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টানা 7 মােস
গণত পি রা
বলেছন, ei
িদেয়েছ  িন
 
ফলাফল aনু
েজলা পিরষদ
uপি িত দািঁ
েভাটার সংখয্
েমাট 563 আ
a িদেক েব
গণতে র সম
বেলন, হংক
মি পিরষেদর
েভাট েদয় ন
 
িনব র্াহী মত
মতা থােক

থােক। িক  
িহেসেব েদখ
 
স ত, গত

ধারণ কের। 
eকািধক েদশ
 

ংেয় গণত

সর েবিশ সময় ধে
রা। েরাববার শহর
i িনব র্াচেনর মা
িনu iয়ক র্ টাiমস

নুসাের, 41 লােখ
দ িনব র্াচেন সেব র্া
িড়েয়েছ 82 শতা
খয্া বৃি র েপছেন 
আসেন িনব র্াচন হ
বiিজং-সমিথ র্ত স
মথ র্কেদর জ  ের

কংেয়র জনগণ েভ
র সদ  েরিজনা 
না। িক  eবার িব

তার িবেবচনায় েজ
ক না। তারা সাধার
সাম িতক পিরি

খা হেয়েছ। eেত 

ত জুন েথেক চীেন
সরকার পতেনর

দশ িবে াভকারীেদ

ত পি ে

 
ের aি রতা, সিহ
রিটেত েজলা পির
েম িবে াভকারীে
স o িবিবিস। 

খর েবিশ েভাট পে
র্া  েভাটার uপি
াংেশ।  
বড় ভূিমকা েরেখ

হেয়েছ। eেত গণ
সরকাির েজােট ধ
রাববার eকিট ‘ট

ভতর েথেক েজেগ
iপ েরাববােরর 

িবেরাধীরা তােদর 

জলা পিরষদ িনব
রণ aবকাঠােমা ি
ি িতর কারেণ e
চীেনর েক ীয় স

ন আসািম তয্প র্
র দািবo oেঠ। চী
েদর িত সমথ র্ন 

ঢাকা, 37 নে

েদর িবশ

িহংসতা o িবে াে
িরষদ িনব র্াচন aনু
ীেদর িত সমথ র্ন

েড়েছ েরাববার। 
ি িত 51 শতাংেশর

খেছ তরুণরা। গত
ণত পি রা িজেত
ধস েনেমেছ। 41
টািন র্ং পেয় ’ িছল
গ oেঠেছ। eিদেক
তরুণ েভাটার u
েবর কের আনেত

ব র্াচন তুলনামূলক 
িনম র্াণ, শ  দূষণ

ei িনব র্াচনিট আল
সরকােরর জ  হ

প র্ণ িবষয়ক eক িব
চীেনর েক ীয় সর
জানায়।  

নেভমব্র 312৯, ম

শাল জয়

ােভ u াল থাকা
নুি ত হয়। eেত 
ন o চীন সরকাের

েরাববােরর িনব র্া
শর আশপােশ হেয়

গত ছয় মােসর িবে
তেছ 49৯ আসেন
11 আসন েথেক প
ল। গণত পি  িস
ক, েবiিজংপি  র
uপি িত িনেয় িব
ত েপেরেছ। 

কম গুরুতব্পূণ র্। ি
ণ, যানজট, ািন
লাদা গুরুতব্ েপেয়
হংকং িনয় ণ কর

িবেলর িবরুে  িব
রকার িবে াভকা

 

ম লবার 

য়, u াস

হংকংেয় ানীয় 
িবপুল েভােট জয়
রর িত িবেরািধত

র্াচেন েরকড র্ সংখয্
য় থােক। তেব ের

বে ােভ েনতৃতব্ িদ
ন। েযখােন পূেব র্ 
পরািজত হেয় তা
িসিভক পািট র্র েচয়
রাজৈনিতক দল ি
য় কাশ কেরে

িনব র্ািচত িতিনি
নেটশন o a া
য়েছ। eিটেক সর
রা আেরা কিঠন হ

বে াভ শুরু হয় হ
ারীেদর িত িন

স 

িনব র্াচেন িবশাল 
জয় পান গণত পি
তা কাশ কেরেছ

খয্ক েভাটার েভাট
রাববার সকল ের

িদেয়েছ তরুণ সম
ব র্ তােদর দখেল িছ
তােদর দখেল রেয়
চয়ার ান eলান ে
িনu িপপল’স পা
েছন। বেলেছন, 

নিধেদর হােত েকা
 কিমuিনিট সম

রকার o িবে াভক
হেয় পড়েলা।  

হংকংেয়। ধীের ধী
া জানায়। a ি

জয় েপেয়েছ 
ি  াথ রা। িবেশ
ছ হংকংবাসী। e

ট িদেয়েছন। সাধ
রকড র্ েভেঙ েভাটা

ম দায়i। েরাববা
িছল মা  235 আ
য়েছ মা  69 আস
েলoং িনব র্াচনিট 
ািট র্র েন ী o হংক
সাধারণত eত ত

ােনা আiন ণয়েন
া িনেয় কাজ ক

কারীেদর মে  গ

ধীের তা বড় আক
িদেক যু রা সহ

শষ রা 
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