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েবিসক  বয্াংেকর  ব ল  আেলািচত  দনুর্ীিত  iসুয্েত  দনুর্ীিত  দমন  কিমশেনর  (দদুক)  েচয়ারময্ান  iকবাল
মাহমদুেক  তলব  কেরেছ  আiন,  িবচার  o  সংসদিবষয়ক  মntণালয়  সmিকর্ ত  সংসদীয়  sায়ী  কিমিট।
eকiসে  দদুেকর সংি  কমর্কতর্ ােকo ডাকা হেয়েছ।
গতকাল বহৃsিতবার সংসদ ভবেন aনুি ত কিমিটর ৈবঠেক তােদর দiু জনেক ডাকার িসdাn হেয়েছ।
কিমিটর  পরবতর্ী  ৈবঠেক  ei  দiু  জেনর  uপিsত  থাকার  িবষয়িট  িনি ত  করেত  বলা  হয়।  সংসদ
সিচবালেয়র eক সংবাদ িবjিpেত জানােনা হয়, কিমিটর সদসয্ েশখ ফজেল নুর তাপস েবিসক বয্াংক
দনুর্ীিত মামলায় হাiেকােটর্ র সুিনিদর্  িনেদর্শনার িবষয়িট সংসদীয় কিমিটেক জানান। পের িবষয়িট িনেয়
কিমিটেত আেলাচনা হয়। হাiেকােটর্ র সুিনিদর্  িনেদর্শনা থাকার পেরo দদুক দনুর্ীিতবাজেদর িব েd eখন
পযর্n েকােনা পদেkপ না েনoয়ায় কিমিট uেdগ pকাশ কের। দদুেকর েচয়ারময্ান o সংি  কমর্কতর্ ার
uপিsিতেত িবষয়িট িনেয় পরবতর্ী ৈবঠেক আেলাচনার জনয্ eেজnাভুk করা হয়।
কিমিটর সভাপিত আবদলু মিতন খস র সভাপিতেt aনিু ত ৈবঠেক কিমিটর সদসয্—েবগম সাহারা
খাতুন,  আbুল মিজদ খান, শহীদjুামান সরকার, েশখ ফজেল নরু তাপস o শামীম হায়দার পােটায়ারী
aংশ েনন।
গতকােলর  ৈবঠেক  ভূিম  েরিজেsশেনর  িফ  িনধর্ারেণর  িবষয়  িনেয়o  আেলাচনা  হয়।  েরিজেsশন  িফ
কীভােব  িনধর্ারণ  করা  হয়,  েস  িবষেয়  মntণালয়েক  eকিট  পূণর্া  pিতেবদন  পরবতর্ী  ৈবঠেক  uপsাপন
করেত aনেুরাধ কেরেছ কিমিট। েরিজিs দিলল হােত না িলেখ শতভাগ দিলল কিmuটাের িলেখ েরিজিs
কাযর্kম সmাদনা করেত মntণালয়েক  বয্বsা েনoয়ারo সুপািরশ করা হয়। eছাড়া, জনগেণর দেুভর্ াগ
লাঘেব ভূিম েরিজেsশন পdিত িডিজটাiেজশেনর িবষেয়o আেলাচনা কের কিমিট। পাশাপািশ জনদেুভর্ াগ
লাঘেব কী কী পদেkপ েনoয়া যায়, জনদেুভর্ ােগর জনয্ কারা জিড়ত, কীভােব তােদর হাত েথেক জনগণেক
বাঁচােনা  যায়,  eসব  িবষেয়  eকিট  িবsািরত  pিতেবদন  ৈতির  কের  ৈবঠেক  uপsাপেনর  জনয্  eকিট
uপকিমিট  গঠন  করা  হয়।  শহীদjুামান  সরকারেক  আhায়ক  eবং  আbুল  মিজদ  খান,  শামীম  হায়দার
পােটায়ারী o েবগম িমন ফারহানােক সদসয্ কের চার সদসয্ িবিশ  ei uপকিমিট গঠন করা হেয়েছ।
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