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uপেজলা পিরষেদ eবারi থম দলীয় তীেক িনব র্াচন হে । িক  আoয়ামী লীগ o তার সহেযাগী কেয়কিট দল ছাড়া e িনব র্াচেন 
a  দল aংশ েনয়িন। ফেল eবার uপেজলা পিরষেদ আoয়ামী লীেগর জয়জয়কার। eর আেগ 3125 সােলর চতুথ র্ সাধারণ িনব র্াচন 
দলীয় তীেক না হেলo 569 uপেজলায় আoয়ামী লীেগর 334 জন (িবে াহীসহ) াথ  েচয়ার ান িনব র্ািচত হন। a িদেক e 
পেদ িবeনিপর 269জন (িবে াহীসহ), জামায়ােতর 47 জন িনব র্ািচত হন। e ছাড়া জাতীয় পািট র্ (জাপা) সমিথ র্ত িতনজন o a া  
দল সমিথ র্ত 49 জন েচয়ার ান পেদ িনব র্ািচত হন। 
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