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সংসেদর আস  অিধেবশেন ' ােনটির ইমােজি ' ঘাষণািবষয়ক একিট াব উ াপেনর সপুািরশ কেরেছ

পিরেবশ, বন ও জলবায়ু ম ণালয় স িকত সংসদীয় কিমিট। বায়দূুষণ, খাদ  িনরাপ া, িনরাপদ পািন

সরবরাহসহ যসব মিকর কারেণ িব  ংেসর িদেক, এেগাে  স েলার িবষেয় উ ত িবে র ওপর চাপ

তিরেত এ াব ভিূমকা রাখেব। পাশাপািশ জলবায়ু পিরবতেন িত  দশ েলার নতৃ  বাংলােদেশর হােত

আসার পথও তির হেব।

গতকাল সামবার সংসদ ভবেন অনুি ত সংসদীয় কিমিটর বঠেক এ সপুািরশ করা হেয়েছ বেল জািনেয়েছন

কিমিটর সভাপিত সােবর হােসন চৗধরুী। িতিন জানান, িবষয়িট িনেয় িতিন ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীর

সে  আেলাচনাও কেরেছন। তেব ি কার সমকালেক জািনেয়েছন, সংসদীয় কিমিটর প  থেক তার কােছ

একিট িচিঠ দওয়ার কথা রেয়েছ। িচিঠ পেল িতিন িবষয়িট ৭ নেভ র অনুি ত সংসেদর কায-উপেদ া কিমিটর

বঠেক তুলেবন। সখােনই িস া  হেব।

সংসেদর প ম অিধেবশন আ ান কেরেছন রা পিত আব ল হািমদ। ৭ নেভ র িবেকল সায়া ৪টায় ি কােরর

সভাপিতে  এই অিধেবশেনর থম িদেনর বঠক  হওয়ার কথা রেয়েছ। এর আেগ সংসেদর কায-উপেদ া

কিমিটর বঠক হেব ি কােরর সভাপিতে । ওই বঠেকর সদস  িহেসেব সংসদ নতা ও ধানম ী শখ হািসনা

এবং িবেরাধীদলীয় নতা রওশন এরশাদ উপি ত থাকেবন। পুেরা অিধেবশেনর কাযসিূচ ও ময়াদ ওই বঠেক

িনধারণ করা হেব। সােবর হােসন জানান, এবার াব উ াপন স ব না হেল সংসেদর পরবতী বঠেক এিট

উ াপন করা হেব।

গতকাল অনুি ত পিরেবশ, বন ও জলবায়ু ম ণালেয়র বঠেক জানােনা হয়, কপ-২৫ সে লন হেব েনর
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রাজধানী মাি েদ। সে লেন বাংলােদেশর কৗশল িনধারণ িনেয়ও গতকােলর বঠেক আেলাচনা হয়। সংসদ

সিচবালেয়র সংবাদ িব ি েত বলা হয়, বঠেক িব  পিরেবশ িবপযয় িনেয় আেলাচনার জন  সংসদ অিধেবশেন

াব আনার িস া  নওয়া হয়।

© সমকাল 2005 - 2019
ভার া  স াদক : মু ািফজ শিফ । কাশক : এ ক আজাদ

টাইমস িমিডয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তজগাঁও িশ  এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফান : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | িব াপন

: +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (ি  পি কা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইেমইল:
ad.samakalonline@outlook.com

'পােনটির ইমােজি ' সােবর সুপািরশ সংসদীয় কিমিটর https://www.samakal.com/print/19116885/print

2 of 2 11/5/2019 11:00 AM


