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সংসদ িরেপাটার  ॥  িত  বছেরর মেতা  এবারও  দশীয়  ফেলর  সমাহার  িনেয় ফল  উৎসব  কেরেছ  বাংলােদশ
পালােম ট জানািল  এ ােসািসেয়শন- (িবিপেজএ)। এবােরর ফল উৎসেব দশীয় ২৮ জােতর ফল রাখা হেয়িছল।
এই ফল উৎসবেক সংসেদর ঐিত  বেল আখ ািয়ত করেলন জাতীয় সংসেদর ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরী।

ম লবার একাদশ জাতীয় সংসেদর তৃতীয় অিধেবশেন মাগিরেবর িবরিতর সময় ৬  তলায় সাংবািদক লাউে  এই
উৎসেবর আেয়াজন করা হয়। বাংলােদশ পালােম ট জানািল ’স এ ােসািসেয়শেনর- (িবিপেজএ) সভাপিত দিনক
জনকে র িবেশষ িতিনিধ উ ম চ বতীর সভাপিতে  ও সংগঠেনর যু  সাধারণ স াদক সাংবািদক িনিখল
ভে র স ালনায় অ ােন উৎসেবর িবিভ  িবষয় িনেয় কথা বেলন, ডপুিট ীকার এ াডেভােকট মাঃ ফজেল
রা ী িময়া, সংসদ সদ  ও িবিপেজএ’র িত াতা সভাপিত মহুা দ শিফ র রহমান, সংগঠেনর সােবক সভাপিত
ও িসিনয়র সাংবািদক-স াদক শাহজাহান সরদার মখু।

থা অ যায়ী এবারও দশীয় ২৮ ফেল সমাহাের সাজােনা হয় এই ফল উৎসব। ফল েলার মেধ  রেয়েছ- সবির
কলা,  আম, জাম, লটকন, কাঁঠাল, আমড়া,  তাল, কামরা া,  ডউয়া,  পঁেপ, বাি ,  তরমজু,  পয়ারা,  অরবড়ই,
করমচা, আমলকী, আনারস, জা রুা, শসা, খজুর, মরমইরা, গাজর, িবলাতী গাব, জাম ল মখু।

ধান অিতিথর ব েব  ীকার বেলন, দেশ যত ধরেনর ফল হয়, তারই এক চমৎকার সমাহার আজেকর এই
আেয়াজন। বাংলােদশ পালােম ট জানািল  এ ােসািসেয়শেনর চলার পথ এখন অেনক সার হেয়েছ। এই কিমিটেত
১০০ এর অিধক সদ  রেয়েছ। সংসদ িবেটর সাংবািদকরা িনরলসভােব কাজ কের যাে ন। যত ণ অিধেবশন
চেল তােদর িক  ছুিট নই। আমরা সংসদ সদ েদর যমন কান ছুিট দই না, িঠক তমনিনভােব তােদরও কান
ছুিট নই।

িতিন বেলন, গণতে র ধারােক িত া করার জ  আমােদর সংসদ নতা ধানম ী শখ হািসনা সং াম করেছন,
িনরলস পির ম করেছন তার মাধ েমই আজেক দেশ রাজৈনিতক ি িতশীলতা িবরাজ করেছ। যা বাংলােদশেক
উ য়েনর ে  অন  উ তায় িনেয় গেছ। ধু িবে ই নয়, তারঁ উ য়েনর ছাঁয়া ত  অ ল পয  পাে ।
সংসদেক শি শালী করা এবং গণতাি ক ি য়ােক আরও শি শালী করার জ  সাংবািদকেদর িন ার সে  কাজ
করার আ ান জানান ীকার।

ডপিুট ীকার সংসেদ য শ  ীকার কতৃক এ পা  হেয় যায়, সই শ  খবের কােশর িবষয়িট পনুিবেবচনার
জ  সাংবািদকেদর িত আ ান জানান।
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