
 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- সামাজীক ভােব জগড়া করার সে । 
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ,০৩ নং ওয়ােডর 

বািস া। িনে  অিভ  াি গন আমােক এবং আমার ীেক অ-কথায় ও -কথায় মারদর 

কেরেছন।মারদর করার পের আমােদর আলগী হাসপাতাল ভত  কেরেছন,উপেজলা ভাইস 

চয়ার ান।এবং আমােক বেলন ইউিনয়ন পিরষদ কাযালেয় এর িব ে  এক  অিভেযাগ করেত। 

                

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

১- হযরত আলী- জ তাইত 

০২-জয়নাল-িসরাজ দরজী 

০৩-শািহন-ফা ক গাজী,সব সাং-০৩ নং ওয়াড। 

 

 
                                                                                     িনেবদক 
 
 
                                                                   নামঃ র দওয়ান 
  
                                                                   িপতা-িময়া দওয়ান 
                   

                                                                    মাতাঃ মিমন জান বগম  
          
 
      
 
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র।  
 
িবষয়ঃ- সামাজীক ও টাকা লনেদন   িবষেয় সম া সমাধান সে । 
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ০১ নং ওয়ােডর বািস া।আমার সােথ 

নীলকমল ইউিনয়েনর ৮ নং ওয়ােডর বািস া, নাম- আহা দ আলী িপতা,  হােসন এর সিহত আমার সােথ 

এক  িববাদ ি  কেরেছন। িববাদী আমার সােথ এক বছর ধের নৗকায় ঝাল বাইেতন।যখন িতিন আমার সােথ 

মাছ ধরেতন তখন িতিন আমার িনকট থেক পরবত  বছের ঝাল ভাইেবন বেল আমার িনকট থেক ১০,০০০/ টাকা 

দাদন িনেয়েছন। দাদন িনেয় িতিন আর এই বছর আমার সােথ কােজ আেসন না।তাই আিম িববাদীর এলাকায় িগেয় 

িববাদীর সােথ দখা কির এবং িববাদী ক বিল আমার সােথ কাজ না কিরেল আমার টাকা িফরত িদেয় দাও। তখন 

স আমােক একা পেয় মারধর কেরন।এবং তাহার ভাই মাহা দ আলী িপতা  হােসন ক সােথ িনেয় মার ধর 

কেরন।আমােক মের আমার এক  দাত ফেল দন। 

 

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র -মিজ কামনা করিছ।।  

 

িববাদী 

১।  আহা দ আলী, িপতা-  হােসন, সাং-নীলকমল,৮ নং ওয়াড। 

২। মাহা দ আলী, িপতা-  হােসন, সাং-নীলকমল,৮ নং ওয়াড। 

 

                                                                                                         িনেবদক 
  
 

        নামঃ কািদর হালদার 
         িপতা-রকমান হালদার 

        সাং-আদশ াম ,০১নং ওয়াড 
হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র।  

  
            
                                                                          
 
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- পািরবারীক সম া সমাধান সে । 
 
জনাব,  
        যথা িবহীত স ান বক িনেবদন এই য আিম আপনার  ইউিনয়েনর ০১ নং ওয়ােডর  বািস া। আমার 

সােথ আমার বড় ও সেজা ছেলর জগড়া িববাদ ি  হেয়েছ। আমার বড় ছেলেক আজ থেক ১৫ বছর েব  

আলাদা কের দই।আলাদা করার সময় ০৩  গ ,নগদ ৫০০০ টাকা এবং সােথ বউেয়র িজিনস দওয়া হেয়িছল 

এলাকার গ মা  াি েদর স ুেখ। আর সেজা ছেলেক ০৩ বছর েব আলাদা কের িদেয়িছ।আর আিম আমার 

মেজা ছেলেক িনেয় থািক।বতমােন তাহারা ই ভাই আমার িনকট থেক আমার ও আমার মেজা ছেলর স ি র 

ভাগ চায়।আিম তাহােদর ভাগ িদেত অ ীকার কির িবদায় আমার সােথ তাহারা জগড়া কের এবং আমােক মারধর 

করেত আেস এমনিক আমােদর েনর মিকও পয  িদেয়েছন।এই িবষেয় আিম আমার এলাকার গ মা  

াি েদর জানাই িক  তাহােদর কান পা া দন না। 
 

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

 

িববাদী 

১- ই াহীম মািঝ,িপতা-জিলল মািঝ,সাং-আদশ াম,০১ নং ওয়াড,হাইমচর,চাঁদ র। 

২- আলমগীর মািঝ,িপতা-জিলল মািঝ,সাং-আদশ াম,০১ নং ওয়াড,হাইমচর,চাঁদ র। 

 
                                                                                                      িনেবদক 
  

 
নামঃ জিলল মািঝ 
িপতা- সা  মািঝ 

সাং-আদশ াম-১নং ওয়াড 
হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র 

    
    

    
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র।  
 
িবষয়ঃ- পািরবারীক সম া সমাধান সে । 
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ,০৯ নং ওয়ােডর বািস া।আিম িবগত 

২ বছর যাবত হেয়েছ িববাহ কিরয়ািছ।আমার ী হাছনা বগম শরীয়ত র জলার বািস া।আপনার ইউিনয়েনর ৯ 

নং আমার ীর আপন মামার কােছ িছল, সখান থেক আিম তাহােক িববাহ কিরয়ািছ। ২ বছেরর মে  আমার 

বাড়ীেত িছল মা  ৬ মাস।এরপর তাহার মামার বাড়ীেত বড়ােত িগেয় আর আমার বাড়ী আেস না। স পি েত 

