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ি তীয় ধােপ উপেজলা িনবাচন কাল: আইন সভার সদ রাই ভাঙেছন আইন - ড  
ি কারেক এলাকা ছাড়ার িনেদশ 

সমকাল িতেবদক  

উপেজলা পিরষদ িনবাচেন আচরণিবিধ ল ন ঠকােনা যাে  না। দেশ থমবােরর মেতা দলীয় তীেক অ ে য় ানীয় সরকার 
পযােয়র এ িনবাচেন াথ  দয়িন অিধকাংশ দল। অেনকটা িন াপ এই িনবাচেনও এেকর পর এক আচরণিবিধ ল েনর অিভেযাগ 
উেঠেছ। িতপ েক কাণঠাসা করেত িনয়েমর তায়া া না কের অৈবধভােব ভাব িব ােরর তৎপরতা চালাে ন াথ রা। এর ফেল 
অেনক উপেজলায় িবনা িত ি তায় চয়ার ান ও ভাইস- চয়ার ান িনবািচত হওয়ার ঘটনা ঘেটেছ। এ ছাড়া পছে র াথ েক 

িবধা িদেত িগেয় আইনসভার সদ রাও আইন ল ন কের চেলেছন। এমন াপেট উপেজলা িনবাচেনর ি তীয় ধােপর ভাট হেব 
আগামীকাল সামবার।  
 
সংি রা জানান, বশ িক  এলাকায় ানীয় এমিপর িবরাগভাজন হওয়ায় মতাসীন আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন পাওয়া নৗকা 

তীেকর াথ রাও িনিবে  িনবাচনী কায ম চালােত পারেছন না। এমিপর অপছে র াথ রা আেছন আরও িবপােক। পিরি িত 
সামাল দওয়ার জ  থম ধােপ িতন  এবং ি তীয় ধােপর এক  উপেজলায় িনবাচন িগত কেরেছ িনবাচন কিমশন (ইিস)। এ 
পয   ১১ জন সংসদ সদ েক আচরণিবিধ ল েনর দােয় িচ  িদেয় িনবাচনী এলাকা ত ােগর িনেদশ দওয়া হেয়েছ। ধান িনবাচন 
কিমশনার (িসইিস) ক এম ল দা িনেজ িচ  পা েয় ি কার ড. িশরীন শারিমেনর হ ে প কামনা কেরেছন। তােতও 
পিরি িতর পিরবতন হয়িন।  
 
গতকাল শিনবার িচ  িদেয় ড  ি কার ফজেল রা ী িময়ােক িনবাচনী এলাকা ত ােগর িনেদশ দওয়া হেয়েছ। ম ী পদমযাদার 
রা ীয় িবধা িনেয় িবিধবিহ তভােব িনেজর িনবাচনী এলাকার (গাইবা া-৫) ই উপেজলা সাঘাটা ও লছিড়েত ফজেল রা ী িময়া 
িনবাচনী চাের অংশ িনেয়েছন বেল মাণ পেয়েছ ইিস। এর পিরে ি েত গতকাল স া ৬টার মে  তােক গাইবা া ছাড়ার িনেদশ 
দওয়ার পাশাপািশ িচ েত আরও বলা হেয়েছ, 'আপনার ত  বা পেরা  কারেণ িনবাচন ব  হেয় গেল িনবাচন পিরচালনার 

আিথক য় বহন করেত হেব।' ইিসর উপসিচব আিতয়ার রহমােনর সই করা এ িচ  সংি  জলা ও উপেজলা িনবাচন কমকতার 
মা েম ড  ি কােরর কােছ পাঠােনা হেয়েছ। িচ  পাওয়ার পরও ড  ি কার স া সােড় ৬টা পয  িনবাচনী এলাকায় 
অব ান কেরেছন বেল জািনেয়েছ ানীয় । তেব গতকাল স ায় ফজেল রা ী িময়ার ঘিন জন জানান, রােতই িতিন ঢাকার 
উে েশ রওনা হওয়ার িত িনি েলন। 
 
এ ছাড়া গতকাল শিনবার ক বাজার-৩ আসেনর এমিপ সাই ম সরওয়ার কমলেকও আচরণিবিধ ল েনর দােয় িচ  িদেয়েছ ইিস। 
তােক আজ রাববার িবেকল ৫টার মে  িনবাচনী এলাকা ত ােগর িনেদশ দওয়া হেয়েছ।  
 
