগ

৫) �ি�গত কম �কত�া, অিতির� সিচেবর অ�িবভাগ, �ানীয় সরকার িবভাগ
৬) �ি�গত কম �কত�া, আইন অিধশাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ

https://lgd.nothi.gov.bd/5254/potrojariAttachmentRef/39992/0/2240


১২-২-২০২৩

মাহ�বা আইিরন

উপসিচব (��ন দািয়�)


