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গণpিতিনিধt আেদশ, 1972 (আরিপo) eবং সীমানা িনধর্ারণ আiন সংেশাধেনর খসড়া আেরা িবচার-
িবে ষেণর জনয্ আiন সংsার কিমিটেত েফরত পািঠেয়েছ িনবর্াচন কিমশন (iিস)। গতকাল কিমশেনর
53তম সভায় eিট পাঠােত বলা হয়। তেব সভায় uপেজলা পিরষেদর সংরিkত সদসয্পেদ িনবর্াচন করার
লেkয্ েভাটার তািলকা pণয়েনর িনেদর্শনা েদoয়া হয়। iিসর মাঠ পযর্ােয়র কমর্কতর্ ারা e তািলকা ৈতির
করেব। সভায় ঢাকার দiু িসিট o চ gাম িসিট িনবর্াচন িনেয় আেলাচনার আেগi তা মলুতুিব করা হয়।
আগামী রিববার আবারo সভা aনিু ত হেব। iিস সূেt e তথয্ জানা েগেছ।
ৈবঠক েশেষ pধান িনবর্াচন কিমশনার (িসiিস) েক eম  নূ ল দা বেলন, কিমশন সভায় আটিট eেজnা
িছল; eর মেধয্ pথম দিুট আেলাচনা হেয়েছ। পেরর েলা আেলাচনা হয়িন। e কারেণ আজেক আনু ািনক
িকছু  বলা  যােব  না।  ঢাকার  দiু  িসিট  o  চ gাম  িসিট  করেপােরশন  িনেয়  সভার  eেজnায়  িছল;  িকn  
আেলাচনা হয়িন। e িবষেয় জানেত চাoয়া হেল iিসর aিতিরk সিচব েমা. েমাখেলসুর রহমানo eকi
কথা বেলন। গতকাল িসiিস েক eম নূ ল দার সভাপিতেt ৈবঠক  হয়। eেত িনবর্াচন কিমশনাররা,
iিসর িসিনয়র সিচব েমা. আলমগীর, aিতিরk সিচব েমা. েমাখেলসুর রহমান pমখু aংশ েনন।
 ৈবঠেক aংশ েনoয়া কেয়কজন কমর্কতর্ ার সে  আলাপ কের জানা েগেছ, pথম দফায় সীমানা পুনিবর্নয্াস
আiন সংেশাধেন েভিটংেয়র জনয্ আiন মntণালেয় psাব পাঠােনা হয়। িকn psােবর aেনক aংেশ tিট
আপিt থাকায় আiন মntণালয় psাব নাকচ কের েফরত পাঠায়। আiনিট িকছু পযর্েবkণ িদেয় iিসেত
েফরত পাঠায় আiন মntণালয়। কিমশন সভায় আiন িনেয় আবারo আেলাচনা কের ভাষা সহজীকরণ
করেত eবং পরীkা-িনরীkার জনয্ আiন সংsার কিমিটর কােছ েফরত পাঠােনা হয়।
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