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বাংলােদেশর  pধানমntী  েশখ
হািসনার  সে  আিল ন  কের
ucিসত ভারেতর জাতীয় কংেgেসর
সাধারণ  সmাদক  িpয়া া  গাnী।
গতকাল  রিববার  কংেgস  সভাপিত
েসািনয়া  গাnীর  েনতৃেt  দলিটর
েনতারা  pধানমntী  েশখ  হািসনার
সে  নয়ািদিlর  েহােটল  তােজ
েসৗজনয্ সাkাt কেরন। আেলাচনার
ফাঁেকi িpয়া া গাnী o েশখ হািসনা
পরsরেক জিড়েয় ধেরন। েসi ছিব
টুiট  কের  িনেজর  ucােসর  কথা
জানান  িpয়া া।  টুiেট  িতিন  বেলন,
‘pধানমntী েশখ হািসনার কাছ েথেক
pতীিkত আিল ন েপলাম। দীঘর্িদন
ধের  তার  সে  আবারo  সাkােতর
জনয্  মিুখেয়  িছলাম।  aপূরণীয়
বয্িkগত        kিত,  ক  সামেল

eিগেয় চলেত তার শিk, িনেজর িব ােস সাহস eবং aধয্বসােয়র সে  লড়াiেয়র কারেণ িতিন সব সময়
আমার কােছ বেড়া aনেুpরণা।’
সাkােত কংেgস েনতােদর মেধয্ uপিsত িছেলন সােবক ভারতীয় pধানমntী মনেমাহন িসং, েজয্  েনতা
আনn শমর্া pমখু। eনিডিটিভর খবের বলা হেয়েছ, uভয় েদেশর িdপkীয় সmকর্  আেরা শিkশালী করেত
কংেgস েনতারা pধানমntী েশখ হািসনার সে  আেলাচনা কেরেছন।
pধানমntী  েশখ  হািসনার  েpস  সিচব  iহসানলু  কিরম  সাংবািদকেদর  িbিফংকােল  বেলন,  ৈবঠেক  েশখ
হািসনা o েসািনয়া গাnী তােদর পুেরােনা িদেনর কথা sরণ কেরন। ৈবঠককােল েশখ হািসনা 1971 সােল
মিুkযুেdর  সময়  ভারেতর  aবদােনর  কথা  sরণ  কেরন।  pধানমntী  বাংলােদশ  সফেরর  জনয্  েসািনয়া
গাnীেক আমntণ জানান। রাজনীিতেত েযাগদােনর জনয্ pধানমntী িpয়া ােক aিভনnন জানান।
পররা মntী ড. e েক আbুল েমােমন, পররা  pিতমntী েমা. শাহিরয়ার আলম, েশখ েহলাল uিdন eমিপ,
pধানমntীর মখুয্ সিচব েমা. নিজবরু রহমান e  সময়  uপিsত িছেলন। চার িদেনর ভারত সফর েশেষ
গতকাল েদেশ েফেরন pধানমntী েশখ হািসনা।
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