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সিইসি ও িসিবকে ইউক োট 

অসিেোর খকব ের অসিক োগ ইসি মোহবুব তোলুেদোকরর 

 

ফোইল ছসব 

স ব েোি  েসমশ  (ইসি) িিোর েো েসববরণী অনুকমোদক  স্বোক্ষর  ো ন য়ো এবং ওই েো েসববরণীকত বক্তব্য উকেখ  ো েরোয় নক্ষোি প্রেোশ েকরকছ  

স ব েোি  েসমশ োর মোহবুব তোলুেদোর। এ ঘট োয় তোর অসিেোর খব ে েরো হকয়কছ বকলও উকেখ েকর  সতস । 

প্রিো  স ব েোি  েসমশ োর (সিইসি) ও ইসি িসিবকে নদয়ো এে ইউক োকট এিব েথো উকেখ েকর  সতস । একত মোহবুব তোলুেদোর আরও উকেখ েকর , 

তোহকল স ব েোি  েসমশ  িিোয় আমোর উপসিসতরও নেোক ো আবশ্যেতো থোকে  ো। 

এ ঘট োয় স ব েোি  েসমশক  এেটি খোরোপ দৃষ্টোন্ত িোসপত হকয়কছ। ১ আগস্ট মোহবুব তোলুেদোর এই ইউক োট নদ । 

মোহবুব তোলুেদোর বকল , ২১ জুলোই আসম স ব েোি  েসমশক র ৫০তম িিোয় রূপগঞ্জ উপকেলোর ‘েোঞ্চ ’ নপৌর এলোেোর শোসন্তসপ্রয় ে গকণর  োকম 

প্রিোসরত েকয়েটি পসিেোয় প্রেোসশত সবজ্ঞোপক র প্রসত িবোর দৃসষ্ট আের্ েণ েসর। 

একত উক্ত এলোেোর ে গণ সুষ্ঠু স রকপক্ষ িীসতমুক্ত ও িন্ত্রোিমুক্ত পসরকবকশ স ব েোি  অনুষ্ঠোক র সবর্কয় আশঙ্কো প্রেোশ েকরকছ । ওই স ব েোি টি  োকত 

অবোি, সুষ্ঠ,ু স রকপক্ষ ও শোসন্তপূণ ে হয়, নি িম্পকেে আসম েসমশ  িিোয় বক্তব্য রোসখ। 

িিোর েো েসববরণীর খিড়ো আমোর েোকছ নপশ েরো হকল আমোর বক্তব্য তোকত অন্তর্ভ েক্ত  ো থোেোয় আসম  সথকত সলসখ, ‘েসমশক র ৫০তম িিোয় আসম 

রূপগকঞ্জর েোঞ্চ  নপৌরিিোর আিন্ন স ব েোি  িম্পকেে বক্তব্য নরকখসছলোম। সবর্য়টি েো েসববরণীর্ভক্ত েকর পু রোয় নপশ েরো ন কত পোকর।’ 

 সথটি আসম িসিকবর স েট নফরত পোঠোই। িসিব আমোর েোকছ পু রোয়  সথ নপশ  ো েকর আমোকে পোশ েোটিকয় প্রিো  স ব েোি  েসমশ োকরর েোছ 

নথকে েো েসববরণীটি অনুকমোদ  েসরকয় ন  । আমোর েোকছ সবর্য়টি আই সিদ্ধ বকল মক  হয়স । 

একত আমোর অসিেোর খব ে েরো হকয়কছ। একত সতস  আরও বকল , স ব েোি  েসমশ োর সহকিকব আমোর বক্তব্য েো েসববরণীকত সলসপবদ্ধ  ো েরোর  সদ 

নেোক ো িঙ্গত েোরণ থোকে, তো আমোকে অবসহত েরোর প্রকয়োে  সছল। 

ইসতপূকব ে েসমশ  িিোয় বক্তব্য নপকশর েন্য আমোকে সলসখতিোকব অনুকরোি েোস কয়ও পকর তো নপশ েরকত নদয়ো হয়স । স ব েোি  েসমশ  িিোয় 

আমোর উপিোসপত বক্তব্য  সদ েো েসববরণীকত অন্তর্ভ েক্ত  ো েরো হয়, তোহকল স ব েোি  েসমশ  িিোয় আমোর উপসিসতর নেোক ো আবশ্যেতো থোকে  ো। 

এ ঘট োয় স ব েোি  েসমশক  এেটি খোরোপ দৃষ্টোন্ত িোসপত হকয়কছ। এ সবর্কয় ইসি িসিব নমো. আলমগীকরর বক্তব্য পোওয়ো  োয়স । অসতসরক্ত িসিব নমো. 

নমোখকলসুর রহমো  বকল , স্যোকরর (মোহবুব তোলুেদোর) ইউক োট নদকখ ন ই, তোরপর বলব। 
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