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আজ ব ড়া-৬ (সদর) আসেনর উপিনবাচন। ভাট হেণর সব িত শষ কেরেছ শাসন। ইিভএমসহ
আ ষি ক েয়াজনীয় িজিনসপ  ভাট কে  পৗঁছােনা হেয়েছ। এিদেক ইিভএেম ভাট দােনর জ  ত ণ

জে র মােঝ আ হ সৃি  হেয়েছ। এবারই থম ইিভএেম ভাট িদেত যাে ন ব ড়া সদেরর ভাটাররা।

ব ড়া-৬ আসেন িবএনিপ, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পািটসহ সাত াথী  িত ি তা করেছন। তারা হেলন
ব ড়া জলা িবএনিপর আ ায়ক সােবক এমিপ গালাম মাহা দ িসরাজ (ধােনর শীষ), জলা আওয়ামী
লীেগর যু স াদক এস এম িট জামান িনেকতা ( নৗকা), জাতীয় পািটর জলা সাধারণ স াদক ল
ইসলাম ওমর (লা ল), বাংলােদশ কংে েসর জলা আ ায়ক ড. মন র রহমান (ডাব), বাংলােদশ মুসিলম
লীেগর  মুফিত  মাওলানা  রিফ ল  ইসলাম  (হািরেকন),  ত  সয়দ  কিবর  আহে দ  িমঠু  ( াক)  ও
মালেয়িশয়া বাসী  িমনহাজ ম ল  (আেপল)। এর মেধ  ত  িমঠু  সংবাদ সে লেন  িনবাচন  থেক সের
দাড়ঁােনার ঘাষণা িদেলও ব ালেট তার নাম থাকেছই।

ব ড়া জলা িনবাচন কাযালয়সূ  জানান, ব ড়া পৗরসভার ২১িট ওয়ােডর মেধ  ২০িট (১িট ওয়াড ব ড়া-৭
আসেনর শাজাহানপুর উপেজলার আওতাভু ) এবং সদর উপেজলার ১১িট ইউিনয়ন িনেয় ব ড়া-৬ (সদর)
আসন। এ আসেন বতমােন ভাটার ৩ লাখ ৮৭ হাজার ৪৫৮ জন। এর মেধ  পু ষ ১ লাখ ৯১ হাজার ৬৬৮
ও মিহলা ১ লাখ ৯৫ হাজার ৭৯০ জন। তারা সকাল ৯টা থেক িবকাল ৫টা পয  ১৪১িট কে র ৯৬৫িট
কে  ইিভএেম ভাট দেবন।

িরটািনং অিফসার ব ড়ার িসিনয়র জলা িনবাচন কমকতা মাহবুব আলম শাহ জািনেয়েছন, ব ড়া-৬ (সদর)
আসেন  িনবাচন  হেত  যাে  আন ঘন  পিরেবেশ।  ইিভএেম  ভাট  দােন  ত ণ  জ  বশ  আ হ
দিখেয়েছ। থমবার এই আসেনর ১৪১িট কে র সবকিটেত ইিভএেম ভাট হণ করা  হেব। িনবাচন

ভুােব স  করার জ  পুিলশ, র াব, আনসারসহ আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর ায় সােড় ৩ হাজার
সদ  িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ। এ ছাড়া ১৫ াটুন িবিজিবও মাতােয়ন করা হেয়েছ।
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িনজ  িতেবদক, ব ড়া

ব ড়া-৬ আসেন সব কে  ইিভএেম আজ ভাট|434005|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/434005/2019-06-24

1 of 1 6/24/2019 12:04 PM


