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�ারক ন�র: ৪০.০২.০০০০.১০২.৫০.০০১.২১.১৫০১ তািরখ: 
 ১৭ নেভ�র ২০২১

২ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: িনব �াচনী িবিধমালা

            বাংলােদশ �ম আইন-২০০৬ এর ধারা ২০২ অ�যায়ী কণ ��লী �পপার িমলস িলিমেটড, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা এর
�যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ �ারণী (িস,িব,এ) িনব �াচনী িবিধমালা :

১।         কণ ��লী �পপার িমলস, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা এর �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ (িস,িব,এ) িনধ �ারণী িনব �াচন

আগামী ৩০/১১/২০২১ ি�. তািরেখ অ�ি�ত হেব।   িনব �াচেনর িদন সকাল ৯-০০ টায় �ভাট �হণ �� হেয় িবরিতহীনভােব িবকাল

৪-০০ টা পয �� �ভাট �হণ অ�াহত থাকেব। 

          ২।         এ িনব �াচেন িনে�া� ০৩(িতন)� �রিজ�াড � ��ড ইউিনয়ন তােদর নােমর পাে�� বিণ �ত �তীক িনেয়  �িত�ি�তা করেবনঃ

�িমক নং ইউিনয়েনর নাম  �রিজে�শন ন�ার বরা��ত �তীক ম��

১ �কিপএম �িমক কম �চারী পিরষদ চ�-২৬২১ চাকা  

২ কণ ��লী �পপার িমলস এম�য়ীজ ইউিনয়ন নং চ�-০৮ হা�ড়ী  

৩ �কিপএম িল: ওয়াক�াস � ইউিনয়ন চ�-২৭৫০ ছাতা  

          

৩।              এ িনব �াচেন ২১৯ জন �ভাটার কণ ��লী �পপার িমলস, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা এর অভ��ের �িমক

কম �চারীেদর িচ�িবেনাদন �ােব �ািপত �ভাট �কে� ০১(এক)� �েথ �ভাট �দান করেবন। 

৪।             আইনা�গ আ��ািনকতা স�� কের পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�, িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম ২১৯ জেনর �য �ভাটার

তািলকা �ত�ািয়ত কেরেছন উহাই �ড়া� �ভাটার তািলকা িহেসেব গ� হেব এবং উহােত যােদর নাম অ�� �� রেয়েছন তারাই �কবলমা� �ভাট �হণ

�কে�র িনধ �ািরত �েথ �ভাট �দান করেত পারেবন। 

৫।         িনব �াচেনর কমপে� ২৪(চিববশ) ঘ�া �েব � �িত�ােনর �ব�াপনা ক��প� �ভাট �কে�র চারপােশ ৪৫(�য়তাি�শ) িমটার �াসােধ �র এক�

�ব�নী (Enclosure) �তরী কের �দেবন।

৬।         িনব �াচেনর িদন �ভাট �হণ �কে�র �য়তাি�শ িমটােরর মে� �কান �ি� �ভাট �াথ �না করেত পারেবন না। �ভাটার নন এমন �ি� এবং �য
সকল �ভাটার �ভাট �দান কেরেছন তারা �ভাট �দােনর পর �নরায় �ভাট �ক� �েবশ করেত পারেবন না।

৭।            �ভাট �হণ �কে� �ভাট �হেণর অ�ত ০১(এক) ঘ�া �েব � �ব�াপনা ক��প� ০১(এক) � �ালট বা�  �েথর  ি�সাইিডং অিফসােরর

স�ুেখ রাখার �ব�া করেবন। �ভাট �হণ �� হওয়ার কমপে� ৩০(ি�শ) িমিনট �েব � �িত��ী ইউিনয়ন ০৩(িতন)� তােদর ইউিনয়েনর পে�

িলিখতভােব �পািলং এেজ� িনেয়াগ করেত পারেবন (িনেয়াগ পে�র ন�না সং��)। িনেয়ািজত �পািলং এেজ�েদর স�ুেখ (যিদ �কহ উপি�ত

থােকন) ি�জাইিডং অিফসার খািল �ালট বা�� �দিখেয় বাে�র �খ তালাব� কের সীল গালা করেবন। অতঃপর তােদর স�ুেখ খািল বা� সীল গালা

করা হেয়েছ মেম � উপি�ত �পািলং এেজ�গণ ি�জাইিডং অিফসােরর িনকট এক� িলিখত সা� �িফেকট �দান করেবন। 
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৮।          �িত��ী ইউিনয়ন ০৩(িতন)�র �ভাটারেদর ম� হেত ০১(এক) জন �পািলং এেজ� িনেয়াগ করেত পারেবন। িনব �াচেনর িদন �ভাট �হণ

�� হওয়ার ৩০(ি�শ) িমিনট �েব � �কে�র ি�জাইিডং অিফসােরর িনকট িনধ �ািরত ফরেম �পািলং এেজ�েদর িনেয়াগপ� দািখল করেত হেব।