আমার ীেক আিনেত গেল আমার শা ড়ী ও মামী শা ড়ী অগ  ভাষায় গালাগালী কের এমনিক আমার নােম 

গাসাইরহাট থানায় মামলা করেব বেল আমােক মকী দয়।এমনিক আমার নােম কজ কের,আিম আমার এলাকার 

গ মা  াি  বগেক জানাই িক  তাহারা কান সাড়া দয়না। 

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

 

িববাদী 

১।সালমা বগম,িপতা- মজন িসপাই, াম-আেনায়ার গাইেনর কাি ,ওয়াড নং-০৯ 

২। হাছনা বগম, ামী- মজন িসপাই, াম-আেনায়ার গাইেনর কাি ,ওয়াড নং-০৯ 

৩।মাহা দা বগম, ামী- মা ফা পাজাল, াম-আেনায়ার গাইেনর কাি ,ওয়াড নং-০৯ 

৪।িব াল িসপাই,িপতা-জিমর িসপাই, াম-আেনায়ার গাইেনর কাি ,ওয়াড নং-০৯ 

                                                                                                       
          িনেবদক 
  
 
             নামঃ জিসম গালদার 

 
          িপতা- র ইসলাম গালদার 

 

        সাং-আেনায়ার গাইেনর কাি ,০৯নং ওয়াড 
         হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র 

  
            
                                                                          
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ-   পািরবারীক িবষেয় সমাধান সে ।  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম আপনার ইউিনয়েনর ১ নং ওয়ােডর  বািস া।আপনার 

ইউিনয়েনর ৪ নং ওয়ােড বারহান সদার এর  মেয়েক ২ বছর যাবত ধের িববাহ কিরয়ািছ।এর মে  আমার এক  

স ান হেয়িছল।িক  আমােদর মােঝ কান জগড়া হয়নাই। এর মে   আমার ী অেনক বার তাহার বােপর বারীেত 

বড়ােত যায়।িক  কান িদন কান সম া হয়নাই আমােদর মােঝ। িক  িক  িদন আেগ স তাহার বােপর বাড়ীেত 

আেস ।তার পর আিম তাহােক িনেত তােদর বাড়ীেত িনেত আিস,আসার পের আমার সােথ যেত অিন ক 

কের।আিম আমার স ানেক িনেয় যেত চেয়িছলাম।তার পর আমার শ র/শা ড়ী/শ েরর ভাই/এবং আমার শালা 

আমােক মারধর কেরন।আিম তাহােদর সােথ কান অ ায় কিরনাই।িক  তাহারা আমােক জার বক ভােব মারধর 

কেরন। 

এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

                   িববাদীর নাম 

 (১)  বারহান সদার- 
 (২)  খািদজা বগম- বারহান সদার 
(৩) বাদশা সদার- 
(৪)সাই ল সদার- বারহান সদার 
  
                                                                                      

 
      িনেবদক 

 
 

নামঃ জাহা ীর সদার 
িপতা- নায়াব আলী 

            মাতাঃ   
           মাবাইল 

                                                         
      
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাদঁ র । 
 
িবষয়ঃ- পািরবারীক সম া সমাধান সে ।  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ০৯  নং ওয়ােডর বািস া।নদী ভাংতী কারেন 

বতমােন নীলকমল ইউিনয়েন বসবাস কির।আিম একজন গরীব অসহায় তাই সামা  কিৃষ কাজ কের জীিবকা িনবাহ কের 

থািক। আমার সংসার জীবেন সবসময় ঝগড়া িববাদ লেগই থােক।আমার ী আমােক ছেড় দেূর িগেয় কাজ করেব 

বেল।আিম তাহােক যেত দইনা বেল আমার সােথ িববাদ সৃি  হয়।আমােক স বেল আিম যিদ তাহােক যেত না দই 

তাহেল স আমােক তালাক িদেয় যােব।আমােক স মারধর করেত আেস।আিম এলাকার  গ মা  ব ি েদর জানাই 

িক  আমার ী গ মা  ব ি েদর কান পা া দন না। 

   

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

 

িববাদী 

১- জয়নব ভা , ামী-হযরত আলী বপারী,সাং- মা া কাি ,হাইমচর,হাইমচর,চাদঁপরু। 

 
                                                                                                          িনেবদক 
  

 
নাম- হযরত বপারী 

িপতা- কালাচানঁ বপারী 
সাং- মা া কাি ,ওয়াড নং-০৯ 

হাইমচর,হাইমচর,চাদঁ র 
 

            
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাদঁ র । 
 
িবষয়ঃ- পািরবারীক সম া সমাধান সে ।  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ০৬  নং ওয়ােডর ায়ী বািস া।জানপরু 

ােমর চরৈভরবী ইউিনয়েনর বািস া িন  িলিখত িববাদীর সােথ ১ বছর যাবত হয় আমার মেয়েক িববাহ িদেয়িছ।িববাহ 

দওয়ার পর আমার মেয় ামীর সংসাের িঠকমত শাি েত বসবাস কিরেত পািরেতন না।েযৗতেুকর জ  সবসময় আমার 

মেয়েক মারধর কিরেতন ।আমার মেয় আমার িনকট অিভেযাগ কিরেল আিম আমার এলাকার গ মা  ব াি েদর 

জানাই এবং একিট সামাজীক দরবার করা হয়।দরবােরর িসদা  মাতােবক আিম আমার মেয়েক আবারও তার শ র 

