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একােশ জাতীয় সাংসে নিব বাচি–২০১৮
নির্ বাচিী জ াটের প্রতীক
আগামী 30 ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় েংেদ ডির্ বাচি
অনুডিত হসর্। The Representation of the People
Order,1972 এর Article-20 এর clause (1) এর sub-clause
(a) এর ডর্ধাি অনুসারে - ডির্ বাচসি প্রডতদ্বডিতা করসত ইচ্ছুক একাডধক
ডির্ডিত রাজনিডতক দল ডমসল ডির্ বাচিী জজাট গঠি করা হসল, এ
জজাসটর জেসকাি একটি দসলর প্রতীক জজাটভুক্ত দলেমূসহর প্রার্থীসদর
র্রাদ্দ করা োসর্। এরূপ প্রতীক জপসত হসল জজাটসক ডির্ বাচিী তফডেল
জ াষণার পরর্তী ডতি ডদসির মসে ডির্ বাচি কডমশি র্রার্র দরখাস্ত
দাডখসলর ডর্ধাি রসয়সে।
12 িসেম্বর ২০১৮ তাডরসখ একাদশ জাতীয় েংেদ ডির্ বাচসির
পুি:তফডেল জ াষণা করা হসয়সে। েময়সূডচ পুি:ডিধ বারসণর পরর্তী ৩
ডদসির মসে োরা আসর্দি কসরিডি তারা িতুি কসর আসর্দি করার
অর্থর্া আসর্দসির ডর্ষয়র্স্তু পডরর্তবি করার সুসোগ পাসর্ি। জে অনুোয়ী
ডির্ বাচিী জজাসটর প্রতীসকর জন্য ১৫ িসেম্বর ২০১৮ তাডরসখর মসে
ডির্ বাচি কডমশসি আসর্দি করসত হসর্।
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একােশ জাতীয় সাংসে নিব বাচি – ২০১৮
পপাস্টার ব্যািারসহ নিব বাচিী প্রচার সািগ্রী অপসারণ
আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তাডরখ একাদশ জাতীয় েংেদ ডির্ বাচসির
ভ াটগ্রহণ অনুডিত হসর্। ২৮ িস ম্বর ২০১৮ মসিািয়িপত্র দাডখসের ভশষ তাডরখ।
অদ্য ১৮ িদেম্বর ২০১৮ তানরখ রাত ১২.০০ টার িদে মাসকবট, রাস্তা-ঘাট,
যাির্াহি ও ডর্ড ন্ন েরকারী- ভর্েরকারী স্থাপিােহ অন্যান্য জায়গায় যাসদর িাসম
ভপাস্টার, ডেফসেট, ব্যািার, ভফস্টুিেহ প্রচার োমগ্রী রসয়সে তাসদরসক এর্ং ভযের্
ব্যডি র্া ভযৌথ মাডেকািাধীি র্ি, প্রডতিাি, মাসকবট, যাির্াহি ও স্থাপিায় প্রচার
োমগ্রী রসয়সে ভেের্ র্ি, প্রডতিাি, মাসকবট, যাির্াহি ও স্থাপিার মাডেকসদরসকও
স্ব স্ব উসযাসগ এর্ং ডিজ খরসচ তা অপোরণ করসত হসর্। এোড়া এ ডর্ষসয় ডেটি
কসপ বাসরশি ও ভপৌরে ােহ ডর্ড ন্ন স্থািীয় েরকার প্রডতিািেমূহসক প্রসয়াজিীয়
কায বক্রম গ্রহসণর জন্য ডিসদ বশিা প্রদাি করা হসয়সে।
উডিডখত েমসয়র মসে ডির্ বাচি কডমশসির ডিসদ বশ প্রডতপােি করা িা হসে
তাসদর ডর্রুসে আইিানুগ ব্যর্স্থা গ্রহণ করা হসর্।

