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রািহ া ই েত বাংলােদশেক ভারেতর সমথন ন  

ঢাকায় নবিন  ভারতীয় হাইকিমশনার িরভা গা লী রািহ া ই েত বাংলােদশেক ভারেতর সমথেনর কথা ন  কেরেছন। 
রিববার স ায় িতিন ধানম ী শখ হািসনার সে  সৗজ  সা াতকােল এসব কথা বেলন। খবর বাসসর।  

িতিন বেলন, ‘১০ ল ািধক রািহ া জনেগা ীর আগমন বাংলােদেশর জ  এক  বাঝা প। আমরা এই ই েত বাংলােদেশর 
পােশ রেয়িছ।’ বঠেকর পের রিববার স ায় ধানম ীর জাতীয় সংসদ ভবন  কাযালেয় সাংবািদকেদর ি িফংকােল ভারেতর 
হাইকিমশনারেক উ ত কের স সিচব ইহসা ল কিরম একথা বেলন। 

ভারেতর হাইকিমশনার বেলন, িব ল সং ক এসব বা ত রািহ ােদর বাংলােদেশ আ য় দান করার এই মহান মানিবক 
ঘটনায় আ জািতক স দায়ও ধানম ী শখ হািসনার য়সী শংসা কেরেছ। বঠেক িরভা গা লী ভারেতর রা পিত এবং 

ধানম ীর েভ া াপন কেরন শখ হািসনােক। এ সময় বাংলােদশেক ভারেতর জ  এক  ণ রা  এবং উ য়ন অংশীদার 
িহেসেবও িতিন বণনা কেরন। ধানম ী শখ হািসনার ন ে  িবগত এক দশেক বাংলােদেশর চমক দ আথসামািজক উ য়েনর 

স  উে খ কের ভারেতর হাইকিমশনার বেলন, বাংলােদশ এই সমেয়র মে  য সকল পিরবতন সািধত হেয়েছ এবং উ য়ন 
ঘেটেছ তােত িতিন অিভ ত। ভারত এবং বাংলােদেশর মে  িব মান সহেযািগতার সে  িতিন বেলন, ‘আমােদর সহেযািগতার 
আরও ন ন েযাগ ি  হেয়েছ।’ ‘ভারত- বাংলােদশ যৗথ কিমশনেক কাযকর করা হেয়েছ’ উে খ কের এই িবষেয় িদ ী তােদর 
সহেযািগতা অ াহত রাখেব,’বেল জানান হাই কিমশনার। ভারত-বাংলােদশ উ য়ন সহেযািগতার সে  িরভা গা লী বেলন, এ 
ধরেনর সহেযািগতার ে  সবসময়ই উভয় পে র জ  এক  উইন উইন পিরি িত িবরাজ কের। বাংলােদেশ নারীর মতায়েনর 
সাফে র য়সী শংসা কের িতিন বেলন, ‘আপনারা এে ে  অ লনীয় সাফ  অজন কেরেছন।’ ই দেশর কােনক িভ র 

সে  হাইকিমশনার বেলন, এই যাগােযাগ ব ার উ য়ন সািধত হেল অথৈনিতক স ি  িনি ত হেব। ধানম ী নবিন  
হাইকিমশনারেক বাংলােদেশ াগত জািনেয় বেলন, িতিন তােক ভারেতর হাইকিমশনার িহেসেব পেয় বই আনি ত। এ সে  
শখ হািসনা তােক আ  কেরন, তার ( ধানম ীর) সরকার হাইকিমশনার িহেসেব দািয়  পালেন তােক সবা করেণ সহেযািগতা 

করেব। ধানম ী বেলন, ভারত সরকার এবং স দেশর জনগণ বাংলেদশেক তার ি  চলাকালীন সময় থেকই সবসময় 
সহেযািগতা কের আসেছ। ভারত এবং বাংলােদশ তােদর ম কার দীঘ সময় ধের চেল আসা সীমা  সম ার সমাধান কেরেছ উে খ 
কের শখ হািসনা বেলন, ‘এ  আমােদর ি কালীন সহেযািগতার মতই এক  উদাহরণ হেয় থাকেব। য়খােন সম া র 
সমাধােন ভারেতর সংসেদ সকল দল একি ত হেয় এেত সমথন  কের।’ এ সে  ভারেতর হাইকিমশনার বেলন, এ  

িতেবশী ই দেশর স েকর ে  এক  মেডল িহেসেব িবেবিচত হেত পাের। স াস এবং জ ীবাদ ে  বাংলােদশ সরকােরর 
িজেরা টলাের  নীিতর উে খ কের ধানম ী বেলন, কারও িব ে  স াসী তৎপরতা চালােত কখনও বাংলােদেশর খ েক বহার 
করেত দয়া হেব না। িবগত এক দশেক দেশর চমক দ উ য়েনর ক অংশ েল ধের শখ হািসনা বেলন, দেশর সামি ক উ য়ন 
সাধনই তার সরকােরর ল ল । ধানম ীর  সিচব মাঃ নিজ র রহমান এবং ঢাকায় ভারেতর উপহাইকিমশনার ড. আদশ 
সায়াইকা এ সময় উপি ত িছেলন। 

 