বাড়ীেত পািঠেয় দই। আমার মেয়েক পাঠােনার পর আবারও যৗতেুকর জ  মারধর কেরন এমনিক আমােদর সােথও 

যাগােযাগ ব  কের দয়। এমনিক আমার মেয়েক জারপুবক ভােব ভয় দিখেয় মাবাইেলর মাধেম  িমথ া রেকাড 

কেরন।েরেকােড বলান য আিম আমার ামীর ভাত খেত চাই িক  আমার পিরবারবগ তা চান না। আমার মেয় অ  

একজেনর মাবাইল িদেয় আমােদর সােথ যাগােযাগ কেরন য আমােক আবারও মারধর কেরন তাই আমােক যভােবই 

হাক এখান থেক িনেয় যান।তারপর আিম আমার মেয়েক একিট লােনর উেদ  দিখেয় িনেয় আিস য িদন আিন 

সই িদন িবকােলই আমার বাড়ীেত আমার জামাই সহ আরও ৭/৮ জন অেচনা মা ষ সহ হামলা কেরন।আমার মেয়েক 

জারপবূক ভােব িছিনেয় িনেয় যেত চায়।িক  িনেত দই নাই এমনিক আমার মেয় শ র বাড়ীেত যেত চান না। 

   

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়।  

 

িববাদী 

১- মাঃ ইমন,িপতা-রিশদ সদার,মাতা-িপয়ারা বগম,সাং-চরৈভরবী,হাইমচর,চাদঁপরু। 

২। রিশদ সদার।  

 

 
                                                                                                          িনেবদক 
  

 
নাম- নছার আহা দ(পিরবারবগ) 

িপতা-মৃত ফেত আলী সদার 
সাং- গালদার কাি ,ওয়াড নং-০৬  

হাইমচর,হাইমচর,চাদঁ র। 
 

            
                                                                          
 
 



বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- জারপবূক জিম দখল করার সে ।                                                                                                                    
  
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য ,আিম আপনার ইউিনয়েনর ৫নং ওয়ােডর এক জন 

অ ায়ী বািস া।িনে  উে িখত অিভ  াি  আমার  িনজ মািলকানা জিম জার বক ভােব দখল 

কের র খনন করার জ  িবি  কের ফেলন।  িন  পচায় আমরা ০৩ জন মািলক।আমােদরেক না 

জািনেয় িববাদী জিম িবি  কের ফেলন ও ব  মিশন ারা জিম িবিন  কের ফেলন। আিম অসহায় 

মা ষ সামা  জিম িছল আমার স ল। সই সামা  জিম চাষাবাদ করার জ  আিম িক  টাকা পতাম 

এখন আমার জিম িবিন  করার ফেল উ  জিম  চাষাবাদ করার জ  অনউপেযাগী হেয় যায়। 
 

এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

              

           িববাদীর  নাম 

(১)  দ  সদার-িপতা- মহাজন সদার,সাং-নীলকমল, ৯নং ওয়াড,হাইমচর চ দ র                 

                                                   িনেবদক 
 
 

নামঃ আইউম জান িবিব 
                        িপতা-উমর আলী ী 

     মাতাঃ 
     সাং-সরকার কাি ,ওয়াড-০৩ 
     মাবাইল 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- জারপবূক জিম দখল করার সে  ।                                                                                                                             
  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য ,আিম নীলকম ইউিনয়েনর ০৯ ওয়ােডর এক জন  

বািস া।আপনার ইউিনয়েন আমার পি ক স ি  রেয়েছ যাহা িনে  উে িখত অিভ  াি   

জার বক ভােব দখল কিরয়া চাষাবাদ কের থােকন।আিম অেনক বার আমার পি ক জিম তাহার 

িনকট থেক িঝয়া চািহেল িতিন আমােক অেনক ধরেনর মিক দন এবং আমােক আমার পি ক 

স ি  িঝেয় দন না। আিম এলাকার গ মা  াি েদর জানাই িক  িতিন কান পা া দন না।  

 

এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

                

              িববাদীর  নাম 

(১)  রতন পােলায়ান,িপতা- আনা পােলায়ান,সাং-নীলকমল,হাইমচর,চ দ র। 

  

                                                     
             িনেবদক 

 
     হা ন বপারী 
িপতা- মাখেলছ বপারী 
সাং নীলকমল ,০৯ নং ওয়াড 
হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র 

 
 
 
 
 



 
 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- জারপবূক জিম দখল করার সে  ।                                                                                            
  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য ,আিম নীলকম ইউিনয়েনর ০৯ ওয়ােডর এক জন  

বািস া।আপনার ইউিনয়েন আমার পি ক স ি  রেয়েছ যাহা িনে  উে িখত অিভ  াি গন 

জার বক ভােব দখল কিরয়া চাষাবাদ কের থােকন।আিম অেনক বার আমার পি ক জিম তাহােদর 

িনকট থেক িঝয়া চািহেল তাহারা আমােক অেনক ধরেনর মিক দন এবং আমােক আমার পি ক 

স ি  িঝেয় দন না। আিম এলাকার গ মা  াি েদর জানাই িক  তাহারা কান পা া দন না।  

 

এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

               িববাদীর  নাম 

(১)  বনিজর শিন,িপতা- লতীফ শিন,সাং-দ ীন আলগী,হাইমচর,চ দ র। 

(২)  জ ছয়াল,িপতা- হািকম আলী ,সাং-নীলকমল,হাইমচর,চ দ র। 

  

                                                     
             িনেবদক 

 
     হা ন বপারী 
িপতা- মাখেলছ বপারী 
সাং নীলকমল ,০৯ নং ওয়াড 
হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র 

