
িবএনিপর পাঁচ এমিপ সংসদীয় কিমিটেত
পাস হেলা বীমা করেপােরশন িবল

শপথ হেণর ২৪ ঘ ার মেধ  একাদশ জাতীয় সংসেদর সংসদীয় ায়ী কিমিট সংেশাধন কের িবএনিপর
পাচঁজন সংসদ সদ েক পাচঁিট ম ণালয় স িকত সংসদীয় কিমিটেত ান কের দওয়া হেয়েছ।

ি কার ড.  িশরীন  শারিমন  চৗধরুীর সভাপিতে  একাদশ সংসেদর ি তীয়  অিধেবশেনর  সমাপনী  িদেন
সংসদ নতা  ও ধানম ীর  পে  িচফ ইপ নরূ-ই-আলম চৗধরুীর  াবমেত সংিবধােন  ৭৬  অ ে দ
অ যায়ী এসব কিমিট পুনগঠন কের তােদর অ ভু  করা হয়।

ক কান  কিমিটেত :  আইন,  িবচার  ও  সংসদিবষয়ক ম ণালয়  স িকত সংসদীয়  ায়ী  কিমিটেত ান
পেয়েছন উিকল আব স সা ার। এ কিমিটর সভাপিত সােবক ম ী আব ল মিতন খস । অথ ম ণালয়

স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিটেত ান পেয়েছন হা র রশীদ। এ কিমিটর সভাপিত এ এইচ এম মাহমুদ
আলী। ভূিম ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিটেত ান পেয়েছন মা. আিম ল ইসলাম। এ কিমিটর
সভাপিত  মকবুল  হােসন।  সরকাির  িহসাব  স িকত  সংসদীয়  ায়ী  কিমিটেত  ান  পেয়েছন  জািহ র
রহমান। এ কিমিটর সভাপিত জাতীয় পািটর ম আলী ফরাজী। এ ছাড়া াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
স িকত সংসদীয় ায়ী  কিমিটেত ান পেয়েছন মাশাররফ হােসন। এ কিমিটর সভাপিত সােবক ম ী
মা ািফজরু রহমান।

িবএনিপেক াগত জানােলন রওশন : সংসেদর িবেরাধীদলীয় উপেনতা বগম রওশন এরশাদ সংসেদ যাগ
দওয়ায় িবএনিপেক াগত জািনেয়েছন। একই সে  িতিন চাকিরেত েবেশর সেবা  বয়সসীমা অ ত ৩২

আপেডট : ১ ম, ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক
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করার আ ান জানান।

বীমা করেপােরশন িবল পাস : বীমা করেপােরশনেক িবনা জামানেত ঋণ নওয়ার িবধানসহ জীবন বীমার
জ  মূলধন ৩০০ কািট ও সাধারণ বীমার জ  মূলধন ৫০০ কািট টাকা িনধারণ কের ‘বীমা করেপােরশন
িবল, ২০১৯ সংসেদ পাস হেয়েছ।

দেশ নারী  পুিলশ ১৩ হাজার ৩৯১ জন : রা ম ী আসা ামান খান বেলেছন, বতমােন  দেশ মাট
পুিলশ সদে র সংখ া ১ লাখ ৮৮ হাজার ৭২৪ জন। এর মেধ  পু ষ পুিলশ সদ  ১ লাখ ৭৫ হাজার ৩৩৩
জন এবং মিহলা পুিলশ সদে র সংখ া ১৩ হাজার ৩৯১জন। পুিলশ বািহনীেত কমরত মিহলা  পুিলশ ও
পুিলেশর অ পাত ১:১৩.০৯।
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