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আহমদ aব  দািব কেরেছন, িনব র্াচনী eলাকায় aব ান কের ভাব িব ােরর aিভেযােগ eমিপেদর িচিঠ েদoয়ার 
পরপরi তারা iিসর িনেদ র্শ েমেন eলাকা তয্াগ কেরেছন। তাi তােদর িবরুে  a  েকােনা ব া েনoয়ার েয়াজন 
হয়িন। যিদo েডপুিট ি কার aয্াডেভােকট ফজেল রাবব্ী িময়াসহ eকািধক eমিপেক iিসর প  েথেক সময় ে েধ িদেয় 
বলা হেয়িছল, িনিদ র্  সমেয়র পর eলাকা না ছাড়েল িনব র্াচন ব  কের েদoয়া হেব। eকi সে  পুনিন র্ব র্াচেনর স ণ র্ 
খরেচর আিথ র্ক দায়-দািয়তব্ সংি  eমিপর ঘােড় বত র্ােব। 
 
eিদেক আচরণিবিধ ল েনর aিভেযােগ eলাকা ছাড়ার িনেদ র্শ পাoয়া eকািধক eমিপ ি কার ড. িশরীন শারিমনেক 
জািনেয়েছন তােদর আপি র কথা। সমকােলর সে  আলাপকােল ি কার িশরীন শারিমন বেলন, রাজবাড়ী-3 আসেনর 
eমিপ িজ ল হািকম তােক জািনেয়েছন, eলাকায় aব ান করেলo িতিন েকােনা ধরেনর চাের aংশ েননিন। িবেরাধী 
পে র াথ র aিভেযােগর িভি েত iিস িজ ল হািকমেক িচিঠ িদেয়েছ। eমিপেদর আচরণিবিধ েমেন চলেত ি কারেক 
িচিঠ িদেয়িছেলন ধান িনব র্াচন কিমশনার (িসiিস) েক eম নূরুল হুদা। e িবষেয় জানেত চাiেল ি কার বেলন, oi িচিঠ 
পাoয়ার পর িতিন সব eমিপেক আচরণিবিধ েমেন চলার জ  পৃথক িচিঠ িদেয় জািনেয়েছন।iিসর ত  aনুযায়ী e পয র্  
চার ধােপ 555 uপেজলায় েভাট েশষ হেয়েছ। eর মে  247 uপেজলােতi আoয়ামী লীেগর িবে াহীরা িবজয়ী হেয়েছন। 
আoয়ামী লীগ মেনানীত েনৗকা তীক িনেয় িবজয়ীর সংখয্া 415। তেব তােদর মে  েভাট ছাড়াi িজেতেছন 218 জন। 
eর মে  41িট uপেজলার সবক'িট পদ aথ র্াৎ েচয়ার ান, ভাiস েচয়ার ান o মিহলা ভাiস েচয়ার ান পেদ িবনা েভােট 
জয়ী হoয়ার ঘটনা ঘেটেছ। 444 uপেজলায় িতদব্ি তা হেয়েছ আoয়ামী লীগ মেনানীত াথ র সে  িবে াহী সব্ত  
াথ র। সব্ত  াথ  িনব র্ািচত হেয়েছন eমন 247িট uপেজলার েচয়ার ান পেদ সুনামগ , টা াiল o বা রবােনর eকিট 

uপেজলায় িবeনিপর বিহ ত েনতারা জয়ী হেয়েছন। হােতেগানা কেয়কজন বােদ সব্ত  াথ েদর ায় সবাi আoয়ামী 
লীেগর িবে াহী। সব্ত  াথ  িহেসেব 21িটর মেতা uপেজলায় পাব র্তয্ চ ােমর আ িলক দলগুেলা জয়লাভ কেরেছ। চার 
ধােপ uপেজলা িনব র্াচেন েভাট পেড়েছ 51 দশিমক 73 শতাংশ। িনব র্াচন কিমশন 547 uপেজলায় ফল সমনব্য় কেরেছ। 
তেব রাঙামািটর আট uপেজলায় ফলাফল সমনব্য় কেরিন। e ছাড়া েগাপালগে র uপেজলাগুেলােত আoয়ামী লীগ কাuেক 
দলীয় মেনানয়ন েদয়িন। eখানকার সবাi িছেলন সব্ত  াথ । 
 
ভাব িব ােরর aিভেযােগ সাতিট uপেজলার েভাট িগত কের iিস। uপেজলাগুেলা হেলা- িপেরাজপুেরর মঠবািড়য়া, 

েনায়াখালীর কিবরহাট, কুিম ার িততাস, েন েকানার পূব র্ধলা, সুনামগে র জগ াথপুর, লালমিনরহােটর আিদতমারী eবং 
িকেশারগে র কিটয়াদী। আগামী 6 েম eসব uপেজলায় পুনরায় েভাট হেণর তািরখ িদেয়েছ iিস। e ছাড়াo ালট 
িছনতাi o েভাট কারচুিপর কারেণ e পয র্  71িটর মেতা েকে র েভাট িগত আেছ। eসব েকে  েভাট েনoয়া হেব 28 
eি ল। 41 uপেজলায় সবাi িনব র্ািচত : থম ধােপ িতনিট uপেজলায় সবাi েভাট ছাড়াi িনব র্ািচত হন। uপেজলাগুেলা 
হেলা- জামালপুেরর েমলা হ, মাদারগ  o নােটার সদর। িদব্তীয় ধােপ ছয়িট uপেজলায় সবাi িনব র্ািচত হন। eগুেলা 
হেলা- নoগা ঁসদর, পাবনা সদর, ফিরদপুর সদর, েনায়াখালীর হািতয়া, চ ােমর িমরসরাi o রাuজান। তৃতীয় ধােপ 
আরo ছয়িট uপেজলার সবাi িবনা েভােট িনব র্ািচত হন। uপেজলাগুেলা হেলা- বিরশােলর েগৗরনদী, আৈগলঝাড়া, 
মাদারীপুেরর িশবচর, শরীয়তপুেরর েভদরগ , নরিসংদীর পলাশ eবং চ ােমর আেনায়ারা। e ছাড়াo সব র্েশষ চতুথ র্ ধােপ 
26িট uপেজলা েথেক িতনিট পেদর সবাi িনব র্ািচত হন। েসগুেলা হেলা- েভালা সদর, মনপুরা, চরফয্াসন, যেশােরর শাশ র্া, 
ময়মনিসংেহর গফরগাoঁ, ঢাকার সাভার, েকরানীগ , কুিম ার লাকসাম, না লেকাট, মেনাহরগ , েদিবদব্ার, েচৗ াম, 
েনায়াখালীর েকা ানীগ , া ণবািড়য়ার কসবা eবং েফনীর পরশুরাম। 

 


