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েভাটেক গুেলা ঘুের েদখা েগেছ, শহেরর তুলনায় ােম েভাটার uপি িত তুলনামূলক েবিশ িছল। তেব নারী েভাটারেদর uপি িত 
িছল কম। েভাট শুরু হoয়ার পর সকাল 21টা পয র্  থম eক ঘ ায় শহেরর েক গুেলােত গেড় 4 শতাংশ েভাট পেড়। eকi 
সমেয় ােমর েক গুেলােত েভাট পেড় 7 শতাংেশর কাছাকািছ। েবলা বাড়ার সে  সে  েভাটার uপি িত িকছুটা বােড়। দুপুর 23টা 
পয র্  সরকাির আিজজুল হক কেলজ u  মা িমক ভবন েকে  েভাট দােনর হার িছল 37 দশিমক 6৯ শতাংশ। েসখােন eক 
হাজার ৯৯4 েভাটােরর মে  তখন পয র্  েভাট িদেয়িছেলন 641 জন। oi কেলেজর নারী েকে  েভাট দােনর হার িছল মা  22 
শতাংশ। aব  দুপুর 23টার পর আবারo কমেত শুরু কের eবং েশষ ঘ ায় aথ র্াৎ িবেকল 5টা েথেক েভাটারেদর েক মুখী হেত 
েদখা যায়। 
 
িরটািন র্ং কম র্কত র্া কম র্কত র্া মাহবুব আলম শাহ্  জািনেয়েছন, েভােটর পিরেবশ েযমন শাি পূণ র্, েতমিন iিভeম েমিশনগুেলাo 
সব্াভািবকভােবi কাজ করেছ। েকােনা িটর খবর পাoয়া যায়িন। 
 
িনব র্াচেন েমাট েভাটার িছেলন িতন লাখ 98 হাজার 569 জন। িনব র্াচনেক সু ুভােব স  করার জ  পুিলশ, র য্াব o আনসারসহ 
আiন-শৃ লা র াকারী বািহনীর ায় সােড় 4 হাজার সদ  িনেয়াগ েদoয়া হয়। েমাতােয়ন করা হয় 26 াটুন িবিজিব। বগুড়ার 
পুিলশ সুপার আলী আশরাফ ভুঞা বেলন, চমৎকার পিরেবেশ েভাট হেয়েছ। 252িট েকে র েকােনা eকিট েথেক সামা তম সম ার 
খবর আমরা পাiিন। 
 
eিদেক িবজয়ী াথ  েগালাম েমাহা দ িসরাজ তাৎ িণক িতি য়ায় সাংবািদকেদর বেলেছন, েভােটর পিরেবশ ভােলা িছল। িক  
সরকােরর আচরেণর কারেণ মানুষ েভাটিবমুখ হেয় পেড়েছ। েয কারেণ েক গুেলােত েভাটারেদর uপি িত িছল কম। িবিজত াথ  
আoয়ামী লীেগর িট জামান িনেকতার ব  েনoয়া স ব হয়িন। 
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