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 েদাহায় ীকার 

সংসদ িরেপাট র্ার ॥ জাতীয় সংসেদর ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলেছন, মাদার aব িহu ািনিট ধানম ী েশখ হািসনা 
েরািহ ােদর আ য় িদেয় মানবতার u ল দৃ া  াপন কেরেছন। জািতসংেঘর 83তম aিধেবশেন েরািহ া সম ার সমাধােন 
ধানম ী পাঁচ দফা াবনা u াপন কেরন। েসi াবনা বা বায়েনর মা েম েরািহ ােদর শাি পূণ র্ তয্াবাসন স ব। 

রিববার কাতােরর রাজধানী েদাহায় েশরাটন কনেভনশন েস াের 251তম i ার পাল র্ােম াির iuিনয়েনর (আiিপiu) েসিমনাের 
ব  রাখেত িগেয় eকথা বেলন।  

ীকার বেলন, জািতসংঘ o a া  আ জর্ািতক সং ার সহায়তায় কূটৈনিতক ি য়ায় িদব্পাি ক আেলাচনার মা েম  

েরািহ ােদর িনরাপদ, শাি পূণ র্ o ায়ী তয্াবাসন চায় বাংলােদশ। eে ে  আiিপiu সদ  রাে র েরািহ া সম ার ত o 
েটকসi সমাধােন eিগেয় আসা েয়াজন। e কারেণ িবেশব্র বৃহ ম গণতাি ক সংগঠন আiিপiuেত েরািহ া iসুয্েক জরুরী িবষয় 
িহেসেব a ভুর্  করা uিচত। িবেশব্র িবিভ  েদেশ মুসিলম সংখয্ালঘুেদর aিধকার র ায় iে ােনিশয়া েয eেজ া uপ াপন কেরেছ 
তার সে  েরািহ া সম ােকo জরুরী eেজ াভুে র দািব জানান িতিন। 

সভায় সভাপিততব্ কেরন কাতােরর শুরা কাuি েলর ীকার আহেমদ িবন আ াহ িবন জােয়দ আল মাহমুদ। আiিপiuর েজনােরল 
েসে টাির েসেনগােলর সংসদ সদ  মুহা দ েখৗরািচ িনয়াজ e সময় uপি ত িছেলন। সভায় বাংলােদেশর পে  আরo aংশ েনন 
সংসদ সদ  আবদুস েসাবহান িময়া, eম e লিতফ, জুেয়ল আেরং, আ স সালাম মুেশ র্দী eবং েশখ ত য়। 

eছাড়া ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী আiিপiuেয়র েফারাম aব uiেমন পাল র্ােম ািরয়াে  বাংলােদেশর েনতৃতব্ েদন। েফারাম 
3৯তম েসশেনর জ  কাতােরর শুরা কাuি েলর সদ  িরম আল মানসুিরেক সভাপিত িনব র্াচন কের। aনু ােন আiিপiu সভাপিত 
গয্াি েয়লা িকuভাস েবরন, কাতােরর শুরা কাuি েলর ীকার আহেমদ িবন আ াহ িবন জােয়দ আল মাহমুদ, েসে টাির 
েজনােরল মািট র্ন চুংগং uপি ত িছেলন। 

বাংলােদশ িতিনিধ দেল িছেলন হুiপ মাহবুব আরা েবগম িগিন, সংসদ সদ  মেনার ন শীল েগাপাল, আবদুস েসাবহান িময়া, eম 
e লিতফ, জুেয়ল আেরং, আ স সালাম মুেশ র্দী, পিনর uি ন আহেমদ, েমাঃ আফতাব uি ন সরকার eবং েশখ ত য়। 

েনপােলর ীকােরর সা াত ॥ ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সে  রিববার েশরাটন কনেভনশন েস াের েসৗজ  সা াত 
কেরেছন েনপােলর ীকার কৃ া বাহাদুর মাহারা। সা াতকােল তারা িদব্পাি ক স ক র্, সংসদীয় ƣম ী প গঠন, বাংলােদেশর 
আথ র্-সামািজক u য়ন eবং আ ঃবািণেজয্র সার িনেয় আেলাচনা কেরন।  

e সময় ীকার বেলন, ধানম ী েশখ হািসনা মহান মুি যুে র েচতনােক ধারণ কের েদেশর u য়েন িনরলসভােব কাজ কের 
যাে ন। েদেশর িজিডিপ 9 শতাংেশ u ীত হেয়েছ, দািরে য্র হার 51 শতাংশ েথেক 31 শতাংেশ েনেম eেসেছ। বত র্মান সরকার 
সবার জ  িশ া eবং খা  িনরাপ া িনি েতর পাশাপািশ দির  জনেগা ীেক সামািজক িনরাপ ার বলেয় আনেত স ম হেয়েছ 
বেলo uে খ কেরন িতিন। 

 


