
আ ঃসংসদীয় ি েকট িব কােপ (আইিপিসডি উিস) অংশ িনেত
ল ডন  যা ার  আেগ  ি কার  িশরীন  শারিমন  চৗধরুীর  সে
সা াত ্কেরন সংসদীয় ি েকট দেলর সদ রা

আ ঃসংসদীয় ি েকট িব কােপ অংশ িনেত
ল ডন গেছ সংসদীয় দল
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ইে ফাক িরেপাট

আ ঃসংসদীয়  ি েকট
িব কােপ
(আইিপিসডি উিস)  অংশ
িনেত  গতকাল  রিববার
ল ডন  গেছন
বাংলােদেশর  সংসদ
সদ েদর  িটম।  আগামী
৯  থেক  ১৪  জুলাই
ইংল াে ড  থমবােরর
মেতা  এই  টনুােম ট
অ ি ত  হেব।  এেত  ১৭
সদে র  বাংলােদশ
সংসদীয়  ি েকট  দেলর
নতৃ  িদে ন বাংলােদশ

ি েকট  দেলর  সােবক
অিধনায়ক  সংসদ  সদ
নাইমরু রহমান জয়।

স িত দশ ছাড়ার আেগ
ি কার  িশরীন  শারিমন
চৗধরুীর  সে  সা াত্

কের বাংলােদেশর সংসদীয় দল। কাচ দীপু রায় চৗধরুীর ত াবধােন চার সদে র একিট কািরগির িটম
বাংলােদশ দলেক ত করেছ। তারাও এই দেলর সে  ল ডেন গেছন। বাংলােদশ ি েকট বােডর সে
িমেল পররা  িতম ী শাহিরয়ার আলম াগিতক সংসেদর সে  টনুােমে টর সম য় করেছন। গতকাল
পররা  ম ণালেয়র এক স িব ি েত এই তথ  জানােনা হেয়েছ। আইিসিস িব কােপর পাশাপািশ এই
টনুােমে ট  আটিট  দশ—বাংলােদশ,  ভারত,  ীল া,  আফগািন ান,  অে িলয়া,  দি ণ  আি কা  ও

াগিতক ইংল াে ডর সংসদ সদ রা অংশ নেবন। িট েপ িবভ  হেয় ল ডেনর িবিভ  ি েকট মােঠ
খলেব আটিট দল। টনুােম ট চলাকােল অংশ হণকারী দেশর সংসদীয় ি েকটাররা ৮ জুলাই হাউজ অব

কমে র ি কার জন বারকাউেয়র বাসভবেন, ৯ জলুাই ি িটশ পররা ম ী জেরিম হাে টর কাযালেয় এবং
১৪ জুলাই ডাউিনং ি েটর রাজ গােডেন ধানম ী থেরসা মর সংবধনায় যাগ দেবন।

বাংলােদেশর সংসদীয়  ি েকট  দেলর সদ রা  হেলন  নাইমরু  রহমান  জয়,  নূ বী  চৗধরুী  শাওন,
মিুজবরু রহমান চৗধরুী (িন ন চৗধরুী), ফাহিম ল াজ বােবল, রািজ মাহ দ ফখ ল, নািহম রা াক,
শখ ত য়, সােনায়ার হােসন, আিদলরু রহমান, শামীম হায়দার পােটায়ারী মখু।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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