ভাঙ্গুড়ায় দুই ইউিপ িনর্বাচেনর
প্রচার প্রচারণা জেম উেঠেছ
ভাঙ্গুড়া প্রিতিনিধ : পাবনার ভাঙ্গুড়ায় দুিট ইউিনয়ন পিরষদ
(ভাঙ্গুড়া ও মন্ডেতাষ) িনর্বাচেন েচয়ারম্যান, সংরক্িষত ও সাধারণ
সদস্য পেদ িনর্বাচনী প্রচার প্রচারণায় জেম উেঠেছ।

প্রার্থীরা িনজ িনজ প্রতীক ও প্রিতশ্রুিত িনেয় িদনরাত িনজ িনজ
এলাকার েভাটারেদর দ্বাের দ্বাের হািজর হেয় েভাট প্রার্থনা করেছন
ও েভাটারেদর পােশ রাখার েচষ্টা কের চেলেছন।

যিদও এরই মধ্েয মন্ডেতাষ ও ভাঙ্গুড়া ইউিনয়েন েচয়ারম্যান
প্রার্থীরা এেক অন্েযর িবরুদ্েধ অিভেযাগ তুলেছন তবুও আগামী ২০
তািরেখর িনর্বাচেন সবাই জেয়র জন্য আশা ব্যক্ত কের েভােটর মােঠ
িনর্ঘুম রাত কাটাচ্েছন।

উপেজলা িনর্বাচন অিফস সূত্ের জানা েগেছ, আগামী ২০ অক্েটাবের ইউিপ
িনর্বাচেনর েভাট গ্রহণ হেব। আর এই েভাট গ্রহনেক সামেন েরেখ এ দুই
ইউিনয়ন পিরষেদর েভাটােদর মধ্েয নানান আেলাচনা ও েকৗতুহেলর েযন
েশষ েনই।

ভাঙ্গুড়া ইউিনয়েন েচয়ারম্যান পেদ প্রিতদ্বন্িদতা করেবন আওয়ামীলীগ
িবএনিপ সহ েমাট ৪ জন।

তারা হেলন আওয়ামীলীেগর দলীয় মেনানয়ন প্রাপ্ত েমাঃ েবলাল েহােসন
খাঁন (েনৗকা প্রতীক), িবএনিপ সমর্িথত েমাঃ জাহাঙ্গীর আলম িবদ্যুৎ
(ধােনর শীষ), স্বতন্ত্র প্রার্থী েমাঃ েগালাম ফারুক টুকন (েঘাড়া
প্রতীক), অপর স্বতন্ত্র প্রার্থী জািহদুজ্জামান (আনারস প্রতীক)।

অপরিদেক মন্ডেতাষ ইউিনয়েন েচয়ারম্যান পেদ পাঁচজন প্রিতদ্বন্িদতা
করেছন তােদর মধ্েয আওয়ামীলীগ সমর্িথত েমাঃ আফছার আলী (েনৗকা
প্রতীক)।

িবএনিপ সমর্িথত েচয়ারম্যান প্রার্থী েমাঃ আকরাম েহােসন (ধােনর
শীষ প্রতীক), স্বতন্ত্র েচয়ারম্যান প্রার্থী েমাঃ নুর ইসলাম
িমন্টু (েঘাড়া প্রতীক), স্বতন্ত্র েচয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুর
রিশদ (আনারস প্রতীক), স্বতন্ত্র েচয়ারম্যান প্রার্থী েমাঃ জািকর
েহােসন (েমাটর সাইেকল প্রতীক)।

দুই ইউিনয়েনর ৯িট ওয়ার্েডর পেথ-ঘােট, আনােচ-কানােচ প্রতীেকর
েপাস্টাের েছেয় েগেছ। েদাকান-পােট, হাট মােঠ সর্বত্র চলেছ
আেলাচনা আর সমােলচনা েক হচ্েছন আগামী ২০ তািরেখর িনর্বাচেন
িবজয়ী।

তেব ভাঙ্গুড়া ইউিনয়ন পিরষেদর িনর্বাচেন েমাঃ েবলাল েহােসন খােনর
েনৗকা, েগালাম ফারুক টুকেনর েঘাড়া ও জাহাঙ্গীর আলম িবদ্যুেতর
ধােনর শীষ এর ত্িরমুখী লড়াই হেব বেল স্থানীয় একািধক েভাটােরর
সােথ কথা বেল জনা েগেছ।
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আফছার আলীর েনৗকা, নুর ইসলাম িমন্টুর েঘাড়া, বর্তমান েচয়ারম্যান
আব্দুর রিশেদর আনারস ও আকরাম েহােসেনর ধােনর শীষ এই চারজেনর সােথ
হেব লড়াই।

অপরিদেক সরকার দলীয় উপেজলা পর্যােয়র েনতৃবৃন্দরা দুই ইউিনয়েনর
সকল ওয়ার্েড েনৗকার পক্েষ িনয়িমত িনর্বাচনী পথসভা, উঠান ৈবঠক কের
চেলেছন।

েসখােন তারা সরকােরর িবিভন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড তুেল ধের
বক্তব্য েরেখ েভাটারেদর মন জয় কের চেলেছন।

অন্যিদেক স্বতন্ত্র ও ধােনর শীেষর প্রার্থীরা তারা ও তােদর পক্েষ
যুক্িত উপস্থাপন কের তারাও িনয়িমত প্রচার প্রচারনা চািলেয়
যাচ্েছন।

তেব ২০ অক্েটাবের েভাট গণনা েশেষ জেয়র মালা কার গলায় উঠেব েসটাই
এখন েদখার িবষয়।

উপেজলা িনর্বাচন কর্মকর্তা ও সহকাির িরর্টািনং অিফসার েরাকসানা
নাসিরন জানান, মন্ডুেতাষ ও ভাঙ্গুড়া ইউনয়েন েমাট ২৬ িট পেদর
িবপরীেত ৭১ জন প্রার্থীপ্রিতদ্ব›ি◌দ্বতা করেছন।

