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শিরীন িারশিন চ ৌধুরী : এসশিশি অিজনন সাাংসদনদর ভূশিকা গুরুত্বপূর্ জ 

কাগি প্রশিনেদক : িািীয় সাংসনদর শিকার ি. শিরীন িারশিন চ ৌধুরী েনলনেন, প্রধানিন্ত্রী চিখ হাশসনার চনতৃনত্ব 

োাংলানদি এসশিশি অিজনন সঠিক পনেই এগুনে। অননক চেনে এ অিজন দৃশ্যিান। এ চেনে সাংসদ সদস্যরা গুরুত্বপূর্ জ 

ভূশিকা রাখনি পানরন। এিশিশি অিজনন োাংলনদনির সফলিা শেশ্ব নশিি। এিশিশির ধারাোশহকিায় এসশিশির লেয 

অিজননও োাংলনদি সফল হনে। 

 

গিকাল চসািোর সাংসদ ভেননর িপে কনে োাংলানদি িািীয় সাংসদ সশ োলয় ও পশরকল্পনা কশিিন আনয়াশিি 

‘ওশরনয়ননেিন চপ্রাগ্রাি ফর চিম্বাস জ অফ পাল জানিন্ট : পাল জানিন্টাশর এননগিনিন্ট উইে শদ সাসনেননেল চিনভলপনিন্ট 

চগালস : শদ ইউি অে আইশসটি টু এশসনলনরে এশ ভনিন্ট’ িীর্ জক কি জিালায় প্রধান অশিশের েক্তনে শিশন এসে কো 

েনলন। চিপুটি শিকার চিা. ফিনল রাব্বী শিয়া কি জিালায় প্রননাত্তর পে জ সঞ্চালনা কনরন। 

 

অনুষ্ঠানন স্বাগি েক্তে রানখন শসশনয়র সশ ে ি. িাফর আহনিদ খান। শুনভো েক্তে রানখন ইউএনশিশপর কাশি 

শিনরক্টর সুদীপ্ত মুখাশিজ। ইউএনশিশপ চহিনকায়াে জানরর প্রশিশনশধ শি.  াল জস  াওনভল, ই-গভজনিন্ট শলিারশিপ চসন্টার 

শসঙ্গাপুনরর চসন্টার িাইনরক্টর অনিাক কুিার এসশিশি ও আইশসটি শের্নয় চসিন পশর ালনা কনরন। 

 

ওশরনয়নন্টিন কি জিালায় িািীয় সাংসনদর হুইপ চিা. আশিউর রহিান আশিক, ইকোলুর রশহি, িাহবুে আরা চেগি শগশন, 

সািশুল হক চ ৌধুরী, পঞ্চানন শেশ্বাস এোং আবু সাঈদ িাহমুদ আল স্বপন উপশিি শেনলন। ওশরনয়নন্টিন কি জিালায় ৭৫ 

িন সাংসদ সদস্য ও োাংলানদি িািীয় সাংসদ সশ োলনয়র ৩০ িন কি জকিজা অাংি চনন। ি. শিরীন িারশিন চ ৌধুরী 

েনলন, এসশিশি অিজনন সাাংসদনদর ভূশিকা রাখার অোশরি সুন াগ রনয়নে। িািীয় সাংসনদ এসশিশিশের্য়ক একটি চসল 

গঠননর উনযাগ চনয়া হনে, চ খান চেনক সাংরশেি আসননর সাাংসদনদর সে জাত্মক সহন াশগিা করা হনে। 

 

শিশন েনলন, দিি িািীয় সাংসনদ এসশিশি শননয় কাি শুরু হয়। একাদি িািীয় সাংসনদর নেশনে জাশ ি সাাংসদনদর 

এসশিশি শের্নয় প্রশিশেি করনি ইউএনশিশপর সনঙ্গ ২ েেনরর সিন ািা স্মারক সই হনয়নে। ২০৩০ সানলর িধ্য 

এসশিশি োস্তোয়নন সাাংসদরা শকভানে যুক্ত হনেন িা িারা শননিরাই শনধ জারর্ করনেন। িথ্যপ্রযুশক্ত েেহানরর িাধ্যনি 

এসশিশি োস্তোয়ননক আনরা গশিিীল করনি সাাংসদনদর প্রশি আহ্বান িানান শিশন। 

 


