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সংসদ িরেপাটার ॥ একাদশ সংসদ গঠেনর পর আওয়ামী লীেগর থম সংসদীয় দেলর সভা আগামী বহৃ িতবার
অ ি ত হেত যাে । ওইিদন রাত ৮টায় সংসদ ভবেন সরকারী দেলর সভা কে  আওয়ামী লীগ সংসদীয় দেলর
নতা ও ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে  ওই সভা অ ি ত হেব।

দেশর সবেশষ পিরি িতেত আওয়ামী লীেগর সংসদীয় দেলর এই বঠকিট অত  পূণ। আগামী অে াবেরর
আওয়ামী লীেগর ি -বািষক জাতীয় কাউি ল। এছাড়া সারােদেশ আন ঘন পিরেবেশ ব াপক কমসূচীর মাধ েম
সরকার ও দলীয়ভােব পািলত হেব জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর জ শতবািষকী। এ িট পণূ
িবষেয় বঠেক ধানম ী শখ হািসনা দেলর সংসদ সদ েদর পূণ  িদক-িনেদশনা িদেত পােরন। এছাড়া
উপেজলা িনবাচনসহ সকল ানীয় সরকার িনবাচেন দেলর িস া  অমা  কের িবে াহী াথী হওয়া এবং িবে াহী

াথীেদর সমথনকারী দেলর ম ী-এমিপরা বঠেক তােপর মুেখ পড়েত পােরন বেলও আভাস পাওয়া গেছ।

সাধারণত সংসদীয় দলীয় সভায় দেলর ধান এমিপেদর করণীয় িনেয় িনেদশনা িদেয় থােকন। ওই সভা পরবতীেত
এমিপেদর িনজ এলাকায় িক করণীয় এবং দেলর জ  িকভােব কাজ করেত হেব এসব িবষেয় েয়াজনীয় িনেদশনা
দয়া হেয় থােক। আগামী ১১ জুলাই সংসদীয় দেলর সভায় আওয়ামী লীগ দলীয় সকল সংসদ সদ েক উপি ত

থাকার অ েরাধ জািনেয়েছন চীফ ইপ নূর-ই-আলম চৗধুরী িলটন।
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