িনধ �ািরত সমেয়র মে� �কান ইউিনয়ন ক��ক এেজে�র িনেয়াগ প� দািখল করা না হেল িকংবা িনেয়ািজত �পািলং এেজ� �পািলং �েথ উপি�ত না

থাকেলও �ভাট �হণ কায ��ম যথারীিত চলেব।

৯।         কণ ��লী �পপার িমলস, চ�েঘানা, কা�াই,  রা�ামা� পাব �ত� �জলা এর �ব�াপনা ক��প� িনব �াচেনর ০৩(িতন) িদন �েব � �েত�ক

�ভাটারেক ছিব স�িলত �মাটা কাগেজ পিরচয়প� �দান করেবন। ছিব স�িলত পিরচয়প� ছাড়া �কান �ভাটার �ভাট িদেত পারেবন না।

১০।        �ভাট �হেণর সময় �ভাটারগণ সািরব�ভােব �ংখলার সােথ একজন কের �কে�র �পািলং �েথ �েবশ করেবন। �ভাটারগণ �ভাট দােনর

সময় �পািলং অিফসােরর িনকট �ব�াপনা ক��প� ক��ক �দ� ছিব স�িলত পিরচয়প� �পশ করেবন। �পািলং অিফসার �ভাটােরর পিরিচিত

স�েক� িনি�ত হেয় ছিব স�িলত পিরচয় পে�র উপর ‘‘�ালট �পপার ই��ড’’ সীল িদেয় তার িনকট �রেখ �দেবন এবং সংি�� �ভাটারেক একখানা

�ালট �পপার �দান করেবন । �ালট �পপার �হণকারী �ভাটার অতঃপর ি�জাইিডং অিফসােরর িনকট হেত �হণ�ত �ালট �পপার� িনেয় পদ �ােঘরা
�গাপন কে� �েবশ করতঃ  িনিদ �� �তীেকর ডান পােশ চ�ে�ান খািল জায়গায় িকংবা �তীেকর উপর �য �কান এক� ইউিনয়েনর পে� �দ�

িনধ �ািরত সীেলর ছাপ িদেবন। অতঃপর �ালট �পপারখানা ল�ালি� এমন কের ভ�জ করেবন যােত �ভাটােরর পছ�মত �তীেক �দয়া সীেলর ছাপ অ�

�কান �তীেকর ঘের না পেড়। ভ�জ করা �ালট �পপার পদ �ােঘরা কে�র বাইের এেস ি�সাইিডং অিফসােরর স�ুেখ রি�ত �ালট বাে�র িনিদ �� িছ�

পেথ �ালটপ� বাে� �ফলেবন এবং �থ পিরত�াগ করেবন।

১১।        আগামী ৩০/১১/২০২১ ি�. তািরখ সকাল ৯-০০ ঘ�কায় �ভাট �হণ �� হেব এবং িবরিতহীনভােব িবকাল ৪-০০ ঘ�কা পয �� �ভাট �হণ

করা হেব। �ভাট �হেণর জ� িনিদ �� সময় �শষ হওয়ার সে� সে� �পািলং �েথর �ব�নী সি�িহত �গট ব� কের �দয়া হেব। �ভাট �হেণর জ� িনিদ ��

সমেয়র পর �ব�নীর মে� �ভাট �দােনর জ� কাউেক �েবশ করেত �দয়া হেব না। �ভাট �হেণর জ� িনিদ �� সমেয়র মে� �ভাট �দােনর উে�ে�
যারা �ব�নীর মে� �েবশ করেবন তােদর �ভাট িনিদ �� সমেয়র পরও �হণ করা যােব।

১২।        �ড়া� �ভাটার তািলকায় অ�� �� একজন �ভাটার এক� মা� �ভাট �দােনর অিধকারী এবং একজন �ভাটার �ালট �পপাের অংিকত ০৩

(িতন)� �তীেকর �য �কান এক�র অ��েল সীল িদেত পারেবন। 

১৩।       �ালট পে� �িত��ী ইউিনয়ন ০৩(িতন)�র িনব �াচনী �তীক স�িলত ঘেরর ডান পােশ ফ�কা জায়গায় সীেলর ছাপ িদেত হেব। �কান কারেণ

িনিদ �� �ােন যথাযথভােব সীেলর ছাপ না পড়েল �য �তীেকর িদেক অেধ �েকর �বশী সীেলর ছাপ পড়েব �স �তীেক �ভাট �দান করা হেয়েছ বেল গ�

হেব। �তীক ��র িবভ�কারী সমা�রাল �রখা এবং �ালট �পপােরর �চৗহি� �রখার উপর সমভােব সীেলর ছাপ পড়েল বা একািধক �তীেকর পে�
সীল িদেল বা �া�র ইত�ািদ �দান করেল উ� �ালট �পপার বািতল বেল গ� হেব। 

১৪।        �ভাট �হণ পব � �শষ হওয়ার পর ি�জাইিডং অিফসার �পািলং এেজ�েদর স�ুেখ �ালট বা� �লেবন এবং �ভাট গণনা কের ফলাফল সীেট