 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- জারপবূক জিম দখল করার সে  ।                                                                          
  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য ,আিম নীলকম ইউিনয়েনর ০৯ ওয়ােডর এক জন   

বািস া।আপনার ইউিনয়েনর আমার পি ক স ি  রেয়েছ যাহা িনে  উে িখত অিভ  াি   

জার বক ভােব দখল কিরয়া চাষাবাদ কের থােকন।আিম অেনক বার আমার পি ক জিম তাহার 

িনকট থেক িঝয়া চািহেল িতিন আমােক অেনক ধরেনর মিক দন এবং আমােক আমার পি ক 

স ি  িঝেয় দন না। আিম এলাকার গ মা  াি েদর জানাই িক  িতিন কান পা া দন না।  

 

এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

                

              িববাদীর  নাম 

(১)  তফা ল সরকার,িপতা- বাদশা িময়া সরকার,সাং-হাইমচর,হাইমচর,চ দ র। 

  

                                                     
             িনেবদক 

 
     হা ন বপারী 
িপতা- মাখেলছ বপারী 
সাং নীলকমল ,০৯ নং ওয়াড 

         হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র 
 
 
 
 
 



বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- লটুপাট ও মারধর করার সে ।  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম আপনার  ইউিনয়েনর ০৭ নং ওয়ােডর  

বািস া।আমার সােথ িন  িলিখত াি র সােথ এক সামািজক িববাদ হেয়েছ। িববাদী কেয়ক িদন 

রােত মা ষ িনেয় আেস আমার  বািড় টপাট করেত। এবং মারধর করেত। সই িহসােব আিম 

এলাকার অেনক গ মা  াি েক অ িহত কির।িক  তােত কান সমাধান আিম পাইিন ।   

এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

                   িববাদীর নাম 

 (১)  িহর ইসলাম বয়াতী- িপতা- সকা র বয়াতী,সাং নীলকমল। 
 

       
                                     িনেবদক 

 
         মাঃ রিশদ গাজী 
        িপতা-আফজাল গাজী 
          সাং-আদশ াম 
      হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র।  
 
িবষয়ঃ- ঝগড়া িববাদ সম া সমাধান সে ।  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর  ০৪ নং ওয়ােড বািস া।নদী ভা ার 

কারেন আিম ০৪ নং ওয়াড থেক আপনার ইউিনয়েনর ০২ নং ওয়ােড আমার ে র বাড়ী িগেয় বসবাস কির।িন  

িববাদী গন আমার ীেক(বয়স ৬৫) গ র গাছ খাওয়া িনেয় মারধর কেরন।এই িবষেয় আিম ানীয় গ মা  

াি েদর িনকট শািলশ দই।িক  িববাদীগণ আমােদর গালাগালী কেরন এবং এলাকার গ মা  াি েদর কান 

পা া দন না। 

 

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

 

িববাদী 

১-মািফ বগম, রা মি ক,সাং-০২নং,িপয়ার আলী সরকার কাি ,হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র। 

০২-িলিপ বগম, ামী- সােহল মি ক,সাং-০২নং,িপয়ার আলী সরকার কাি ,হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র। 

০৩- সােহল মি ক,িপতা- রা মি ক,সাং-০২নং,িপয়ার আলী সরকার কাি ,হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র। 

০৪-িলটন মালত,ইি ছ মালত,সাং-০২নং,িপয়ার আলী সরকার কাি ,হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র। 

                                                                                                      িনেবদক 
  
 

   নামঃ হািমদ দ রী  
    িপতা- পি ত আলী দ রী 

সাং-গাজী  কাি , 
০৪ নং ওয়াড 

হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র 
  

            
                                                                          
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র।  
 
িবষয়ঃ- ধার দওয়া টাকা ফরত না দওয়ার সে । 
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর  ০৭ নং ওয়ােড  

বসবাস কির।িন  িববাদী আমার িনকট থেক জ  মােসর ১৫ তািরেখ  তাহার বাড়ী ব ক রেখ ২০ 

হাজার টাকা িনেয়েছ।এবং আমার িনকট থেক হাওলাদ বাবদ িনেয়েছ ৪ হাজার টাকা।এই সম  

টাকা আি ন মােসর ০৯ তািরেখ  ফরৎ দওয়ার কথা িছল।িক  িতিন এই পয  আমার কান টাকা 

পিরশদ কেরন নাই।তাই আিম তাহার িব ে  এলাকার গ মা  ও ইউিপ সদ েক িবষ  

জানাই।িক   স অেনক তািরখ কেরও আমােক কান টাকা িদে  না।  

 

এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র -মিজ কামনা হয়।   

  

িববাদী 

(১) মােলক বাঘ,িপতা- ত- বাদশা বাঘ,ওয়াড নং-০৯ 

                                                                                   
              িনেবদক 
 
 
                                                                   নামঃ বিশর দালাল  
  
                                                                   িপতা/ ত- হযরত আলী দালাল 
                   

                                                                    মাতাঃ- জীবন নছা 
         
        মাবাইল-০১৯২৬৬৪৭৫৬৮ 
                                                                             
 
      
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র।  
 
িবষয়ঃ-  টাকা লনেদন িবষেয় সম া সমাধান সে । 
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ০5 নং ওয়ােডর বািস া।আমার সােথ 

নীলকমল ইউিনয়েনর বািস াগেনর সিহত এক  িববাদ ি  হেয়েছ। িববাদীগন আমার িপতা মর ম লতীফ শনীর 

