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জনক  ড  ॥ ধানম ী ও আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনা বেলেছন, আমরা আসেলই সংসেদ শি শালী
িবেরাধী দল চেয়িছলাম। গত িনবাচেন িবএনিপর পিরণিতর জ  তারাই দায়ী। তারা িতনশ’ আসেন ছয়শ’র বিশ
দলীয় াথী বািনেয় মেনানয়ন বািণজ  কেরেছ। ল ডন সময় বধুবার রােত স াল ল ডেনর তাজ হােটেল যু রাজ
আওয়ামী লীেগর িসিনয়র নতারা ধানম ীর সে  দখা করেত গেল িতিন এসব কথা বেলন। খবর ওেয়বসাইেটর।

ধানম ীেক যু রাজ  আওয়ামী লীগ নতােদর প  থেক েভ া জানােনা হয়। বধুবার বাংলােদশ সময় সকাল
সময় ৯টা ১৫ িমিনেট ধানম ী ল ডেনর উে েশ ঢাকা ত াগ কেরন। ল ডন সময় বধুবার ানীয় সময় ৩টা ৫৫
িমিনেট তােক বহনকারী বাংলােদশ িবমােনর িবেশষ াইটিট ল ডেনর িহে া িবমানব ের এেস পৗছঁায়। যু রােজ
িনযু  বাংলােদেশর হাইকিমশনার সাইদা মনুা তাসিনমসহ হাইকিমশেনর কমকতারা  িবমানব ের ধানম ীেক

াগত জানান। এ সফের ধানম ীর সফর স ী িহেসেব রেয়েছন বসরকারী িশ  ও িবিনেয়াগ উপেদ া সালমান
এফ রহমান। পররা ম ী ড. এ ক আব ল মােমন বধুবার ল ডন পৗেঁছেছন। যু রাজ  আওয়ামী লীেগর সাধারণ
স াদক সয়দ সািজ র রহমান ফা ক জানান, দেলর নতােদর মিুজববষ পালেন আ িরকভােব কাজ করার আ ান
জািনেয়েছন ধানম ী। বাসী বাংলােদশী জে র মেধ  ব ব রু সং ামী জীবন ও আদশ পৗেঁছ িদেতও বাসী
নতােদর তািগদ দন ধানম ী। যু রাজ  আওয়ামী লীগ সভাপিত লতান মাহমদু শরীফ ও সাধারণ স াদক
সয়দ সািজ র রহমান ফা েকর নতেৃ  এ সময় যু রাজ  আওয়ামী লীগ নতৃবৃ  ধানম ীেক ফুেলর েভ া

জানান। যু রাজ  আওয়ামী লীগ নতা হরমজু আলী, আেনায়া ামান চৗধুরী, এম এ রিহমসহ অেনেকই এ সময়
উপি ত িছেলন।
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