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জািতসংেঘ ধানম ী েশখ হািসনা: দুিট aনু ােন েকা-েচয়ার eকিটেত িবেশষ ব া 

 

শামীম আহেমদ, িনuiয়ক র্ েথেক : জািতসংেঘর দুিট সাiড iেভে  েকা-েচয়ার ান eবং eকিট aনু ােন িবেশষ ব া িহেসেব 
uপি ত িছেলন ধানম ী েশখ হািসনা। গতকাল েসামবার সকাল েথেক রাত পয র্  eসব aনু ােন  সময় কািটেয়েছন িতিন। eর 
আেগ গত রিববার িনuiয়েক র্ েপৗঁেছন িতিন। তােক বহনকারী iে হাদ eয়ারoেয়েজর eকিট িনয়িমত াiট ানীয় সময় িবেকল 
5টায় জন eফ েকেনিড িবমানব ের aবতরণ কের। eর আেগ জািতসংেঘর 85তম aিধেবশেন েযাগ িদেত 9 িদেনর সরকাির 
সফের গত শু বার িবেকেল ঢাকা তয্াগ কেরন ধানম ী। 

িনuiয়ক র্ িবমানব ের ধানম ীেক সব্াগত জানান যু রাে  বাংলােদেশর রা দূত েমাহা দ িজয়াuি ন o জািতসংেঘ বাংলােদেশর 
ায়ী িতিনিধ o রা দূত মাসুদ িবন েমােমন। েসখান েথেক ধানম ী ানহাটেনর েলােট িনuiয়ক র্ েহােটেল যান। েসখােন 

পররা ম ী e েক আবদুল েমােমন, িনuiয়েক র্ কনসাল েজনােরল সািদয়া ফয়জুে সাসহ িমশন o কনসুয্েলট কম র্কত র্ারা ধানম ীেক 
সব্াগত জানান। িনuiয়েক র্ aব ানকােল ei েহােটেল aব ান করেবন িতিন। eকi েহােটেল িতিন ছাড়াo ভারেতর ধানম ী 
নের  েমািদ, iসরােয়েলর ধানম ী েবনজািমন েনতািনয়াহু, যু রাে র ে িসেড  েডানা  া  aব ান করেবন। eিদেক 
ধানম ীর আগমন uপলে  যু রা  আoয়ামী লীগ, ে ট o মহানগর আoয়ামী লীগ, যুবলীগ েসব্ ােসবক লীগ, িমক লীগ, মিহলা 

আoয়ামী লীগ o ছা লীেগর শতািধক েনতাকম  দুপুর 2টায় েজ eফেক িবমানব ের জেড়া হন। e সময় তােদর নানা রং-বেণ র্র 
ানার-েফ েন সি ত হেয় মুহুমু র্হু ¯ে◌ø◌াগান িদেত েদখা যায়। 

গতকাল জািতসংেঘর eকািধক সাiড iেভে  েযাগ েদন ধানম ী েশখ হািসনা। eিদন েবলা 22টায় িবিভ  জািতেগা ীর eকিট u  
পয র্ােয়র েনতােদর aংশ হেণ iuিনভাস র্াল েহলথ কভােরজ নামক eকিট aনু ােন েকা-েচয়ার িহেসেব েযাগ েদন িতিন। eরপর 
িতিন ে েনর ধানম ী েপে া সানেচেজর সে  েকা-েচয়ার িহেসেব জািতসংঘ iেকানিমক e  েসা াল কাuি েল (iিসoeসoিস) 
iuিনভাস র্াল েহলথ কভােরজ িবষেয় u  পয র্ােয়র বহুপ ীয় ােনল ƣবঠক পিরচালনা কেরন। eরপর িতিন জািতসংঘ সাধারণ 
পিরষদ হেল ‘িরকগনাiিজং পিলিটকয্াল িলডারিশপ ফর iমুয্নাiেজশন iন বাংলােদশ’ শীষ র্ক াiেমট aয্াকশন সািমেট ব  
রােখন। আজ ম লবার িনuiয়ক র্ ােলস েহােটেলর েকেনিড রুেম ভারেতর ধানম ী নের  েমািদর সে  িদব্প ীয় ƣবঠক করেবন 
েশখ হািসনা। েশখ হািসনা জািতসংঘ সদরদ র (iueনeiচিকu) বুেথ জািতসংঘ মহাসিচেবর ে শাল eডেভােকট ফর iন িসভ 
িফ া  ফর েডেভলপেম  কুiন েমি মার সে  ƣবঠক করেবন। িতিন iueনeiচিকu’র কনফাের  রুম 8 e ে াবাল কিমশন aন 
aয্াডাে শন আেয়ািজত eকিট aনু ােন aংশ েনেবন। িতিন নথ র্ েডিলেগটস লাuে  জািতসংঘ মহাসিচব আেয়ািজত ে ট লা  



aনু ােন aংশ েনেবন। ধানম ী iueনeiচিকu e কনফাের  রুেম বাংলােদেশর ায়ী িমশন o oআiিস সিচবালয় আেয়ািজত 
িময়ানমাের েরািহ া সংখয্ালঘুেদর aব ার oপর eকিট u  পয র্ােয়র ƣবঠেকo েযাগ েদেবন। 

েশখ হািসনা iueনeiচিকuর iিসoeসoিস েচমব্াের ‘িলডারিশপ াটাস র্-িরেলভয্া  aব মহা া গা ী iন  কে ে ারাির oয়া র্’ 
শীষ র্ক eক aনু ােন েযাগ েদেবন। e ছাড়া িতিন েলােট িনuiয়ক র্ ােলস েহােটেল মািক র্ন ে িসেড  েডানা  া  আেয়ািজত 
eকিট aভয্থ র্না aনু ােন েযাগ েদেবন। 

