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ীলংকায় হামলা

দেলর নতাকমীেদর সতক থাকেত বলেলন
ধানম ী

কাশ : ২৪ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ীলংকায় িসিরজ বামা হামলার ঘটনার পের দেলর নতাকমীেদর সত ক থাকেত বেলেছন আওয়ামী লীগ
সভাপিত ধানম ী  শখ হািসনা।  ম লবার স ায়  ধানম ী  শখ হািসনা  দেশ ফরার পর দেলর
ক ীয়  নতারা  তার সরকাির  বাসভবন গণভবেন  দখা  করেত  গেল িতিন  বেলন,  অপিরিচত  কউ

আশপােশ  থাকেল  তােক  মিনটিরং  করেত  হেব।  যিদ  কাউেক  সে হভাজন  মেন  হয়  তাহেল  তােক
আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর কােছ ধিরেয় িদেত হেব। গণভবেন উপি ত একািধক সূ  এ তথ  িনি ত
কেরেছ।

সূ  জানায়, ধানম ী শখ হািসনা নতােদর উে েশ বেলন, সারািবে  এখন একটা অি রতা িবরাজ
করেছ।  সবেশষ  ীলংকায়  ঘণৃ তম  ঘটনা  ঘেটেছ।  বাংলােদেশও  জি বাদ  মাথা  চাড়া  িদেয়  উঠেত
চেয়িছল। িক  বাংলােদেশর আইনশৃ লা র াকারী বািহনী িবচ ণতার সে  তা মাকােবলা কেরেছ।
দশ থেক জি বাদ িনরসন কেরেছ। তবওু সবার সতক থাকার েয়াজন রেয়েছ।

এর আেগ েনইেত িতন িদেনর সরকাির সফর শেষ িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র একিট িভিভআইিপ
াইেট ম লবার স া ৭টা  ২৫ িমিনেট ঢাকার হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের অবতরণ

কেরন ধানম ী। িবমানব ের ধানম ীেক াগত জানােত যান আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ
শখ ফজললু কিরম সিলম। এ সময় ধানম ী তােক সা না দন। পের সখান থেক ধানম ীর সে ই

গণভবেন যান শখ সিলম।

এ সময় গণভবেন অ েদর মেধ  আরও উপি ত িছেলন আওয়ামী লীেগর যু -সাধারণ স াদক জাহা ীর
কিবর  নানক,  সাংগঠিনক  স াদক  িবএম  মাজাে ল  হক,  এেকএম  এনামলু  হক  শামীম,  াণ  ও
সমাজকল াণ স াদক িজত রায় ন ী, ক ীয় সদ  এসএম কামাল হােসন, িমজা আজম, ইকবাল
হােসন অপু মখু। এ ছাড়াও দেলর সহেযাগী সংগঠেনর নতাকমীরা এ সময় উপি ত িছেলন।

  যগুা র িরেপাট
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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