
জািতসংঘ অিধেবশেন যাগ িদেত ঢাকা ছাড়েলন ধানম ী

জািতসংেঘর সাধারণ অিধেবশেন যাগ িদেত আট িদেনর সফের িনউইয়ক রওনা হেয়েছন ধানম ী শখ
হািসনা।  গতকাল  িবকাল  সােড়  ৩টায়  িবমান  বাংলােদশ  এয়ারলাইনেসর  িবেশষ  াইেট  িতিন  ঢাকার
শাহজালাল আ জািতক িবমানব র থেক রওনা  হন। পের িতিন  ানীয়  সময় স া  সােড় ৬টার িদেক
সংযু  আরব আিমরােতর আবুধািবেত পৗঁছান। এক রােতর  যা ািবরিতর  পর  ধানম ী  আজ ইিতহাদ
এয়ারওেয়েজর াইেট িনউ ইয়েকর উে েশ রওনা দেবন। ঢাকায় িবমানব ের ধানম ীেক িবদায় জানান
আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর, মুি যু িবষয়ক ম ী আ ক
ম মাজাে ল হক, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটনম ী মাহবুব আলী। এ ছাড়া মি পিরষদ সিচব, িতন
বািহনীর ধান, যু রাে র রা দূতসহ িবিভ  টৈনিতক িমশেনর ধান এবং সামিরক- বসামিরক কমকতারা
িবমানব ের উপি ত িছেলন। অপরিদেক, জএফেক এয়ারেপােট শখ হািসনােক সাদর অভ থনা জানােত
আওয়ামী  পিরবাের  ব াপক িত  চলেছ।  যু রা  আওয়ামী  লীগ,  িনউইয়ক মহানগর  আওয়ামী  লীগ,
যু রা  যুবলীগ, ােসবক লীগ, মিহলা আওয়ামী লীগ ছাড়াও অ  েটর নতবৃৃ ও থাকেবন অভ থনা
সমােবেশ। চতথুবােরর ধানম ী িহেসেব সবিকছু বণাঢ  আেয়াজেন স  করেত চান আওয়ামী লীেগর
নতা-কমীরা।

ধানম ীর সফর উপলে  গতকাল িনউইয়েক জািতসংেঘ বাংলােদেশর ায়ী িতিনিধ ও রা দূত মা দ িবন
মােমন এক সংবাদ সে লেন জানান, ২৩ থেক ২৮ সে র পয  ৬ িদেন মাট ২৪িট অ ােন ব ব

রাখেবন শখ হািসনা। ২৩ সে র ৪িট হেলও ২৪ সে র ব ব কু া শখ হািসনােক ৬িট অ ােন
ব ব  রাখেত হেব। গতবােরর মেতা এবারও িনজ খরেচ এফিবিসিসআইর িসেড ট শখ ফজেল ফািহেমর
নতৃে  ১৩৩ সদে র একিট ব বসায়ী িতিনিধ দল আসেছন মািকন ব বসায়ী-িবিনেয়াগকারীেদর সে  কথা
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বলেত। সরকাির িতিনিধ দেল এবারও বাংলােদেশর িবিভ  স েরর খ ািতমান ব ি রা থাকেবন। সােবক
অথম ী  আবুল মাল আব ল মুিহত ছাড়াও রেয়েছন পররা ম ী  ড.  এ ক এ মােমন। আরও আসেবন
িশ াম ী, া  ও পিরবারকল াণ ম ী, বািণজ ম ী, পিরেবশ ম ী, বন ও জলবায়ু পিরবতন ম ী, পররা

িতম ী, পররা  ম ণালয় স িকত ায়ী কিমিটর সভাপিত মুহা দ ফা ক খান, ধানম ীর বসরকাির
িশ  ও িবিনেয়াগ উপেদ া সালমান এফ রহমানও আসেছন িতিনিধ দেলর সদ  িহেসেব। িনউ ইয়েক
জািতসংেঘর ৭৪তম সাধারণ অিধেবশেন ভাষণ দওয়ার পাশাপািশ এ সফের ভারেতর ধানম ী নের
মািদসহ একািধক দেশর সরকার ও রা ধান এবং জািতসংেঘর মহাসিচেবর সে  বঠক হওয়ার কথা

