
 
েসামবার, 15 নেভমব্র 312৯, 31 কািত র্ক 2537 

ােম শহেরর সুেযাগ-সুিবধা েপৗঁেছ িদেত কাজ করেছ সরকার: 
ি কার 

 
জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বাংলােদশ পিত iনি িটuেটর আেয়ািজত 'আকর্ eিশয়া-31 েফারাম'-eর 
uেদব্াধনী aনু ােন ব  রােখন -েফাকাস বাংলা 
জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলেছন, ােম শহেরর সুেযাগ-সুিবধা েপৗঁেছ িদেত কাজ করেছ সরকার। 
 
েরাববার রাজধানীর আগারগাঁoেয় ব ব  আ জর্ািতক সে লন েকে  বাংলােদশ পিত iনি িটuেটর আেয়াজেন পিতেদর পাঁচ 
িদন াপী সে লন 'আকর্ eিশয়া-31 েফারাম'-eর uেদব্াধনী aনু ােন ধান aিতিথর ব ে  িতিন e কথা বেলন। eবােরর 
সে লেনর িতপা  'আিক র্েটকচার iন e েচি ং া ে প'। 
 
ি কার িশরীন শারিমন বেলন, নাগিরকেদর জীবনমান u য়েন পিতরা গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেত পােরন। িবশব্ায়েনর e যুেগ নগেরর 
oপর চাপ বাড়েছ। ত পিরবত র্নশীল নাগিরক জীবেন পিরেবশ, দুেয র্াগ o জলবা  পিরবত র্েনর চয্ােল  পিতেদর u াবনী 
স মতার মা েম েমাকািবলা করেত হেব। 
 
িতিন বেলন, সরকােরর a তম a ািধকার কম র্সূিচর মে  রেয়েছ ' াম হেব শহর'। ােম শহেরর সুেযাগ-সুিবধা েপৗঁেছ িদেত 
সরকার কাজ করেছ। ধানম ী েশখ হািসনার েনতৃেতব্ বাংলােদশ iেতামে  সব্ে া ত েদেশর কাতার েথেক েবিরেয় u য়নশীল 
েদেশ u ীত হেয়েছ। 3135 সােল পুেরাপুির u য়নশীল eবং 3152 সােল u ত সমৃ  েদেশ পিরণত হেব বেল িতিন আশা কাশ 
কেরন। 
 
িতিন আরo বেলন, েদেশর রেয়েছ সমৃ  সাং িতক ঐিত । ঢাকা শহরসহ সারােদেশ aসংখয্ না িনক াপনা রেয়েছ। রেয়েছ লুi 
আi কান িনিম র্ত aন  াপতয্ৈশলীর জাতীয় সংসদ ভবন যা পৃিথবীর সব র্বৃহৎ আiন ণয়ন িবভােগর াপনা। e সময় িতিন আগত 
aিতিথেদর বাংলােদেশর না িনক াপতয্ৈশলী uপেভাগ করার আহব্ান জানান। 
 
aনু ােন িবেশষ aিতিথর ব  রােখন গৃহায়ণ o গণপূত র্ম ী শ ম েরজাuল কিরম o আকর্ eিশয়ার ে িসেড  িস াপুেরর পিত 



িরতা েসা।  
 
আকর্ eিশয়া বা আিক র্েট  িরিজoনাল কাuি ল eিশয়ার 32িট েদেশর পিতেদর শীষ র্ সংগঠন। িতবছর সংগঠেনর েয সে লন হয়, 
e বছর েসিট বাংলােদেশ হে । eিশয়ার 32িট েদেশর দুi শতািধক িতিনিধ ছাড়াo ায় েদড় হাজার পিত e সে লেন aংশ 
িনে ন। 
 
সে লেনর মূল আেয়াজন হেয়েছ আগারগাঁoেয়র ব ব  আ জর্ািতক সে লন েকে । eর বাiের মািনক িময়া eিভিনu, হািতরিঝল, 
িজ াপাক র্ eবং েসানারগাoঁেয়র ঐিতহািসক পানাম নগের সে লেনর িবিভ  আেয়াজন থাকেছ। 
 
e আেয়াজন িঘের 4 েথেক 6 নেভমব্র ব ব  আ জর্ািতক সে লন েক  া েণ িনম র্াণ েমলার পাশাপািশ থাকেব আকর্ eিশয়া o 
আগা খান াপতয্ পুর ার া  িডজাiেনর দশ র্নী eবং েসা াল েরসপনিসিবিলিট o ি ন aয্া  সাসেটiেনবল আিক র্েটকচার 
শীষ র্ক দশ র্নী।  
 
aনু ােন আরo ব  রােখন আেয়াজেনর uপেদ া পিত েমাবােশব্র েহােসন, পিত iনি িটuেটর সহ-সভাপিত eহসান খান, 
সহ-সভাপিত পিত মামনুন মুেশ র্দ েচৗধুরী, সাধারণ স াদক পিত নoয়াজীশ মাহবুব eবং ধান পিত কাজী েগালাম। 
 


