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ি তীয় ধােপ ১১৬ উপেজলায় ভাট আজ 

*পাবত  ৩ জলায় থাকেব সনাবািহনী * িনবাচনী কায ম থেক সরােনা হল ছয় ওিসেক * এ ধােপ ভােটর 
আেগ ৪৮ চয়ার ান, ভাইস চয়ার ান ও মিহলা ভাইস চয়ার ান িবনা িত ি তায় িনবািচত 

গা র িরেপাট 

ি তীয় ধােপ ১১৬  উপেজলা পিরষদ িনবাচন আজ। সকাল ৮টা থেক িবকাল ৪টা পয  টানা ভাট চলেব। উপেজলার কে  কে  
িনবাচনী সাম ী পৗঁেছ গেছ। ভাট উপলে  সংি  উপেজলায় সরকাির  ঘাষণা করা হেয়েছ। এ িনবাচেন শাসেনর 
প পােতর িব ে  ব া িনে  ইিস। এ ধরেনর অিভেযােগ ছয় থানার ওিসেক ভােটর কায ম থেক সিরেয় িদেয়েছ িনবাচন 
কিমশন (ইিস)। কােনা কে  ভাট হেণ অিনয়ম হেল সংি  কমকতা ও আইন লা বািহনীেক দায় িনেত হেব বেলও িশয়াির 
দয়া হেয়েছ। যান চলাচেলর ওপর িবিধিনেষধ আেরাপ করা হেয়েছ। িনরাপ ায় িবিজিব, র াব, িলশ ও আনসােরর মাবাইল ও 
াইিকং ফাস মােঠ রেয়েছ। পাবত  িতন জলায় এসব বািহনীর পাশাপািশ সনাবািহনীও মাতােয়ন করা হেয়েছ। 

ঘািষত তফিসল অ যায়ী, আজ ১২৯  উপেজলায় ভাট হেণর কথা িছল। িক  এ ধােপ ভাট ছাড়াই ৪৮ চয়ার ান, ভাইস 
চয়ার ান ও মিহলা ভাইস চয়ার ান িনবািচত হেয়েছন। এর মে  ৬  উপেজলার সবক’  পেদ িবনা িত ি তায় জয়ী হওয়ায় 
সখােন ভাট হে  না। ৬  উপেজলার ভাট অ  ধােপ ানা র করা হেয়েছ। আদালেতর িনেদেশ ব  আেছ এক  উপেজলার 
ভাট। বািক ১১৬ উপেজলায় আজ ভাট। িবএনিপসহ বশ কেয়ক  রাজৈনিতক দল এ দফার িনবাচেনও অংশ নয়িন। 

এিদেক িনবাচেনর সব িত শষ বেল সাংবািদকেদর জািনেয়েছন ইিস সিচব হলা ীন আহমদ। ভােটর আেগর িদন রাববার 
িবকােল ইিস সিচবালেয় িতিন সাংবািদকেদর বেলন, িনবাচন যােত শাি ণ, অবাধ ও িনরেপ  হয় সজ  কিমশন কেঠার 
মেনাভাব পাষণ কেরেছন। কউ যিদ অিনয়েমর সােথ স ৃ  হয় তার িব ে  কেঠার আইনা গ ব া হণ করা হেব। িতিন 
বেলন, আইন লা বািহনীসহ িনবাচনী দািয়ে  িনেয়ািজত কউ যিদ কােজ অবেহলা কেরন তেব তাৎ িণক তােদর িব ে  ব া 
নয়া হেব। 

সিচব বেলন প পােতর অিভেযােগর সত তা পেল ব া নয়া হে । িক  প পািতে র অিভেযােগ থানার ভার া  কমকতােক 
বদিলর াব কিমশন অ েমাদন িদেয়েছ। স েলা হে - মৗলভীবাজােরর লাউড়া ও গাইবা ার লছিড়। এছাড়া িদনাজ েরর 
বীরগ , ব ড়ার িশবগ , নও ◌া◌ঁর মা া ও বা রবােনর আলীকদম উপেজলার ভার া  কমকতােক িনবাচনী কমকা  থেক 
অ াহিত িদেয় অিতির  িলশ পার পযােয়র কমকতােদর দািয়  দয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, আমরা িক  অিভেযাগ পেয় তা 
তদ  কের সত তা পেয়িছ যার পিরে ি েত এ ব া িনেত হেয়েছ। 

িঁক িবেবচনায় িতন পাবত  এলাকায় সনা সদ  মাতােয়ন করা হে  জািনেয় ইিস সিচব বেলন, িতন পাবত  জলােত আমরা 
সনাবািহনীর সহেযািগতা চেয়িছ। ইিতমে  সখােন সনাবািহনী কায ম  কের িদেয়েছ। শাি ি র পে -িবপে  িক  সম া 

