
ধানম ী মাি দ পৗঁেছেছন
কািশত: ০২ - িডেস র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

জনক  ড  ॥ ধানম ী শখ হািসনা েন রা  ও সরকার ধানেদর ২৫তম বািষক শীষ সে লন  (কপ২৫) এ
যাগ িদেত িতন িদেনর সরকারী সফের রিববার েনর রাজধানী মাি দ পৗঁেছেছন। কপ-২৫ নােম পিরিচত

২৫তম  জািতসংঘ  জলবায়ু  পিরবতন  সে লন  জলবায়ু  পিরবতন  সং া  জািতসংঘ  মওয়াক  কনেভনশেনর
২৫তম বািষক সে লন (ইউএনএফিসিসিস) েনর সািবক সহায়তায় িচিলর সভাপিতে  ২-১৩ িডেস র মাি েদ
অ ি ত হেব। খবর বাসসর।

ধানম ী এবং তার সফরস ীেদর বহনকারী িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র একিট িবেশষ াইট ানীয় সময়
িবেকল ৫টা  ৪০ িমিনেট মাি েদর টেরজন িবমানব র অবতরণ কের। িব  পযটন সং ায় বাংলােদেশর ায়ী

িতিনিধ এবং রা দূত হাসান মাহমুদ খ কার িবমানব ের ধানম ীেক াগত জানান।

িবমানব ের আ ািনকতা শেষ একিট সি ত মাটর শাভাযা াসহকাের ধানম ীেক মাি েদর হােটল িভলা
ম াগনায় িনেয় যাওয়া হয়। ন সফরকােল ধানম ী এ হােটেল অব ান করেবন।

সামবার সকােল ধানম ী েনর সববৃহৎ দশনী ক  এবং ইউেরােপর অ তম পূণ ভ  িফিরয়া দ
মাি েদ কপ-২৫  এর উে াধনী অ ােন যাগ দেবন। পের, িতিন কপ-২৫ র ওয়ািকং সশেন যাগ দেবন এবং
নদারল া ডেসর ধানম ী মাক েটর সে  ি পাি ক বঠক করেবন।

িতিন  জাতীয়  পিরক না,  ২০২০  সােলর  মেধ  উ ািভলাষ  বৃি  শীষক একিট  গালেটিবল  আেলাচনা  এবং
ফেটােসশেন অংশ হণ করেবন। শখ হািসনা আ ািনক মধ া  ভােজ অংশ হণ এবং অপরাে  পুনরায় ওয়ািকং
সশেন যাগ দেবন।

ধানম ী  পের  সরকার এবং নাগিরক সমােজর িমিলত কমকা-  স সারণ শীষক একিট সংলােপও অংশ হণ
করেবন। েনর িসেড ট পে া সানেচেজর সে  ি পাি ক বঠক করেবন ধানম ী। সামবার স ায় রাজ

াসােদ েনর রাজা এবং রানী আেয়ািজত সংবধনায় যাগ দেবন িতিন।

িতন িদেনর সফর শেষ ম লবার ানীয় সময় সকাল ৯টায় ধানম ী িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র িবমােন
দেশর পেথ রওয়ানা হেবন। ঢাকার ানীয় সময় বুধবার রাত ১২টা ৪০ িমিনেট িবমানিটর হযরত শাহজালাল

আ জািতক িবমানব ের অবতরেণর কথা রেয়েছ।

কপ-২৫  নােম  পিরিচত  ২৫তম  জািতসংঘ  জলবায়ু  পিরবতন  সে লন  জলবায়ু  পিরবতন  সং া  জািতসংঘ
মওয়াক কনেভনশেনর ২৫তম বািষক সে লন (ইউএনএফিসিসিস) িকেয়ােটা েটাকেলর (িসএমিপ১৫) ১৫তম

সভা এবং প ািরস চুি র প েলার ি তীয় সভােক (িসএমএ২) অ ভু  করেব।

সে লেনর সভাপিত মেনানীত হেয়েছন িচিলর পিরেবশ ম ী িমজ ক ােরািলনা ি দভ জালিদভার।
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এই সে লেন জািতসংেঘর জলবায়ু  পিরবতন স িকত কমসূচীর  পরবতী  পূণ  পদে প নয়া  হেব। এই
পদে প গত বছর পাল াে ডর িসওিপ ২৪  এ প ািরস চুি র বা বায়েনর িনেদশনার িভি েত নয়া হেব। এসব
িনেদশনার ধানতম হে  প ািরস জলবায়ু চুি র পিরপূণ কাযকািরতার ে  কেয়কিট িবষেয়র িন ি  করা।

সে লনিট এ বছর নেব ের ািজেল হওয়ার কথা িছল। িক  এর পিরক না র এক বছর আেগই নব-িনবািচত
িসেড ট জইর বালেসানােরা অথৈনিতক ম ার কারণ দিখেয় াগিতক হওয়ার াব ত াহার কের নন।

পরবতীেত াগিতক িচিল এিগেয় আেস। িক  বঠেকর আেগ সামািজক অি রতার ফেল ২০১৯ র অে াবেরর
শেষর িদেক িচিলও াগিতক হওয়া থেক সের আেস। পের জািতসংঘ, িচিল ও েনর পার িরক সমেঝাতার

মাধ েম ন এর াগিতক হয়।
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