এর আেগ আরও ৯ জন এমিপেক এলাকা ত ােগর িনেদশ দয় ইিস। সই ৯ এমিপ হেলন- এম এ মিতন ( িড় াম-৩), আ  জািহর 
(হিবগ -৩), আছলাম হােসন সওদাগর ( িড় াম-১), মায়াে ম হােসন রতন ( নামগ -১), মাতাহার হােসন (লালমিনরহাট-
১), জয়া সন া ( নামগ -২), ওমর ফা ক চৗ রী (রাজশাহী-১), আ ল স (নােটার-৪) এবং ওয়ােরসাত হােসন বলাল 
( ন েকানা-৫)।  
 
ি তীয় ধােপর ভাট কাল :আগামীকাল সামবার (১৮ মাচ) ১১৫ উপেজলায় ভাট হণ হেব। ি তীয় ধােপ ১২৯ উপেজলায় তফিসল 
ঘাষণা করা হেলও গাপালগে র প চ উপেজলার ভাট তীয় ধােপ এবং িদনাজ র সদর উপেজলার ভাট চ থ ধােপ আেয়াজেনর 

িস া  নওয়া হেয়েছ। এ ছাড়া আদালেতর িনেদেশ গাইবা ার গািব গে র ভাট অিনিদ কােলর জ  ব  রাখা হেয়েছ।  



 
ি তীয় ধােপ ছয়  উপেজলার সব পেদ (এক  চয়ার ান ও  ভাইস চয়ার ান) একক াথ  থাকায় তােদর িবনা িত ি তায় 
িবজয়ী ঘাষণা করা হেয়েছ। এই ছয় উপেজলায় কাল ভাট হেব না। এই উপেজলা েলা হে - নওগ  সদর, পাবনা সদর, ফিরদ র 
সদর, নায়াখালীর হািতয়া, চ ােমর িমরসরাই ও রাউজান উপেজলা। এ ছাড়াও ২৩ উপেজলার চয়ার ান পেদ, ১৩ উপেজলার 
ভাইস চয়ার ান পেদ এবং ১২ উপেজলার নারী ভাইস চয়ার ান পেদ একজন কের াথ  হওয়ায় তােদর িবনা িত ি তায় 
িবজয়ী ঘাষণা করা হেয়েছ। এসব উপেজলার বািক পদ েলােত কাল ভাট নওয়া হেব।  
 
আগামীকােলর ভােট ১১৫ উপেজলায় চয়ার ান পেদ লড়েবন ৩৭৭ জন, ভাইস চয়ার ান পেদ ৫৩৯ জন এবং নারী ভাইস 
চয়ার ান পেদ ৩৯৪ জন। এসব উপেজলার মাট ভাটার সং া এক কা  ৭৯ লাখ ৯ হাজার ৬ জন। ভাটেকে র সং া সাত 

হাজার ৩৯ । সকাল ৮টা থেক িবেকল ৪টা পয  টানা ভাট নওয়া হেব। িনবাচনী এলাকায় সাধারণ  ঘাষণা করা হেয়েছ। 
শিনবার ম রােত এসব উপেজলায় আ ািনক চার শষ হেয়েছ। আজ রাববার িনবাচনী উপেজলা েলার কে  কে  ভােটর 
সাম ী পাঠােনা হেব। যান চলাচেলর ওপর িবিধিনেষধ আেরাপ করা হেয়েছ। ি তীয় ধােপর উপেজলা িনবাচেন িনরাপ ায় সংি  
িনবাচনী এলাকা েলােত িবিজিব, র াব, িলশ ও আনসার সদ রা টহল িদেত  কেরেছন।  
 
এ ছাড়া পাবত  িতন জলায় আইন- লা বািহনীর পাশাপািশ সনাবািহনীেক 'এইড  িসিভল পাওয়াের'র আওতায় দািয়  পালেনর 
জ  সশ  বািহনীেক িচ  িদেয়েছ ইিস। িচ েত বলা হেয়েছ, বতমান পিরি িত িবেবচনায় ভােটর আেগ ও পের িলশ, র াব, 
িবিজিবর পাশাপািশ ইন এইড  িসিভল পাওয়ােরর আওতায় সনাবািহনী মাতােয়েনর িস া  িনেয়েছ ইিস।  

 


