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জাতীয় সংসেদর ধান ইপ িলটন চৗধুরী

জাতীয় সংসেদর ধান ইপ িলটন চৗধরুী

একাদশ জাতীয় সংসেদর ধান ইপ িহেসেব িনেয়াগ পেয়েছন মাদারীপুর-১ আসন থেক ছয়বার িনবািচত
আওয়ামী লীগদলীয় সংসদ সদ  নরূ-ই-আলম চৗধরুী িলটন (িলটন চৗধরুী)। গতকাল ম লবার রা পিত
মা. আব ল হািমদ সংসদ নতা শখ হািসনার পরামশ েম ধান ইপ ও ইপেদর িনেয়াগ আেদশ চড়ূা

করেলও গেজট কােশর িবষেয় িনি ত হওয়া যায়িন।

সংি  সূ  মেত,  নবম সংসেদর ইপ ও দশম সংসেদ অ িমত িহসাব কিমিটর সভাপিত িছেলন িলটন
চৗধরুী। একাদশ সংসেদর সদ রা শপথ হেণর পর থেক পূণ ম ী পদমযাদার ধান ইপ িহেসেব তারঁ

নাম শানা  যাি ল। সামবার িবেকেলই তােঁক ধান ইপ পেদ িনেয়ােগর িবষয়িট চড়ূা  হয়। গতকাল
ি কােরর দ ের তােঁক আসন ব নসহ িবিভ  িবষয় িনেয় ব  থাকেত দখা গেছ। তেব এখেনা গেজট

কািশত না হওয়ায় িতিন এ িবষেয় কথা বলেত রািজ হনিন।

এিদেক িতম ী পদমযাদার একাদশ সংসেদর সরকারদলীয় ইপ িহেসেব িনেয়ােগর িবষয়িট চূড়া  হেয়েছ,
যােঁদর একজন চ াম-১২ আসেনর সংসদ সদ  শাম ল হক চৗধরুী। এ িবষেয় জানেত চাইেল িতিন
বেলন,  ‘আিমও আপনােদর  মেতা  েনিছ।  গেজট না  দেখ  বলার  িকছু  নই।’  তারঁ  পাশাপািশ  দশম
সংসেদর  ইপ শরপুর-১  আসেনর  আিতউর রহমান  আিতক ও  িদনাজপুর-৩  আসেনর  ইকবালরু  রিহম
আবারও একই পেদ বহাল থাকেছন বেল শানা গেছ।

সংি  অেনেকই দািব কেরেছন,  ইপ পেদ নতনু কের খলুনা-১ আসেনর সংসদ সদ  প নন িব াস,
জয়পুরহাট-২ আসেনর সংসদ সদ  আবু সাঈদ আল মাহমুদ পন আসেছন।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
িনবাহী স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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