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eকাদশ  জাতীয়  সংসেদর  চতুথর্  aিধেবশন   হেয়েছ।  েরাববার  িবকাল  5টায়  িsকার  ড.  িশরীন
শারিমন েচৗধুরীর সভাপিতেt e aিধেবশন  হয়। মাt 5 কাযর্িদবেসর slকালীন e aিধেবশন 12
েসেpmর পযর্n চলেব।

সংসদ aিধেবশন র আেগ িবকাল 4টায় সংসদ ভবেন িsকােরর সভাপিতেt aনিু ত কাযর্ uপেদ া
কিমিটর ৈবঠেক 12 েসেpmর পযর্n aিধেবশেনর েময়াদকাল িনধর্ারণ করা হয়। pিতিদন িবকাল 5টায়
aিধেবশন  হেব। তেব িsকার চাiেল aিধেবশেনর সময় বাড়ােত বা কমােত পােরন।

িsকােরর সভাপিতেt কাযর্ uপেদ া কিমিটর ৈবঠেক  aংশ েনন সংসদ েনতা pধানমntী েশখ হািসনা।
eছাড়া  ৈবঠেক  aংশ  েনন  িবেরাধীদলীয়  uপেনতা  রoশন  eরশাদ,  আিমর  েহােসন  আম,ু  েতাফােয়ল
আহেমদ, রােশদ খান েমনন, িচফ iপ নরূ i আলম েচৗধুরী, আiনমntী আিনসুল হক, েডপুিট িsকার েমা.
ফজেল রাbী িময়া pমখু।

েরoয়াজ aনুযায়ী aিধেবশন পিরচালনার জনয্ 5 জন পয্ােনল সভাপিত মেনানীত কেরেছন িsকার ড.
িশরীন শারিমন েচৗধুরী। e পয্ােনল সভাপিতরা িsকার o েডপুিট িsকােরর aনুপিsিতেত agবিতর্ তা
aনুসাের সভাপিতর দািয়t পালন করেবন। e aিধেবশেন পয্ােনল সভাপিতরা হেলন- আoয়ামী লীগ দলীয়
সংসদ  সদসয্  uপাধয্k  আবদসু  শিহদ,  eনামুল  হক,  মৃণাল  কািn  দাস,  কাজী  িফেরাজ  রশীদ  o  জয়া

  সংসদ িরেপাটর্ ার
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েসন p।

সংসদ  সিচবালয়  সূেt  জানা  েগেছ,  eকাদশ  জাতীয়  সংসেদর  চতুথর্  aিধেবশেন  সংসেদ  utাপেনর  জনয্
িতনিট  সরকাির  িবেলর  েনািটশ  পাoয়া  েগেছ।  eছাড়া  আেগর  aিধেবশেন  aিন n  2িট  সরকাির  িবল
পােসর জনয্ কিমিটেত পরীkাধীন রেয়েছ। eিদেক েবসরকাির সদসয্েদর কাছ েথেক 1িট িবেলর েনািটশ
পাoয়া যায়। eছাড়া পূেবর্ pাp o aিন n 1িট েবসরকাির িবল রেয়েছ।

e aিধেবশেন pধানমntীর জনয্ 70িট o মntীেদর জনয্ 1 হাজার 553িটসহ pাp pে র সংখয্া 1 হাজার
623।
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