উহা �রকড � করেবন। ফলাফল সীেট ি�জাইিডং অিফসার ও উপি�ত �পািলং এেজ�গণ �া�র করেবন। �কান �পািলং এেজ� �া�র করেত অ�ীকার

করেল বা ঐ সময় উপি�ত না থাকেল ি�জাইিডং অিফসার যথারীিত ফলাফল ��ত করেবন। �ভাট গণনার সময় �পািলং এেজ� ছাড়া অ� �কান

�ি�েক �থ কে� উপি�ত থাকেত �দয়া হেব না। তেব ি�জাইিডং অিফসার আইন �ংখলা র�াকারী সং�ার কম �কত�া / সদ�েক উপি�ত থাকার

অ�মিত িদেত পারেবন। �ভাট গণনা �শেষ ফলাফেলর কিপ �কে�র ি�জাইিডং অিফসার উপি�ত ক��পে�র �িতিনিধ ও �পািলং এেজ�েদরেক
সরবরাহ করেবন।

১৫।       �া� ফলাফেলর িভি�েত পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�, িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম আইন ও িবিধ �মাতােবক যথাসমেয় �যৗথ

দরকষাকিষ �িতিনিধ (িস.িব.এ) �ঘাষনা করেবন। 

১৬।       �ভাট �হণ কােল িনব �াচন স�িক�ত �কান িবষেয় জ�লতা �দখা িদেল ি�সাইিডং অিফসার তা িনরসেনর জ� তাৎ�িণকভােব িস�া� �হণ

করেবন এবং তার িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব। 
 

১৭।             �ভাট �হণ �ক� এলাকায় িনব �াচেনর িনয়মাবলী ভ�কারী এবং �ব-আইনী কায �কলােপর জ� অিভ�� �ি�েক সংি��  ি�জাইিডং

অিফসার �িলেশর িনকট �সাপদ � করেত পারেবন এবং এ িবষেয় বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬ এর ৩০৭ ধারা অ�যায়ী �ব�া �হণ করা যােব।

             ১৮।       �ভাট �দানকােল �কান �ভাটার �মাবাইল �ফান িনেয়  �গাপন কে� �েবশ করেত পারেবন না।

১৯।       িনব �াচেনর িদন ক��পে�র অ�েমািদত একজন কম �কত�া সংি�� �ভাট �হণ �কে�র ি�জাইিডং অিফসােরর সােথ �যাগােযাগ র�া করেবন

এবং �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করেবন। 

২০।       এ িনব �াচেন �িত� ইউিনয়ন িনব �াচনী �চরণায় সাদা কােলা �পা�ার ও �ানার �বহার কিরেত পািরেবন। তেব গাম িদেয় �দয়ােল �কান

�পা�ার বা �ানার সাটােনা যােবনা। যা �তা �ারা টা�ােনা যােব।
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২১।             িনব �াচন অ��ােনর ধা�� তািরেখর �েব � �কান �ভাটার আইনগত ভােব চা�রী��িত িকংবা অবসর অথবা ��� বরণ কেরন তাহার নাম

�ভাটার তািলকা হেত কত�ন/বাদ �দওয়া যােব।

২২।       �কািভড-১৯ সং�মনজিনত কারেণ িনব �াচনী কােজ �েযাজ� ��ে� সংি�� প�গণেক সরকারী িস�া� �মাতােবক �া�� িবিধ কেঠারভােব

মানেত হেব।

২৩।       পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�, িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম �েয়াজেন এই িনব �াচনী তফিসেলর �য �কান পিরবত�ন, পিরবধ �ন ও

সংেযাজন করার অিধকার সংর�ণ কেরন।

১৭-১১-২০২১

িবতরণ : সদয় �াতােথ � ও কায �ােথ � (�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) জনাব �মা: আ�স সাি�র �ইঁয়া, সহকারী পিরচালক, পিরচালেকর 

দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম
 

৯) অিফসার  ইনচাজ�, কা�াই থানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা।
 

১০) �ব�াপনা পিরচালক, কণ ��লী �পপার িমলস িল:, চ�েঘানা, 
কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা।

 
১১) জনাব আ�র রা�াক, উ�মান সহকারী, পিরচালেকর দ�র, 

িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম
 

১২) জনাব �মা: �বারহান উ�াহ িময়া, �ম ক�াণ সংগঠক, 
পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম

 
১৩) জনাব �রেজায়া�ল কিরম, অিফস সহকারী, পিরচালেকর দ�র, 

িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�)
 

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

 
১৫) 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।
 ১৬) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক , �কিপএম িল: ওয়াক�াস � ইউিনয়ন, 

এস এম এনা�ল হক
পিরচালক ও �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়�

�ফান: ০৩১-৭২৩২৫৮

ইেমইল: directorctg1@gmail.com
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�রিজঃ নং চ�-২৭৫০, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা� পাব �ত� �জলা।

১৭) অিফস কিপ,
 