িনকট থেক াবসায়ী কােজর জ  টাকা িনেয়িছেলন। আমার িপতা মারা যাওয়ার পড় তাহারা টাকা নওয়ার   কথা 

ীকার কেরন এবং টাকা ফরত িদেবন বেলিছেলন।িক  অেনক িদন যাবত হেয় িগয়ািছ তাহারা টাকা দন না আিম 

অেনক বার তাহােদর িনকট চেয়িছলাম িক  তাহারা কান মেত টাকা ফরত দন না। 

  

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র -মিজ কামনা করিছ।।  

 

িববাদী 

১।   ছােয়দ জমা ার,িপতা- িব াল জমা ার, সাং-নীলকমল, ২২,৩০০/-টাকা 

২।  আঃ চিকদার,িপতা-  অ াত , সাং-নীলকমল, ১২,৯০০/-টাকা 

৩। আ াছ বকাউল,িপতা-  ড  বকাউল, সাং-নীলকমল, ৫,৫০০/-টাকা 

 

                                                                                                         িনেবদক 
  
 

        নামঃ বনিজর শিন 
         িপতা- ত- লতীফ শিন 

       সাং-সরকার কাি ,০৫নং ওয়াড 
হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র।  

  
            
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- জারপবূক জিম দখল করার সে  ।                                                                                                                             
  
জনাব,  
      যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য ,আমরা বাদীগন আপনার ইউিনয়েনর ায়ী বািস া ।  
আপনার ইউিনয়েন আমােদর পি ক স ি /ওয়ািরশ স ি / ািয় কারী স ি  জিম রেয়েছ যাহা 
িনে  উে িখত অিভ  াি   জার বক ভােব দখল কিরয়া চাষাবাদ কের থােকন। আমরা অেনক 
বার  আমােদর জিম তাহার িনকট থেক িঝয়া চািহেল িতিন আমােদর স ি  িঝেয় দন না। 
আমরা এলাকার গ মা  াি েদর িনেয়  অেনক বার আমােদর স ি  িনেয় িববাদীর সােথ দরবার 
কেরিছ এবং কাগজ প  অ য়ায়ী আমােদর স ি  তা মান হেয়েছ।এলাকার গ মা  ি েদর 
রায় আমা দর পে  থাকা সে ও িববাদী আমােদর জিম স ি  িঝেয় দন না। 
 
এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 
            
উে িখত জিমর    খিতয়ানঃ-  
                      দাগ নং- 
          
     িববাদীর  নাম 
(১) শাহজাহান মাল,িপতা- আলী আহা দ মাল,সাং-নীলকমল,হাইমচর,চাঁদ র। 
 
                                              

                    িনেবদক 
সং  
০১। জিমর পচা                                                        ১। ছয়দ হাওলাদার 
                                                                         িপতা- আঃ সামাদ হাওলাদার  
                                                                 ২। দাদন গাইন,িপতা-জেবদ আলী গাইন 

৩। সাই ি ন িসকদার 
৪।বাদশা িসকদার 
৫।বিশর দালাল 
৬। ফা ক সদার                                                     

 
 
 
 



বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ-   সামাজীক িবষেয় সমাধান সে ।  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম আপনার ইউিনয়েনর ৫ নং ওয়ােডর  বািস া। আিম ায় 
২৬ বছর যাবত ধের িবেদেশ িছলাম,তাই  আিম িববাহ কিরয়ািছ ২/১/২০১৬ তািরেখ ায় ।িববােহর পর আমার 
সংসার ব ভাল ভােবই কাটিছল,আমার ১  ক া স ান হয়। কান িদন আমােদর মে  কান ঝগড়া/িববাধ 
িছলনা। গত ২৩-০২-২০১৮ তািরেখ আিম আমার িনজ বাড়ীেত বািরবারীক কােজ দেশ আিস।েদেশ আিম ২ িদন 
িছলাম।২৫/০২/২০১৮ তািরেখ আিম আবার ঢাকা চেল যাই,এবং ঢাকার বাড়ীেত িগেয় দিখ আমার বাসায় তালা 
মারা। তার পর আিম আমার বাড়ীর মািলেক িজ াসা কির য আমার বাসায় তালা কন।তখন বাড়ীর  মািলক বলল 
য আমার কােছ চািব িদেয়েছ পােশর বাড়ীর এক লাক।তার কােছ বেলিছল িতিন ডা ার কােছ যােব।তখন আিম 

ঘেরর তালা েল ঘের িক, তখন দিখ আমার ঘেরর মালামাল সব এেলা ােলা তখন আমার িভতর একটা ভয় চেল 
আেস, তারপর আমার এক  াংক িছল সটাও দিখ ভা া।আমার াংেকর িভতর ২.৫ ির সানা িছল এবং নগদ 
১,১২,৫০০/-টাকাও িছল, স িলও নই।তখন আিম আমার ীেক ফান দই িক  তাহার মাবাইল ব  পাই।তারপর 
আিম আমার আ ীয় জন ক জানাই।আমার এক আপন বান ও ই ফাত বােনর বাড়ী আমার শ র বাড়ী 
কাছাকািছ িবদায় আমার বানরা তাহােদর বাড়ীেত খাজ করেত যায়। আমার বানরা িগেয় দেখ য আমার ী 
তাহার  বােপর বাড়ীেতই চেল এেসেছ আমার মেয়েক িনেয়।তখন আমার বানরা তাহােক আনার জ  িমনতী 
কেরিছল,তখন স বলল য আিম আর তামার ভাইেয়র সংসার করব না।আিম তাহােক িডেবাস কের িদব।এ কথা 
নার পর আমার বানরা চেল আেস।তখন আিম আমার ীর এক বােনর জামাইর না ার সং হ কের ফান 
দই।তাহার কাছ থেক আমার ীর মা র না ার সং হ কির।তাহার মা র নাম মাঃ পন হাওলাদার।তখন িতিন 