আেছ। যার পিরে ি েত সখােন পাহািড়েদর মে  এক  উে জনা কাজ কের। তা শিমত করার জ ই সনাবািহনীর সহেযািগতা 
নয়া হেয়েছ। অ া  উপেজলায় িলশ র াব, িবিজিব, কা গাড ও আনসার মাতােয়ন থাকেব। 

এক ে র উ ের সিচব বেলন- ১৭, ১৮ ও ১৯ মাচ সনাবািহনী মাতােয়ন থাকেব। ওইখােন সনাবািহনীর কায ম এমিনেতই 
রেয়েছ। অপােরশন উ রেণর নােম িতন পাবত  জলায় তােদর কায ম থােক। যেহ  এটা গম এলাকা এবং উপজািতেদর িক  
সম া আেছ তাই সবিদক িবেবচনা কের আমরা সনাবািহনীর সহেযািগতা চাইেল তারা সাড়া িদেয়েছ। 



ইিস সিচবালয় ে  জানা গেছ, ি তীয় ধােপর িনবাচন পিরি িত িনেয় রাববার িবকােল বঠক কেরন িনবাচন কিমশনাররা। ওই 
বঠেক ছয় ওিসেক িনবাচনী দািয়  থেক সরােনার িস া  হয়। এছাড়া িনবাচন কেঠারভােব মিনটিরং করেত বলা হয়। যসব 
কে  অিনয়েমর ত  পাওয়া যােব স েলােত ভাট হণ ব  ঘাষণা করারও িস া  নয়া হেয়েছ। 

ইিস সিচবালয় জািনেয়েছ, ৭ ফ য়াির ি তীয় ধােপর ১২৯  উপেজলায় িনবাচেনর তফিসল ঘাষণা করা হয়। ঘািষত তফিসল 
থেক গাপালগ  জলার ৫  উপেজলা সিরেয় তীয় ধােপ এবং িদনাজ র সদর উপেজলা সিরেয় চ থ ধােপ নয়া হেয়েছ। 

আদালেতর রােয় নাজ ল ইসলাম নােম এক াথ েক িত ী তািলকায় অ  ও তীক বরাে র আেদশ থাকায় গাইবা ার 
গািব গ  উপেজলার ভাট িগত কেরেছ ইিস। এছাড়া ৬  উপেজলার চয়ার ান, ভাইস চয়ার ান ও মিহলা ভাইস চয়ার ান 

সব পেদ িবনা িত ি তায় িনবািচত হেয়েছন। স েলা হে - নওগ ও সদর, পাবনা সদর, ফিরদ র সদর, নায়াখালীর হািতয়া এবং 
চ ােমর রাউজান ও িমরসরাই। এছাড়াও আরও ১৭  উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান, ৭  উপেজলার ভাইস চয়ার ান ও ৬  
উপেজলার মিহলা ভাইস চয়ার ান িবনা িত ি তায় িনবািচত হেয়েছন। সংি  ওইসব পেদও ভাট হে  না। বািক েলােত 
ভাট হণ হেব। 

আরও জানা গেছ, ি তীয় ধােপ চয়ার ান াথ  রেয়েছন ৩৭৭ জন, ভাইস চয়ার ান পেদ ৫৪৮ জন ও মিহলা ভাইস চয়ার ান 
পেদ ৪০০ জন িত ি তা করেছন। এ িনবাচেন ভাট কে র সং া ৭ হাজার ৩৯ । ভাটার রেয়েছন ১ কা  ৭৯ লাখ ৯ হাজার 
৬ জন। 

ইিস জািনেয়েছ, ভােটর আেগ ২ িদন, ভােটর িদন ও ভােটর পের ২ িদন িমিলেয় ৫ িদন আইন লা বািহনীর সদ রা মােঠ 
থাকেছন। শিনবার িলশ, িবিজিব, র াব, আনসার-িভিডিপ, কা গাড, আমড িলশ, আনসার সদ রা মােঠ নেমেছন। আচরণিবিধ 

িতপালন ও িব লা রােধ মােঠ রেয়েছন িনবাহী ও িবচািরক ািজে ট। 

লাইেস ধারীেদর অ  বহন ও দশন িনিষ  করা হেয়েছ। িত  ভাটেকে  িলশ, আনসার, িভিডিপ সদ  ও াম িলশ 
থাকেব। সাধারণ কে  ১৪ জন ও িঁক ণ কে  ১৫-১৬ জন িনেয়ািজত থাকেবন। 

 


