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িনবাচন ভবন, আগার াও, ঢাকা।

ারক ন র: ১৭.০০.০৬০০.০৩৫.৪৬.০৩১.১৮-১৬৩ তািরখ: 
০৯ ফ যা়ির ২০২৩

২৬ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় ব িরশালবিরশাল   িসিস   কেপােরশনকেপােরশন   উপিনবাচেনউপিনবাচেন   িনবা িচতিনবা িচত   াথ রাথ র   নামনাম -- কানাকানা   স িলতস িলত   গেজটগেজট   িব িিব ি
রণরণ ।।

: ারক নং-১৭.০৬.০০০০.০০০.৩৭.০২০.২২. ৩৪ ; তািরখ: ১৬ জা য়াির ২০২৩।

        উপ  িবষেয় আিদ  হেয় ০৪০৪  ফ য়ািরফ য়াির   ২০২০২২৩৩  তািরেখর বাংলােদশ গেজেটর অিতির  সং ায়
কািশত  বিরশালবিরশাল   িসিস   কেপােরশেনরকেপােরশেনর   ০১নং০১নং  সংরি তসংরি ত   আসেনরআসেনর   কাউ ি লরকাউ ি লর   পেদপেদ  িনবাচেন িনবািচত
াথ র নাম- কানা স িলত গেজেটর ১৫(পেনর) কিপ েয়াজনীয় কায ব া হেণর িনিমে  এতদসংেগ রণ করা

হেলা।              

০২।    এমতাব ায়, মাননীয় আদালেতর কান িগতােদশ অথবা আইনগত কান জ লতা না থাকেল পরবত  েয়াজনীয়
ব া হণ বক িনবাচন কিমশন সিচবালয়েক অবিহত করেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। এছাড়া গেজট িব ি র াি
ীকারপ  দােনর জ ও অ েরাধ করা হেলা।

৯-২-২০২৩

সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার প ী উ য়ন 
ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ িমজা র রহমান
উপসিচব (চলিত দািয় )

ফান: ৫৫০০৭৫৬৫
ফ া : ৫৫০০৬৬৭৭

ইেমইল: mizanr63@yahoo.com

ারক ন র: ১৭.০০.০৬০০.০৩৫.৪৬.০৩১.১৮-১৬৩/১(৮) তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৯
০৯ ফ যা়ির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) িবভাগীয় কিমশনার, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল
২) জলা শাসক, বিরশাল
৩) িসে ম ােনজার, আইিস  অ িবভাগ, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা (িনবাচন কিমশেনর ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৪) আ িলক িনবাচন কমকতা, বিরশাল অ ল, বিরশাল ও িরটািনং অিফসার

১



৫) িসিনয়র জলা িনবাচন অিফসার, বিরশাল
৬) িসিনয়র সহকারী সিচব (িনবাচন ব াপনা ও সম য় শাখা-১), িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা
৭) উপেজলা িনবাচন অিফসার, ........................(সংি )
৮) িনবাচন কিমশন সিচবালয় াগার, াগাের সংর েণর জ ।

৯-২-২০২৩
মাঃ িমজা র রহমান 

উপসিচব (চলিত দািয় )
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