
 

বাংলােদশ িনবাচন কিমশন 
উপেজলা িনবাচন অিফসা রর কাযালয় 

সাতকািনয়া, চ াম 

                        সংেশািধত 

নং- ১৭.০৩.১৫৮২.০০০.৩২.০০১.২২-৬৪১                                                                                                                                     তািরখ: ০১ সে র ২০২২
  
িবষয়:   ভাটার তািলকা হালনাগাদ কায ম-২০২২ উপলে  রিজে শন পিরক না রণ সে । 
   
 উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, চ াম জলাধীন সাতকািনয়া উপেজলার ভাটার তািলকা হালনাগাদ কায ম-২০২২ উপলে  ০১  পৗরসভা এবং ১৭  
ইউিনয়েনর ভাটারেদর রিজে শেনর জ  িন িলিখত পিরক না অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।  

: 
নং  

ইউিনয়ন/ 
পৗরসভার নাম  

ইউিনয়ন/ 
পৗরসভার ওয়াড নং 

রিজে শেনর তািরখ ও বার স া  ভাটার 
সং া (১২%) 

িদন 
সং া   

রিজে শন কে র 
নাম ও অব ান 

ম   

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৪ পয  ১৬/০৯/২০২২,  বার ৬৯৫ ০১ মাদাশা  
ওয়াড নং- ০৫ হেত ০৯ পয  ১৭/০৯/২০২২, শিনবার ৭৮০ 

০২ িদন 
 

বা  নগর সরকাির 
াথিমক িব ালয় 

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৪ পয   ১৮/০৯/২০২২, রিববার ১০৫০ ০২ এওিচয়া  
ওয়াড নং- ০৫ হেত ০৯ পয ত ১৯/০৯/২০২২, সামবার ৯৫০ 

০২ িদন এওিচয়া ইউিনয়ন 
পিরষদ ভবন 

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৪ পয   ২০/০৯/২০২২, ম লবার ৯০৫ ০৩ কা না  
ওয়াড নং- ০৫ হেত ০৯ পয   ২১/০৯/২০২২, ধবার ৯৫০ 

০২ িদন 
 

কা না সরকাির 
াথিমক িব ালয় 

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৩ পয   ২২/০৯/২০২২, হ িতবার ৯১০ 
ওয়াড নং- ০৪ হেত ০৬ পয  ২৩/০৯/২০২২, বার ১০৪৫ 

০৪ চরতী   

ওয়াড নং- ০৭ হেত ০৯ পয  ২৪/০৯/২০২২, শিনবার ৭৯৫ 

০৩ িদন 
 

চরতী ইউিনয়ন পিরষদ 
ভবন 

০৫ আিমলাইশ ওয়াড নং- ০১ হেত ০৯ পয  ২৫/০৯/২০২২, রিববার ১০৭৫ ০১ িদন আিমলাইশ ইউিনয়ন 
পিরষদ ভবন 

ওয়াড নং- ০১,০২,০৩,০৭ ও ০৮ ২৬/০৯/২০২২, সামবার ৭৯০ ০৬ ন য়া  
ওয়াড নং- ০৪,০৫,০৬ ও ০৯ ২৭/০৯/২০২২, ম লবার  ৯৫০ 

০২ িদন 
 

ন য়া ইউিনয়ন পিরষদ 
ভবন  

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৪ পয   ২৮/০৯/২০২২, ধবার  ১২৫০ ০৭ খাগিরয়া 
ওয়াড নং- ০৫ হেত ০৯ পয  ২৯/০৯/২০২২, হ িতবার  ১০৮৫ 

০২ িদন 
 

খাগিরয়া ব খী উ  
িব ালয় 

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৪ পয  ৩০/০৯/২০২২, বার ৬৯৫ ০৮ রানগড় 
ওয়াড নং- ০৫ হেত ০৯ পয  ০১/১০/২০২২, শিনবার ৯৯০ 

০২ িদন 
 

রানগড় শাহ 
সর ি ন উ  িব ালয় 

০৯ বাজািলয়া ওয়াড নং- ০১ হেত ০৯ পয  ০২/১০/২০২২, রিববার ১১৫০ ০১ িদন বাজািলয়া ইউিনয়ন 
পিরষদ ভবন 

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৪ পয  ০৩/১০/২০২২, সামবার ৭০৫ ১০ ধম র 
ওয়াড নং- ০৫ হেত ০৯ পয  ০৪/১০/২০২২, ম লবার ৫৯০ 

০২ িদন ধম র ইউিনয়ন 
পিরষদ ভবন 

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৫ পয  ০৬/১০/২০২২, হ িতবার ১১৫০ ১১ কািলয়াইশ  
ওয়াড নং- ০৬ হেত ০৯ পয  ০৭/১০/২০২২, বার  ৭৬০ 

০২ িদন 
 

র লাবাদ ইসলািময়া 
িসিনয়র িড ী মা াসা  

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৫ পয  ০৮/১০/২০২২, শিনবার ১২৮০ ১২  কওিচয়া  
ওয়াড নং- ০৬ হেত ০৯ পয  ১০/১০/২০২২, সামবার ১১৯০ 

