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িতিনিধ পিরষেদ মািকন িসেড ট ডানা  াে র অিভশংসন াব অ েমাদেনর একিদন পর জানা
গল, এই ােবর পে  আেছন দশিটর ৪৯ শতাংশ মা ষ। িবপরীেত ৪৭ শতাংশ লাক তার পে

অব ান িনেয়েছন। অথাত্ তারা অিভশংসন চান না। গতকাল বার ওয়ািশংটন পা /এিবিস িনউেজর
এক  জিরেপ  এ  তথ  উেঠেছ।  ইউে েনর  িসেডে টর  সে  িবতিকত  ফানালােপর  পর  াে র
অিভশংসেনর দািব জারােলা হওয়ার মেধ ই এমন তথ  উেঠ এেলা।

গত স ােহ িসএনএন পিরচািলত এক জিরেপও িঠক একই তথ  উেঠ এেসিছল। গতকােলর এই জিরেপ
অংশ িনেয়িছেলন ১০০৩ জন া বয়  লাক। রিববার থেক বধুবার পয  দবচয়ন প িতেত টিলেফােন
এই  সংখ ক  লােকর  ওপর  জিরপ  পিরচালনা  করা  হয়।  এিদেক  ডেমা ািটক  পািটর  সমথকেদর
মেধ                 ৮২ শতাংশ াে র অিভশংসেনর পে  মত িদেয়েছ। িবপরীেত ১৩ শতাংশ বেলেছন
তােক এই মহূুেত অপসারণ করা যু রাে র জ  ম লজনক হেব না। মজার ব াপার হে  ১৮ শতাংশ
িরপাবিলকান সমথক তােদর সমিথত িসেডে টর অপসারণ চায়। তােক পেদ বহাল রাখার পে  ৮২
শতাংশ। অথাত্ িনজ দেলর সমথকেদর কােছ া  এখেনা আ াভাজন িহেসেব িটেক আেছন।

উে খ ,  গত ২৫ জুলাই ইউে েনর িসেড ট জেলনি র সে  টিলেফােন কথা বলার সময় সােবক
ভাইস িসেড ট জা বাইেডন ও তার ছেল হা টার বাইেডেনর স াব  নীিত তদে  তােক চাপ দন

িসেড ট া । এরপরই মলূত াে র অিভশংসেনর দািব জারােলা হেয় উেঠেছ।
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