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ায়ী কিমিটর ƣবঠেক aংশ েনন দেলর মহাসিচব িমজর্া ফখরুল iসলাম আলমগীর, ড. খ কার েমাশাররফ েহােসন, াির ার 
মoদুদ আহমদ, িমজর্া আবব্াস, গেয়শব্র চ  রায়, ড. আবদুল মঈন খান o আমীর খসরু মাহমুদ েচৗধুরী। e ƣবঠেকর পর খােলদা 
িজয়ার আiনজীবীেদর সে  ƣবঠক কেরন েনতারা। েসখােন দলীয় ধােনর মামলা পিরচালনায় েকৗশল িনেয় আেলাচনা করা হয়। 
আiনজীবীেদর মে  uপি ত িছেলন aয্াডেভােকট খ কার মাহবুব েহােসন, aয্াডেভােকট জয়নুল আেবদীন, aয্াডেভােকট আ র 
ের াক খান, aয্াডেভােকট মাসুদ আহেমদ তালুকদার, াির ার মীর েহলাল মুখ। 
 
সব র্েশষ গত 39 eি ল ায়ী কিমিটর ƣবঠক aনুি ত হয়। ƣবঠেকর পেরর িদন 3৯ eি ল তােরক রহমান দেলর গঠনতে  aিপ র্ত 
মতাবেল দেলর িনব র্ািচতেদর শপথ হেণর eকক িস া  েদন। িক  মহাসিচব িমজর্া ফখরুল iসলাম আলমগীর ছাড়া a রা 
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বয়সসীমা না কের ধারাবািহক কিমিটর দািবেত আজ েরাববার রাজধানীর নয়াপ েন িবeনিপর েক ীয় কায র্ালেয়র সামেন েফর 
aব ান কম র্সূিচর েঘাষণা িদেয়েছন ছা দেলর স  সােবক েনতারা।  
 
ছা দেলর সােবক সহসভাপিত iখিতয়ার রহমান কিবর বেলন, সাচ র্ কিমিটসহ িবeনিপর িসিনয়র েনতারা তােদর oপর আ া রাখার 
কথা বেলিছেলন। েয কারেণ তারা কম র্সূিচ িগত কেরিছেলন। িক  শিনবার পয র্  তােদর দািবর িবষেয়  িকছু জানােনা হয়িন। 
তাi আজ সকাল 22টা েথেক নয়াপ ন কায র্ালেয় শাি পূণ র্ aব ান কম র্সূিচ পালেনর িস া  েনoয়া হেয়েছ। 
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