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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় 
 

�ম অিধদ�র 
িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম।

 
www.dol.chittagongdiv.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.৩৪.০০৮.২০.১৪৭৭ তািরখ: 
 ২২ নেভ�র ২০২১

৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: ক�বাজার �াক, িমিন�াক (িপক আপ) �িমক ইউিনয়ন, �রিজ: নং- চ�-১০৮৫ এর কায �করী কিম�র িনব �াচেনর িবষেয় �াব�া �হেণর

িনিম� �েয়াজনীয় ত�ািদ ��রণ �সংেগ।

��: সভাপিত ও সাধারণ স�াদক (দাবীদার) ক��ক �া�িরত ১৮/১০/২০২১ি�. তািরেখর প�।
         

            উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, এ দ�ের রি�ত সংি�� নিথ পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য,

ইউিনয়েনর মে� প��েলা �থেক িবিভ� আদালেত িভ� িভ� মামলা দােয়র করা হেয়েছ এবং যা এখনও চলমান রেয়েছ। উ�

মামলাস�েহর ��ে� িব� আদালত ক��ক সব �েশষ িক আেদশ �দান করা হেয়েছ তা অ� দ�র অবিহত নয়। িনব �াচন িবষেয় কায ��ম

�হণ করা হেল এ িবষেয় িব�ািরত জানা �েয়াজন। �স জ� িনে�া� ছেক জ�রী িভি�েত সকল মামলার িব�ািরত ত� �মাণকসহ

(সা� �ফাই কিপ) ��রেণর জ� আপনােদরেক িবেশষভােব অ�েরাধ জানােনা হেলা।

�িমক
নং

মামলা
নং 

মামলার বাদীর নাম ও
�কানা 

মামলায় �িতপে�র নাম ও
�কানা 

মামলা দােয়র�ত িব�
আদালেতর নাম

সব �েশষ
অব�া

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
      

২২-১১-২০২১

সভাপিত / সধারণ স�াদক, ক�বাজার �াক িমিন�াক (িপকআপ) 
�িমক ইউিনয়ন, �রিজ: নং চ�-১০৮৫, ঝাউতলা মাঠ, ক�বাজার। 

এস. এম. এনা�ল হক

পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�

�ফান: ০৩১-৭২৩২৫৮
ইেমইল: directorctg1@gmail.com

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.৩৪.০০৮.২০.১৪৭৭/১(৬) তািরখ: 
 

৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

২২ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।

 ২) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ক�বাজার।
 

৩) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, ক�বাজার।
 

৪) অিফসার ইনচাজ�, ক�বাজার সদর থানা, ক�বাজার।
 

৫) জনাব �রেজায়া�ল কিরম, অিফস সহকারী, পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম (ওেয়বসাইেড �কােশর জ�)।
 ৬) অিফস কিপ।
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২২-১১-২০২১

এস. এম. এনা�ল হক 
 

পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�


