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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৬১.২১.১৯৪ তািরখ: 
০২ নেভ র ২০২১

১৭ কািতক ১৪২৮

িবষয:় ীগীগ   জলারজলার   টংগীব াড়ীটংগীব াড়ী  উপেজলাউপেজলা   পিরষেদরপিরষেদর   সংরি তসংরি ত   আসেনরআসেনর   ০৪০৪ ( ( চারচার ) ) জনজন   মিহলামিহলা
সদ েদরসদ েদর   পদপদ     হওয়ায়হওয়ায়   উপিনবাচনউপিনবাচন   অ ানঅ ান ।।

: ানীয় সরকাির িবভাগ-এর ারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৬৬.২০-১৯৩; তািরখ: ৩১ অে াবর ২০২১।
উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত ীগ  জলার টংগীবাড়ী উপেজলা পিরষেদর সংরি ত আসেনর ০৪
(চার) জন মিহলা সদ  (১) জনাব লাইলী আফেরাজা িব, (২) জনাব হনা বগম, (৩) জনাব আেয়শা বগম ও (৪)
জনাব িন ফা বগম গত ২৮ অে াবর ২০২১ তািরেখ পদত াগ করায় বিণত উপেজলা পিরষদ ভাইস চয়ার ান-এর
পদ  উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮{উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ ারা সংেশািধত} এর ১৪(১)(গ) ধারা
অ যায়ী  ঘাষণা করা হয় (কিপ সং )।

২। এমতাব ায়, ীগ  জলার টংগীবাড়ী উপেজলা পিরষেদর সংরি ত আসেনর ০৪ (চার) জন মিহলা সদ  (১)
জনাব লাইলী আফেরাজা িব, (২) জনাব হনা বগম, (৩) জনাব আেয়শা বগম ও (৪) জনাব িন ফা বগম গত ২৮
অে াবর ২০২১ ০৪ (চার) জন মিহলা সদ েদর পদ  হওয়ায় উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ {উপেজলা পিরষদ
(সংেশাধন) আইন, ২০১১ ারা সংেশািধত}অ যায়ী উপিনবাচন অ ােনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : ০১ (এক) পাতা।

২-১১-২০২১

সিচব, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, শের বাংলা নগর, 
আগার াও, ঢাকা।

মমতাজ বগম
িসিনয়র সহকারী সিচব

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৬১.২১.১৯৪/১ তািরখ: ১৭ কািতক ১৪২৮
০২ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা।
২) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ।
৩) জলা শাসক, ীগ ।
৪) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, ীগ ।

১



৫) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, টংগীবাড়ী, ীগ ।
৬) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ।
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, টংগীবাড়ী, ীগ ।
৮) ভাইস চয়ার ান/মিহলা ভাইস চয়ার ান।, উপেজলা পিরষদ, টংগীবাড়ী, ীগ
৯) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ।

২-১১-২০২১
মমতাজ বগম 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২


