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১৮ আি ন ১৪২৮

িবষয:় িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং  ২৯২২২৯২২ //২০২১২০২১   মাক মারমাক মার   আরিজরআরিজর   আেলােকআেলােক  অ বতঅ বত   আেদশআেদশ  পালনসহপালনসহ
দফ াওয়ািরদফ াওয়াির   জবাবজবাব   রণরণ   সং াসং া ।।

: হাইেকাট িবভাগ-এর িরট নং ২৯২২/২০২১ এর ০৭/০৩/২০২১ তািরেখর ল ও আরিজর কিপ।
         উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ঢাকা জলা পিরষেদর মািলকানাধীন িমর র
মৗজার িস. এস ১১০৬ এবং এস. এ ০৪ নং খিতয়ান এর ৬৪১ নং দাগ হেত ৭০,০০০ বগ ট জিমর ইজারা নবায়েনর
িবষেয় জলা পিরষদ ঢাকা এর ৩০/০৬/২০২০ তািরেখর ৫৭৯ নং ারক চ ােল  এর িবষেয় ানীয় সরকার িবভােগর
িসিনয়র সিচব মেহাদয়সহ ০৫ ( াচ) জনেক িতপ  কের এই িরট  দােয়র করা হয়। হাইেকাট িবভাগ নািন অে  ল
ই বক িতপ গেণর িত িনেষধা ার (Injunction) আেদশ িদেয়েছন। িরেটর ৫নং িতপ  ধান িনবাহী
কমকতা, ঢাকা জলা পিরষদ। 

        ২। এমতাব ায়, িরট িপ শন নং ২৯২২/২০২১  মাক মার আরিজর আেলােক অ বত  আেদশ পালনসহ 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 ি :…………(পাতা)।
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ধান িনবাহী কমকতা
জলা পিরষদ, ঢাকা
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০৩ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব (অিতির  দািয় ), আইন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
২) উপসিচব, জলা পিরষদ শাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৫) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
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