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ফেুলল েভ ায় িস  ধানম ী
এ িবজয় আমার ব ি গত লােভর জ  নয়

কাশ : ০১ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয় সংসদ িনবাচেন আওয়ামী লীেগর িনর শ িবজেয় দলিটর সভাপিত ও ধানম ী শখ হািসনােক
েভ া জানােত সামবার সকাল থেক তার সরকাির বাসভবন গণভবেন মা েষর ঢল নােম। সখােন

রাজৈনিতক নতা, িসিনয়র বসামিরক ও সামিরক কমকতা, িমিডয়া ব ি সহ িবিভ  পশার মা ষ তােক
ফলু িদেয় েভ া জানান। রাত ৮টা পয  েভ াপব চেল।

ভােলাবাসায় িস  ধানম ী বেলন, িবজেয়র মােস আমরা আরও একিট জয় পেয়িছ। এ জয় আমার
ব ি গত লােভর জ  নয়। এর মধ  িদেয়

দশ ও জনগেণর িত দািয়  আরও বেড় গল।

িতিন বেলন,  ‘আিম মেন কির পুনিনবািচত করায় জনগেণর িত কাজ করার বড় ধরেনর েযাগ সিৃ
হেয়েছ। জািতর জনক ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমােনর অসমা   বা বায়ন করেত পারব।’  ব েব

ধানম ী দশবাসীেক ২০১৯ সােলর নববেষর েভ া জানান।

রা ম ী  আসা ামান খান কামাল,  ধানম ীর ালািনিবষয়ক উপেদ া তৗিফক-ই-এলাহী  চৗধরুী,
তথ িবষয়ক উপেদ া ইকবাল সাবহান চৗধরুী, বসরকাির খাতিবষয়ক উপেদ া সালমান এফ রহমান,

ধানম ী  কাযালেয়র  মখু  সিচব  নিজবরু  রহমান,  সনাবািহনী  ধান  জনােরল  আিজজ  আহেমদ,
িবমানবািহনী  ধান  এয়ার  মাশাল  মিস ামান  সরিনবায়াত,  নৗবািহনীর  ধান  িরয়ার  এডিমরাল
িনজামউি ন, ধানম ীর স সিচব ইহসা ল কিরম ধানম ীেক ফুল িদেয় েভ া জানান। সরকাির
কমকতারা  ছাড়াও ধানম ীর সামিরক সিচব িময়া মাহা দ জয় ল আেবদীন,  পুিলেশর প  থেক
আইিজ মাহা দ জােবদ পােটায়ারী,  র ােবর মহাপিরচালক বনজীর আহেমদ, িবিজিবর মহাপিরচালক
মজর  জনােরল  মা.  সািফ ল  ইসলাম,  ব াংকাস  অ ােসািসেয়শেনর  প  থেক  নজ ল  ইসলাম

মজমুদার েভ া জানান। এছাড়া ধানম ীেক েভ া জািনেয়েছন সােবক বাসীকল াণ ও বেদিশক
কমসং ানম ী ল ইসলাম িবএসিস ও সােনায়ারা বগম। স ায় তারা গণভবেন যান এবং ধানম ীর
হােত ফুল িদেয় েভ া জানান। এ সময় ধানম ী বেলন, নতাকমীসহ সবার অ া  পির ম ও সাধারণ
মা েষর ভােলাবাসায় এ িবজয় অজন হেয়েছ। ধানম ীেক ফলু িদেয় আরও েভ া জানান িবক ধারা
বাংলােদেশর িসেড ট এিকএম বদ ে াজা চৗধরুী, সাম বাদী দেলর সাধারণ স াদক দীিলপ বড়ুয়া

মখু।  এ  সময় ধানম ীর  সে  ব ব রু  ছাট  মেয়  শখ রহানা  এবং  ধানম ীর মেয়  সায়মা
ওয়ােজদ পুতুল উপি ত িছেলন।

  যগুা র িরেপাট
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