
সংসদ
সমকাল ি

eকাদশ জ
িবেকল 6ট
েচৗধুরীর স
বুধবার সংস
 
সংসদ সিচ
aিধেবশেন
aিধেবশন 
শুরুর মে
aিধেবশন 
রেয়েছ। 
 
গত বছেরর
িনব র্ািচত e
aিভেযাগ তু
িদেনর মে
িহেসেব আ
দুi eমিপ 

 

দ aিধেব
িতেবদক  

জাতীয় সংসেদর
টায় সংসদ ভবে
সভাপিতেতব্ সংস
ংসদ সিচবালেয়

িচবালেয়র কম র্ক
নর আেগ সাংিব
41 জানুয়াির 
 সেব র্া  71 ি
বসার বা বাধ

র 41 িডেসমব্র
eমিপেদর সংখয্
তুেল দলিটর িব
 েকােনা িবজ

আগামী 41 eি
eরi মে  শ

বশন শুরু

র িদব্তীয় aিধেব
বেন িদব্তীয় aিধ
ংসেদর কায র্uপ
য়র eক সংবাদ

কত র্ারা জািনেয়ে
িবধািনক বা বা
শুরু হেয় েশষ
িদেনর েবিশ িব
ধকতা রেয়েছ

র aনুি ত জাতী
খয্া 3৯5 জন। 
িবজয়ী াথ রা 
জয়ী াথ  eমিপ
ি েলর মে  িব
পথ িনেয়েছন

রু 35 e

েবশন আহব্ান ক
িধেবশেনর থম
পেদ া কিমিটর 
দ িব ি েত e 

েছন, িদব্তীয় a
বাধকতার কারে
ষ হয় 22 মাচ র্।
িবরিত েদoয়ার 
। তেব ei aি

তীয় সংসদ িনব
িবেরাধী দল িব
eখনo শপথ 

িপ িহেসেব শপ
বeনিপর িবজয়ী
।  

eি ল

কেরেছন রা পি
ম ƣবঠক শুরু হ
ƣবঠেক aিধেব
ত  জানােনা

aিধেবশেনর েম
েণ ei aিধেবশ
সংিবধান aনু
সুেযাগ েনi। 
িধেবশেন িবেব

ব র্াচেনর ম  িদ
িবeনিপ ছয়িট আ
েননিন। থম

পথ না িনেল oi
য়ীেদর শপথ িনে
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পিত েমা. আবদু
হেব। eর আে
বশেনর কায র্িবব
া হেয়েছ।  

ময়াদ হেব খুবi
বশন বসেত যাে
নুযায়ী eক aিধ
 তাi জুেনর ব
বচনার জ  েবশ

িদেয় গিঠত ei
আসেন জয়লাভ
ম aিধেবশেনর 
i আসন শূ
নেত হেব। িবe

eি ল 312

দুল হািমদ। আ
েগ ি কার ড.
ববরণী িনধ র্ারণ 

বi সংি । আ
ে । চলিত সং
িধেবশন েশষ o
বােজট aিধেবশ
বশ কেয়কিট িব

i সংসেদ বত র্মা
াভ করেলo িনব

থম ƣবঠেকর
েঘাষণার িবধান

eনিপর শিরক দ

2৯ 

আগামী 35 eি
. িশরীন শারিম
করা হেব।গত

আগামী জুেন বা
ংসেদর থম 
o আেরক aিধে
শেনর আেগ e
বলo aেপ মা

মােন সরাসির 
ব র্াচেন কারচুিপ
র িদন েথেক ৯
ান রেয়েছ। েস
দল গণেফারাে

ল 
মন 
তকাল 

ােজট 

েবশন 
ei 
াণ 

িপর 
৯1 
সi 
েমর 


