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ধানম ী শখ হািসনা কলে ােত বামা িবে ারেণ িনহত জায়ান চৗধরুীর পিরবােরর িত সা না জানােত
বধুবার তার নানা আওয়ামী লীগ িসিডয়াম সদ  শখ ফজললু কিরম সিলেমর রাজধানীর বনানীর
বাসায়  যান।  ধানম ী  বলা  ২টা  ৪৫ িমিনেট  জায়ান  চৗধরুীর নানা  এবং  তার ফপুােতা  ভাই  শখ
সিলেমর বনানীর বাসায় যান।

শখ হািসনা এই বাসায় এক ঘ ারও বিশ সময় অিতবািহত কের শাকস  পিরবারেক সা না দন। এ
সময় সখােন এক দয়িবদারক দেৃ র অবতারণা হয়। ধানম ী আট বছর বয়সী িনহত জায়ান চৗধরুীর
আ ার মাগেফরাত কামনা কের দায়া কেরন। উ রার একিট েুলর ২য় ণীর ছা  জায়ান, মিশউল হক
চৗধরুী ও শখ সািনয়া দ িতর ছেল।

ীলংকার রাজধানী  কলে ােত  রাববােরর স াসী  হামলায় মিশউল হক চৗধরুীরও বামার ি টােরর
আঘােত িকডিন ও িলভাের তর জখম া  হন। মিশউল দ িত তােদর ই স ানেক িনেয় ছুিট কাটােত

ীলংকায় যান। হােটেল বামা িবে ারেণর সময় শখ সািনয়া তার ছাট ছেলসহ হােটল েম অব ান
করিছেলন। ীলংকার িবিভ  িগজা ও হােটেল িসিরজ বামা িবে ারেণর ঘটনায় বধুবার পয  ৩৫৯ জন
িনহত ও ৫শ’ জেনর মেতা আহত হেয়েছন।
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হািমদা খানেমর মরেদহ দখেত বাসায় ধানম ী : এিদেক ধানম ী শখ হািসনা সকােল শখ কিবর
হােসেনর বান  হািমদা  খানম  রা র মরেদহ দখেত রাজধানীেত  তােদর লালমািটয়ার বাসায়  যান।
ধানম ী সখােন পিরবােরর সদ েদর সে  িকছু সময় অিতবািহত কেরন।

হািমদা খানম স েক শখ হািসনার ফফুু। হািমদা খানম রা র ইে কােল ধানম ী গভীর শাক ও ঃখ
কাশ কেরেছন। ধানম ী মর মার েহর মাগেফরাত কামনা কেরন এবং তার শাকস  পিরবােরর

সদ েদর িত সমেবদনা জানান।
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