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ারক ন র: ৪৬.০০.৭৮০০.০১৭.২৭.০০৩.২০২১-৯৫ তািরখ: 
২৬ জা য়াির ২০২২

১২ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় স া ফ াইডসা ফ াইড   কিপকিপ   রণরণ   সং াসং া ।।
: মি পিরষদ িবভাগ, জলা ািজে িস নীিত অিধশাখার ারক নং-৮৯০, তািরখ: ৮/১২/২০২১।

         উপ  িবষয় ও  ারেকর ি েত, িব  িসিনয়র শাল জজ আদালত, প য়াখালীর
০৪/২০১৯ নং মামলায় িন বিণত জন িতিনিধ ও কমচািরর িব ে  এজাহাের আনীত অিভেযাগ তদে

মািণত হওয়ায় দ িবিধর ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯/২১৭ এবং ১৯৪৭ সােলর ন িত িতেরাধ
আইেনর ৫(২) ধারায় তদ  িতেবদন (চাজিশট আকাের) িব  আদালত ক ক হীত হেয়েছ িকনা তার
ত  ও সা ফাইড কিপ মতামতসহ রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

.নং নাম, পদবী ও কানা
১. জনাব মাঃ মা ন হাওলাদার, িপতা: ত আব র রব হাওলাদার, সদ , ৭নং ওয়াড, ৬নং মিহ র ইউিনয়ন, 

সাং: সরাজ র, কলাপাড়া, প য়াখালী।
২. জনাব আঃ ছাবহান হাওলাদার, িপতা: ত আদম আলী হাওলাদার, সদ , ৫নং ওয়াড, ৬নং মিহ র 

ইউিনয়ন পিরষদ, সাং: নিজব র, কলাপাড়া, প য়াখালী।
৩. জনাব আঃ ছালাম আকন, িপতা: ত আঃ কিরম আকন, সােবক চয়ার ান, ৬নং মিহ র ইউিনয়ন পিরষদ, 

সাং: লিতফ র,
কলাপাড়া, প য়াখালী।

৪. জনাব মাঃ ল ইসলাম হাওলাদার, িপতা: ত আঃ কােদর হাওলাদার, সদ , ৪নং ওয়াড, ৬ নং মিহ র 
ইউিনয়ন পিরষদ, সাং: িবিপন র, থানা: মিহ র, উপেজলা: কলাপাড়া, জলা: প য়াখালী

৫. জনাব মাঃ জািকর হােসন লাল, িপতা: আঃ খােলক খিলফা, সদ , ৯নং ওয়াড, ৬নং মিহ র ইউিনয়ন 
পিরষদ, সাং: মায়াে ম র, থানা: মিহ র, উপেজলা: কলাপাড়া, জলা: প য়াখালী

৬. জনাব মাঃ ওমর ফা ক আকন, িপতা: ত আঃ জ ার আকন, সদ , ৮নং ওয়াড, ৬নং মিহ র ইউিনয়ন 
পিরষদ, সাং: নিজব র, থানা: মিহ র, জলা: প য়াখালী।

৭. জনাব মাঃ ইসমাইল হাওলাদার, িপতা- ত মাসেলম আলী হাওলাদার, সদ , ৩নং ওয়াড, ৬ নং মিহ র 
ইউিনয়ন পিরষদ, সাং- িধর র, থানা- মিহ র, উপেজলা: কলাপাড়া, জলা: প য়াখালী।

৮. জনাব আঃ রব, িপতা- ত আছমত আলী হাওলাদার, সদ , ২নং ওয়াড, ৬নং মিহ র ইউিনয়ন পিরষদ, 
সাং- রান মিহ র, উপজেলা: কলাপাড়া, জলা: প য়াখালী।

৯. জনাব আঃ রা াক, িপতা: ত মিফজ উি ন িশকদার, সিচব, ৬নং মিহ র ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা: 
কলাপাড়া, জলা: প য়াখালী, সাং-টাউন কািলকা র, প য়াখালী পৗরসভা, প য়াখালী।

১



২৬-১-২০২২

জলা শাসক
জলা শাসেকর কাযালয়, প য়াখালী

মাহা দ আিজ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ০২২২৩৩৫৩৩৯৪
ইেমইল: lgup1@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৭৮০০.০১৭.২৭.০০৩.২০২১-৯৫/১(৪) তািরখ: ১২ মাঘ ১৪২৮
২৬ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৩) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) ি গত কমকতা, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
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মাহা দ আিজ ল ইসলাম 

উপসিচব
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