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০১ �ফ�য়াির ২০২৩

১৮ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: িরট িপ�শন নং ১৪১৮৩/২০২২ �মাক�মার �ল ও আরিজর আেলােক অ�বত�কালীন আেদশ পালনসহ দফাওয়াির জবাব ও

ঘটনার ��ত িববরণীর �িতেবদন ��রণ �সে�।
��: কনেট�ট �না�শ, তািরখ: ২৩ জা�য়াির ২০২৩, িল�াল �া�, ��ীম �কাট � �চ�ার, �ম নং ২০১৬, (আেন�) এসিসিবএ িবি�ং,

��ীম �কাট � বাংলােদশ

             উপ� �� িবষয় ও �ে�র বরােত জানােনা যাে� �য,  �ভালা �জলার লালেমাহন উপেজলার ৭নং পি�ম চরউেমদ ইউিনয়ন পিরষেদর

�চয়ার�ান �মা. আ� ইউ�ফ-এর সামিয়ক বরখা� আেদশ �ত�াহােরর িবষেয় িপ�শনার ক��ক এ িবভােগর ইউিপ-১ শাখার িবগত
১০/০৪/২০২২ ি�. তািরেখর ২৪৫নং �ারক চ�ােল��ব �ক এ িবভােগর সিচব মেহাদয়েক ১নং �িতপ� করাসহ �মাট এগার জনেক �িতপ�

কের িরট িপ�শন নং ১৪১৮৩/২০২২ �� করা হেয়েছ। মাননীয় হাইেকাট � িবভাগ �নািন অে� তিক�ত িবষেয় ০১(এক) বছেরর �িগতােদশ

িদেয়েছন। এ �মাক�মার ৭নং �িতপ� �জলা �শাসক, �ভালা। উ� িরট িপ�শন হেত উ�ূত িসিপএলএ নং ৩৫৭৭/২০২২-এ মাননীয় আপীল

িবভাগ গত ০৯/০১/২০২৩ ি�. তািরেখ িনে�া� আেদশ �দান কেরন:
“Let the leave petition be posted for hearing in the list on 2  April, 2023"

         ২। এমতাব�ায়, িরট িপ�শন নং ১৪১৮৩/২০২২ �মাক�মার �ল ও আরিজর আেলােক অ�বত�কালীন আেদশ পালনসহ দফাওয়াির

জবাব ও ঘটনার ��ত িববরণীর �িতেবদনসহ ইংেরজীেত ��ত�ব �ক �াসি�ক সংি�� যাবতীয় কাগজপ� সত�ািয়ত কের �ই �সট অনিধক
১০(দশ) কায �িদবেসর মে� ��রেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি�: বণ �নামেত......পাতা। (5146/potrojariAttachmentRef/39766/0/2240)
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�জলা �শাসক

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ভালা

�মাঃ মিহউ�ীন শামীম

সহকাির সিচব
�ফান: 9540995
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০১ �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) সিলিসটর (�� সিচব), সিলিসটর অ�িবভাগ, আইন ও িবচার িবভাগ

৩) িসিনয়র সহকারী সিচব, ইউিনয়ন পিরষদ -১ শাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ

https://lgd.nothi.gov.bd/5146/potrojariAttachmentRef/39766/0/2240


৪) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ

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

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

৮) �ি�গত কম �কত�া, ইউিনয়ন পিরষদ অিধশাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ
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�মাঃ মিহউ�ীন শামীম
সহকাির সিচব


