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প্রধানেন্ত্রী একজন সফল ো হিসসসে মেশসক এহিসে হনসেন ॥ 

স্পীকার 

হেসশষ প্রহিহনহধ ॥ জািীে সংসসের স্পীকার ড. হশরীন শারহেন ম ৌধুরী েসলসেন, প্রধানেন্ত্রী মশখ িাহসনা একজন সফল ো 

হিসসসে োংলাসেশসক মনতৃত্ব হেসে এহিসে হনসে যাসেন। হিহন েসলন, একজন সুস্থ ো সুস্থ জাহি উপিার হেসি পাসরন। 

োসের অনুসপ্ররণাই সন্তাসনর পথ লার শহি। সকল কষ্ট, যন্ত্রণা ও মেেনা মথসক পহরত্রাসণর আশ্রেস্থল একোত্র ো। 

রাজধানী ঢাকার রাওো কনসেনশন মসন্টাসর রহেোর ‘হেশ্ব ো হেেস’ উপলসে ইউহনোসস েল মেহডকযাল কসলজ িাসপািাল 

আসোহজি ‘িরহেনী ো’ হেসশষ সম্মাননা অনুষ্ঠাসনর প্রধান অহিহথর েিৃিাে হিহন এ কথা েসলন। 

স্পীকার েসলন, প্রধানেন্ত্রী মশখ িাহসনা োসেসের কল্যাসণ হেহেন্ন গুরুত্বপূণ ে পেসেপ গ্রিণ কসরসেন। োতৃত্বকালীন োিা, 

ল্যাকসেটং োসেসের োিা,  াকহরজীেী োসেসের স্বসেিসন ৬ োস োতৃত্বকালীন ছুট, পাসসপাসে ে োোর পাশাপাহশ োসের 

নাে অন্তর্ভেহিকরণসি কে েজীেী োসেসের জন্য হেহেন্ন সুসযাি- সুহেধা হনহিি কসরসেন। এ সেে স্পীকার োসেসের মযসকান 

প্রসোজসন সন্তানসের উোর িসে এহিসে আসার আিোন জানান। োোন্ধে পহরসেশ সৃহষ্ট করার জন্য হডএনহসহসর মেেসরর 

প্রহি অনুসরাধ জানান। অনুষ্ঠাসন হেসশষ অহিহথ হিসসসে ঢাকা উত্তর হসট কসপ োসরশসনর মেের মোোঃ আহিকুল ইসলাে 

েিব্য রাসখন। 

এোর ‘িরহেনী ো-২০১৯’ সম্মাননা মপসলন স্বাস্থয ও পহরোর কল্যাণ প্রহিেন্ত্রী ডাোঃ মোোঃ মুরাে িাসাসনর ো েসনাোরা 

মেিে, সংসে সেস্য ও নহিি কণ্ঠহশল্পী েেিাজ মেিসের ো উজালা মেিে, িাইওসে পুহলসশর হডআইহজ মোোঃ আহিকুল 

ইসলাসের ো জাসিো খাতুন, ঢাহের অনুজীে হেজ্ঞান হেোসির ম োরম্যান অধ্যাপক ড. সাহেিা হরজওোনা রিোসনর ো 

আহসো রিোন, হনে োিী ম্যাহজসেে মোোঃ সারওোর আলসের ো মোোোঃ আসেনা খাতুন, এটএন হনউসজর প্রধান হনে োিী 

সম্পােক মুন্নী সািার ো আসপল রাণী সািা, হ ত্রনাহেকা সাহেকা পারেীন পহপর ো েহরেে মেিে, অহেনেহশল্পী আফরান 

হনসশার ো আঞ্জুোন আরা, েে পাইলে কযাসেন মোিাম্মে জাকাহরোর ো কাজী োিফুজা মেিে এেং প্রথে আসলা অেম্য 

মেধােী : হৃেে সরকাসরর ো সীো সরকার। অনুষ্ঠাসন িরহেনী োসের আসলাহকি সন্তানরা অনুভূহি প্রকাশ কসরন। 

স্পীকার েসলন, ইউহনোসস েল মেহডকযাল কসলজ িাসপািাসলর ‘িরহেনী ো’ অনুষ্ঠাসনর আসোজন সহিযই অনন্য। এ সেে 

জািীে সংসসের স্পীকার ড. হশরীন শারহেন ম ৌধুরী এেহপর কাে মথসক ১০ িরহেনী ো সম্মাননা গ্রিণ কসরন। 

ইউহনোসস েল মেহডকযাল কসলজ িাসপািাসলর ম োরম্যান ও এফহেহসহসআইর পহর ালক প্রীহি  ক্রেিীর সোপহিসত্ব 

অনুষ্ঠাসন স্বািি েিব্য রাসখন ইউহনোসস েল মেহডকযাল কসলজ িাসপািাসলর ব্যেস্থাপনা পহর ালক ও ‘িরহেনী ো’ এর 

প্রধান উসযািা ডাোঃ আশীষ কুোর  ক্রেিী এেং শুসেো েিব্য রাসখন নািহরক মেহলহেশসনর প্রধান হনে োিী কে েকি ো ডাোঃ 

আব্দুন নূর তুষার। 

 


