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সা ািহক ছিুটর িদেনও গণভবেন বঠক

জনক  ড  ॥ সা ািহক ছুিটর িদেনও কমব  সময় কাটােলন ধানম ী শখ হািসনা। সড়ক পিরবহন, রা  ও
া ম ীসহ ডজনখােনক ম ী- নতার সে  বঠক কের িদকিনেদশনা িদেলন িতিন। শিনবার এই ম ী, িতম ী ও

উপেদ ারা গণভবেন এেল ধানম ী তােদর সে  বঠেক বেসন। সারােদেশ ড রু েকােপর মেধ  া ম ী
জািহদ মােলক ধানম ীর সে  বঠক কেরন। ধানম ী এ সময় ড ু েরর িচিকৎসা ও িতেরােধর সািবক
িবষেয় ম ীেক িদক-িনেদশনা দন। পাশাপািশ দেলর কেয়ক নতােক িনেয় বঠক কেরেছন িতিন। ধানম ীর উপ

স সিচব আশরাফুল আলম খাকন এই তথ  জািনেয়েছন। খবর িবিডিনউেজর।

িতিন  বেলন,  ছুিটর  িদেনও  অত  কমব  সময়  কািটেয়েছন  ধানম ী  শখ  হািসনা।  িতিন  সকাল  ১০টায়
গণভবেনর অিফস কে  আেসন। বলা ৩টা পয  িতিন অিফস কেরন।  এই সময় সড়ক পিরবহন ম ী ও আওয়ামী
লীেগর  সাধারণ  স াদক ওবায় ল কােদর  ধানম ীর  সে  দখা  করেত আেসন।  ঈেদর  এই সমেয়  সড়ক
ব ব াপনার িবষেয় ম ীর কাছ থেক খাজঁ নন ধানম ী এবং ঈেদ ঘরমুেখা মা েষর যা া িনিব  ও সহজ করেত
ম ীেক িনেদশনা দন িতিন। ধানম ীর সে  দখা কেরন ারা ম ী আসা ামান খান কামাল। স িত ভারত
সফর থেক ফরা রা ম ী তার সফেরর িবষেয় ধানম ীেক অবিহত কেরন। এ সময় ধানম ী ঈদ জামাত,
কারবািন যন ভােব স  এবং আইনশৃ লা পিরি িত যন াভািবক থােক স িবষেয় িনেদশনা দন।

গণভবেন ধানম ীর সে  বঠক কেরন তার উপেদ া এইচিট ইমাম, কিৃষম ী আ রু রা াক, তথ ম ী হাছান
মাহমুদ, মিহলা ও িশ  িবষয়ক িতম ী ফিজলাতুে ছা ইি রা এবং িশ া উপম ী মিহবলু হাসান চৗধুরী নওেফল।
এছাড়া আওয়ামী লীেগর ক ীয় নতা সাহারা খাতুন, জাহা ীর কবীর নানক, অসীম মার উিকল মুখ ধানম ীর
সে  বঠক কেরন।

ায়  িতন  স ােহর  সরকারী  সফর  শেষ  বহৃ িতবার  ল ডন  থেক  দেশ  ফেরন  শখ  হািসনা।  ইউেরােপ
বাংলােদেশর দতূেদর িনেয় ২০ জলুাই সখােন একিট সে লেন যাগ দন িতিন। ল ডেন কমনওেয়লথ মহাসিচব
পি িসয়া টল া ড এবং লড আহেমদ অব উই লডন আলাদাভােব ধানম ীর সে  সা াত কেরন। ২২ জলুাই

ল ডেনর একিট হাসপাতােল ধানম ীর বা ঁ চােখ সফল অে াপচার হয়।
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