
11/24/21, 12:45 PM ডাক (৩৪) | অিফস ব�ব�াপনা

https://dol.chittagong.nothi.gov.bd 1/2

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: ৪০.০২.০০০০.১০২.৩৪.০৮২.২১.১৫১৪ তািরখ: 
 

১৮ নেভ�র ২০২১

৩ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: �পার িসনেথ�ক িল: ওয়াক�াস � ইউিনয়ন, �রিজ: নং- চ�-২৯০৫ এর ২০-১১-২০২১ ি�. তািরখ অ�ি�ত� বািষ �ক সাধারন সভাসহ

িনব �াচনী সকল কায ��ম ত�াবধান করা �সে�।
��: সাধারণ স�াদক এর ১০-১১-২০২১ি�. তািরেখর �া�িরত প�।

          উপ� �� িবষেয়  �পার িসনেথ�ক িল: ওয়াক�াস � ইউিনয়ন, �রিজ: নং- চ�-২৯০৫ এর িবেশষ সাধারণ সভা আগামী ২০-১১-২০২১ি�. �রাজ

শিনবার কারখানা �কি�েন ��র ০১:১৫ ঘ�কায় অ�ি�ত হেব মেম � ��ীয় পে�র মা�েম এই দ�রেক অবিহত করা হেয়েছ।

      ইউিনয়েনর িবেশষ সাধারন সভায় গঠনতে�র অ�ে�দ নং-২৪ অ�যায়ী িনব �াচেন �িত�ি�তা করেবননা এমন �ি�র সম�েয় ০৩(িতন) সদ�

িবিশ� িনব �াচন সাব কিম� বা উপ কিম� গঠন�ব �ক বাংলােদশ �ম িবিধমালা, ২০১৫ এর িবিধ ১৬৯ (১) �মাতােবক ইউিনয়েনর হালনাগাদ সদে�র

সং�া�পােত কায �করী কিম�র কেলবর িনধ �ারন করা সহ অ�ি�ত� সভা� সরকার �ঘািষত �া��িবিধর িবষয়� িনি�ত কের অ��ােনর জ�

সংি�� প�েক অ�েরাধ জানােনা হল।

       এমতাব�ায় ��ীয় পে�র অ�েরােধর ��ি�েত বাংলােদশ �ম আইন,২০০৬ এর ৩১৭ (৪)(ঘ) ধারা ও মহামা� হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং ৭৩৭২/২০১১ এবং ৪৩১৬/২০১৪ এর উপর মহামা� হাইেকােট �র �দ� ০৮-০৭-২০১৪ি�. তািরেখর িনেদ �শনা �মাতােবক িন��া�রকারীর

�িতিনিধ িহেসেব আগামী ২০-১১-২০২১ি�. তািরেখর িবেশষ সাধারণ সভাসহ �ভাটার তািলকা �ড়া�করণ, মেনানয়ন প� িবতরণ, মেনানয়ন প�

বাছাই, মেনানয়ন প� �ত�াহার এবং িনব �াচন অ��ােনর িদন �� �থেক �শষ পয �� উপি�ত �থেক িনব �াচনী সকল কায ��ম ত�াবধান করার জ�

িনে�া� কম �কত�ােক দািয়� �দান করা হল; 

     ১) জনাব �মাঃ �মাকেশ�ল আলম, সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম।

     ২) জনাব �মাঃ �রেজায়া�ল কিরম, অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম।

     দািয়��া� কম �কত�াগণেক িবেশষ সাধারণ সভায় উপি�ত �থেক �কারাম �ণ � কের সভা� যথাযথ�েপ অ�ি�ত হেয়েছ িক না তা ক��প�েক
অবিহত করেবন। এছাড়া, িনব �াচনী সকল কায ��ম পয �েব�ণ কের িনব �াচন স�� হওয়ার ০৭ (সাত) কম �িদবেসর মে� �িতেবদন দািখল করেবন।

১৮-১১-২০২১

সভাপিত/সাধারণ স�াদক, �পার িসনেথ�ক িলঃ ওয়াক�াস � ইউিনয়ন, 

�রিজঃ নং-চ� ২৯০৫, বােয়িজদ �বা�ামী �রাড, নািছরাবাদ, িশ� 

এলাকা, বােয়িজদ, চ��াম(দািয়� �া� কম �কত�ােক সভায় সদ� 

এস এম এনা�ল হক
পিরচালক

�ফান: ০৩১-৭২৩২৫৮

ইেমইল: directorctg1@gmail.com
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�রিজ�ার  �দশ �নসহ সািব �ক সহেযািগতা করার জ� িবেশষভােব 

অ�েরাধ করা হল।)।

�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.৩৪.০৮২.২১.১৫১৪/১(৮) তািরখ: 
 

৩ অ�হায়ণ ১৪২৮

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

 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক এর দ�র, �ম অিধদ�র।

২) �িলশ কিমশনার, চ��াম �মে�াপিলটন �িলশ, চ��াম।
 

৩) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, চ��াম।
 ৪) অিফসার ইনচাজ�, বােয়িজদ থানা, চ��াম �মে�াপিলটন �িলশ, চ��াম(�েয়াজনীয় িনরাপ�া �দােনর জ�।)

 
৫) জনাব �মাঃ �মাকেশ�ল আলম, সহকারী পিরচালক, পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম।

৬) জনাব �মাঃ �রেজায়া�ল কিরম, অিফস সহকারী, পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম।
 

৭) জনাব �মাঃ �রেজায়া�ল কিরম, অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম(দ�েরর ওেয়ব সাইেট
�কােশর জ�।)

 
৮) অিফস কিপ, অ� দ�র।

১৮-১১-২০২১

এস এম এনা�ল হক 
 পিরচালক


