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জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীর সে  পৃথকভােব সৗজ  সা াৎ কেরেছন ইরােনর
রা দূত  মাহা দ  রজা  নাফার  ও  কাতােরর  রা দূত  আহেমদ  মাহা দ  আল-িদহাইিম।  এ  সময়
দাির িবেমাচেন বাংলােদেশর কৗশেলর ভূয়সী শংসা কের ইরান বাংলােদেশর জনগেণর মৗিলক ল
অজেন একসে  কাজ করার আ হ ব  কেরেছ। পাশাপািশ রািহ াসহ যেকােনা  ই েত বাংলােদেশর
পােশ থাকার অ ীকার ব  কেরেছ কাতার। সংসদ ভবেন গতকাল ি কােরর কাযালেয় ি কার ড. িশরীন
শারিমন চৗধরুীর সে  সা াৎকােল কাতােরর রা দূত  মাহা দ আল-িদহাইিম বেলন,  রািহ া  ই সহ
যেকােনা ই েত কাতার বাংলােদেশর পােশ থাকেব। এ সময় িতিন ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীেক

কাতাের আইিপইউ সে লেন যাগ দওয়ার জ  কাতােরর ি কােরর আম ণপ  তেুল দন। এর আেগ ড.
িশরীন শারিমন চৗধরুী কাতােরর বাসী বাংলােদিশেদর েযাগ- িবধা বৃি সহ সব অিধকার িনি ত করার
আ ান জানান। একইসে  িতিন রািহ া ই েত কাতােরর সহেযািগতা িবেশষ কের রড ি েসে টর সে
যৗথ সহায়তার শংসা  কেরন। কাতােরর রা দূত বেলন,  ধানম ী  শখ হািসনার নতেৃ  বাংলােদশ-

কাতােরর স ক আরও বৃি  পেয়েছ। িতিন বাসী বাংলােদিশেদর কল ােণ বৃহ ম িভসা স টার াপনসহ
কাতার অেনক কামকা  হণ কেরেছ বেল উে খ কেরন। িতিন বেলন, কাতার-বাংলােদশ হােত হাত রেখ
এিগেয় যােব। এর আেগ ইরােনর রা দূত মাহা দ রজা নাফার ি কােরর সে  সা াৎ কেরন। এ সময়
ি কার আ জািতক ফারােম ইরােনর ি কার আলী লািরজািনর ভূিমকার কথা কৃত তার সে  রণ কেরন
এবং আইিপইউেত বাংলােদেশর িতিনিধেক সমথনদােনর জ  ধ বাদ জানান। জবােব রা দূত একাদশ
জাতীয় সংসদ িনবাচেন জনগেণর িবপুল সমথন িনেয়  সরকার গঠন করায় ধানম ী  শখ হািসনা  এবং
ি কার ড.  িশরীন  শারিমন চৗধরুীেক অিভন ন জানান। িতিন  বেলন,  িনবাচেন িনর শ সংখ াগির তা
অজন মাণ কের ধানম ী শখ হািসনার ওপর দেশর জনগেণর আ া ও িব াস রেয়েছ। িতিন বেলন,
ইরান গণতে র অ যা া ও জনগেণর মৗিলক ল  অজেন বাংলােদেশর সে  কাজ করেত আ হী। িতিন
বাংলােদেশর অভূতপূব উ য়ন ও দাির িবেমাচন কৗশেলর শংসা কেরন।
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