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eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন জয়ী হেয় টানা তৃতীয় েময়ােদ সরকার গঠন করায় আoয়ামী
লীগ সভাপিত o pধানমntী েশখ হািসনােক aিভনnন জািনেয়েছন যুkরাে র েpিসেডn
েডানাl াm। পররা মntী eেক আবদলু েমােমন kবার যুগাnরেক e তথয্ জািনেয়েছন।

30 িডেসmর aনিু ত eকাদশ সংসদ িনবর্াচেনর পর যুkরাে র পররা  দফতেরর েডপুিট
েsাকসপারসন  রবাটর্  পালািডেনা  eক  িববিৃতেত  বেলন,  িনবর্াচেন  েভাট  েদয়া  েকািট
বাংলােদিশেক aিভনnন জানায় যুkরা । পাশাপািশ 2014 সােলর িনবর্াচন বজর্ েনর পর
eবােরর িনবর্াচেন সব দেলর aংশgহণ ‘iিতবাচক agগিত’ িহেসেব েদখা হেc।

পররা মntী e aিভনnন বাতর্ া pসে  বেলন, সাধারণত মািকর্ ন েpিসেডn েডানাl াm e
ধরেনর িচিঠ িদেয় aিভনnন জানান না। তাi িচিঠ িদেয় e aিভনnন জানােনার ঘটনাটা
িবশাল সmােনর।

eর আেগ pধানমntী েশখ হািসনােক aিভনnন জািনেয়েছন ভারেতর pধানমntী নেরnd েমািদ,
চীেনর েpিসেডn িশ িজনিপং o pধানমntী িল েকিসয়াং, েসৗিদ বাদশাহ o যুবরাজ, iরােনর

  যুগাnর িরেপাটর্
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েpিসেডn, কাতােরর আমীর, লংকার েpিসেডn o pধানমntীসহ িব েনতারা।

eকাদশ  জাতীয়  সংসদ  িনবর্াচেন  িনর ু শ  জয়  িনেয়  টানা  তৃতীয়  o  চতুথর্বােরর  মেতা
বাংলােদেশর pধানমntী হেয়েছন েশখ হািসনা। e িনবর্াচেন 300 সংসদীয় আসেনর মেধয্
288িটেত জয় েপেয়েছ kমতাসীন আoয়ামী লীগ o তার েজাট। eরমেধয্ আoয়ামী লীগi
েপেয়েছ 259িট আসন। aনয্িদেক তােদর pধান pিতপk িবeনিপ o তােদর েজাটস ীরা সব
িমিলেয় আটিট আসেন জয় েপেয়েছ।
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