36 েসে মব্র, াি িশপ কাuি েল েটকসi u য়েনর (eসিডিজ সে লন) oপর u  পয র্ােয়র রাজৈনিতক েফারােম ‘েলাকালাiিজং 
 eসিডিজস’ e ধানম ী েকা-মডােরটেরর দািয়তব্ পালন করেবন। বাংলােদেশর ধানম ী কাuি ল aন ফেরন িরেলশ  e ‘e 

কনভারেসশন uiথ aনােরবল াiম িমিন ার েশখ হািসনা’ শীষক eকিট aনু ােনo aংশ েনেবন। eকi িদেন েলােট িনuiয়ক র্ 
ােলস েহােটেল বাiেলটােরল িমিটং রুেম িতিন aে িলয়ার সােবক ধানম ী eবং সবার জ  ািনেটশন o পািনর সভাপিত 

েকিভন রােডর সে  ƣবঠক করেবন। e ছাড়া িতিন বাংলােদশ হাuেস eকিট ƣনশেভােজ aংশ েনেবন। 

37 েসে মব্র েলােট িনuiয়ক র্ ােলস েহােটেলর বাiেলটােরল িমিটং রুেম বাংলােদেশর ধানম ী iে ানেমাবাiল eলeনিজ 
মােক র্ট েডেভলপেম  iনকরেপােরেটেডর েচয়ার ান eেল  িভ. ভলেকাভ, iuেনে ার সােবক মহাপিরচালক iিরনা েবােকাভা, িবল 
aয্া  েমিল া েগটস ফাuে শেনর েকা-েচয়ার িবল েগটস eবং আiিসিস িসিকuটর ফােতাu েবনেসাuদার সে  ƣবঠক করেবন। 

েশখ হািসনা eকi িদেন েলােট িনuiয়ক র্ ােলেসর েহালেমেস iueস েচমব্ার aব কমাস র্ আেয়ািজত ম া েভােজ aংশ েনেবন। e 
ছাড়া িতিন iuিনেসফ হাuেসর লােবৗuiস হেল iuিনেসফ আেয়ািজত ‘eক iেভিনং uiথ াiম িমিন ার েশখ হািসনা’ aনু ােন 
aংশ েনেবন। 

38 েসে মব্র iueন সদর দ েরর কনফাের  রুেম েশখ হািসনা বাংলােদেশর ায়ী িমশন আেয়ািজত ‘সাiেটiেনেবল iuিনভােস র্ল 
েহল্থ কভােরজ : কমে েভনিসভ াiমাির েকয়ার iন িসভ aব েম াল েহলথ e  িডেজিবিলিটজ’ শীষ র্ক eকিট u  পয র্ােয়র 
aনু ােন েযাগ েদেবন। ধানম ী eকi িদন জািতসংঘ সাধারণ সে লেনর 85তম বািষ র্ক সাধারণ িবতেক র্ ব ৃতা েদেবন। 

39 েসে মব্র সকাল 22টায় েশখ হািসনা িনuiয়েক র্ বাংলােদেশর ায়ী িমশেন ে স ি িফং করেবন eবং e ছাড়া িতিন িনuiয়েক র্র 
েহােটল ািরয়ট মারকুiেস বাংলােদিশ কিমuিনিট আেয়ািজত eকিট aভয্থ র্না aনু ােন েযাগ েদেবন। জািতসংঘ সিচবালেয় 
বাংলােদশ ধানম ী েশখ হািসনা জািতসংঘ মহাসিচব aয্াে ািনo গুেতেরেসর সে  িদব্প ীয় ƣবঠেক বসেবন। ধানম ী 
ভয্াকিসেনশন o যুব দ তা u য়েন বাংলােদেশর াপক সাফে র জ  জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর aিধেবশন চলাকােল দুিট 
আ জর্ািতক পুর ার হণ করেবন। েগাবাল eলােয়  ফর ভয্াকিসেনশন e  iিমuনাiেজশন (গািভ) িটকা দােন বাংলােদেশর 
aসামা  সাফে র সব্ীকৃিতেত ধানম ী েশখ হািসনােক ‘ভয্াকিসন িহেরা’ নােম পুর ার দােনর আ হ কাশ কেরেছ। 

e ছাড়া iuিনেসফ জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর aিধেবশন চলাকােল ‘চয্াি য়ন aব ি ল েডেভলপেম  ফর i থ’ শীষ র্ক পুর াের 
ধানম ীেক স ািনত করেব। ei পুর ার দােনর জ  ধানম ী েশখ হািসনােক স ান জানােনার জ  eক স য্া’ শীষ র্ক eকিট 

aনু ােনর আেয়াজন করা হেব। e ছাড়া ধানম ী ভেয়স aব আেমিরকা, oয়ািশংটন েপা  o oয়াল ি ট জান র্ালসহ আ জর্ািতক 
সুপিরিচত গণমা মেক সা াৎকার েদেবন। 

3৯ েসে মব্র ানীয় সময় রাত ৯টায় ধানম ী iিতহাদ eয়ারoেয়েজর eকিট াiেট কের িনuiয়ক র্ েথেক ঢাকার uে েশ রoয়ানা 
েদেবন। 2 aে াবর েভাের াiটিট হযরত শাহজালাল আ জর্ািতক িবমানব ের aবতরণ করেব। 

 