আমােক অেনক ধরেনর গালাগািল কের ,তারপর আমােক ােন মারার মিক দয়।িক  িক হেয়েছ স আমার কাছ 
থেক িক ই েন নাই।তার পর স আবার আমােক মামলার মিক দয়।                                                        

 
এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 
                 
          িববাদীর নাম 
 (১)  শাবানা, িপতা-আকবর হাওলাদার,সাং-কদম তলী গ র মা ার কাি , চর মািরয়া, ভেদরগ , শরীয়ত র। 
 (২)  পন হাওলাদার, ছ র হাওলাদার,সাং-কদম তলী গ র মা ার কাি ,চর মািরয়া, ভেদরগ ,শরীয়ত র। 
 (৩) লহাস হালাদার-আকবর হাওলাদার,সাং-কদম তলী গ র মা ার কাি ,চর মািরয়া, ভেদরগ ,শরীয়ত র। 
 
                                                                                      

 
      িনেবদক 

 
 

নামঃ হােসম  হাওলাদার 
িপতা- ত-খিলল হাওলাদার 

       মাতাঃ ল ম িবিব  
       মাবাইলঃ-০১৭৬৮৪১৮৩৭৯ 

                                                         
  
 
 
 
 



বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র।  
 
িবষয়ঃ- পািরবারীক িবষেয় সম া সমাধান সে । 
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ০২ নং ওয়ােডর বািস া।আপনার 

ইউিনয়েনর ০২ নং ওয়ােডর বািস া মাঃ আ ল বাশার এর মেয় সারিমন আ ারেক িববাহ কির।িববােহর মা  ০৩ 

মাস পেররই আমােক শ র বাড়ী িনেয় যায় তখন থেকই আিম শ র বাড়ী থািক।এর মে  আমার ২  স ান 

হেয়েছ।আমার িপতা মাতা সখােন আমােক এক  ঘর দন।এর মে  আমার িববািহত জীবেন বড় ধরেনর কান 

সম া হয় নাই। কান িদন ঝগড়া/ঝা  হয় নাই।হঠাৎ কের আমার ী বেল িতন আর আমার সংসার করেব না। 

তখন থেক আমার সােথ ায় জগড়া  কের।তাই আিম আমােদর বাড়ীেত িফের আিস। আমার িপতা মাতা অেনক 

বার তাহােদর বাড়ীেত িগেয়েছ তাহােক আনেত।িক  স আমার িপতা মাতার সােথ খারাপ আচরন কের।আমার 

িত তার অিভেযাগ হল আিম েত ক িদন য়া খিল,মদ খাই গাজা খাই।তাই স আমার সংসার করেব না। এই 

িবষেয় আিম আমার এলাকার ম ার এ গ মা  াি েদর জানাই।িক  তাহারা ম ার ও গ মা  াি েদর কান 

পা া দন না।  

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র -মিজ কামনা করিছ।।  

 

িববাদী 

১।  সারিমন বগম,িপতা- আ ল বাশার,সাং-০২ নং ওয়াড,হাইমচর,চাঁদ র। 

  

                                                                                                         িনেবদক 
  
 

       নামঃ আ নায়ার হােসন 
           িপতা- গিবল হােসন 
         সাং-িপয়ার আলী সরকার কাি  

হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র 
মাবাইলঃ- 

  
            
                                                                          
 
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র।  
 
িবষয়ঃ- পািরবারীক িবষেয় সম া সমাধান সে । 
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ০৭ নং ওয়ােডর বািস া। আিম িন  

াি েক ৩ বছর যাবত হেয়েছ  িববাহ কিরয়ািছ। িববােহর পর আমার সংসার তমন একটা ভাল কাটিছল না।আমার 

ী সবদা মাবাইেলর মা েম অ  েষর সােথ কথা বলত।তাই আমার ীেক িনেয় ২/৩ বার া  শািলশ 

হেয়েছ। আমার এক  বা া হেয়েছ। তাই এলাকার গ মা  ি বগগণ আমােদর মে  িমমাংশ কের দন।তারপর 

িক  িদন আেগ আিম কােজর জ  বাড়ী ছেড় অ  এলাকায় চেল যাই।আমার ী আমার বাড়ী থেক তাহার িপতার 

বাড়ী বড়ােত যান।িক  আিম আমার এলাকার াম িলশ ারা জানেত পাির য,আমার ী একজন পর েষর 

সােথ বাড়ী থেক চেল গেছন। 

 

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র -মিজ কামনা করিছ।।  

 

িববাদী 

১। মিরয়ম বগম,িপতা-মরন আলী দালাল 

২।মরন আলী দালাল,িপতা-শিহদ দালাল 

৩।নাজমা বগম, ামী-মরন আলী দালাল 

                                                                                                
                    িনেবদক 
  
 

     নামঃ  আল আিমন 
        িপতা-আয়নল বপারী 

                                                                                             সাং- আদশ াম,০৭ নং ওয়াড 
হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র 

  
            
                                                                          
 
 
 



 
 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- জারপবূক জিম দখল করার সে  ।                                                                                                                             
  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য ,আিম আপনার ইউিনয়েনর ০৭ নং ওয়ােডর বািস া।অিভ  

