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ধানম ী aনু ােন েদেশর aথ র্ৈনিতক u য়েন বাসী বাংলােদিশেদর ভূিমকার কথা রণ কেরন eবং িবিভ  গণaে ালেন তােদর 
ভূিমকারo শংসা কেরন। িতিন বাংলােদশেক u ত-সমৃ  গেড় েতালার ে ে  েদেশ বাসীেদর আরo িবিনেয়ােগর oপর 
গুরুতব্ােরাপ কেরন। 

ধানম ী বেলন, েদেশর িশ ায়েন eবং জনগেণর কম র্সং ােনর জ  আমরা েদশ াপী eকশ’ িবেশষ aথ র্ৈনিতক a ল গেড় 
তুলিছ। েদেশর িবিনেয়াগবা ব পিরেবেশর সুেযাগ িনেয় আপনারাo eখােন িবিভ  িমল, ফয্া ির গেড় তুলেত পােরন। িতিন বেলন, 
আমরা দািরে য্র হার আরo কিমেয় আনেত চাi। যােত e েদেশ আর েকu গৃহহীন না থােক, ধার জব্ালায় েযন েকu ক  না পায় 
eবং েকu েযন িবনা িচিকৎসায় মারা না যায়। 

ধানম ী বেলন, েদেশ গণতে র ধারাবািহকতা বজায় থাকােতi েদশ আজ সামেন eিগেয় যাে । গত 41 িডেসমব্েরর সাধারণ 
িনব র্াচেনর স  uে খ কের িতিন বেলন, িনব র্াচেনর িত িবeনিপর aনীহাi তােদর ভরাডুিবর মূল কারণ। িবeনিপ িনব র্াচনেক 

িব  করেত েচেয়িছল আর তাi তারা মেনানয়ন বািণজয্ কেরেছ, eকিট আসেন 6-7 জনেক পয র্  মেনানয়ন িদেয়েছ। 

িবeনিপ-জামায়ােতর দুঃশাসেনর কথা রণ কের সরকার ধান বেলন, 3112 েথেক 3116 সাল পয র্  তােদর aপশাসেন e েদেশ 
স াস o জি বােদর সৃি  হয়। তােদর (িবeনিপ-জামায়াত) েনতারা সীমাহীন দুর্ন িত, aথ র্ পাচার eবং eিতেমর aথ র্ আ সােতর 
সে o যু  িছল। 

eিদেক েদেশ েড জব্েরর াদুভ র্াব স েক র্ ধানম ী বেলন, শাসন ছাড়াo তার দলীয় কম রা পির ার-পির তা aিভযােন aংশ 
িনেয় েড  িতেরােধ মােঠ রেয়েছন। e ছাড়া েদেশ দুেধর মান স িক র্ত গুজেবর u ের ধানম ী বেলন, িবেদেশ e স িক র্ত 
যথাযথ পরী ায় গুজব িভি হীন বেল মািণত হেয়েছ। 

িতিন বেলন, e ধরেনর গুজব স েক র্ আমােদর সতকর্ থাকেত হেব, যােত eর েদেশর u য়ন বাধা  না হয়। 

িবিশ  সাংবািদক কলািম  আবদুল গাফ্ফার েচৗধুরী aনু ােন ব ৃতা কেরন eবং যু রাজয্ আoয়ামী লীেগর সভাপিত সুলতান 
মাহমুদ শিরফ eেত সভাপিততব্ কেরন। আoয়ামী লীেগর ে িসিডয়াম সদ  eবং সােবক বািণজয্ম ী মুহা দ ফারুক খান eবং 
পররা  িতম ী েমা. শাহিরয়ার আলম মে  uপি ত িছেলন। যু রাজয্ আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ƣসয়দ সািজদুর রহমান 
aনু ান স ালনা কেরন। 

aনু ােনর শুরুেত জািতর িপতা ব ব , ব মাতা েবগম ফিজলাতুন েনছা মুিজব eবং 26 আগে র সব শহীেদর রেণ সবাi 
দাঁিড়েয় eক িমিনট নীরবতা পালন কেরন। 

বৃহ িতবার েদেশ িফরেছন ধানম ী : ধানম ীর কায র্ালেয়র eকিট সূ  জািনেয়েছ, বুধবার িবকাল 7টা 31 িমিনেট (ল েনর 
ানীয় সময়) িবমান বাংলােদশ eয়ারলাiে র eকিট িভিভআiিপ াiট ধানম ীেক িনেয় ঢাকার পেথ ল েনর িহথেরা আ জর্ািতক 

িবমানব র তয্াগ করেব। িবমানিট বৃহ িতবার সকােল হযরত শাহজালাল আন জর্ািতক িবমানব ের aবতরেণর কথা রেয়েছ। 

শিনবার িবকােল জাতীয় েশাক িদবস uপলে  ল েন যু রাজয্ আoয়ামী লীগ আেয়ািজত eক নাগিরক সভায় েশখ হািসনা জানান, 
তার বাম েচােখ eকিট aে াপচার করা হেয়েছ eবং e জ  তােক সাবধােন চলােফরা করেত হে । uে খ, 33 জুলাi ল েনর 
eকিট হাসপাতােল ধানম ীর বাম েচােখ eকিট সফল aে াপচার স  হয়। 

iuেরােপর িবিভ  েদেশ িনযু  বাংলােদেশর হাiকিমশনার eবং রা দূতেদর aংশ হেণ ‘দুত সে লেন’ েযাগদান eবং a া  
aনু ােন aংশ হণ করেত ধানম ী 2৯ জুলাi ল ন েপৗঁেছন। 
জরুির 86 ফাiল ছাড় : যু রাজয্ সফররত ধানম ী েশখ হািসনা e পয র্  জরুির 86িট ফাiল ছাড় কেরেছন। ধানম ীর কায র্ালয় 
সূ  জানায়, ধানম ী সব জরুির ফাiল তার কােছ পাঠােনার িনেদ র্শ িদেয়িছেলন। 
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