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াপনাপন

         যেহত,ু িড় াম জলার ভূ ামারী উপেজলার আ ারীঝাড় ইউিনয়ন পিরষেদর
চয়ারম ান জনাব রাজু আহে দ খাকন এর িব ে  াচািরতা, দািয় হীনতা, ও

সম য়হীনতাসহ িবিভ  অিভেযােগ উ  ইউিনয়ন পিরষেদর পিরষেদর ১২ (বার) জন সদ
কতকৃ অনা া াব উ ািপত হেয়েছ; 

            যেহত,ু উ  অনা া ােবর িবষেয় ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯
এর ধারা ৩৯ অ যায়ী উপেজলা কিৃষ অিফসার, ভূ ামারী িড় াম কতকৃ িবেশষ সভা
আহবান কের গাপন ব ালেটর মাধ েম অনা া ােবর পে  ও িবপে  ভাট হণ করা হয়।
অনা া ােবর পে  ১২িট ভাট পেড় যা ই ততৃীয়াংেশর বশী;

            যেহত,ু িড় াম জলার ভূ ামারী উপেজলার আ ারীঝাড় ইউিনয়ন পিরষেদর
চয়ারম ান জনাব রাজু আহে দ খাকন এর িব ে  আনীত অিভেযাগসমহূ তদে  মািণত

হেয়েছ এবং উ ািপত অনা া াবিট ই ততৃীয়াংেশর বশী ভােট গহৃীত হওয়ায় বিণত
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান কতকৃ জন ােথ পিরষেদর দািয়  পালন করা সমীচীন নয় মেম
সরকার মেন কের;

          সেহত,ু ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৯(১৩) ধারার িবধান
অ যায়ী সরকার কতকৃ জন ােথ অনা া াবিট অ েমািদত হওয়ায় জনাব রাজু আহে দ
খাকন, চয়ারম ান, আ ারীঝাড় ইউিনয়ন পিরষদ এর পদিট একই আইেনর ৩৫(১)(চ) ধারা

অ যায়ী  ঘাষণা করা হেলা।

০২।     উপেজলা িনবাহী অিফসার ভূ ামারী, িড় াম ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ)
আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারা মাতােবক  ঘাষণা সং া  গেজট িব ি  জািরর

েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন।

০৩।     এ আেদশ জন ােথ জারী করা হেলা এবং তা অিবলে  কাযকর হেব।
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) জলা শাসক, িড় াম
২) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ভু ামারী, িড় াম
৪) া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ ( ানীয় সরকার িবভােগর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৫) অিতির  সিচব মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(অিতির  সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

২