াি  আমার িময়ার চেড়র (৩০৪,৩০৫,৩০৬,৩১১,৩১০,৩০৯,৩১২ দােগ ২.৫০একর-এবং ৪৪৭,৪৪৮,৪৪৯ দােগ 

৬.০০ একর)  জিম জার বক ভােব দখল কের আেছন।তাহােদর  িনকট থেক আিম জিম চাইেল তাহারা আমােক 

জিম িঝেয় দন না এবং তাহােদর কান দিলল পস কেরন না।আিম অেনক বার স জিম িনেয় তাহার সােথ 

এলাকার গ মা  াি  এবং ইউিপ সদ  ারা সমাধান করেত চেয়িছলাম।  িক  অিভ  াি  এলাকার 

গ মা  াি  ও ইউিপ সদ  ক মােন না এবং কান  িবচার আচার মােন না মেম  উ  জিম দখল কের আেছন। 

এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

              

                 িববাদীর  নাম 

(১)  আলী হােসন সদার,িপতা-চা াই সদার,ওয়াড নং- ০৭ ,হাইমচর,চ দ র। 

(২)  ফা ক সদার,িপতা-আলী হােসন সদার,ওয়াড নং- ০৭ ,হাইমচর,চ দ র। 

 

                                                     
            
       িনেবদক 

 
                                   নাম- বাদশা মা া 

িপতা- সরাজল মা া 
সাং আদশ াম ,০৭নং ওয়াড 
হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র।  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাদঁ র । 
 
িবষয়ঃ- পািরবারীক সম া সমাধান সে ।  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ০৮  নং ওয়ােডর বািস া।আপনার 

ইউিনয়েনর ০৯ নং ওয়ােডর বািস া িন  িলিখত িববাদীর সােথ ২ বছর যাবত হয় আমার ছেলেক িববাহ কের আ ীয় 

কির।এর মেধ  আমার একিট নািত হেয়েছ যার বয়স মা  ৭/৮ মাস।িন  িববাদী আমার নািতেক মেরেছ তাই আমার 

পু  তাহােক একিট থাবর িদেয়েছ বেল আমার ছেলেক রােত ঘের জায়গা দইিন।আমার ছেল িজদ কের আমার ঘের 

রােত েয় িছল।িক  রা  ০৩ টার সময় আিম যখন আমার পেু র ঘেরর িদেক তাকায় তখন দিখ আমার পেু র ঘেরর 

দরজা খালা।তাই আমরা সকেল ঘেরর িভতর েবশ কির িক  আমার নািত ও িববাদীেক দিখ নই এবং ঘেরর সব 

িকছু এেলােমেলা,ঘেরর িভতর থেক (১০৫০০০)টাকা ও িজিনস প  িনেয় চেল যায়।রােত আর কান িদেক যাব িদেশ 

হারা হেয় যাই।পরিদন সকােল আমার বড় জামাইেক পাঠাই িববাদীর িপতার বাড়ীেত এবং সখােন তাহােক পাই।আমার 

জামাই অেনক বাড় বেলেছ আমার সােথ চল িক  িববাদী ও িববািদর িপতা মাতা দন না।পরবতীেত আমার এলাকার 

ইউিপ সদ  ও গ মা  ব াি েদর জানাই িক  তাহারা কান পা া দন না। 

   

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

 

িববাদী 

১- িশিরনা বগম,িপতা- সানা িময়া গাইন,সাং-এেলাটম া ট,হাইমচর,হাইমচর,চাদঁপরু। 

২- সানা িময়া গাইন, ামী- র মাহা দ গাইন,সাং-এেলাটম া ট,হাইমচর,হাইমচর,চাদঁপরু। 

 
                                                                                                          িনেবদক 
  

 
নাম- আিজজল বপারী 
িপতা- হািনফা বপারী 

সাং-মােলর কাি ,ওয়াড নং-০৮ 
হাইমচর,হাইমচর,চাদঁ র 

 
            
                                                                          
 
 
 
 
 
 



বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র।  
 
িবষয়ঃ- টাকা লনেদন  িবষেয় সম া সমাধান সে ।  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ০২ নং ওয়ােডর বািস া। আমার 

িনকট থেক িন  াি গণ টাকা ধার িনেয়েছন।িক  ায় ১ বছর হেয়  যায় আমার টাকা তাহার ফরত দন না। 

পরবত েত আিম আমার এলাকার ইউিপ-সদ  ও গ মা  াি েদর জানাই ।িক  িববাদীগন গ মা  ও ইউিপ- 

সদ েদর কান পা া দন না তাহােদর কাণ কথা মা  কেরন না।   

 

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র -মিজ কামনা করিছ।।  

 

িববাদী 

১।  আ ল মা া-িপতা- কিবল মা া,সাং-িপয়ার আলী সরকার কাি । 

২।িমলন মালত,িপতা-ইি ছ মালত,সাং-িপয়ার আলী সরকার কাি । 

  

                                                                                                         িনেবদক 
  
 

      নামঃ শফালী বগম 
        ামী-ই াহীম মা া 

                                                                                            সাং-িপয়ার আলী সরকার কাি  
হাইমচর,হাইমচর,চাঁদ র 

  
            
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র 
 
িবষয়ঃ- জারপবূক জিম দখল করার সে  ।                                                                                                                                    
  
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য ,আিম আপনার ইউিনয়েনর একজন ায়ী বািস া  ।  
আপনার ইউিনয়েন আমার তকা ে  স ি  রেয়েছ যাহা িনে  উে িখত অিভ  াি   জার বক 
ভােব দখল কিরয়া চাষাবাদ কের থােকন।আিম অেনক বার আমার পি ক জিম তাহার িনকট থেক 
িঝয়া চািহেল িতিন আমােক আমার পি ক স ি  িঝেয় দন না। আিম এলাকার গ মা  
াি েদর িনেয়  অেনক বার আমার তকা ে র স ি  িনেয় িববাদীর সােথ দরবার কেরিছ এবং 

