
 
ম লবার, 21 িডেসমব্র 312৯, 36 a হায়ণ 2537 

u বাদিবেরাধী সে লন 

স াসবােদ aথ র্ায়ন ব  করেত হেব: ি কার 
ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলন, u বাদ সিহংসতা েথেক িনেজেদর সুর ার জ  িনেজর েদেশর গি  ছািড়েয় a  েদেশo 
আমােদর eকসে  কাজ করেত হেব। 

 
ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী রাজধানীর বসু রা কনেভনশন েস াের েসামবার u বাদিবেরাধী জাতীয় সে লন uেদব্াধন কেরন 
-যাযািদ 
স াসবাদ েমাকািবলায় সবার আেগ স াসী aথ র্ায়ন বে র oপর গুরুতব্ িদেয়েছন জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন 
েচৗধুরী। িতিন বলেছন, u বাদী হেয় েকu জ  েনয় না। নানা aিন ি মূলক িবেরাধ পিরি িত তােদর িবপথগামী কের েতােল। 
সারািবেশব্র সব সফলতার জ  u বাদ আজ হুমিক িহেসেব আিবভূ র্ত হেয়েছ। u বাদ েমাকািবলায় ঐকয্ব ভােব কাজ করেত 
হেব। eে ে  u বাদ দমেন সবার আেগ স াসী aথ র্ায়ন ব  করেত হেব। 
 
'u বাদিবেরাধী জাতীয় সে লন-312৯' eর uেদব্াধন েশেষ eসব কথা বেলন ি কার। রাজধানীর কুিড়েল বসু রা কনেভনশন 
েস াের দুi িদন াপী েযৗথভােব e সে লেনর আেয়াজন কেরেছ িসিটিটিস, iueস-eiড, iueন। 
 
ধান aিতিথর ব ে  ি কার বেলন, u বাদিবেরাধী কায র্ মেক েজারদার করেত হেল সব েরর মানুেষর কােছ েপৗঁছােত হেব। 

eে ে  u বাদিবেরাধী জাতীয় সে লনসহ a া  সব কায র্ ম েজারদার করেত হেব। 
 



িতিন বেলন, সিহংসতা o u বাদ ƣবিশব্ক সম া। েকােনা eকিট েদশ eককভােব জি বাদ েমাকািবলা করেত পারেব না। eর েচেয় 
বড় বা বতা হে  সারািবশব্ জি বাদ-u বাদ সিহংসতার স ুখীন। u বাদ সিহংসতা েথেক িনেজেদর সুর ার জ  িনেজর েদেশর 
গি  ছািড়েয় a  েদেশ aথ র্াৎ আ িলক o আ জর্ািতক পিরম েল েফারামগুেলােত আমােদর eকসে  কাজ করেত হেব। 
 
ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলন, e াপাের সম  িবেশব্ eকিট কনেস  বা ঐকমতয্ আেছ। জি বাদ স াসবােদ জিড়তরা েদেশর 
শ , সভয্তার শ , মানবতার শ । আজেক সারািবেশব্ জি বাদ সিহংসতা o স াসবাদ শাি  o িনরাপ ার জ  চরম হুমিক 
িহেসেব িচি ত হেয়েছ। েটেরািরজম e ি িমজম ভােয়ােল  েকােনাভােবi সারািবেশব্র কােছ আর হণেযাগয্ নয় েসটা আজ । 
েসজ  আমােদর ি গতভােব, সমি গতভােব জি বাদ-স াসবাদ সিহংসতার িবরুে  কাজ করেত হেব। িবিভ  কনেস  কায র্ ম 
হণ করেত হেব। 

 
িতিন বেলন, জািতসংঘ কতৃর্ক eকিট েগ াবাল য্ােটিজ 3117 সােল হণ করা হেয়েছ। সারািবেশব্র েনতারা oi েগ াবাল 
য্ােটিজেত স াসবাদ-জি বাদ েমাকািবলায় ঐকয্ব  হেয়েছন। 

 
iueন েরিসেড  েকা-aিড র্েনটর িময়া েসে া বেলন, u বাদ শুধু বাংলােদেশর জ i নয়, পুেরা িবেশব্র জ  ে ট। u বাদ িনমূ র্েল 
নারীরা uেল খেযাগয্ ভূিমকা রাখেত পাের। তােদর হাত ধেরi ei সংকট সমাধােনর পথ খুজঁেত হেব। আ জর্ািতক aংশীজনেদর 
u বাদিবেরাধী কায র্ েম যু  হoয়ার আহব্ান জানান িতিন। 
 
ধানম ীর আ জর্ািতক স ক র্িবষয়ক uপেদ া ড. গoহর িরজভী বেলন, িতন বছর আেগ u বাদ e েদেশ মাথাচাড়া িদেয়িছল। 

পের সবার সি িলত েচ ায় েসi পিরি িতর u রণ হেয়েছ। তেব u বাদিবেরাধী ei কায র্ ম a াহত রাখেত হেব। আ জর্ািতক 
সহায়তা ছাড়া u বাদ দমন স ব না বেল জানান িতিন। 
 
িবেশষ aিতিথ মািক র্ন রা দূত আর আর িমলার বেলন, যু রা  সরকার u বাদ িতেরােধ 3127 সাল েথেক বাংলােদেশর সে  কাজ 
করেছ। u বাদ দমেন iেতামে i 46 িমিলয়ন ডলার সহায়তা দান করা হেয়েছ। েয়াজেন আরo সহায়তা করেত যু রা  
সরকার ত রেয়েছ। 

 


