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জাতীয় পািটর (জাপা) য়াত চয়ারম ান ও সােবক রা পিত এইচ এম এরশােদর শূ  ঘািষত রংপুর-৩
আসেন উপিনবাচেনর তপিশল আগামী ১ সে র। আর ভাট হণ অ ি ত হেব ইেলক িনক ভািটং
মিশেন (ইিভএেম)। গতকাল ম লবার আগারগাওঁেয় িনবাচন ভবেনর িমিডয়া স টাের আেয়ািজত এক

সংবাদ সে লেন িনবাচন কিমশন (ইিস) সিচব মা. আলমগীর এসব কথা বেলন। ইিস সেূ  জানা গেছ,
আগামী ৩ থেক ৫ অে াবেরর মেধ  রংপুর-৩ আসেন ভাট হণ অ ি ত হেব।

ইিস সিচব বেলন, বঠেক িনবাচন িনেয় কিমশন িট িস া  িনেয়েছ। আর তা হেলা পেহলা সে র
তপিশল ঘাষণা এবং ভাট হেব ইিভএেম। আগামী বহৃ িতবার আেরকিট বঠেক তপিশল চড়ূা  করা
হেব।

সােবক সামিরক শাসক এইচ এম এরশাদ গত ১৪ জুলাই  িচক সাধীন অব ায় রাজধানীর সি িলত
সামিরক হাসপাতােল  মতৃু বরণ  কেরন।  সংসদ  সিচবালেয়র  সিচব  ( িটন  দািয় )  আ ই  ম  গালাম
িকবিরয়া ১৬ জলুাই আসনিট শূ  হওয়ায় গেজট কাশ কেরন।

সংিবধােনর ১২৩(৪) দফায় বলা হেয়েছ,  সংসদ ভািঙয়া  যাওয়া ব তীত অ  কােনা কারেণ সংসেদর
কােনা সদ পদ শূ  হইেল পদিট শূ  হইবার ন ই ি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  উ  িনবাচন অ ান স ব না হয়, তাহা

হইেল উ  ময়ােদর শষ িদেনর পরবতী ন ই িদেনর মেধ  উ  িনবাচন অ ি ত হইেব)।

ইিস কমকতারা বলেছন, আসন শূ  হওয়ার িদন থেকই ন ই িদন গণনা করা হয়। এে ে  আগামী ১১
অে াবেরর মেধ  ঐ আসেন িনবাচন অ ােনর বাধ বাধকতা আেছ।

কিমশন সভার জ  ইিস সিচবালেয়র াবনায় বলা হেয়েছ, য কােনা িনবাচেনর জ  তপিশল ঘাষণার
পর থেক ৩৫-৪৫ িদন সমেয়র েয়াজন হয়। এসব িদক িবেবচনায় অে াবেরর ৩ থেক ৫ অথবা ১০
অে াবর রংপুর-৩ আসেনর উপিনবাচন অ ি ত হেত পাের।
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