
 / ৩১ মাচ ২০১৯ 

চ থ ধােপ ১০৭ উপেজলায় ভাট আজ 
সব পেদ িবনা িত ি তায় িনবািচত হওয়ায় ভাট হে  না ১৫ েত * ৮৮ চয়ার ান-ভাইস চয়ার ান িবনা িত ি তায় 
িনবািচত * সিহংসতার আশ ায় ৪৯ উপেজলায় অিতির  িবিজিব ও র াব সদ  মাতােয়ন * আরও িতন এমিপেক এলাকা 
ত ােগর িনেদশ 

গা র িরেপাট 

চ থ ধােপ দেশর ২২ জলার ১০৭ উপেজলায় ভাট হণ আজ। সকাল ৮টা থেক িবকাল ৪টা পয  টানা ভাট হণ চলেব। 
সিহংসতার আশ ায় এ ধােপ ৪৯  উপেজলায় অিতির  িবিজিব ও র াব সদ  মাতােয়ন করা হেয়েছ। অ া  িনবাচনী 
এলাকা েলােতও রেয়েছ িলশ, িবিজিব, র াব ও আনসার সদ েদর মাবাইল ও াইিকং ফাস। 

ভাট হণ উপলে  িনবাচনী এলাকা েলােত সাধারণ  ঘাষণা করা হেয়েছ। ভাব িব ােরর অিভেযােগ িতন এমিপেক িনবাচনী 
এলাকা ত াগ করেত বলা হেয়েছ। এ ধােপ ৮৮ চয়ার ান, ভাইস চয়ার ান ও মিহলা ভাইস চয়ার ান িবনা িত ি তায় 
িনবািচত হেয়েছন। 

সব পেদ িবনা িত ি তায় িনবািচত হওয়ায় ভাট হে  না ১৫ উপেজলায়। এ ধােপর ম  িদেয় আপাতত চার ধােপর ভাট হণ 
শষ হে । প ম ধােপর উপেজলা িনবাচন রাজার ঈেদর পর অ ি ত হেব। ইিস ে  এ ত  জানা গেছ। 

এিদেক শিনবার া ণবািড়য়ার আ গ , টা াইেলর ঘাটাইল ও বর নার আমতলীেত িতপে র ওপর হামলা এবং িনবাচনী 
অিফস ভাং েরর অিভেযাগ পাওয়া গেছ। এছাড়া িম ার িততােসর ওিসেক অ াহিত দয়া হেয়েছ। 

জানা গেছ, িনবাচনী উপেজলা েলােত শিনবার কে  কে  িনবাচনী মালামাল পাঠােনা হেয়েছ। ভােটর সব ধরেনর িত শষ 
হেয়েছ। এখন অেপ া ভাট হেণর। ইিসর কমকতারা জানান, চ থ ধােপর িনবাচেন ভাব িব ার ও আইন লা পিরি িত িনেয় 
ইিসেত বশ িক  অিভেযাগ ও ত  এেসেছ। এর পিরে ি েত এ ধােপ অ ত ১০ এমিপেক িনবাচনী এলাকা ছাড়েত বলা হেয়েছ। 

সবেশষ শিনবার িতনজন ও এর আেগ সাতজনেক এ সং া  িচ  দয়া হেয়েছ। এছাড়া আইন লা বািহনীেক িনরেপ  ও কেঠার 
অব ােন থাকার িনেদশনা দয়া হেয়েছ। 

৪৯ উপেজলায় বাড়িত সতকতা িহেসেব ৪৮ েত ১১১ া ন িবিজিব মাতােয়ন ও ৪৮ া ন িরজাভ এবং এক  উপেজলায় র ােবর 
৪  ম মাতােয়ন ও ১  ম িরজাভ অব ায় রাখা হেয়েছ। 

ইিস ে  জানা গেছ, চ থ ধােপ ১২২ উপেজলায় ভােটর তফিসল ঘাষণা কেরিছল ইিস। এর মে  আদালেতর আেদেশ চার  ও 
ইিস সহ ৬  উপেজলার ভাট িগত করা হেয়েছ। 

অপরিদেক তীয় ধােপর ৬  উপেজলা ানা র কের এ ধােপ ভাট হেণর িস া  িনেয়েছ কিমশন। আর ১৫  উপেজলার সবাই 
িবনা িত ি তায় জয়ী হওয়ায় সখােন ভােটর েয়াজন হে  না। সব িমিলেয় এ ধােপ ১০৭  উপেজলায় ভাট হণ হে । 
প য়াখালী সদর, ক বাজার সদর, বােগরহাট সদর, ময়মনিসংহ সদর, ীগ  সদর ও ফনী সদর- এ ছয়  উপেজলায় 
ইেলক িনক ভা ং মিশেনর (ইিভএম) ভাট হণ অ ি ত হেব। 



আরও জানা গেছ, চ থ ধােপর ১০৭ উপেজলায় চয়ার ান পেদ ৩৫১, ভাইস চয়ার ান ৫৩৩ ও মিহলা ভাইস চয়ার ান পেদ 
৪০৬ জন িত ি তা করেছন। এসব উপেজলায় ভাটেক  ৯ হাজার ৭৪০  ও ভাটক  ৬৩ হাজার ৬৯৬ । ভাটার রেয়েছন ২ 
কা  ৫৫ লাখ ৪০ হাজার ৭০৪ জন। 

