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্ম্বি - ০৫.৪৪.৮৭০০.০১০.৪২.০১২.২৩.৮০  তারিখ: 
০২ চচত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ 

১৬ মাচ ন ২০২৩ রিস্টাব্দ 

 

গণ-রবজ্ঞরি 

 

বািংলারেশ মুরিরর্াদ্ধা সিংসরেি গঠ্তন্ত্র - ২০১০ এি ধািা ১৫ এবিং ১৮ অনুর্ায়ী আরম জশখ মঈনুল ইসলাম মঈ্, অরতরিি জেলা প্রশাসক 

(সারব নক) ও রিটার্ নিং অরিসাি, বািংলারেশ মুরিরর্াদ্ধা সিংসে র্ব নাচ্ ২০২২-২৩, জেলা কমান্ড, সাতক্ষীিা এতদ্বািা সব নসাধািরণি অবগরতি েন্য ো্ারি 

জর্, বািংলারেশ মুরিরর্াদ্ধা সিংসে জকন্দ্রীয় কমান্ড কাউরিল, জেলা/মহা্গি ও উপরেলা কমান্ডসমূরহি র্ব নাচর্ি উরেরে র্ব নাচ্ করমশ্ ১৪/০৩/২০২৩ 

তারিখ গণ-রবজ্ঞরিি মাধ্যরম বািংলারেশ মুরিরর্াদ্ধা সিংসে জকন্দ্রীয় কমান্ড কাউরিল, জেলা/মহা্গি ও উপরেলা কমান্ডসমূরহি র্ব নাচ্ অনুষ্ঠার্ি 

উরেরে র্ম্নবরণ নত সময়সূরচ জ াষণা করিরে:  

 

ক) জ াটাি তারলকা প্রকাশ:  

ক্রমিক মিিরণ সিয়কাল 

1.  খসড়া ভ াটার তামলকা প্রকাশ   ১৯/০৩/২০২৩ (রমিিার) 

2.  খসড়া ভ াটার তামলকার উপর দামি, আপমি ও সংশশাধনী গ্রহশণর ভশষ তামরখ  ২২/০৩/২০২৩ (বুধিার)  

3.  দামি, আপমি ও সংশশাধনী মনষ্পমির তামরখ  ২৮/০৩/২০২৩ (িঙ্গলিার)  

4.  চূড়ান্ত ভ াটার তামলকা প্রকাশ  ০২/০৪/২০২৩ (রমিিার)  

 

খ) র্ব নাচর্ তিরসল:  

ক্রমিক মিিরণ সিয়কাল 

1.  িশনানয়নপত্র দামখশলর তামরখ  ০৫/০৪/২০২৩ (বুধিার)  

2.  িশনানয়নপত্র িাছাই  ০৯/০৪/২০২৩ (রমিিার) 

3.  প্রামথ িতা িামতশলর আশদশশর মিরুশে আমপশলর তামরখ  ১১/০৪/২০২৩ (িঙ্গলিার) 

4.  আমপল মনষ্পমির তামরখ  ১৩/০৪/২০২৩ (বৃহস্পমতিার)  

5.  িশনানয়নপত্র প্রতযাহাশরর সি িশশষ তামরখ  ১৬/০৪/২০২৩ (রমিিার) 

6.  চূড়ান্ত প্রাথীর তামলকা প্রকাশ  ১৭/০৪/২০২৩ (ভসািিার) 

7.  প্রতীক/ব্যালট নম্বর প্রদাশনর তামরখ  ১৮/০৪/২০২৩ (িঙ্গলিার) 

8.  ভ াট গ্রহশণর তামরখ  ১৩/০৫/২০২৩ (শমনিার) 

জ াট গ্রহরণি সময়সীমা: রবিরতহী্ ারব সকাল ০৯:০০টা হরত রবকাল ০৪:০০টা পর্ নন্ত ব্যালট জপপারিি মাধ্যরম 

 

২।  র্ব নাচর্ এলাকাি সকল বারসন্দারেি জ্ঞাতারথ ন আরম আিও ো্ারি জর্, আগামী ১৩/০৫/২০২৩ তারিখ সকাল ০৯:০০টা হরত রবকাল ০৪:০০টা 

পর্ নন্ত অনুরষ্ঠতব্য উি র্ব নাচর্, উরিরখত র্ব নাচর্ এলাকা হরত বািংলারেশ মুরিরর্াদ্ধা সিংসে, জেলা কমান্ড র্ব নাচর্ অিংশগ্রহণ কিরত ইচ্ছুক প্রাথীরেি 

র্কট হরত অরতরিি জেলা প্রশাসক (সারব নক) ও রিটার্ নিং অরিসারিি কার্ নালয়, বািংলারেশ মুরিরর্াদ্ধা সিংসে র্ব নাচ্ ২০২২-২৩, জেলা কমান্ড, 

সাতক্ষীিা এ মর্া্য়্পত্র গৃহীত হরব।  

 

৩।  উরিরখত র্ব নাচ্ ব্যালট জপপারিি মাধ্যরম অনুরষ্ঠত হরব।  

  

 

 

তারিখ: ১ ৬ রে্     ০ ৩ মাস ২ ০ ২ ৩ বৎসি 
 

 

(জশখ মঈনুল ইসলাম মঈ্) 

অরতরিি জেলা প্রশাসক (সারব নক) 

ও  

রিটার্ নিং অরিসাি 

বািংলারেশ মুরিরর্াদ্ধা সিংসে র্ব নাচ্ ২০২২-২৩ 

জেলা কমান্ড, সাতক্ষীিা  

র্ব নাচর্ এলাকাি ্াম: সাতক্ষীিা জেলা  
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