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ি কােরর সে  iতািলর রা দূেতর সা াৎ 
কাগজ িতেবদক : জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সে  বাংলােদেশ িনযু  iতািলর 
রা দূত eনিরেকা নানিজয়াটা েসৗজ  সা াৎ কেরেছন। গতকাল ম লবার ি কােরর কায র্ালেয় e সা াৎকােল 
তারা িদব্প ীয় স কর্ u য়েনর oপর েজার েদন। e ছাড়া সংসদীয় গণত , সংসদীয় চচ র্া o কায র্ ম, সংসদীয় 
ƣম ী প গঠন, জলবা  পিরবত র্েনর িবরূপ ভাব, েটকসi u য়ন, ƣতির েপাশাক িশ  eবং iতািলেত 
বসবাসরত বাসী বাংলােদিশেদর সব্াথ র্ সংি  িবিভ  িবষেয় আেলাচনা কেরন। ি কার বেলন, বাংলােদেশর 
সে  iতািলর িদব্প ীয় সুস কর্ দীঘ র্িদেনর। আ ঃসংসদীয় ƣম ী প গঠন eবং uভয় সংসেদর সংসদ সদ  o 
ায়ী কিমিটর সফর িবিনমেয়র মা েম ভিব েত e স কর্ আেরা সুদৃঢ় হেব বেল িতিন আশাবাদ  কেরন।  

ি কার বেলন, সংসদীয় গণতে  সংসদ গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন কের। eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর পের 
দুিট aিধেবশন েশষ হেয়েছ uে খ কের িতিন বেলন, জনগেণর েভােট িনব র্ািচত সব সংসদ সদ i বত র্মােন 
জনগেণর পে  সংসেদ িতিনিধতব্ করেছ। ধান িবেরাধী দল জাতীয় পািট র্ ছাড়াo eকজন তীত িবeনিপর সব 
সংসদ সদ  সংসেদ েযাগ িদেয়েছ। সরকােরর পাশাপািশ িবেরাধী দেলর uপি িত সংসদীয় কায র্ মেক aথ র্বহ 
কের েতােল। থম aিধেবশনi 61িট সংসদীয় ায়ী কিমিট গঠন করা হেয়েছ। সরকােরর সব্ তা o জবাবিদিহতা 
িনি ত করেত কিমিটগুেলা কায র্কর ভূিমকা রাখেছ।  
 
আ ঃসংসদীয় ƣম ী প গঠেনর oপর গুরুতব্ােরাপ কের রা দূত বেলন, দু’েদেশর সংসেদর স েক র্র মােঝ 
সংসদীয় ƣম ী প নতুন মা া েযাগ করেব। iতািলেত বসবাসরত বাসী বাংলােদিশেদর শংসা কের িতিন 
বেলন, বসা-বািণজয্সহ সব ে ে  িবেশষ কের ƣতরী েপাষাক িশে  বাংলােদিশরা েনতৃতব্ িদে । iতািলর 
েস াল াংেকর গত বছেরর ত  aনুযায়ী iতািল েথেক বাংলােদেশ 8 িমিলয়ন iuেরা েরিমটয্া  পাঠােনা হেয়েছ 
বেল িতিন uে খ কেরন। েটকসi u য়ন ল য্ aজর্েন বাংলােদেশর ভূিমকা iিতবাচক, িবেশষ কের খা  
িনরাপ া িনি েত বাংলােদশ সফলতা aজর্ন কেরেছ মেম র্ aবিহত হেয় eনিরেকা নানিজয়াটা বেলন, e সফলতা 
িনঃসে েহ শংসনীয়। ভিব েত ƣতির েপাশাক িশ সহ বাংলােদেশর u য়েনর েয েকােনা ে  iতািল 
বাংলােদেশর পােশ থাকেব eবং সকল সহেযািগতা a াহত রাখেব বেল িতিন আশাবাদ  কেরন। e সমেয় 
সংসদ সিচবালেয়র সংি  ঊধব্র্তন কম র্কত র্ারা uপি ত িছেলন। 

 


