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ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৬১.২১.১৯৩ তািরখ: 
০২ নেভ র ২০২১

১৭ কািতক ১৪২৮

াপনাপন
ীগ  জলার টংগীবাড়ী উপেজলা পিরষেদর সংরি ত আসেনর ০৪ (চার) জন মিহলা সদ  (১) জনাব লাইলী

আফেরাজা িব, (২) জনাব হনা বগম, (৩) জনাব আেয়শা বগম ও (৪) জনাব িন ফা বগম গত ২৮ অে াবর ২০২১
তািরেখ ীয় পদ থেক পদত াগ করায় উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সেনর ২৪নং আইন) এর ১২(১) ও (২)
ধারা অ যায়ী ার পদত াগপ  সরকার হণ করেলা এবং উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সেনর ২৪নং আইন)
এর ১৪(২) ধারা অ যায়ী বিণত উপেজলা পিরষেদর সংরি ত মিহলা সদ েদর পদ  ঘাষণা করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

২-১১-২০২১

মমতাজ বগম
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ০২-২২৩৩৮২২৪৭

ইেমইল:
lgdupazila1@lgd.gov.bd

ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৬১.২১.১৯৩/১ তািরখ: ১৭ কািতক ১৪২৮
০২ নেভ র ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয়
ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব/সিচব, ...........................................ম ণালয়/িবভাগ, ঢাকা।
৩) সিচব, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, আগার াও, ঢাকা।
৪) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা।
৫) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ।

১



৬) জলা শাসক, ীগ ।
৭) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( াপন  বাংলােদশ গেজেটর অিতির
সং ায় কাশ কের গেজেটর ৩০ (ি শ) কিপ ানীয় সরকার িবভােগ রেণর অ েরাধসহ)।
৮) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, টংগীবাড়ী, ীগ ।
৯) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ।
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, টংগীবাড়ী, ীগ ।
১১) ভাইস চয়ার ান/মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, টংগীবাড়ী, ীগ ।
১২) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ীগ /উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, টংগীবাড়ী, ীগ ।
১৩) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ।
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