
উ র িসিটর ময়র পেদ ভাট ২৮ ফ য়াির
আশরাফলু ইসলােমর আসেন ভাট একই িদেন

কাশ : ২৩ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেনর (িডএনিসিস) ময়র পেদ উপ-িনবাচন আগামী ২৮ ফ য়াির। ঢাকা উ র
ও দি ণ িসিট করেপােরশেন (িডএসিসিস) ই িসিটেত নতুন যু  হওয়া ১৮িট কের ৩৬িট সাধারণ ওয়াড
এবং ৬িট কের ১২িট সংরি ত ওয়ােডও ওই িদন ভাট হেব। গতকাল ম লবার ইিস সিচবালেয়র সিচব
হলালু ীন আহমদ সংবাদ সে লন কের তফিসল ঘাষণা কেরন। ঘািষত তফিসল অ যায়ী ই িসিটেত

মেনানয়নপ  জমা  দয়া  যােব  ৩০  জা য়াির  পয ।  মেনানয়নপ  বাছাই  হেব  ২  ফ য়াির  আর
ত াহােরর শষ তািরখ ৯  ফ য়াির।

সােবক ময়র  আিন ল  হেকর  মতৃু র  পর  ময়র  পেদ  ইিস  উপ-িনবাচেনর  তফিসল  ঘাষণা  করেল
হাইেকােটর আেদেশ ঢাকা উ েরর িসিট িনবাচন িগত করা হেয়িছল। এ  িবষেয় ইিস সিচব হলালু ীন
আহমদ বেলন, উ  আদালেতর আেদশ িনবাচন কিমশন পযােলাচনা কের দেখেছ,  ঢাকা উ র িসিট
করেপােরশেনর ময়র পেদ এবং ই িসিটর সম সািরত অংেশ ভাট করেত আপাতত আইনগত কােনা
বাধা নই।

২০১৫ সােলর ২৮ এি ল ঢাকা উ র ও দি ণ িসিটেত ভাট অ ি ত হেয়িছল। ওই ভােট উ র িসিটেত
আওয়ামী লীেগর নৗকা তীক িনেয় ময়র িনবািচত হেয়িছেলন ব বসায়ী আিন ল হক। ২০১৭ সােলর
৩০ নেভ র ল ডেন িচিক সারত অব ায় িতিন মতৃু বরণ করেল ময়র পদিট শূ  হয়। এরপর ২০১৮
সােলর ৯ জা য়াির উ র িসিটর ময়র পেদ উপ-িনবাচন,  উ েরর স সািরত ১৮িট ওয়ােডর সাধারণ
িনবাচন এবং ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর নতুন ১৮িট ওয়ােডর সাধারণ িনবাচেনর তফিসল ঘাষণা
কের িনবাচন কিমশন। আর ভাট হেণর কথা িছল গত বছেরর ২৬ ফ য়াির। িক  আদালত ছয় মােসর
িগতােদশ িদেয়িছল। ওই তফিসেলর বধতা চ ােল  কের িরট আেবদন হেল হাইেকাট ভাট িগত কের
ল িদেয়িছল। পের আিপল িবভােগও সই িগতােদশ বহাল থােক। ফেল উ র িসিট করেপােরশেনর

ময়র পেদ িনবাচন আটেক যায়। এর মেধ  গত ৩০ িডেস র একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচনও হেয় যায়।
িরটকারীরা এখন আর মামলা চালােত আ হী না হওয়ায় গত ১৬ জা য়াির ঢাকার ই িসিট করেপােরশেন
িনবাচেনর বাধা কােট।

ইিস  সিচব  বেলন,  িগতােদেশর  আেগ  যারা  মেনানয়নপ  জমা  িদেয়িছেলন  তােদরও  নতুন  কের
মেনানয়নপ  জমা  িদেত হেব।  আেগ যারা  মেনানয়নপ  জমা  িদেয়িছেলন,  তােদর জামানেতর টাকা
ফরত  দয়া  হেব;  এবার নতনু  তফিসল  ঘাষণা  করা  হেয়েছ।  এ  জ  িনধািরত  সমেয়  আ হীেদর

মেনানয়নপ  জমা িদেত হেব। তেব স সময় যােদর এ িনবাচেনর জ  িরটািনং কমকতা ও সহকারী
িরটািনং কমকতার দািয়  দয়া হেয়িছল, তারাই বহাল থাকেবন।

এছাড়া যারা কাউি লর িনবািচত হেবন তােদর ময়াদ িক আড়াই বছর না পাচঁ বছর হেব-এমন ে র
জবােব সিচব বেলন,  এে ে  তফিসল ঘািষত পদ েলার ময়াদ হেব করেপােরশেনর ময়াদ পয ।
২০২০ সােলর ম মােসই নতনু িনবািচতেদর ময়াদ পূণ হেব।

িকেশারগ -১ আসেন ভাট ২৮ ফ য়াির

  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।

|

িকেশারগ -১ আসেন সাধারণ িনবাচন হেব ২৮ ফ য়াির। ওই আসেন একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন
সােবক ম ী সয়দ আশরাফুল ইসলাম িনবািচত হেয়িছেলন, গেজটও হেয়িছল। িক  শপথ নয়ার আেগই
তার মতুৃ  হয়। তাই এই আসেন নতুন সাধারণ িনবাচন িহেসেব গণ  হেব। এই আসেন িনবাচেনর জ
মেনানয়নপ  জমা দয়া যােব ৩১ জা য়াির পয । মেনানয়নপ  বাছাই হেব ৩  ফ য়াির। মেনানয়নপ

ত াহার করা যােব ১০ ফ য়াির পয ।

নারী আসেন তফিসল ৩ ফ য়াির

সংরি ত নারী আসেন আগামী ১৭ ফ য়াির তফিসল ঘাষণা করার কথা িছল। িক  িনবাচন কিমশন
এখন আগামী ৩ ফ য়াির তফিসল ঘাষণার িস া  িনেয়েছ। এ িবষেয়  ইিস সিচব বেলন, সংরি ত
আসেনর িনবাচেনর তফিসল ঘাষণা করা হেব ৩ ফ য়াির। িতিন বেলন, পটয়ুাখালী পৗরসভা, আমতলী
পৗরসভা এবং ১১িট ইউিনয়ন পিরষদ ও কেয়কিট পৗরসভার একািধক ওয়ােডর উপ-িনবাচনও হেব ২৮
ফ য়াির।

গতকাল ম লবার ধান িনবাচন কিমশনার (িসইিস) কএম নূ ল দার সভাপিতে  অ ি ত কিমশন
সভায় এসব িস া  হয়। সভায় িনবাচন কিমশনার মা. রিফ ল ইসলাম, ি েগিডয়ার জনােরল (অব.)
শাহাদাত হােসন চৗধরুীসহ ইিসর ঊ তন কমকতারা উপি ত িছেলন।
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