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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: ৪০.০২.০০০০.১০২.৩৪.০৭৬.২১.১৫২৫ তািরখ: 
 ২২ নেভ�র ২০২১

৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: চ��াম হালকা �মাটরযান চালক �িমক ইউিনয়ন, �রিজ: নং চ�-২২৬০ এর কায �করী কিম�র িনব �াচন �সে�।

           উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, চ��াম হালকা �মাটরযান চালক �িমক ইউিনয়ন, �রিজ: নং চ�-২২৬০ এর নিথ পরী�া

কের �দখা যায় �য, সব �েশষ িবগত ০৩/০২/২০১৭ ি�. তািরখ কায �করী কিম�র িনব �াচন অ�ি�ত হয়। ইউিনয়েনর �রিজ�াড � গঠনতে�র

১১,২৪ ও ২৫ নং অ�ে�দ অ�যায়ী উ� কিম�র �’বছেরর �ময়াদকাল গত ০২/০২/২০১৯ ি�. তািরখ �শষ হেয় িগেয়েছ। িক�

অ�াবিধ আর কায �করী কিম�র িনব �াচন করা হয়িন। 

            ২-০। উে�� �য, মহামা� বাংলােদশ ��ীম �কাট � এর হাইেকাট � িডিভশেন দােয়র�ত িরট িপ�শন ন�র ৭৩৭২/২০১১ এবং

৪৩১৬/২০১৪ এর উপর মহামা� হাইেকােট �র ০৮/০৭/২০১৪ ি�. তািরেখর িনেদ �শনা অ�যায়ী বাংলােদশ �ম আইন-২০০৬ এর ধারা

৩১৭(৪)(ঘ) �িতপালনােথ � ইউিনয়েনর কায �করী কিম�র িনব �াচেনর লে�� সাধারন সভা/িবেশষ সাধারণ সভায় িনব �াচন উপ-পিরষদ

গঠনসহ িনব �াচনী সকল কায ��ম �যমন-�ভাটার তািলকা �ড়া�করণ, মেনানয়ন ফরম িবি�, �হণ, বাছাই, �ড়া�করণ, িনব �াচেনর িদন

এবং ন�ন কিম�র িনকট �মতা হ�া�র পয �� এ দ�েরর �িতিনিধেক স�ৃ� রাখেত হেব। এছাড়া ইউিনয়েনর গঠণতে�র ২৪নং

অ�ে�েদও িনব �াচেনর �েব � এ দ�রেক অবিহত করার িবধান রেয়েছ। 

            এমতাব�ায়, মহামা� হাইেকাট � িডিভশেনর উে�িখত িনেদ �শনা �িতপালনােথ � বাংলােদশ �ম আইন-২০০৬ এর ধারা ৩১৭(৪)

(ঘ) ও ইউিনয়েনর গঠনতে�র ২৪ নং অ�ে�দ অ�সরণ �ব �ক বাংলােদশ �ম িবিধমালা,২০১৫ এর ১৬৯(১) িবিধ আমেল এেন সংি��

সকেলর অংশ�হেণ অিতস�র �গাপন �ালেট কায �করী কিম�র িনব �াচন স�� করার জ� আপনােদরেক অ�েরাধ জানােনা হেলা।

২৩-১১-২০২১

সভাপিত ও সাধারণ স�াদক, চ��াম হালকা �মাটরযান চালক �িমক 

ইউিনয়ন, �রিজ: নং চ�-২২৬৩, ��িডয়াম মােক�ট (২য় তলা), 

�কােতায়ালী, চ��াম।

এস এম এনা�ল হক

পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�
�ফান: ০৩১-৭২৩২৫৮

ইেমইল: directorctg1@gmail.com

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.৩৪.০৭৬.২১.১৫২৫/১ তািরখ: 
 

৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

২২ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:(�জ��তার িভি�েত নয়) 

 



11/24/21, 12:33 PM ডাক (৩৪) | অিফস ব�ব�াপনা

https://dol.chittagong.nothi.gov.bd 2/2

১) মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র 

২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, চ��াম
 

৩) �িলশ কিমশনার, চ��াম �মে�াপিলটন �িলশ, দামপাড়া, চ��াম।
 ৪) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, চ��াম

 
৫) অিফসার ইনচাজ�, �কােতায়ালী থানা, �কােতায়ালী, চ��াম।

৬) জনাব �মা: �রেজায়া�ল কিরম, অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম (

ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�)
 ৭) অিফস কিপ

 

২৩-১১-২০২১

এস এম এনা�ল হক 
 

পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�


