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আগামী 5 aেkাবর aনেু য় রংপুর-3 আসেনর uপিনবর্াচেন আoয়ামী লীেগর eকক pাথর্ী েমা. েরজাuল
কিরম রাজ।ু িতিন রংপুর েজলা আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক। গতকাল শিনবার রােত গণভবেন
আoয়ামী  লীেগর  সংসদীয়  o  sানীয়  সরকার  মেনানয়ন  েবােডর্ র  েযৗথসভায়  তােক  সবর্সmিতkেম
মেনানয়ন  েদoয়া  হয়।  ৈবঠেক  সভাপিতt  কেরন  pধানমntী  o  আoয়ামী  লীগ  সভােনtী  েশখ  হািসনা।
eছাড়া আসn uপেজলা, েপৗরসভা o iuিনয়ন পিরষদ িনবর্াচেন মেনানীত pাথর্ীেদর মেনানয়নo চূড়াn
কেরেছ দলিট।
জাতীয় পািটর্ র (জাপা) েচয়ারময্ান eiচ eম eরশােদর মতুৃয্েত জাতীয় সংসেদর রংপুর-3 আসনিট শূনয্
হয়।  রংপুর-3  আসেনর  uপিনবর্াচেন  আoয়ামী  লীেগর  মেনানয়ন  pতয্াশী  িছেলন  16  জন।  দলীয়
মেনানয়েনর  জনয্  আেবদনপt  সংgহকারীরা  হেলন,  আoয়ামী  লীেগর  uপেদ া  পিরষদ  সদসয্  েচৗধুরী
খােলkjামান, রংপুর েজলা আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক েরজাuল কিরম রাজ,ু  রংপুর মহানগর
আoয়ামী  লীেগর  সাধারণ  সmাদক  তুষার  কািn  ম ল,  রংপুর  েজলা  আoয়ামী  লীেগর  সাংগঠিনক
সmাদক আেনায়া ল iসলাম, রংপুর েজলা আoয়ামী লীেগর pচার o pকাশনা সmাদক েরাজী রহমান,
মহানগর  আoয়ামী  লীেগর  pচার  সmাদক  েরজাuল  iসলাম  িমলন,  মহানগেরর  মিবষয়ক  সmাদক
আbুল মিজদ pমখু।
eিদেক প ম uপেজলা পিরষদ িনবর্াচেনর aংশ িহেসেব আগামী 14 aেkাবর েদেশর আটিট uপেজলায়
েভাটgহণ  aনুি ত  হেব।  গতকাল  েযৗথসভায়  eসব  uপেজলায়  দলীয়  eকক  pাথর্ীo  চূড়াn  করা  হয়।
চাঁপাiনবাবগ  সদর uপেজলায় আoয়ামী লীেগর eকক েচয়ারময্ান pাথর্ী হেলন েমা. নজ ল iসলাম।
িঝনাiদহর  েকাটচাঁদপুর  uপেজলায়  েমাছা. শিরফুেnছা  (িমিক), মেহশপুের  ময়জdীন  হামীদ,  বিরশােলর
েমেহnীগে  েমা.  মনুসুর  আহেমদ,  েশরপুর  সদের  েমা.  রিফkল  iসলাম,  েনtেকানার  আটপাড়ায়  েমা.
খায় ল iসলাম, চ gােমর সাতকািনয়ায় আবদলু েমাতােলব আoয়ামী লীেগর eকক েচয়ারময্ান pাথর্ী।
েভালার  লালেমাহন  েপৗরসভা  িনবর্াচেন  েময়র  পেদ  eমদাদলু  iসলাম  (তুিহন),  ঢাকার  েদাহাের  নজ ল
iসলাম বাবলু, bাkণবািড়য়ার নবীনগের িশব শংকর দাস আoয়ামী লীেগর pাথর্ী।
আসn  iuিপ  িনবর্াচেন  আoয়ামী  লীেগর  eকক  েচয়ারময্ান  pাথর্ী  হেলন—রাজশাহীর  বাঘা  uপেজলার
গড়গিড়  iuিপেত  েমা.  রিজuল  iসলাম,   বাজবুাঘায়  েমা.  ফজলুর  রহমান,  পাkিড়য়ায়  েমা.  েমরাজলু
iসলাম, মিনgােম েমা. সাiফুল iসলাম, িসরাজগে র শাহজাদপুর uপেজলার েপারজানায় েমা. জািহদলু
iসলাম (মkুল), হািববlুাহনগের েমা. িমজানুর রহমান (বাcু), নােটার সদেরর লkীপুর খালাবািড়য়ায়
েমা. আলতাব েহােসন, নoগাঁর ধামiরহাট uপেজলার iসবপুের েমা. iম ল কােয়শ, পটুয়াখালী েজলার
রা াবালী  uপেজলার  চািলতাবিুনয়ায়  েমা.  জািহদরু  রহমান,  নারায়ণগে র  পগে  ছালাuিdন  ভূঞা,
মািনকগে র  সাটুিরয়া  uপেজলার  িতিlেত  েমা.  মরুছািলন,  জামালপুর  েজলার  iসলামপুর  uপেজলার
kলকািnেত েমা. জবুাiদরু  রহমান, সুনামগ  েজলার  জগnাথপুর  uপেজলার  িমরপুের আবদলু  কািদর,

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

হিবগ  েজলার  মাধবপুর  uপেজলার  েনায়াপাড়ায়  েশখ  েমাজািহদ  িবন  iসলাম,  নবীগ  uপেজলার
েদবপাড়া  েমা.  আবদলু  েমািহত  েচৗধুরী,  চ gাম  েজলার  েবায়ালখালী  uপেজলার  কধুরখীেল  শিফuল
আজম, েনায়াখালী েজলার চাটিখল uপেজলার পাঁচগাঁoেয় ৈসয়দ মাহমদু েহােসন, েফনী েজলার দাগনভঁুঞা
uপেজলার রামনগের e েক eম কামাল uিdন (িবকম, িবeড), দাগনভঁুঞায় েবলােয়ত ulয্াহ, বাnরবান
েজলার নাikয্ংছিড় uপেজলার নাikয্ংছিড় সদের তসিলম iকবাল েচৗধুরী, ঘুমধুেম e েক eম জাহা ীর
আিজজ o  েসানাiছিড়েত eয্ািনং মামর্া।
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