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িনউ ইয়েকর উে েশ ধানম ীর আবধুািব
ত াগ
জািতসংঘ সাধারণ অিধেবশেন যাগদান

কাশ : ২৩ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী  শখ  হািসনা  জািতসংেঘর
সাধারণ  পিরষেদর  ৭৪তম  অিধেবশেন
যাগদােনর  জ  আট  িদেনর  সরকাির

সফের  যু রাে র  িনউ  ইয়েকর  উে েশ
গতকাল রিববার আবধুািব  ত াগ  কেরন।

ধানম ী  ২৭  সে র  ইউএনিজএ
৭৪তম বািষক অিধেবশেন ভাষণ দেবন।
যু রা  সফরকােল  িতিন  ২৪  সে র
ভারেতর ধানম ী নের  মািদ এবং ২৮
সে র জািতসংঘ মহাসিচব অ াে ািনও
েতেরেসর  সে  ি পাি ক  বঠক

করেবন।

ইে হাদ  এয়ারলাইে র  একিট  াইট
(ইওয়াই-১০১) ানীয় সময় সকাল ১০টা
৪৫  িমিনেট  ধানম ী  এবং  তার
সফরস ীেদর  িনেয়  আবধুািবেত  এক
িদেনর  যা ািবরিত  শেষ  িনউ  ইয়েকর
উে েশ যা া কের। একই িদন ধানম ী
িবকাল ৪টা ২৫ িমিনেট            ( ানীয়
সময়)  িনউ  ইয়েকর  জন  এফ  কেনিড
আ জািতক  িবমানব ের  পৗঁছােবন।

িবমানব ের যু রাে  িনযু  বাংলােদেশর রা দতূ মাহা দ িজয়াউি ন এবং জািতসংেঘ বাংলােদেশর
রা দতূ ও ায়ী িতিনিধ মা দ িবন মােমন ধানম ীেক াগত জানােবন। এর আেগ িবমান বাংলােদশ
এয়ারলাইে র  একিট  িভিভআইিপ াইট  ধানম ী  এবং  তার  সফরস ীেদর  িনেয়  বার  িবকােল
আবধুািবর উে েশ ঢাকার হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র ত াগ কের।

ধানম ী ২৪ সে র লােট িনউ ইয়ক প ােলস হােটেলর কেনিড েম ভারেতর ধানম ী নের
মািদর সে  ি পাি ক বঠক করেবন।
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থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,
ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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