০২ িদন 
 

দ: কওিচয়া সরকাির 
াথিমক িব ালয়  

ওয়াড নং- ০১  ও ০২  ১১/১০/২০২২, ম লবার ১০৩০ 
ওয়াড নং- ০৩ ও ০৪  ১২/১০/২০২২, ধবার  ৮৮০ 
ওয়াড নং- ০৫ ও ০৬ ১৩/১০/২০২২, হ িতবার ৭৪০ 

১৩ ছদাহা 

ওয়াড নং- ০৭ হেত ০৯ পয  ১৪/১০/২০২২, বার  ১১৫০ 

০৪ িদন 
 

 
ছদাহা ইউিনয়ন পিরষদ 

ভবন 

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৩ পয  ১৫/১০/২০২২, শিনবার ৯৫০ 
ওয়াড নং- ০৪ হেত ০৬ পয  ১৬/১০/২০২২, রিববার ৯৯০ 

১৪ সাতকািনয়া 
 

 ওয়াড নং- ০৭ হেত ০৯ পয  ১৭/১০/২০২২, সামবার ১০৫০ 

০৩ িদন 
 

সাতকািনয়া ইউিনয়ন 
পিরষদ ভবন 

 
ওয়াড নং- ০১ হেত ০৩ পয  ১৮/১০/২০২২, ম লবার ৯৮০ 
ওয়াড নং- ০৪ হেত ০৬ পয  ১৯/১০/২০২২, ধবার ৭০৫ 

১৫ সানাকািনয়া  

ওয়াড নং- ০৭ হেত ০৯ পয ত ২০/১০/২০২২, হ িতবার ৭৯০ 

০৩ িদন 
 

সানাকািনয়া ইউিনয়ন 
পিরষদ ভবন 

১৬ পি ম ঢমশা ওয়াড নং- ০১ হেত ০৯ পয  ২১/১০/২০২২, বার ৭০৫ ০১ িদন পি ম ঢমশা ইউিনয়ন 
পিরষদ ভবন 

ওয়াড নং- ০১ হেত ০৪ পয  ২২/১০/২০২২, শিনবার ৭২০ ১৭ ঢমশা 
ওয়াড নং- ০৫ হেত ০৯ পয  ২৩/১০/২০২২, রিববার  ৬১৫ 

০২ িদন 
 

ঢমশা ইউিনয়ন 
পিরষদ ভবন 

ওয়াড নং- ০১ ও ০২ ২৪/১০/২০২২, সামবার  ১২১০ 
ওয়াড নং- ০৪, ০৫ ও ০৬ ২৫/১০/২০২২, ম লবার  ১২১৫ 

ওয়াড নং- ০৭ ও ০৮ ২৬/১০/২০২২, ধবার  ১২২৫ 

১৮  সাতকািনয়া 
পৗরসভা  

 
 ওয়াড নং- ০৩, ০৯  ২৭/১০/২০২২, হ িতবার  ১০২৫ 

০৪ িদন 

১৯ সাতকািনয়া উপেজলার সকল বাদপড়া ভাটার  ২৮/১০/২০২২, বার -- ০১ িদন 

সাতকািনয়া পৗরসভা 
কাযালয় 

 
 
 

রিজ
ে

শেনর সময় : মিহলা ভাটার সক
াল ০৯.০০ ঘ

ক
া হেত 

র ০১.০০ ঘ
ক

া পয
, 

ষ ভাটার 
র ০১.০০ ঘ

ক
া হেত

  িবক
াল ০৫.০০ ঘ

ক
া পয

  

 37৭২০ ৪১ িদন   
িব : ০৫/১০/২০২২ ইং গা জা (িবজয় দশমী) ও ০৯/১০/২০২২ ইং তািরখ ঈদ-এ-িমলা বী উপলে  রিজে শন কায ম ব  থাকেব। 
 
 

াপক: 
১। ময়র/ চয়ার ান/কাউি লর/সদ  
    সাতকািনয়া পৗরসভা/-------------------------ইউিনয়ন পিরষদ (সকল) 
    সাতকািনয়া, চ াম। 
২। পারভাইজার (সংি  সকল), ভাটার তািলকা হালনাগাদ কায ম-২০২২ 
    সাতকািনয়া, চ াম। 

                 

 
( মা: আ  তােলব ম ল) 

উপেজলা িনবাচন অিফসার 
সাতকািনয়া, চ াম 

 



 
 
নং- ১৭.০৩.১৫৮২.০০০.৩২.০০১.২২-                                                                                                                                           তািরখ: ০১ সে র ২০২২ 
 
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার িভি েত নয়):  

 
১। সিচব িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা।  

২।  আ িলক িনবাচন কমকতা, চ াম অ ল, চ াম। 

৩।  িসিনয়র জলা িনবাচন অিফসার, চ াম।  

৪।  উপেজলা িনবাহী অিফসার, সাতকািনয়া, চ াম।  

৫। অিতির  িলশ পার, সাতকািনয়া সােকল, সাতকািনয়া, চ াম।   

৬। অিফসার ইনচাজ, সাতকািনয়া থানা, চ াম। 

৭।  উপেজলা আনসার ও িভিডিপ কমকতা, সাতকািনয়া, চ াম।  

৮।  অিফস কিপ।  

 
 
 

উপেজলা িনবাচন অিফসার  
সাতকািনয়া, চ াম 

 
 