আদালেতর আেদেশ য চার  উপেজলা িনবাচন িগত করা হেয়েছ স েলা হে - লনার িরয়া, ফনীর ছাগলনাইয়া, 
ময়মনিসংেহর ি শাল ও িম ার ব ড়া। আর ইিস ব  কেরেছ িপেরাজ েরর মঠবািড়য়া ও নায়াখালীর কিবরহাট উপেজলা 
িনবাচন। এিদেক শিনবার আরও িতন এমিপেক এলাকা ছাড়ার িনেদশ িদেয়েছ ইিস। তারা হেলন- ময়মনিসংহ-৯ আসেনর 
আেনায়া ল আেবদীন খান, যেশার-৪ আসেনর রনিজত মার রায় ও নায়াখালী-৪ আসেনর মাহা দ একরা ল কিরম চৗ রী। 

দাউদকাি  : িম ার িততাস উপেজলায় িনবাচেনর একিদন আেগ শিনবার িনবাচন কিমশন সিচবালেয়র এক আেদেশ িনবাচনী 
দািয়  থেক অ াহিত দয়া হয় িততাস থানার ওিস সয়দ আহসা ল ইসলামেক। 

ঘাটাইল (টা াইল) : শিনবার ভাের ধলাপাড়ায় আওয়ামী লীেগর িবে াহী ( ত ) চয়ার ান াথ  জলা আওয়ামী লীেগর সহ-
সভাপিত সয়দ িহন আব াহর ছেল সয়দ এহসান আব াহর গািড়েত হামলা চালায় রা। এর িতবােদ টা াইল-
ময়মনিসংহ মহাসড়ক অবেরাধ কের তার িব  কম রা। পের ঘাটাইল থানার ওিস মাক ল আলেমর আ ােস সমথকরা অবেরাধ 

েল নন। এিদন ের আওয়ামী লীেগর আেরক িবে াহী াথ  আনারস তীেকর হা দ আিরফ হােসেনর সমথকেদর ওপর 
হামলা হেয়েছ। এেত তার ২ সমথক আহত হেয়েছন। তারা হেলন- পাড়াবািড় ােমর শরীফ িময়ার ছেল ফজ ল হক  ও একই 
ােমর আব ল লিতেফর ছেল শখ সােহল রানা। এেদর ঘাটাইল থানা া  কমে ে  ভিত করা হেয়েছ। 

ভা কা (ময়মনিসংহ) : ত  াথ  আ ল কালাম আজােদর পে  টাকা িদেয় ভাট কনার সময় ৪  মাটরসাইেকলসহ উপেজলার 
১০নং হিবরবািড় ইউিনয়ন ছা লীেগর সভাপিত অিনক তা কদার ও তার ৩ সহেযাগীেক আটক কেরেছন া মাণ আদালেতর 
িনবাহী ািজে ট। শিনবার স ায় হিবরবািড় ইউিনয়েনর আমতলী এলাকা থেক তােদর আটক করা হয়। 

আমতলী (বর না) : সকাল ১০টার িদেক বাইন িনয়া ােম আমতলী উপেজলার িলশাখালী ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান 
অ াডেভােকট ল ইসলাম ও তার স ীেদর ওপর হামলা হেয়েছ। এেত চয়ার ানসহ ৪ জন আহত হেয়েছন। তােদর আমতলী 
উপেজলা া  কমে ে  িচিকৎসা দয়া হেয়েছ। হামলার িতবােদ ইউিপ চয়ার ানেদর উে ােগ আমতলী পৗর শহের মৗন 
িমিছল হেয়েছ। আমতলী থানার ওিস মা. আ ল বাশার বেলন, খবর পেয় ঘটনা েল িলশ পাঠােনা হেয়েছ। এ িবষেয় অিভেযাগ 
পেল আইিন াব া নয়া হেব। 

আ গ  ( া ণবািড়য়া) : বার রাত সােড় ৭টায় আ গ  উপেজলা িনবাচেন আওয়ামী লীেগর িবে াহী ( ত ) াথ  মা. আিন র 
রহমােনর ভাই আ ল কালাম আজাদ মন ও মা. রিফক মা ার ন ে  ৫০-৬০ জন সাহাগ র ােমর নৗকার অিফেস হামলা-
ভাং র চালায় বেল অিভেযাগ উেঠেছ। তেব আ ল কালাম আজাদ বেলন, নৗকার সমথকরা বার স ায় আমােদর িমিছেল 
হামলা কের ৭-৮ জনেক তর আহত কের। 

এ ঘটনা ধামাচাপা িদেত পিরকি তভােব িনেজরাই িনেজেদর অিফস ভাং র কের আমােদর ওপর দাষ চাপাে । অ িদেক 
আওয়ামী লীগ াথ  মা. হািনফ ি  বেলন, বার রােত আমার  িনবাচনী অিফস ভাং র করা হেয়েছ। আিম আইন লা 
বািহনীেক ভাং েরর সে  জিড়তেদর ত আইেনর আওতায় আনার দািব জানাি । 

 

 


