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সােবক রা পিত ও জাতীয়  পািটর চয়ারম ান  েসইন  মহু দ  এরশাদ  মারা  যাওয়ায়  তার  রংপুেরর
সংসদীয় আসনিট শূ  ঘাষণা করা হেয়েছ। ১৫ জুলাই সকােল সংসদ ভবন া েণ এরশােদর জানাজা
শষ করার পরই িবকােল তার সংসদীয় আসন শূ  ঘাষণা করা হয়। ম লবার সংসদ সিচবালেয় তা

ছাপা আকাের সংসেদ পৗঁেছেছ বেল জািনেয়েছন আইন শাখা-২ এর উপসিচব নাজমলু হক। িতিন বেলন,
সংিবধান  অ যায়ী  কােনা  সংসদীয়  আসন শূ  ঘাষণা  করা  হেল  িতন  মােসর মেধ  িনবাচন  করার
বাধ বাধকতা রেয়েছ।

জানা যায়, গেজেট উে খ করা হেয়েছ, েসইন মহু দ এরশাদ ১৪ জুলাই মতুৃ বরণ করায় তার সংসদীয়
আসন রংপুর-৩ শূ  ঘাষণা করা হেয়েছ।  সংিবধােনর ১২৩(৪) দফায় বলা  হেয়েছ,  ‘সংসদ ভািঙয়া
যাওয়া ব তীত অ  কােনা কারেণ সংসেদর কােনা সদ পদ শূ  হইেল পদিট শূ  হইবার ৯০ িদেনর
মেধ  উ  শূ পদ পূণ কিরবার জ  িনবাচন অ ি ত হইেব (তেব শত থােক য, যিদ ধান িনবাচন
কিমশনােরর মেত,  কােনা  দব- িবপােকর কারেণ  এই  দফার িনধািরত ময়ােদর মেধ  ওই িনবাচন
অ ান স ব না  হয়,  তাহা  হইেল উ  ময়ােদর শষিদেনর পরবতী ৯০ িদেনর মেধ  উ  িনবাচন
অ ি ত হইেব)।’

এছাড়া সংরি ত মিহলা আসেনর (সংসদীয় আসন ৩৩৪, মিহলা আসন ৩৪) সদ  েশমা বগেমর
মতৃু েত আসনিট শূ  কের সংসদ সিচবালয়। মারা যাওয়ার পরিদনই গেজট কাশ করা হয়। ম লবার
িনবাচন কিমশেন এ সং া  গেজট পািঠেয়েছ সংসদ সিচবালয়।

ইিসর যু সিচব ফরহাদ আহা দ খান বেলন, ‘সংরি ত ৩৪ মিহলা আসেনর িবষেয় সংসদ সিচবালেয়র
গেজট আমরা  পেয়িছ।  বধুবােরর মেধ  রংপুর-৩  আসেনর গেজট  হােত পাব আশা  কির।  এ িটর

উপিনবাচেনর িবষেয় কিমশেন উপ াপন করা হেব।’ রংপুর-৩ আসেন অে াবেরর মেধ  ও সংরি ত মিহলা
েশমা বগেমর আসেনর উপিনবাচন আগে র মেধ  করেত হেব।
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