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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: ৪০.০২.০০০০.১০২.৫০.০০১.২১.১৫০৩ তািরখ: 
 ১৭ নেভ�র ২০২১

২ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: কণ ��লী �পপার িমলস িল:, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাত�� �জলা এ �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ (িস.িব.এ) িনধ �ারণী িনব �াচন

অ��ােনর লে�� �ব�াপনা ক��পে�র করণীয় �সে�।

         আপনার অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, কণ ��লী �পপার িমলস িল:, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা এ আগামী

৩০/১১/২০২১ ি�. তািরখ �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ (িস,িব,এ) িনধ �ারণী িনব �াচেনর িদন ধা�� করা হেয়েছ। ��ুভােব িনব �াচন স��

করার জ� িন�িলিখত কায �ািদ স�াদেনর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত আপনােক িবেশষভােব অ�েরাধ করা যাে� :

১।   �ভাটকে� �বহােরর জ� ১৮ইি�×১৮ইি�×১৮ইি� সাইজ িবিশ� ১(এক)� �ালট বা� �ভাট �হণ আর� হওয়ার ১(ঘ�া)

ঘ�া �েব � �ভাট �কে� রাখেত হেব। বাে�র উপিরভাগ সহেজ �খালা ও ব� করার �ব�া থাকেত হেব। উপেরর ঢাকনীর

মাঝামািঝ �ােন ৪ইি�×১ইি� ফ�কা �ান থাকেব যােত �ভাটারগণ সহেজ �ালট �পপার বাে� �ফলেত পােরন। 

২।   �ভাট �হণ ও �দােনর সকল �ব�া ��ুভােব স�াদন করেত হেব।

৩। �ভাট �হণ �ক� িনম �াণকােল �ভাটারগেণর �ভাট �দােনর �িবধা ও �গাপনীয়তা র�ার �িত সতক� �ি� রাখেত হেব।

৪।   �ভাট �হণ �কে� ি�সাইিডং অিফসার, �পািলং অিফসার, �পািলং সহকারী এবং �পািলং এেজ�েদর বসার �বে�াব� করেত

হেব।

৫।   �ভাট �কে�র �ঘরাও সীমানা (Enclosure) হেত �েথ সহেজ �েবশ ও ��ােনর �ব�া রাখেত হেব।

৬।   �ালট বা� �খালা ও ব� করার জ� �ভাট �� ও �শষ হওয়ার আধঘ�া �েব � বা� �খালা বে�র �েয়াজনীয় সর�ামািদ

রাখেত হেব (যিদ তালা চািবর �ব�া না থােক)।

৭।   িনব �াচেনর ৭২ ঘ�া �েব � সকল �ভাটারেক ছিব স�িলত পিরচয়প� সরবরাহ করেত হেব যােত �ভাটারেক সহেজ সনা� করা

যায়। পিরচয়প� ছাড়া �কান �ভাটারেক �ভাট �দােনর �েযাগ �দয়া হেব না। 

৮।   �ভাটার তািলকায় অ�� �� �কান �ভাটার যিদ ইেতামে� অবসর �হণ বা ���জিনত কারেণ �ভাটার হওয়ার �যা�তা হারায়

তেব তা তাৎ�িণকভােব �াত করেত হেব।

৯।   �ভাট �হণ �শষ হওয়ার পর �িমকেদর ছিব স�িলত পিরচয়প� (যা �ভাট �দােনর সময় �রেখ �দয়া হেব) �ভাট �হণ �শেষ

�ব�াপনা ক��পে�র �িতিনিধর িনকট �ফরৎ �দয়া হেব। 

১০। ২৯/১১/২০২১ ইং তািরখ ��র ২-০০ ঘ�কায় িনব �াচনী কােজ িনেয়ািজত কম �কত�ােদর এ দ�র হেত �িত�ােন �পৗঁছােনার

এবং িবকাল ৪-০০ ঘ�কায় ি�জাইিডং অিফসারেক �ভাট �ক� পিরদশ �েনর �ব�া �হণ করেত হেব। 
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১১)  ৩০/১১/২০২১ ি�. তািরখ �ভাট �হণ �শেষ ফলাফল �ঘাষণার পর কম �কত�ােদর এ দ�ের �ফরৎ আসার জ� যানবাহেনর

�ব�া করেত হেব। 

১২। িনব �াচন পিরচালনার জ� �েয়াজনীয় অ�া� িবষেয়ও সহেযািগতা �দান করেত হেব।

ইহা অতীব জ�রী।

১৭-১১-২০২১

�ব�াপনা পিরচালক, কণ ��লী �পপার িমলস িল:, চ�েঘানা, 
রা�ামা� পাব �ত� �জরা। 

এস এম এনা�ল হক

পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�

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

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.৫০.০০১.২১.১৫০৩/১ তািরখ: 
 

২ অ�হায়ণ ১৪২৮

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

 
১) মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র 

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

৩) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, রা�ামা�
 

৪) �িলশ �পার, রা�ামা� পাব �ত� �জলা।
 

৫) �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় ( মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�
)
 

৬) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব , সিচেবর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ� )
 

৭) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা।
 

৮) অিফসার ইনচাজ�, কা�াই থানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা।
 ৯) জনাব �রেজায়া�ল কিরম, অিফস সহকারী, পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�)

 
১০) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক, �কিপএম �িমক কম �চারী পিরষদ, �রিজ: নং চ�-২৬২১, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত�

�জলা।
 

১১) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক, কণ ��লী �পপার িমলস এম�য়ীজ ইউিনয়ন, �রিজ: নং চ�-০৮, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত�
�জলা।

 
১২) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক , �কিপএম িল: ওয়াক�াস � ইউিনয়ন, �রিজঃ নং চ�-২৭৫০, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত�

�জলা।
 

১৩) অিফস কিপ।
 

১৭-১১-২০২১
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এস এম এনা�ল হক 

পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�


