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জাতীয়  সংসেদর  িsকার  ড.  িশরীন  শারিমন  েচৗধুরী  বেলেছন,  দিরd  জনগণেক  eিগেয়  িনেত  পারেল
েটকসi unয়ন িনি ত হেব। দািরdয্ িনমূর্েলর পাশাপািশ aসমতা দরূ কের সমতার িভিtেত সমাজ গেড়
তুলেত  পারেলi  দশৃয্মান  হেব  েটকসi  unয়ন।  দিরd  জনেগা ীর  আয়  তুলনামলূকভােব  dতগিতেত
বাড়ােনার পদেkপ  িনেয়  বংশানkুিমক  দািরdয্ চk  ভাঙেত হেব।  গতকাল বুধবার রাজধানীর  ব বnু
েশখ  মিুজবরু  রহমান  নেভািথেয়টাের  মিntপিরষদ  িবভাগ  o  েজনােরল  iেকানিমক  িডিভশেনর  uেদয্ােগ
আেয়ািজত ‘বাংলােদশ েসাশয্াল িসিকuিরিট কনফােরn aয্াn নেলজ েফয়ার- 2019’ e pধান aিতিথর
বkেবয্ িতিন eকথা বেলন।
মিntপিরষদ িবভােগর সিচব খnকার আেনায়া ল iসলােমর সভাপিতেt aনু ােন িবেশষ aিতিথর বkবয্
রােখন সমাজকলয্াণ মntী নু jামান আহেমদ। পিরকlনা কিমশেনর সদসয্ (িসিনয়র সিচব) ড. শামসুল
আলম  eেত  কীেনাট  uপsাপন  কেরন।  সূচনা  বkবয্  রােখন  মিntপিরষদ  িবভােগর  সিচব  (সমnয়  o
সংsার) েশখ  মিুজবরু  রহমান।  আieলo  বাংলােদেশর  কািn  িডেরkর,  iuিনেসফ  বাংলােদেশর  কািn
pিতিনিধ, িডeফআiিড বাংলােদেশর কািn pিতিনিধ, iueনিডিপ বাংলােদেশর আবািসক pিতিনিধ pমখু
aনু ােন বkবয্ রােখন।

  iেtফাক িরেপাটর্

print | বংশানুkিমক দািরdয্ চk ভাঙেত হেব ------------- িs...https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/111175/বংশানুkিমক-দািরদ...

1 of 2 12/5/2019, 10:25 AM



iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িsকােরর সে  ভারতীয়

হাiকিমশনােরর সাkাt

িsকার  ড.  িশরীন  শারিমন  েচৗধুরীর  সে  ভারতীয়  হাiকিমশনার  রীভা  গা িুল  দাশ  গতকাল  তার
কাযর্ালেয়  েসৗজনয্  সাkাt  কেরেছন।  সাkাtকােল  তার  িd-পািkক  সmকর্  unয়ন,  বাংলােদেশর  আথর্-
সামািজক  unয়ন  o  মুিজববষর্  iতয্ািদ  িবষেয়  আেলাচনা  কেরন।  হাiকিমশনার  ভারেতর  েলাকসভায়
সফেরর  জনয্  েলাকসভা  o  রাজয্সভার  েযৗথ  আমntণপt  িশরীন  শারিমন  েচৗধুরীেক  হsাnর  কেরন।
িsকার  সুিবধাজনক  সমেয়  ভারেতর  েলাকসভায়  সফর  করেবন  বেল  রীভা  গা িুলেক  আ s  কেরন।
eসময় িতিন জািতর িপতা ব বnু েশখ মিুজবরু রহমােনর জnশতবািষর্কী ‘মিুজববষর্’ uপলেkয্ ভারেতর
েলাকসভার িsকারেক বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সফেরর আমntণ জানােবন বেল uেlখ কেরন।
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