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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: ৪০.০২.০০০০.১০২.৫০.০০১.২১.১৫০০ তািরখ: 
 ১৭ নেভ�র ২০২১

২ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: িনব �াচনী তফিসল

         এত�ারা সংি�� সকেলর অবগিতর জন� জানােনা যাে� �য, বাংলােদশ �ম আইন-২০০৬
এর ধারা ২০২ অনুযায়ী সকল আনু�ািনকতা �িতপালন পূব �ক কণ �ফুলী �পপার িমলস িলিমেটড,
চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা�ট পাব �ত� �জলা এর ব�ব�াপনা কতৃ�প� কতৃ�ক ��িরত ২১৯(দুইশত
ঊিনশ) জন �িমক কম �চারীর চূড়া� তািলকােক �ভাটার তািলকা িহেসেব গণ� কের একই
আইেনর ধারা ২০২(১৫)(ক) অনুযায়ী আগামী ৩০/১১/২০২১ি�. তািরখ  উ� �িত�ােন �যৗথ
দরকষাকিষ �িতিনিধ (িস.িব.এ) িনধ �ারণী িনব �াচেনর িদন ধায �� করা হেলা।  একই স�� �কিপএম
�িমক কম �চারী পিরষদ, �র�জ: নং চ�-২৬২১ এর অনুকূেল “চাকা” �তীক, কণ �ফুলী �পপার
িমলস এম�য়ীজ ইউিনয়ন, �র�জ: নং চ�-০৮ এর অনুকূেল “ হাত�ড়ী” �তীক এবং �কিপএম িল:
ওয়াক�াস � ইউিনয়ন, �র�জঃ নং চ�-২৭৫০ এর অনুকুেল ‘ছাতা’  �তীক বরা� করা হেলা। িনব �াচন
সং�া� িনয়মাবলী/িবিবধমালা ও অন�ান� প�ািদ যথাসমেয় সংি�� সকেলর িনকট ��রণ করা
হেব।           উে�খ� �য, উ� তািরখ সকাল ৯:০০ ঘ�টকা হেত িবরিতহীনভােব িবকাল ৪:০০
ঘ�টকা পয �� কণ �ফুলী �পপার িমলস িল: এর অভ��ের �িমক কম �চারীেদর িবেনাদন �ােব �ভাট
�হণ করা হেব।  

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�ট

 ৪) পুিলশ সুপার, রা�ামা�ট পাব �ত� �জলা।
 ৫) �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচব, �িতম�ীর 

� ী

এস এম এনামুল হক
পিরচালক ও �র�জ�ার অব ��ড ইউিনয়�

�ফান: ০৩১-৭২৩২৫৮
ইেমইল: directorctg1@gmail.com
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দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (মাননীয় 
�িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জন�))

 ৬) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব , সিচেবর দ�র, 
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (সিচব মেহাদেয়র 
সদয় অবগিতর জন�)
৭) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, কা�াই, রা�ামা�ট 
পাব �ত� �জলা।

 ৮) অিফসার ইনচাজ�, কা�াই থানা, কা�াই, 
রা�ামা�ট পাব �ত� �জলা।
৯) ব�ব�াপনা পিরচালক, কণ �ফুলী �পপার িমলস 
িল:, চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা�ট পাব �ত� �জলা।

 ১০) জনাব �মা: �রেজায়ানুল কিরম, অিফস 
সহকারী, পিরচালেকর দ�র, িবভাগীয় �ম 
দ�র,চ��াম (ওেয়ব সাইেট �কােশর জন�)

 ১১) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক, �কিপএম 
�িমক কম �চারী পিরষদ, �র�জ: নং চ�-২৬২১, 
চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা�ট পাব �ত� �জলা।
১২) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক, কণ �ফুলী �পপার 
িমলস এম�য়ীজ ইউিনয়ন, �র�জ: নং চ�-০৮, 
চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা�ট পাব �ত� �জলা।

 ১৩) সভাপিত ও সাধারণ স�াদক , �কিপএম িল: 
ওয়াক�াস � ইউিনয়ন, �র�জঃ নং চ�-২৭৫০, 
চ�েঘানা, কা�াই, রা�ামা�ট পাব �ত� �জলা।

 ১৪) অিফস কিপ।
 


