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শখ হািসনার নতৃে  উ য়নশীল দেশর কাতাের

বাংলােদশ- ি কার
১১ ঘ া আেগ

বাসস

ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী বেলেছন, ধানম ী শখ হািসনার নতৃে  বাংলােদশ ইেতামেধ  উ য়নশীল

দেশর কাতাের েবশ কেরেছ। যু রাে র িনউইয়ক অ রাজ  িসেনটর লুইস সপুলেভদার নতৃে  ৫ সদেস র

িতিনিধ দল রাববার সংসদ ভবেন সৗজন  সা াৎ করেত এেল িতিন এ কথা বেলন।

ি কার বেলন, বাংলােদশ ২০২১ সােলর মেধ  মধ ম আেয়র দেশ এবং ২০৪১ সােলর মেধ  উ ত সমৃ  রাে
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পিরণত হেব।

সা াৎকােল তারা িশ া ও সং িৃত িবিনময়, বাংলােদেশর উ য়ন, বািণজ  সার, নারীর মতায়ন, তির

পাশাকসহ  িবিভ  িবষয় িনেয় িব ািরত আেলাচনা কেরন।

ি কার বেলন, বাংলােদেশর রেয়েছ হাজার বছেরর সমৃ  সাং িৃতক ঐিতহ । বাংলােদেশর িশ াথীরা যু রাে

কৃিতে র া র রাখেছ। যু রাে  বাংলােদিশ িশ াথীেদর পড়ােশানার জন  িবিভ  লারিশপ ও সেুযাগ-সিুবধা

বৃি র অনুেরাধ জািনেয় িতিন বেলন, িনউইয়েক অব ানরত বাসী বাংলােদিশরা স দেশর িশ া ও সং িৃতেত

অবদান রাখার পাশাপািশ অথৈনিতক উ য়েন ভূিমকা রেখ চেলেছন। এ সময় িতিন যু রাে র সে

বাংলােদেশর িশ া ও সাং িৃতক িবিনমেয়র ওপর  আেরাপ কেরন।

ি কার বেলন, বাংলােদশ নারীর মতায়েন িবরল দৃ া  াপন

কেরেছ। বতমান সরকার নারীেদর মতায়েন যুেগাপেযাগী নীিতমালা ণয়ন এবং বা বায়েন িনরলসভােব কাজ

কের যাে । নারীেদর মতায়েনর জন  সামািজক িনরাপ া ব নীর আওতায় িবিভ  ভাতা দওয়া হে ।

সরকােরর িবিভ  পূণ পেদ নারীরা দ তার সে  দািয়  পালন কের যাে ন।

িতিন বেলন, সরকােরর িবিভ  পদে েপর ফেল দািরে র হার ২১ শতাংেশ নেম এেসেছ। তৃণমেূলর নারীেদর

উ য়নও আজ দৃশ মান।

বাংলােদিশরা িনউইয়ক িসিটেত বড় অবদান রেখ চেলেছন উে খ কের লুইস সপুলেভদা বেলন, দীঘিদন ধের

িতিনিধ দল িনউইয়েক বসবাসরত বাংলােদশ স দােয়র হেয় কাজ কের যাে । এ কায ম আরও কাযকর ও

গঠনমলূক প িতেত অব াহত রাখেত বাংলােদশ স েক জানেত তারা এ সফর করেছন বেল িতিন উে খ কেরন।

িতিনিধ দল বাংলােদেশর সে  িশ া ও সং িৃত িবিনময় এবং বাংলােদিশ কিমউিনিটর জন  তির পাশাক ও

খাদ পণ  আমদািনর আ হ কাশ কের।

িতিনিধ দেলর সদস  িসেনটর জন লু , জমস িুফস, িলরয় কমির, কিভন এ পাকার এবং সংসদ

সিচবালেয়র সংি  কমকতারা এ সময় উপি ত িছেলন।
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