
     

ৈবি ক সমসয্া সমাধােন সংসদীয় kটনীিত tপূণর্ : িsকার

িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলেছন, সংসদ জনগেণর sােথর্i কাজ কের থােক। সরকােরর scতা o
জবাবিদিহতা  িনি তকরেণ  সংসদ  tপূণর্  ভূিমকা  পালন  কের।  পাশাপািশ  েদশ েলার  মােঝ  পারsিরক
সহেযািগতা  বৃিdেত  সংসদীয়  kটনীিত  ভূিমকা  রাখেছ।  আiিপiu,  িসিপe  o  িপiuআiিস  e  েkেt  কাজ
করেছ। সংসদীয় kটনীিত তথা আেলাচনা o সমেঝাতার মাধয্েম িবিভn েদেশর িবরাজমান ৈবি ক সমসয্া o
চয্ােল  েমাকািবলা  করা  সmব।  রাজধানীর  sানীয়  eক  েহােটেল  গতকাল  ‘ঢাকা  েgাবাল  ডায়ালগ-2019’
aনু ােনর ‘েহািনং েলিজসেলিটভ iেনােভশন : পালর্ােমnাির িডেpােমিস ফর দয্ িফuচার’ শীষর্ক েসশেন িতিন
eসব কথা বেলন। iেnা-eিশয়া a েলর েদশ েলার মেধয্ িশl, বািণজয্, aথর্নীিত, জলবায়ু, aিভবাসন o
সুশাসন িনেয় পারsিরক aিভjতা িবিনমেয়র মাধয্েম সমিৃd aজর্ েনর লেkয্ aনিু ত হেc ei ডায়ালগ।
িতন  িদনবয্াপী ei  aনু ােন  aংশ  িনেcন  40িট  েদেশর  150  জন  pিতিনিধ।  বাংলােদশ iনিsিটuট  aব
inারনয্াশনাল aয্াn sয্ােটিজক sািডজ (িবস) eবং ভারেতর aবজারভার িরসাচর্  ফাuেnশন (oআরeফ)
েযৗথভােব  ei  ডায়ালেগর  আেয়াজন  কের।  aনু ােন  আরo  বkবয্  রােখন  পররা  pিতমntী  শাহিরয়ার
আলম, নািহম রাjাক eমিপ, শামীম হায়দার পােটায়ারী eমিপ, সােবক সিচব eন আi খান, ঢাকায় িনযুk
ভারতীয় হাiকিমশনার িরভা গা লুী দাশ।
ড.  িশরীন  শারিমন  েচৗধুরী  বেলন,  ব পkীয়  িসdাn  gহণ  pিkয়ার  মাধয্েম  জলবায়ু  পিরবতর্ ন,  েরািহ া
সংকট, ৈবি ক u তা, শিk িনরাপtা, িgন হাuস গয্াস িনঃসরণ, মানব পাচার o খাদয্ িনরাপtার মেতা
ৈবি ক  চয্ােল েলা  সিmিলতভােব  েমাকািবলা  করেত  হেব।  eর  মাধয্েম  নতুন  pজেnর  জনয্  eকিট
aিধকতর িনরাপদ o বাসেযাগয্ পৃিথবী িনি ত করা যােব।
িsকােরর সে  আnজর্ ািতক েরডkস pিতিনিধর সাkাৎ

eিদেক  গতকাল  িsকার  ড.  িশরীন  শারিমন  েচৗধুরীর  সে  inারনয্াশনাল  কিমিট  aব  দয্  েরডkস
(আiিসআরিস) pিতিনিধ দেলর pধান িপেয়র েদয্াখব তার কাযর্ালেয় েসৗজনয্ সাkাৎ কেরন। e সময় িতিন
pিতবnীেদর িনেয় আগামী িডেসmের ঢাকায় aনেু য় ‘ iল েচয়ার বােsটবল টুনর্ােমn’ সmেকর্  িsকারেক
aবিহত  কেরন।  িপেয়র  েদয্াখব  বেলন,  বাংলােদশ  দেুযর্াগ  বয্বsাপনায়  েরাল  মেডল।  িতিন  ত ণ  সংসদ
সদসয্েদর িনেয় দেুযর্াগ বয্বsাপনা িবষয়ক eকিট কমর্শালা আেয়াজেনর আgহ pকাশ কেরন।
িsকার  ত ণ  সংসদ  সদসয্েদর  িনেয়  দেুযর্াগ  বয্বsাপনা  িবষয়ক  কমর্শালা  আেয়াজেনর  psাবেক  sাগত
জানান।
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