
রংপুের এরশােদর আসেন িজতেলন ছেল সাদ
ভাট পেড়েছ মা  ২২ শতাংশ

কাশ : ০৬ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয় পািট-জাপার িত াতা চয়ারম ান
য়াত এইচ এম এরশােদর মৃতু েত শূ

হওয়া  রংপুর-৩  (সদর)  আসেনর
উপিনবাচেন  জয়  পেয়েছন  তারই  পু
রাহিগর আল মািহ সাদ এরশাদ। গতকাল
শিনবার স া সায়া ৭টার িদেক িনবাচন
কিমশেনর প  থেক রংপুেরর পুিলশ হেল
বসরকািরভােব এই ফলাফল ঘাষণা করা

হয়।  ইেলক িনক  ভািটং  মিশেন
(ইিভএম)  অ ি ত এ  িনবাচেন  মা  ২২
দশিমক ৮৬ শতাংশ ভাট পেড়েছ।

চূড়া  ফলাফেল  ৫৮  হাজার  ৮৭৮  ভাট
পেয় িনবািচত হেয়েছন জাপার াথী সাদ

এরশাদ। তার িনকটতম িত ী িবএনিপ
মেনানীত  াথী  িরটা  রহমান  পেয়েছন
(ধােনর  শীষ)  ১৬  হাজার  ৯৪৭  ভাট।
এছাড়া  ত  াথী  এরশােদর  ভািতজা
হােসন  মকবুল  শাহিরয়ার  আিসফ
পেয়েছন  ১৪  হাজার  ৯৮৪  ভাট।

গণ ে টর  াথী  কাজী  মা.  শহী াহ
বােয়িজদ  (মাছ)  ১৬৬২,  খলাফত
মজিলেসর তৗিহ র রহমান ম ল ( দয়াল

ঘিড়) ৯২৪ এবং এনিপিপর শিফউল আলম (আম) পেয়েছন ৬১১ ভাট।

মহােজােটর াথীর িবজেয়র পরপরই জাপা মহাসিচব মিশউর রহমান রা া তা িণক িতি য়ায় বেলন,
‘এ িবজয় এরশােদর িবজয়। এ িবজয় রংপুরবাসীর িবজয়। আমরা সরকাির ও িবেরাধীদল এক হেয় রংপুর
তথা দেশর উ য়েন কাজ করব।’

রংপুর সদর উপেজলা ও িসিট করেপােরশন িনেয় গিঠত এ আসেন মাট ভাটার ৪ লাখ ৪২ হাজার ৭২
জন। এ আসেন একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন ১ লাখ ৪২ হাজার ৯২৬ ভাট পেয় জয়ী হেয়িছেলন
এইচ এম এরশাদ। সবার ভাট পেড়িছল ৫২ দশিমক ৩১ শতাংশ।

ায়  ভাটারশূ  ভাটেক  :রংপুর  সদর  আসেন  সকাল  ৯টায়  ভাট হণ   হেলও  সারািদন
সংখ াগির  ভাটারেদর দখা িমেলিন। অিধকাংশ ভাটেক ই িছল ভাটারশূ । দখা গেছ অলস সময়
কাটাে ন িনরাপ া বািহনীর কমীসহ পািলং এেজ টরা। পুর আড়াইটায় রংপুেরর  িম ীপাড়া সরকাির

  াফ িরেপাটার, রংপুর
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

াথিমক িবদ ালেয় িগেয় এমন িচ  দখা যায়। তেব ভাটারেদর সে  কথা বেল জানা গেছ, সরকাির দল
আওয়ামী লীগ াথী দয়িন। আর িবএনিপ ও জাতীয় পািটর াথী ানীয় নয়। স কারেণ ভাট িনেয়
ভাটােরর তমন আ হও নই।

সকাল সায়া ১০টার িদেক জাপা াথী রাহিগর আল মািহ সাদ এরশাদ নগরীর কােল েরট ুল অ া ড
কেলজ ক সহ কেয়কিট  ক  পিরদশন কেরন।  তেব  ানীয়  ভাটার  না  হওয়ায়  িতিন  ভাট  িদেত
পােরনিন। এ সময় িতিন সাংবািদকেদর বেলন, ‘িনবাচন ু  ও িনরেপ  হে ।’ অপরিদেক িবএনিপ

াথী িরটা রহমান নগরীর রাধাভ ব সরকাির াথিমক িবদ ালয় ভাটেক সহ কেয়কিট ক  পিরদশন
কেরন। িনবাচন স েক হতাশা কাশ কের িতিন বেলন, বার রােত িবএনিপ নতাকমীেদর বািড়েত
বািড়েত পুিলশ হানা িদেয়েছ। এটা তা িনবাচেন লেভল পিয়ং িফ  হেলা না। িনবাচন ু হওয়ার ল ণ
দখেত পাি  না উে খ কের িতিন অিনয়েমর আশ া কাশ কেরন।

স ত, গত ১৪ জুলাই এরশােদর মৃতু র পর গত ১৬ জুলাই আসনিট শূ  ঘাষণা কের িনবাচন কিমশন।
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