
ঢাকায় বান িক মুন নদারল া ডেসর রানীসহ িতন িভিভআইিপ

িতন িদেনর সফের ঢাকা এেসেছন জািতসংেঘর সােবক মহাসিচব ও াবাল কিমশন অন অ াডাপেটশেনর
সভাপিত বান িক মুন। ম লবার িবকােল হযরত শাহজালাল (রহ.) আ জািতক িবমানব ের তােক াগত
জানান পররা ম ী ড. এ ক মােমন। ই িদনব াপী ঢাকা িমিটং অন াবাল কিমশন অব অ াডাপেটশেনর
বঠেক যাগ দেবন িতিন। সফের বান িক মুেনর সে  তার ী উ ন তােয়কও এেসেছন। এর আেগ ২০১১

সােল জলবায়িুবষয়ক এক সে লেন যাগ িদেত ঢাকায় এেসিছেলন িতিন। আজ বুধবার সকােল ধানম ী
শখ হািসনা  হােটল ই টারকি টেন টােল াবাল ঢাকা  িমিটং অন কিমশন অন অ াডাপেটশেনর (িজিসএ)
বঠেক যাগ দেবন। এ বঠেক অংশ  নওয়ার পর ধানম ী শখ হািসনার সে ও বঠক করেবন বান িক

মুন।  বৃহ িতবার  পুের  ঢাকা  ছাড়ার  কথা  রেয়েছ  তার।  ঢাকা  িমিটং  অন  াবাল  কিমশন  অব
অ াডাপেটশেনর  বঠেক  যাগ  িদেত  ইিতমেধ ই  সামবার  িদবাগত  রােত  ঢাকা  এেস  পৗঁছান  আেরক
িভিভআইিপ অিতিথ। িতিন হেলন দি ণ-পূব এিশয়ার দীপরা  িরপাবিলকান মাশাল আইল াে ডর রা পিত ড.
িহলদা ক ািথ হইন। িতিন াইেমট ভালেনরাবল ফারােমর ধান  িহেসেব বঠেক অংশ িনে ন। এ ছাড়া
বঠক উপলে  জলবায়ু  পিরবতনিবষয়ক কানাডার দূত প াে িসয়া  ফলুারসহ আরও বশ কজন িবেদিশ
িতিনিধ ঢাকায় এেসেছন।  নদারল া ডেসর রানী ম াি মা জির েয়তা স িতও গতকাল িবকােল ঢাকা

সফের  এেসেছন।  জািতসংঘ  মহাসিচব  অ াে ািনও  েতেরেজর  ইন িুসভ  ফাই া  ফর
ডেভলপেম টিবষয়ক   শাল অ াডেভােকট িহেসেব দািয়  পালন করেছন ডাচ রানী  ম াি মা। তােক

িবমানব ের াগত জানান পররা ম ী ড. এ ক আব ল মােমন। চার িদেনর সফের িতিন বা বায়নাধীন
িবিভ  কে র অ গিত িনেয়  জািতসংেঘর কমকতােদর সে  আেলাচনা  করেবন। পাশাপািশ পিরদশন
করেবন নরিসংদীর পলাশ উপেজলার িজনারিদ ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয়, গাজীপুেরর ট ী দ পাড়ার ঝণা
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ফি কস, রাজধানীর বন ী এলাকার িম া জনােরল ার ও কলাবাগােনর একিট শপ। বুধবার স ায়
জাতীয় সংসদ ভবেন ধানম ী শখ হািসনার সে  সা াৎ হেব  নদারল া ডস রানীর। বৃহ িতবার িতিন
সা াৎ করেবন রা পিত আব ল হািমেদর সে । সফের ডাচ রানীর সে  বাংলােদশ ব াংেকর গভনর ড.
ফজেল কিবর,  ডাক ও টিলেযাগােযাগ ম ী  মা াফা  জ ােরর সা ােতর সূিচ রেয়েছ। অথ ম ণালেয়র

িতিনিধ দেলর সে ও িবেশষ বঠক হেব রানী ম াি মার। বার িতিন ঢাকা ত াগ করেবন। শিনবার িতন
িদেনর সফের ঢাকা আসার কথা রেয়েছ দি ণ কািরয়ার ধানম ী িল নাক ইয়েুনর।
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