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১৬ ভা  ১৪২৮

িবষয:় িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং- - ৩৬ ১৫৩৬ ১৫//২০২১২০২১   এএ  সরকারসরকার   পেপে  Vacate/ Vacate/িলভিলভ    আিপলআিপল  দােয়রদােয়র   করারকরার
েয়াজনীয়েয়াজনীয়   ব াব া   হণহণ   সং াসং া ।।

: বাংলােদশ ি ম কাট-এর হাইেকাট িবভাগ-এর সহকারী রিজ ার কাযালয় থেক ১০/০৬/২০২১ তািরেখ
িরত।

          উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ব ড়া জলার িবিভ  ইউিনয়ন পিরষেদ
িহসাব সহাকারী কাম কি উটার অপােরটর পেদ রাজ খােত চা রী আ ীকরেণর িবষেয় ১১/০৯/২০১৯ তািরেখর
৯৮৩(১০০) নং ারেকর িনেয়াগ িব ি েক চ ােল -এর িবষেয় ানীয় সরকার িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদয়সহ ০৭
(সাত) জনেক িতপ  কের এই িরট  দােয়র করা হয়। হাইেকাট িবভাগ নািন অে ঃ ল ই বক িতপ গেণর িত
কারণ দশােনার আেদশ িদেয়েছন। িব  আদালত তিকত িবষেয় ০৩ (িতন) মােসর িগতােদশ িদেয়েছন। িরেটর ৬নং

িতপ   জলা শাসক, ব ড়া।
      ২। এমতাব ায়, িরট িপ শন নং ৩৬১৫/২০২১ এ ২৪/০৩/২০২১ তািরেখর দ  িগতােদশ ভ ােকটকরণসহ
সরকার পে  িত ি তা/আিপল দােয়র করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িব  সিলিসটেরর পাশাপািশ িনে া
শেত অ বত  আেদশ পালন বক িনেদশ েম দািয়  দান করা হেলা। 
     ক) িব  সিলিসটর উইং এর সােথ যাগােযাগ কের েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ করা;
     খ) িব  এটিণ জনােরল কাযালয় এর সােথ যাগােযাগ কের েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ করা;
     গ) এ িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র পে  দফাওয়ারী জবাব ত কের মাননীয় আদালেত পশ করা;
     ঘ) মামলার অ গিতসহ পরবত  সমেয়র অথাৎ মামলা চলাকালীন সমেয়র সািবক িবষেয় িনয়িমতভােব এ
        িবভাগেক অবিহত করা।

সং ি :…………(পাতা)।

৩১-৮-২০২১

জনাব মা: আশরা ল আলম, ােনল আইনজীবী

মাঃ মিহউ ীন শামীম
সহকাির সিচব
ফান: ৯৫৪০৯৯৫

ইেমইল: lglaw1@lgd.gov.bd
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৩১ আগ  ২০২১১



৩১ আগ  ২০২১সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, 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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