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রংপুর-৩ আসেনর উপিনবাচন অ ি ত হেব আজ। সকাল সােড় ৯টা থেক িবকাল ৫টা পয  িবরিতহীনভােব
চলেব  ইেলক িন  ভািটং  মিশেন  (ইিভএম)  ভাট  হণ।  এ লে  সব  িত  স  কেরেছ  িনবাচন
কিমশন। 

এই িনবাচেন এরশাদপু  মহােজােটর সাদ এরশাদ,  িবএনিপর িরটা  রহমান এবং ত  াথী  এরশােদর
ভািতজা আিসফ শাহিরয়ােরর মেধ  লড়াই হওয়ার কথা জািনেয়েছন ভাটাররা। এ আসেন এবার জাতীয় পািট
ও মহােজাট াথী  িহেসেব মর ম েসইন মুহ দ এরশােদর পু  রাহিগর আলমািহ  সাদ এরশাদ লা ল

তীক, িবএনিপ মেনানীত াথী িরটা রহমান ধােনর শীষ তীক, ত  াথী এরশােদর ভািতজা হােসন
মকবুল  শাহিরয়ার  আিসফ  মাটরগািড়,  এনিপিপর  শিফউল  আলম  আম  তীক,  গণ ে টর  কাজী  মা.
শহী াহ মাছ তীক এবং খলাফত মজিলেসর তৗিহ র রহমান ম-ল দয়াল ঘিড় তীক িনেয় লড়েছন।
এিদেক গতকাল িবকােল রংপুর-৩ শূ  আসেন উপিনবাচন িনেয় িরটািনং কমকতা ও রংপুর আ িলক িনবাচন
কমকতা  িজ  এম  সাহাতাব  উি ন  িনবাচন  অিফেস  এক  সংবাদ  সে লেন  জানান,  এরই  মেধ
ভাটেক েলােত ইিভএম মিশনসহ েয়াজনীয় সব সর ামািদ পাঠােনা হেয়েছ। ১৭৫িট  কে র ৯৪০িট
ায়ী এবং ৮৩িট অ ায়ী মাট ১ হাজার ২৩িট কে  িবরিতহীনভােব সকাল ৯টা থেক িবকাল ৫টা পয  ভাট
হণ করা হেব। ভাট হেণর জ  ১৭৫ জন ি সাইিডং অিফসার, ১ হাজার ২৩ জন সহকারী ি সাইিডং

অিফসার এবং ২ হাজার ৪৬ জন পািলং অিফসার িনেয়ািজত করা হেয়েছ। িবকােল র াব-১৩ এর অিধনায়ক
কমা ডার  রজা  আহেমদ ফরেদৗস স ােবর সামেন এক সংবাদ  সে লেন  জানান,  ু  এবং  র
পিরেবেশ ভাটারেদর ভাট কে  আসা এবং ভাট িদেয় িনরাপেদ বািড় যাওয়া িনি ত করেত র াব কাজ 
কেরেছ। কউ কােনা অ ীিতকর ঘটনার চ া করেল কেঠারভােব তা মাকািবলা করা হেব। এ জ  র ােবর
২০িট িটম মাতােয়ন করা হেয়েছ। িনবাচনী এলাকার ভাটার নন চার াথী : উপিনবাচেন িত ি তাকারী ৬

াথীর ৪ জনই িনবাচনী এলাকার ভাটার নন। এ কারেণ তারা ভাটও িদেত পারেবন না। রংপুেরর আ িলক
িনবাচনী কমকতা ও িরটািনং অিফসার িজ এম সাহাতাব উি েনর কােছ াথীেদর জমা দওয়া হলফনামা
থেক এ তথ  জানা গেছ। এই াথীরা হেলন এরশােদর পু  রাহিগর আলমািহ সাদ এরশাদ, িবএনিপ াথী

িরটা রহমান (ধােনর শীষ), গণ ে টর কাজী মা. শহী াহ বােয়িজদ (মাছ) ও এনিপিপর শিফউল আলম
(আম)। তেব িনবাচনী এলাকার ভাটার িহেসেব এরশােদর ভািতজা ত  াথী হােসন মকবুল শাহিরয়ার
আিসফ ( মাটরগািড়-কার) ও খলাফত মজিলেসর তৗিহ র রহমান ম-ল ( দয়াল ঘিড়) ভাট িদেত পারেবন।

আপেডট : ৫ অে াবর, ২০১৯ ০০:০০
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