
বাংলােদশ িনবাচন কিমশন 
িনবাচন কিমশন সিচবালয় 

িনবাচন শাসন শাখা 
www.ecs.gov.bd

িনবাচন ভবন, আগার াও, ঢাকা।

ারক ন র: ১৭.০০.০০০০.০৩৫.৪৬.০৩৭.১৮(অংশ-৪)-১৬০ তািরখ: 
০৭ ফ যা়ির ২০২৩

২৪ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় একাদশএকাদশ   জ াতীয়জ াতীয়   সংসদসংসদ     আসেনরআসেনর   িনবাচেনিনবাচেন   সংসদসংসদ   সদসদ   িহস ােবিহস ােব   িনবা িচতিনবা িচত   াথ েদরাথ েদর   নামনাম
কানাকানা   স িলতস িলত   গেজটগেজট   িব িিব ি   রণরণ ।।

          উপ  িবষেয় িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, একাদশ জাতীয় সংসেদর ৫ ঠা র াও-৩, ৩৯ ব ড়া-৪, ৪১
ব ড়া-৬, ৪৪ াপাইনবাবগ -২, ৪৫ াপাইনবাবগ -৩ ও ২৪৪ া ণবািড়য়া-২  আসেনর িনবাচেন িনবািচত

াথ েদর নাম- কানা স িলত গেজট িব ি  ০৭ ফ য়াির ২০২৩ তািরেখ বাংলােদশ গেজেটর অিতির  সং ায়
কািশত হেয়েছ। কািশত গেজট িব ি র ৩০০ (িতনশত) কিপ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা

হ’ল।

৭-২-২০২৩

সিচব, বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয়  সংসদ ভবন  
শের বাংলা নগর, ঢাকা

মাঃ িমজা র রহমান
উপসিচব (চলিত দািয় )

ফান: ৫৫০০৭৫৬৫
ফ া : ৫৫০০৬৬৭৭

ইেমইল: mizanr63@yahoo.com

ারক ন র: ১৭.০০.০০০০.০৩৫.৪৬.০৩৭.১৮(অংশ-৪)-১৬০/১(৩০) তািরখ: ২৪ মাঘ ১৪২৯
০৭ ফ যা়ির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার িভি েত নয়) 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা
২) ি ি পাল াফ অিফসার, সশ বািহনী িবভাগ, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা
৩) িসিনয়র সিচব, .....................................(সংি  সকল) ম ণালয়/িবভাগ
৪) মহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, ঢাকা
৫) সিচব, .............................................সকল ম ণালয়/িবভাগ
৬) অিতির  সিচব, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা
৭) মহাপিরচালক, জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভাগ, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা
৮) মহাপিরচালক, বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব) আনসার ও িভিডিপ/ কা গাড/র◌্যািপড এ াকশান

১



াটািলয়ান (র◌্যাব), ঢাকা
৯) িবভাগীয় কিমশনার, রং র/রাজশাহী/চ াম
১০) উপ মহা িলশ পিরদশক, রং র/রাজশাহী/চ াম
১১) মে াপিলটন িলশ কিমশনার, রং র/রাজশাহী/চ াম
১২) -সিচব (সকল), িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা
১৩) মহাপিরচালক, িনবাচনী িশ ণ ইনি উট, ঢাকা
১৪) িসে ম ােনজার, আইিস  অ িবভাগ, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা(িনবাচন কিমশেনর ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
১৫) পিরচালক (জনসংেযাগ), িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা
১৬) জলা শাসক, ব ড়া/ াপাইনবাবগ / া ণবািড়য়া ও িরটািনং অিফসার
১৭) আ িলক িনবাচন কমকতা, রং র/রাজশাহী অ ল ও িরটািনং অিফসার
১৮) িলশ পার, ব ড়া/ঠা র াও/ াপাইনবাবগ / া ণবািড়য়া
১৯) উপসিচব (সকল), িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা
২০) িসিনয়র জলা/ জলা িনবাচন অিফসার, ব ড়া/ঠা র াও/ াপাইনবাবগ / া ণবািড়য়া
২১) জলা কমাে , আনসার ও িভিডিপ, ব ড়া/ঠা র াও/ াপাইনবাবগ / া ণবািড়য়া
২২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, , ...................(সংি )
২৩) জলা ত  অিফসার, ব ড়া/ঠা র াও/ াপাইনবাবগ / া ণবািড়য়া
২৪) মাননীয় ধান িনবাচন কিমশনার মেহাদেয়র একা  সিচব, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয়

ধান িনবাচন কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২৫) মাননীয় িনবাচন কিমশনার মেহাদয়গেণর একা  সিচব, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয়
িনবাচন কিমশনার মেহাদয়গেণর সদয় অবগিতর জ )
২৬) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২৭) িনবাচন কিমশন সিচবালেয়র সকল কমকতা
২৮) উপেজলা/থানা িনবাচন অিফসার, ................(সংি )
২৯) াগািরক, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা (২ কিপ) ( াগাের সংর েণর জ )
৩০) ভার া  কমকতা, ....................................(সংি )।

৭-২-২০২৩
মাঃ িমজা র রহমান 

উপসিচব (চলিত দািয় )

২
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