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িনব র্ািচত চারজন হেলন: হিবগে র মাধবপুর uপেজলায় দেলর সভাপিত ƣসয়দ েমা. শাহজাহান, দি ণ সুনামগ  
uপেজলায় েজলা িবeনিপর সহসভাপিত ফারুক আহেমদ, বা রবােনর আলী কদম uপেজলায় আবুল কালাম o 
টা াiেলর নাগরপুের আবদুস সামাদ। চার ধােপ 555িট uপেজলা পিরষদ িনব র্াচেন িনব র্াচন কিমশেনর (iিস) 
েদoয়া ফলাফেল েদখা েগেছ—247িট uপেজলায় েচয়ার ান পেদ িবজয়ী হেয়েছন আoয়ামী লীেগর িবে াহী 
াথ রা। 415িট uপেজলায় িজেতেছন মতাসীন আoয়ামী লীেগর েনৗকা তীেকর াথ রা। eর মে  218 জন 

িবনা েভােট েচয়ার ান িনব র্ািচত হেয়েছন। সংসেদ িবেরাধী দল জাতীয় পািট র্ (জাপা) 4িটেত জয়লাভ কেরেছ। 
a িদেক 25 দেলর a তম শিরক জাতীয় পািট র্-েজিপর াথ  eকিট uপেজলায় জয়ী হেয়েছন। 41 uপেজলায় 
েচয়ার ান, ভাiস েচয়ার ান o মিহলা ভাiস েচয়ার ান পেদ িতদব্ ীরা েভাট ছাড়াi িনব র্ািচত হেয়েছন। 

িবeনিপর িসিনয়র যু  মহাসিচব aয্াডেভােকট রুহুল কিবর িরজভী বেলন, 3৯ িডেসমব্র ‘রােতর েভাট’ o াপক 
কারচুিপর কারেণ দেলর ায়ী কিমিট িস া  িনেয়েছ e সরকার o বত র্মান িনব র্াচন কিমশেনর aধীেন আর েকােনা 
িনব র্াচেন যােব না িবeনিপসহ ঐকয্  eবং 31 দলীয় েজাট। ফেল uপেজলা িনব র্াচন বজর্েনর িস া  েনoয়া 
হয়। িক  বারবার িনেষধ করার পরo িবিভ  uপেজলায় েচয়ার ান, ভাiস েচয়ার ান o মিহলা ভাiস 
েচয়ার ান পেদ িনব র্াচেন িবeনিপর েনতা-কম রা aংশ েনন। তােদর মেনানয়ন তয্াহােরর িনেদ র্শ েদoয়া হেলo 
তারা তা a া  কেরন। eছাড়া েকােনা েকােনা েনতা a  দেলর াথ েক সমথ র্ন েদন। ফেল দেলর িস া  
েমাতােবক তােদর দেলর সব র্ েরর পদ েথেক বিহ ার করা হেয়েছ। তােদর আর িফিরেয় েনoয়ার কথা দল 
ভাবেছ না। কারণ যারা ei দুঃসমেয় দেলর আেদশ িনেদ র্শ মােনন না তারা দেল থাকার aিধকার রােখন না। 

uে খেযাগয্ বিহ ত তৃণমূল েনতারা হেলন:হিবগে র েমা. শাহজাহান, মনজুর uি ন আহমদ শাহীন, চুনারুঘােটর 
eস িলয়াকত হাসান, েজলা কৃষক দেলর মাহবুবুর রহমান আoয়াল, মাধবপুেরর আ ল আিজজ, বািনয়াচং 
uপেজলার তািনয়া খানম, সুিফয়া আ ার েহেলন, বাহুবেলর নািদরা খানম, লাখাi যুবদেলর তাuস আহমদ, 
িসেলেটর মাজহারুল iসলাম ডািলম, িজ র রহমান েসােয়ব, শামছুল আলম, মাoলানা রশীদ আহমদ, েসােহল 
আহমদ েচৗধুরী, আ র রহমান খােলদ, আশরাফ uি ন রুেবল, নাজমা েবগম, সব্ া শাহীন, আবদাল িময়া, 
মহানগর েসব্ ােসবক দেলর খােলদুর রশীদ ঝলক, যুবদল েনতা সু র আলী, জিকগে র iয়াহiয়া েবগম, 
ছা দেলর ফজেল আশরাফ মা া, েগায়াiনঘােটর লুত্ফুল হক েখাকন, শাহ আলম সব্পন, জয়নাল আেবদীন, 
মিহলা দেলর েখােদজা েবগম কিল, ƣজ াপুেরর আ ল হক, িবশব্নােথর িমসবাহ uি ন আহমদ, আহমদ নূর 
uি ন, জুেবল আহমদ, নুরু াহার iয়াসিমন, েকা ানীগে র লাল িময়া, আিবদুর রহমান, েফ গে র 
oয়ািহদু ামান সুফী, মিনর আলী নানু িময়া, হারুন আহমদ েচৗধুরী, জিহরুল iসলাম মুরাদ, সােহদ আহমদ, 
েফরেদৗসী iকবাল, বালাগে র েগালাম রবব্ানী, েসবু আ ার মিন, বগুড়ার মাছুদুর রহমান (িহরু ম ল), িটপু 
সুলতান, রািফ পা া, সািরয়াকাি র েগালাপী েবগম, েসানাতলার িজয়াuল হক িলপন, র না খান, নয়নতারা, 
িশবগে র েমাছা. িবuিট েবগম, ন ী ােমর আেলকজা ার, e েক আজাদ, কাহালুর শাহাবুি ন, মমতাজ আরজু 
কিবতা, ধুনেটর আখতার আলম েসিলম, আিলমুি ন হারুন, সদর থানার েমাছা. নাজমা আ ার, মািহদুল iসলাম 
গফুর, শাজাহানপুেরর আবুল বাশার, জােহরুল iসলাম, সুলতান আহে দ, েমাছা. জুেলখা েবগম, েমাছা. 
েকািহনুর েবগম, রিহমা খাতুন েমির, ডা. েমেহরুল আলম িমশু, আেনায়ার eহসানুল বাশার জুেয়ল, েজলা 
েসব্ ােসবক দেলর সুরাiয়া েজরীন রিন, গাবতলীর তাহিমনা আকতার রুমা, ামল সরকার, নoগাঁর 
িনয়ামতপুেরর সদরুল আিমন েচৗধুরী, েমাছা. মেনায়ারা েবগম, মা ার আহসান হাবীব, সাপাহার uপেজলার 
জয়নুল আেবদীন, আশরাফুল iসলাম, ধামiরহােটর েমাছা. শািহনা, রা ামািটর কা াiেয়র নূর নাহার েবগম, 
নািনয়ারচেরর নুরু ামান হাoলাদার, রা ামািটর রেনা চাকমা, বা রবােনর  আবদুল কু ছ, আবুল কালাম, িশিরন 
আ ার, রুমা uপেজলার িজমসম িলয়ান বম, হািমদা েচৗধুরী মুখ।   

 