কাগজ প  অ য়ায়ী আমার তকা ে র স ি  তা মান হেয়েছ।এলাকার গ মা  ি েদর রায় 
আমার পে  থাকা সে ও িববাদী আমার তকা ে র স ি  িঝেয় দন না। 
 
এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 
            
উে িখত জিমর    খিতয়ান (৩৪ )দাগ নং -৩৪ 
                      
              িববাদীর  নাম 
(১)  দ  সদার,িপতা-মহাজন সদার,সাং-নীলকমল,হাইমচর,চাঁদ র। 
                                              

                  িনেবদক 
সং  
 ০১। জিমর পচা( ০১ কিপ)                                                 মাঃ  আ লতীফ িময়া 

িপতা- ত-পি ত আলী খাঁ 
সাং-এেলাট া ,হাইমচর 

হাইমচর,চাঁদ র।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান, 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাঁদ র। 
 
িবষয়ঃ- জারপবূক জিম দখল করার সে ।                                                                                                                             
  
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য ।আপনার ইউিনয়েন আমার ওয়ািরশ মািলকানা স ি  রেয়েছ 

যাহা িনে  উে িখত অিভ  াি গণ  জার বক ভােব দখল কিরয়া চাষাবাদ কের থােকন।আিম অেনক বার 

আমার  ওয়ািরশ জিম তাহার িনকট থেক িঝয়া চািহেল িতিন আমােক আমার জিম স ি  িঝেয় দন না। আিম 

এলাকার গ মা  াি েদর িনেয়  অেনক বার আমার স ি  িনেয় িববাদীর সােথ দরবার কেরিছ এবং কাগজ প  

অ য়ায়ী আমার ওয়ািরশ স ি  তা মান হেয়েছ।এলাকার গ মা  ি েদর রায় আমার পে  থাকা সে ও 

িববাদী আমার  ওয়ািরশ স ি  িঝেয় দন না এবং কান পা া দননা।  

এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

     

              িববাদীর  নাম 

(১)  আলী হােসন সদার,িপতা- চা াই সদার,সাং-আদশ াম,হাইমচর,চ দ র। 

(২)  হাছান আলী সদার,িপতা- িপতা- চা াই সদার,সাং-আদশ াম,হাইমচর,চ দ র। 

(৩) ফা ক িময়া সদার,িপতা-আলী হােসন সদার, সাং-আদশ াম,হাইমচর,চ দ র। 

                                              
                  িনেবদক 

 
     মাঃ আঃ খােলক সদার 
িপতা- ত-হােবজ আলী সদার 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
বরাবর,  
         চয়ার ান 
         হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
         হাইমচর,চাদঁ র । 
 
িবষয়ঃ- পািরবারীক সম া সমাধান সে ।  
 
জনাব,  
        যথা িবিহত স ান বক িনেবদন এই য আিম  আপনার  ইউিনয়েনর ০১  নং ওয়ােডর বািস া। আিম িবগত ১৩ 

বছর যাবত হেয়েছ  িববাহ কেরিছ।  আমার িববাহীত জীবেন ায় সব সময় ঝগড়া/ঝা  লেগই থাকত।এর মেধ  আমার 

০৩ িট স ান জ  হেয়েছ।আিম চেড় থািক বেল আমার ী চেড় থাকেবনা এর জর ধের ঝগড়া হেয় থােক।এই পয  

তাহার সােথ আমার মাট ০৪ বার ানীয় গ মা  ব াি  ারা শািলস হেয়েছ।আজ িমিলেয় দয় আবার কাল থেক  

হয় ঝগড়া িববাদ।িকছু িদন আেগ আিম মাওয়া িগয়ািছ ঝাল বাইেত।তখন আমার ী আমার বাড়ী থেক নগদ ১০০০০০ 

টাকা ও (২বিুর) েনর  িজিনস ও ঘেরর আসবাবপ  িনেয় বােপর বাড়ী চেল যায়।বােপর বাড়ী থেক চরৈভরবী 

ইউিনয়েন তাহার বার বাড়ীেত চেল যান।েসখােন আিম মািনক দওয়ান নামক গ মা  ব াি েক অব িহত কিরেল িতিন 

আমার ীেক ০৪ িদেনর মেধ  আমার বাড়ীেত আসার জ  বেলন।িক  আমার ী ও তাহার আ ীয় জন তাহার কথা 

মােনন নাই এবং আমার বাড়ীেত চেল আেসন নাই।  

 

 এমতাব ায় উ  িবষয় াব া হন করেত মেহাদেয়র মিজ কামনা হয়। 

 

িববাদী 

১- শািহনা বগম,িপতা-বা  ুমাল,সাং-এেলাটম া ট,হাইমচর,হাইমচর,চাদঁপরু। 

২- লছুমা বগম, ামী-  িময়া,সাং-এেলাটম া ট,হাইমচর,হাইমচর,চাদঁপরু। 

 
                                                                                                      িনেবদক 
  

 
নাম- তারা হালদার 

িপতা- সামছুি ন হালদার 
সাং-নলচর,ওয়াড নং-০৯ 

হাইমচর,হাইমচর,চাদঁ র 
 

            
                                                                          


