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ব ড়া-৬ আসেন নবিনবািচত এমিপর নােম
গেজট কাশ

শপথ আেয়াজেন সংসদ সিচবালেয় ইিসর িচিঠ
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ব ড়া-৬ আসেন িবএনিপদলীয় গালাম মাহা দ িসরােজর নাম সংসদ সদ  িহেসেব গেজেট কাশ
কেরেছ িনবাচন কিমশন (ইিস)। ম লবার ওই গেজেটর কিপ পািঠেয় পরবতী পদে প িনেত জাতীয়
সংসদ সিচবালয়েক অ েরাধ জািনেয়েছ ইিস। ইিসর কমকতারা জানান, নবিনবািচত এ সংসদ সদে র
শপথ অ ান আেয়াজন করেব সংসদ সিচবালয়।

জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র িসিনয়র সিচেবর বরাবর পাঠােনা ইিসর িচিঠেত বলা হেয়েছ, একাদশ জাতীয়
সংসেদর  ব ড়া-৬  আসেন  িনবািচত  াথীর নাম-িঠকানা  সংবিলত  গেজট  পেহলা  জলুাই  বাংলােদশ
গেজেটর অিতির  সংখ ায় কািশত হেয়েছ। কািশত গেজট িব ি র কিপ েয়াজনীয় ব ব া হেণর

জ  পাঠােনা হল।

িবএনিপর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীেরর ছেড় দয়া ব ড়া-৬ আসেনর উপিনবাচেন জয়ী
হন িবএনিপ াথী গালাম মাহা দ িসরাজ। ২৪ জুন অ ি ত ওই িনবাচেন ধােনর শীষ তীক িনেয়
িসরাজ পান ৮৯ হাজার ৭৪২ ভাট। তার িনকটতম িত ী আওয়ামী লীগ াথী িট জামান িনেকতা
নৗকা তীেক পেয়েছন ৩২ হাজার ২৯৭ ভাট। এ ছাড়া জাতীয় পািটর (লা ল) াথী পেয়েছন ৭

হাজার ২৭১ ভাট।

একাদশ  জাতীয়  সংসদ  িনবাচেন  আসনিটেত  িবএনিপর  মহাসিচব  িমজা  ফখ ল  ইসলাম  আলমগীর
িনবািচত হন। িতিন শপথ হণ না করায় আসনিট শূ  ঘাষণা করা হয় এবং উপিনবাচন অ ি ত হয়।
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