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আনয়েনর জ  ‘ য্ােনট 61-61’ aজর্েন নারীর মতায়েনর পূণ র্ বা বায়ন aপিরহায র্। িতিন নারীর িত 
সিহংসতা েরােধ eবং নারী মতায়েনর ে ে  ƣবিশব্ক পদে পসমূহেক আরo শি শালী করার uপর 
গুরুতব্ আেরাপ কেরন। েশখ হািসনার েনতৃতব্াধীন সরকােরর আমেল aিতদির  নারীেদর জ  সামািজক 
িনরাপ া েব নী সৃি , িবধবা ভাতা, সূিত নারীেদর ভাতা, েপশা u য়ন o ত - যুি গত িশ ণ, 
নারীর িত সিহংসতা েরাধসহ েয সকল পদে প বা বায়ন করা হেয়েছ তা uে খ কের ি কার বেলন, 
য্ােনট 61-61 aজর্ন eখন সমেয়র দাবী। িপের ি কার জািতসংঘ সদরদ ের eiচeলিপeফ eর 

পাল র্ােম াির েফারাম আেয়ািজত ‘ে ািয়ং iিনেকায়ািলিটস e  িডস া  iন গভন র্েম : ে িকং  
সাiেকল’ শীষ র্ক ােনল আেলাচনা aনু ােন েযাগ েদন। i ার পাল র্ােম াির iuিনয়ন (আiিপiu) eর 
সভাপিত গয্াি েয়লা কুiভাস ারন e সভায় uেদব্াধনী ব  রােখন। িদন াপী ei আেলাচনা 
aনু ানসমূেহ a া েদর মােঝ uপি ত িছেলন জািতসংেঘ িনযু  বাংলােদেশর ায়ী িতিনিধ রা দূত 
মাসুদ িবন েমােমন eবং জাতীয় সংসেদর িসিনয়র সিচব ড. জাফর আহেমদ খান। 

 


