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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
�ম ও ক�সং�ান ম�ণালয়

�ম অিধদ�র
িবভাগীয় �ম দ�র, চ��াম�

www.dol.chittagongdiv.gov.bd

�ারক ন�র:
৪০.০২.০০০০.১০২.৩৫.০৪৫.১৯.২৪৩

তািরখ: 
১২ �ফ�য়াির ২০২৩

২৯ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: অংশ�হণকারী কিমিটর িন�াচন ত�াবধােনর জন� �িতিনিধ মেনানয়ন�
��: �ধান িন�াচন কিমশনার ক��ক �া�িরত ১৯/০১/২০২৩ি�. তািরেখর প��
             উপ��� িবষেয় জানােনা যাে� �য, ম�াফ �জ িল:, চা�গাঁও িশ� এলাকা,
চ��াম এর আগামী ২৩/০২/২০২৩ ি�. তািরখ অংশগহণকারী কিমিটর �িমক �িতিনিধর
িন�াচন অ�ি�ত হেব মে� �ে�া� পে�র মাধ�েম এ দ�রেক অবিহত করা হেয়েছ�
অংশ�হণকারী কিমিটর �িমক �িতিনিধ িন�াচন অ�ি�ত হওয়ার �ে� িন�িলিখত
�রক�প�ািদর আবশ�কতা রেয়েছ� 

     ১) িন�াচন পিরচালনা কিমিটর �েত�ক সদস�েদর �মাবাইল ন�র থাকা �েয়াজন;
     ২) �ড়া� �ভাটার তািলকা এ দ�ের দািখল করেত হেব এবং �ভাটার তািলকায় �েত�ক
পাতায় িন�াচন পিরচালনা কিমিটর �েত�ক সদস�েদর �া�র, নাম ও িসল থাকা �েয়াজন�
    ৩) ব�ালট �পপােরর খসড়া ন�না িন�াচেনর িতন িদন �ে� অ� দ�ের দািখল করেত
হেব, �েয়াজেন সংেশাধন করেত হেব�
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                বি�তাব�ায় িবভাগীয় �ম দ�েরর পিরচালক এর �িতিনিধ িহেসেব
২৩/২০২/২০২৩ি�. তািরেখর অংশ�হণকারী কিমিটর �িমক �িতিনিধ িন�াচন ত�াবধান
করার জন� অ� দ�েরর িন��প ক�ক�ােদর দািয়� �দান করা হেলা�
�ম নাম পদবী ও দ�র �মাবাইল ন�র

১ জনাব �মাঃ শিফ�র
রহমান

সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় �ম
দ�র, চ��াম

০১৭২২৪৮৫৮০৪

২ জনাব �মাহা�দ আ�স
সাি�র �ঁইয়া

সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় �ম
দ�র, চ��াম

০১৭৩৩৮৯৮৬২৬

            দািয়� �া� ক�ক�াগণ অংশ�হণকারী কিমিটর �িমক �িতিনিধ িন�াচন
ত�াবধান কের ০৩(িতন) ক� িদবেসর মেধ� �িতেবদন দািখল করেবন� 

১২-২-২০২৩

�ধান িন�াচন কিমশনার, িন�াচন 
পিরচালনা কিমিট, অংশ�হণকারী 
কিমিট িন�াচন, ম�াফ �জ িল:, 
চা�গাঁও িশ� এলাকা, চ��াম

�মাঃ �খারেশ�ল হক �ঁইয়া
পিরচালক

�ফান: ০২৩৩৩৩২৩২৫৮
ইেমইল:

directorctg1@gmail.com

�ারক ন�র:
৪০.০২.০০০০.১০২.৩৫.০৪৫.১৯.২৪৩/১(৬)

তািরখ: ২৯ মাঘ ১৪২৯
১২ �ফ�য়াির ২০২৩

সদয় অবগিত ও কা�াে� ��রণ করা হল:
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১) মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র
২) জনাব �মাঃ শিফ�র রহমান, সহকারী পিরচালক, পিরচালেকর দ�র,
িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম
৩) জনাব �মাহা�দ আ�স সাি�র �ঁইয়া, সহকারী পিরচালক, পিরচালেকর
দ�র, িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম
৪) জনাব �মাঃ �রেজায়া�ল কিরম, অিফস সহকারী, পিরচালেকর দ�র,
িবভাগীয় �ম দ�র,চ��াম (ওেয়ব সাইেট �কােশর জন�)
৫) পিরচালক (অপােরশন এ� একাউ�স) ম�াফ �জ িল:, চা�গাঁও িশ�
এলাকা, চ��াম
৬) অিফস কিপ

১২-২-২০২৩
�মাঃ �খারেশ�ল হক �ঁইয়া

পিরচালক
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