২৮ েম পাবনার ১৬ ইউিপেত েভাট
গ্রহণ
স্টাফ িরেপার্টার : পাবনার ১৬ িট
ইউিনয়ন পিরষেদর েভাট আগামী ২৮ েম
(৫ম
ধােপ)
গ্রহণ
করা
হেব।
বৃহস্পিতবার (২১ এপ্িরল) ইউিনয়ন
পিরষদ (ইউিপ) িনর্বাচেনর ৫ম ধােপর
তফিসল
েঘাষণা
কেরেছ
িনর্বাচন
কিমশন। ৫ম ধােপ সারােদেশ েমাট ৭৩৩
িট ইউিনয়েন েভাট গ্রহণ হেব।
বৃহস্পিতবার িনর্বাচন কিমশন ইউিপর তািলকাসহ এ সংক্রান্ত েভােটর
সময়সূিচ প্রকাশ কের মাঠ কর্মকর্তােদর িনর্েদশনা পািঠেয়েছন।
৫ম ধােপর এসব ইউিনয়ন পিরষেদ েচয়ারম্যান, সাধারণ ও সংরক্িষত মিহলা
সদস্য পেদ ২ েম পর্যন্ত মেনানয়নপত্র জমা েদয়া যােব।
ইিসর িনর্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখার সহকারী সিচব আশফাকুর
রহমান জানান, ৫ম ধােপর েভােটর সময়সূিচ জািনেয় েদয়া হেয়েছ। িনজ
িনজ ইউিপর তফিসল সংশ্িলষ্ট িরটার্িনং কর্মকর্তা িবজ্ঞপ্িত আকাের
জাির করেবন।
েঘািষত তফিসেল বলা হেয়েছ, মেনানয়নপত্র দািখেলর েশষ সময় ২ েম,
মেনানয়নপত্র বাছাই হেব ৪ ও ৫ েম। মেনানয়নপত্র প্রত্যাহােরর েশষ
সময় ১২ েম, চূড়ান্ত প্রার্থীেদর মধ্েয প্রতীক বরাদ্দ ১৩ েম এবং
েভাট গ্রহণ ২৮ েম।
২৮ েম পাবনার েযসব ইউিনয়ন পিরষেদ েভাট গ্রহন করা হেব তার মধ্েয
পাবনার সাঁিথয়া উপেজলার আর আতাইকুলা, ভুলবািড়য়া, েধাপাদাহ,
ধুলাউিড়,
েগারাগ্রাম,
কািশনাথপুর,
ক্েষতুপাড়া,
নাগেডমরা
ও
নন্দনপুর এবং ঈশ্বরদী উপেজলার দাশুিড়য়া, লক্ষীকুন্ডা, মুলাডুিল,
পাকশী, সাহাপুর, ছিলমপুর ও সাড়া ইউিনয়ন।
উল্েরখ্য, গত ২২ মার্চ প্রথম পর্যােয় পাবনার ৯িট ইউিনয়ন পিরষেদর
েভাট গ্রহণ অনুষ্িঠত হেয়েছ। েসগুেলা হেলা পাবনার েবড়া উপেজলার
চাকলা, ঢালারচর, হাটুিরয়া-নাকািলয়া, জাতসািখনী, মাসুমিদয়া, নতুন

ভােরঙ্গা, পুরান ভােরঙ্গা, রূপপুর এবং ৈকেটালা।
২য় পর্যােয় গত ৩১ মার্চ পাবনার ১০ ইউিনয়ন পিরষেদ গ্রহণ অনুষ্িঠত
হেয়েছ। েসগুেলা হেলা পাবনার ফিরদপুর উপেজলার বনওয়ারীনগর,
বৃলািহড়ীবাড়ী (িবএলবাড়ী), েডমরা, ফিরদপুর, হাদল, পুংগলী এবং
ভাঙ্গুড়া উপেজলার অষ্টমিণষা, িদলপাশার, খানমিরচ, পারভাঙ্গুড়া।
৩য় পর্যােয় ২৩ এপ্িরল পাবনার ৫িট ইউিনয়ন পিরষেদ েভাট গ্রহণ
অনুষ্িঠত হেব। েসগুেলা হেলা পাবনার চাটেমাহর উপেজলার িডিবগ্রাম,
ৈফলজানা, মথুরাপুর, মুলগ্রাম ও পার্শ্বডাঙ্গা।
৪র্থ পর্যােয় ৭ েম পাবনার ১৫িট ইউিনয়ন পিরষেদ েভাট গ্রহণ হেব।
েসগুেলা হেলা পাবনার আটঘিরয়া উপেজলার চাঁদভা, েদেবাত্তর, একদন্ত,
লক্মীপুর ও মাজপাড়া এবং সুজানগর উপেজলার আহম্মদপুর, দুলাই,
হাটখালী, মািনকহাট, নািজরগঞ্জ, রানীনগর, সাগরকান্িদ, সাতবািড়য়া,
তাঁতীবন্দ ও ভায়না ইউিনয়েন।

