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�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২১.০৪.২০৩.২২.৩১ তািরখ: 
১৭ জা�য়াির ২০২৩

৩ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: িরট িপ�শন নং ১৩২৫৫/২০২২-এর আরিজর আেলােক দফাওয়াির জবাব ও ঘটনার ��ত িববরণী ��রণ সং�া�।

��: হাইেকাট � িবভাগ-এর িরট নং ১৩২৫৫/২০২২-এর ১৭/১১/২০২২ ি��াে�র আরিজর কিপ।

উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশেনর আওতাধীন কা�ান বাজার ও ঠাটারী বাজােরর িভ�/�দাকান বরা� সং�া� িবষেয় সভাপিত, কা�ান
বাজার ও ঠাটারী বাজার মৎ�, ক�চামাল সবিজ িবে�তা �� �বসায়ী সমবায় সিমিত িলঃ, কা�ান বাজার, থানা-ওয়ারী, ঢাকা  ক��ক এ িবভােগর সিচব মেহাদয়েক ১নং িববাদীসহ �মাট ১৫

(পেনর) জনেক �িতপ� কের মাননীয় হাইেকাট � িবভােগ িরট িপ�শন নং-১৩২৫৫/২০২২ দােয়র করা হয়। মাননীয় আদালত �নানী অে� গত ১৭/১১/২০২২ ি�ঃ তািরেখ িনে�া� �ল জািরসহ

০৫ মােসর ি�তাব�ার আেদশ িদেয়েছন:

“…..Pending hearing of the Rule, the parties are directed to maintain Status-quo in respect of possession of the
petitioner’s samity in light of final allotment letters for a period of 5(five) months from date…..”

০২। এমতাব�ায়, িরট িপ�শন নং ১৩২৫৫/২০২২ �মাক�মার আরিজর আেলােক দফাওয়াির জবাব ও ঘটনার ��ত িববরণীর �িতেবদনসহ �াসি�ক যাবতীয় কাগজপে�র �ই �সট সত�ািয়ত

কাগজপ� এবং এ িরেটর সা� �ফাইড কিপ জ�িরিভি�েত অনিধক ১৫ (পেনর) কায � িদবেসর মে� িন� �া�রকারী বরাবর ��রেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।
সং�ি�: বণ �নামেত……পাতা।

১৭-১-২০২৩

�ধান িনব �াহী কম �কত�া

�ধান িনব �াহী কম �কত�ার দ�র

ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশন

মাহ�বা আইিরন

উপসিচব (অিতির� দািয়�)
�ফান: ০২৫৫১০০১৯৭

ইেমইল: Lglaw2@lgd.gov.bd

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০২১.০৪.২০৩.২২.৩১/১(৫)
৩ মাঘ ১৪২৯



তািরখ: ৩ মাঘ ১৪২৯

১৭ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) অিতির� সিচব, নগর উ�য়ন অ�িবভাগ, �ানীয় সরকার িবভাগ

২) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ
৩) ��া�ামার, আইিস� �সল, �ানীয় সরকার িবভাগ

৪) �ি�গত কম �কত�া, অিতির� সিচেবর অ�িবভাগ, �ানীয় সরকার িবভাগ

৫) �ি�গত কম �কত�া, আইন অিধশাখা, �ানীয় সরকার িবভাগ

১৭-১-২০২৩
মাহ�বা আইিরন

উপসিচব (অিতির� দািয়�)


