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উপেজলায় াথীেদর নাম ঘাষণা

াফ িরেপাটার ॥ আগামী ২৪ জুন অ ি তব  ব ড়া-৬ আসেনর উপ-িনবাচেন আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন পেয়েছন
এসএমিট  জামান  িনেকতা।  িতিন  জলা  আওয়ামী  লীেগর যু  সাধারণ  স াদক। রিববার  িবেকেল  গণভবেন
আওয়ামী লীেগর সংসদীয় বাড ও ানীয় সরকার মেনানয়ন বােডর যৗথসভায় সবস িত েম তােক মেনানয়ন
দয়া হয়। বঠেক সভাপিত  কেরন আওয়ামী লীগ সভােন ী ও ধানম ী শখ হািসনা। এ িনবাচেন মেনানয়ন
ত াশী িছেলন আট জন। ব ড়া-৬ আসন থেক িনবািচত িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর শপথ

ননিন। ফেল আসনিট শূ  হয়।

উপেজলা িনবাচেন াথীেদর নাম ঘাষণা ॥ এিদেক, আস  উপেজলা পিরষদ িনবাচেন আওয়ামী লীগ মেনানীত
াথীেদর তািলকাও বঠেক চড়ূা  হেয়েছ। গাইবা া জলার রগ  উপেজলায় চয়ারম ান পেদ আওয়ামী লীেগর

মেনানয়ন পেয়েছন মাঃ আশরাফুল আলম সরকার, নােটােরর নলডা ায় মাঃ আসা ামান আসাদ, িসরাজগে র
কামারখে  আ লু  মিতন চৗধুরী,  বর নার তালতলীর মাঃ রজিব-উল-কিবর,  পটয়ুাখালীর রা াবালীেত  মাঃ
দেলায়ার হােসন, গাজীপুর সদের রীনা পারভীন, নারায়ণগ  ব ের এমএ রিশদ, মাদারীপুর সদের কাজল কৃ
দ, রাজবাড়ীর কালখুালীেত কাজী সাইফুল ইসলাম, শরপেুরর নকলায় মাঃ শিফ ল ইসলাম িজ াহ, হিবগে র

শােয় াগে  আ রু রিশদ তালকুদার ইকবাল, া ণবািড়য়ার িবজয়নগের মাঃ তানভীর ভঞূা, বা ারামপেুর মাঃ
িসরাজুল ইসলাম, িম া আদশ সদের মাঃ আিম ল ইসলাম, িম া সদর দি েণ গালাম সারওয়ার ও নায়াখালী
সদের এেকএম শামছু ীন। আওয়ামী লীেগর উপ-দফতর স াদক ব াির ার িব ব বড়য়ুা া িরত এক স
িব ি েত এসব তথ  জানােনা হয়।
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