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িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী
বেলেছন,  সুেযাগ  o  সামেথর্য্র
সমnেয়র  মাধয্েম  নারীর  kমতায়ন
িনি ত করেত হেব। িতিন গতকাল
িমরপুর  েসনািনবাসs  বাংলােদশ
iuিনভািসর্িট  aব  pেফশনালস  e
aনিু ত  ‘িহuময্ান
eমপাoয়ারময্াn  aয্াn  eেটiিনং
সাসেটiেনবল  েডেভলপেমn  েগালস
iন  বাংলােদশ:  দয্া  েকiেসস  aব
uiেমন  aয্াn  মািজর্ নাল
কিমuিনিট’ শীষর্ক েসিমনাের eকথা
বেলন।
িতিন বেলন, aসমতা o ৈবষময্ দরূ
কের  নারীেদরেক  unয়েনর  মলূ
েsােত  সmৃk  করেত  হেব।  েদেশর
aেধর্ক  জনেগা ী  নারীেদর  িপিছেয়
েরেখ  েটকসi  unয়ন  লkয্

(eসিডিজ)  aজর্ ন  সmব  নয়।  দািরেdয্র  দু  বtৃ  েথেক  েবর  কের  আনেত  হেব  নারীেদর।  তেবi
anভুর্ িkমলূক unয়ন সািধত হoয়ার পাশাপািশ anভুর্ িkমূলক pবিৃd aজর্ ন eবং েটকসi unয়ন লkয্
2030 eর pিত িত েsাগান ‘েকu িপিছেয় থাকেব না’ ei লkয্ পূরণ হেব। িতিন বেলন, িব ায়েনর e
যুেগ নব pজেnর িশkাথর্ীরাi পিরবতর্ েনর পকার।
ড.  িশরীন  শারিমন  েচৗধুরী  বেলন,  pধানমntী  েশখ  হািসনার  েনতৃেt  বাংলােদশ  আজ  unয়ন  িবsয়।
সামািজক  o  aথর্ৈনিতক  সব  সূচেক  বাংলােদেশর  aবsান  eখন  সুদঢ়ৃ।  সpম  প বািষর্কী  পিরকlনা  o
eসিডিজর  লkয্  বাsবায়েন  সরকার  িনরবিcnভােব  কাজ  কের  যােc।  বাংলােদশ  iuিনভািসর্িট  aব
pেফশনালস (িবiuিপ) pিত ার পর েথেকi েমধা, jান o সৃজনশীলতা চচর্ ায় tপূণর্ aবদান েরেখ
চলেছ uেlখ কের িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী e িব িবদয্ালেয়র সবর্া ীন সফলতা কামনা কেরন।
aনু ােন বাংলােদশ iuিনভািসর্িট aব pেফশনালস eর uপাচাযর্ েমজর েজনােরল েমা. eমদাদ uল বারী o
uপ-uপাচাযর্ eম আবুল কােসম মজমুদার িবেশষ aিতিথ িহেসেব uপিsত িছেলন।
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