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াফ িরেপাটার ॥ ইেডন গােডে  বাংলােদশ-ভারত ি েকট দেলর মেধ  থম িদবারাি র ট  ম াচ উে াধন
উপলে  ১২ ঘ ার কলকাতা সফর শেষ দেশ িফেরেছন ধানম ী শখ হািসনা। ানীয় সময় বার রাত ১১টায়
কলকাতার নতািজ ভাষ চ  বাস আ জািতক িবমানব র থেক িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র একিট িবেশষ

াইেট ঢাকার উে েশ রওনা হন ধানম ী। বাংলােদশ সময় রাত ১২টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আ জািতক
িবমানব ের অবতরণ কেরন িতিন। পি মবে র নগর উ য়নম ী ও কলকাতার ময়র িফরহাদ হািকম এবং ভারেত
বাংলােদেশর হাই কিমশনার সয়দ মায়াে ম আলী িবমানব ের ধানম ীেক িবদায় জানান।

বাংলােদশ বা ভারত আেগ কখনও িদবারাি র ট  খেলিন। তাই গালািপ বেলর সে  ই দেশর ি েকটারেদর
মােঠর মাকােবলা এটাই  থম। আর সই মােহ ণিট  রণীয় কের রাখেত এ আেয়াজন কেরেছন ভারেতর
ি েকট বােডর নতুন সভাপিত বাংলার ছেল সৗরভ গা লুী।

ভারত দেলর সােবক এ অিধনায়ক ি েকট এ ােসািসেয়শন অব ব েলরও সভাপিত। কলকাতা টে র সূচনালে
উপি ত থাকেত িতিনই ধানম ী শখ হািসনােক অ েরাধ কেরিছেলন।

থম িদেনর খলা শেষ ইেডন গােডে  ব ল ি েকট আেয়ািজত একিট সাং িৃতক অ ােন যাগ দন ধানম ী
শখ হািসনা। ওই অ ান শেষ ঢাকার উে েশ যা া কেরন িতিন।
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