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২৫ জুলাই ২৭৭িট ানীয় সরকােরর িনবাচন
কাশ : ০৮ জলুাই ২০১৯, ০৩:২৪ | অনলাইন সং রণ

আস  ২৭৭িট  ানীয়  সরকােরর  িনবাচেনর  ৩৯িটেত  ইেলক িনক  ভািটং  মিশেন
(ইিভএম)  ভাট হেণর  িস া  িনেয়েছ  িনবাচন  কিমশন  (ইিস)।  এরমেধ  একিট
পৗরসভার সব েলা পেদ সাধারণ িনবাচন অ ি ত হেব। অ  ৩৮িট িনবাচেনর মেধ

রেয়েছ একিট ইউিনয়ন পিরষেদ সাধারণ ও ৩৭িট ইউিনয়ন পিরষেদর িবিভ  ওয়ােডর
সদ  পেদ উপিনবাচন।

ইিসর উপসিচব মা. আিতয়ার রহমান া িরত এ সং া  অিফস আেদেশ বলা হেয়েছ-৩৯িট
ানীয়  সরকােরর  িনবাচেন  ইিভএেম ভাট হণ করা  হেব।  এ েলার মেধ  নারায়ণগে র
পগে র  কা ন  পৗরসভা  ও  রাজশাহীর  পিুঠয়া  ইউিপর  (ইউিনয়ন  পিরষদ)  পুেরাটাই

ইিভএেম ভাট হণ করেব িনবাচন কিমশন। আর অ েলােত িবিভ  ওয়াড সদ  পেদর
িনবাচেন এই ভাটয  ব বহার করা হেব। এজ  অিফস আেদেশ সংি  জলা ও উপেজলা
িনবাচন কমকতােদর েয়াজনীয় ব ব া নয়ার িনেদশনাও দয়া হেয়েছ।

ইিসর  ঘািষত  তফিসল  অ যায়ী,  আগামী  ২৫  জুলাই  মাট  ২৭৭িট  ানীয়  িনবাচেনর
ভাট হণ করা  হেব। এ েলার মেধ  ছয়িট ইউিপ ও একিট পৗরসভায় সাধারণ িনবাচন।

অ েলােত  িবিভ  ইউিপর  িবিভ  পেদ  উপিনবাচন  অ ি ত  হেব।  য ছয়িট  ইউিপেত

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

সাধারণ িনবাচন অ ি ত হেব, স েলা হেলা- া ণবািড়য়ার কসবা উপেজলার ট ইউিপ,
চাদঁপুেরর  ফিরদগ  উপেজলার  ফিরদগ  দি ণ,  রাজশাহীর  পুিঠয়া  ও  িজউপাড়া  এবং
রাজবাড়ীর গায়ালে র দৗলতিদয়া ও দব াম ইউিপ।

আরও পড়ুন : িভকা ন িনসায় অধ  িনেয়াগ বািতেলর িচিঠ

ঐসব িনবাচেন মেনানয়নপ  দািখেলর সময় শষ হেলা ৩০ জুন। মেনানয়নপ  বাছাই িছল
২  জুলাই। ািথতা  ত াহােরর  শষ  সময়  আগামীকাল ম লবার  (৯  জলুাই)।  ভাট হণ
অ ি ত হেব সকাল ৯টা থেক িবকাল ৫টা পয ।

ইে ফাক/আরেকিজ

print | ২৫ জুলাই ২৭৭িট সানীয় সরকােরর িনবাচন | জাতীয় https://www.ittefaq.com.bd/national/69097/২৫-জুলাই-২৭৭িট-সানীয়-স...

2 of 2 7/8/2019 11:08 AM