রেয়েছ শখ হািসনার। এবােরর সফের তােক িট স াননা  দওয়া হেব। বাংলােদেশ িটকাদান কমসূিচর
সাফেল র জ  াবাল অ ালােয়  ফর ভ াকিসন অ া ড ইিমউনাইেজশন (িজএিভআই) তােক ‘ভ াকিসন
িহেরা’  স াননায় ভূিষত করেব। আর জািতসংঘ িশ  তহিবল-ইউিনেসফ ২৬ সে র ‘অ ান ইভিনং টু
অনার হার এি েলি  াইম িমিন ার শখ হািসনা’ শীষক একিট অ ােনর আেয়াজন করেব, সখােন

ধানম ী ‘চ াি য়ন অব ি ল ডেভলপেম ট ফর ইয়থু অ াওয়াড’ হণ করেবন।

িব েনতা  শখ  হািসনা- াগত েভ া  :  িনউইয়ক থেক এনআরিব িনউজ জািনেয়েছ, ‘ শখ হািসনার
আগমন- েভ া  াগতম’,  ‘িব েনতা  শখ হািসনা-অিভন ন- েভ া’  ইত ািদ াগােন  কি ত হেলা
িনউইয়ক িসিটর জ াকসন হাইটস। ধানম ী শখ হািসনার জািতসংঘ সফেরর সমথেন জনসংেযাগ কমসূিচর
আওতায় বুধবার স ায় এ র ািল অ ি ত হয় িনউইয়ক মহানগর আওয়ামী লীেগর উেদ ােগ। এর আেগ
পালিক পািট স টাের অ ি ত ‘ শখ হািসনােক াগত জানােনার’ িত সভায় সবাই দী  ত েয় অ ীকার
কেরন, জএফেক এয়ারেপােট িবপুল লাকসমাগম ঘিটেয় শখ হািসনােক সাদর অভ থনা জানােনা হেব। এ
সভায় সভাপিত  কেরন সংগঠেনর ভার া  সভাপিত জাকািরয়া চৗধরুী এবং স ালনা কেরন যু  স াদক
িমনহাজ শিরফ রােসল। ধানম ী িহেসেব শখ হািসনােক াগত জানােত সব েরর বাসীর সমাগম ঘটােত
দেলর িতিট নতা-কমীেক সবা কভােব সেচ  থাকার আ ান জানান সভাপিত জাকািরয়া। আরও জানােনা
হয়, ২২ সে েরর আগ পয  িতিদনই িসিটর িবিভ  ােন জনসংেযাগ র ািল করা হেব শখ হািসনার
আগমেনর সমথেন। নানািবধ কারেণ এবার জএফেক এয়ারেপােট কােলা পতাকা দশন িকংবা িবে াভ
দখােব  না  িবএনিপ।  এর  ফেল  উে জনা  িকছটুা  কম  পিরলি ত  হেলও  আওয়ামী  লীেগর  িববদমান
প েলার মেধ  রেয়েছ তী  িতেযািগতা। এ থেকও সংঘাত-সংঘেষর আশ া করা হে । আর এ িপং
 হেয়েছ যু রা  আওয়ামী লীেগর নতৃ  থেক ড. িসি র রহমানেক সরােনার দািব থেক। উে খ ,

িতন বছেরর জ  গিঠত কিমিটর ময়াদ এখন ৮ বছের পেড়েছ। তবুও সে লন িদেয় নতনু নতেৃ  যু রা
আওয়ামী লীগেক গিতশীল করেত সীমাহীন কাপণ  করেছন ময়ােদা ীণ কিমিটর এই সভাপিত।
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