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বাংলােদেশর উ িত সবসময়ই ভারেতর জ  আনে র ॥ মািদ 

ভারেতর ধানম ী নের  মািদ বাংলােদেশর আথ-সামািজক উ য়েনর য়সী শংসা কের বেলেছন, বাংলােদেশর উ িত 
সবসময়ই ভারেতর জ  আনে র িবষয় এবং রণার উৎস। িতিন বেলন, ‘বাংলােদেশর উ িত ভারেতর জ  সবসময়ই এক  
আনে র িবষয় তা রেয়েছই উপর  আমােদর জ  রণারও উৎস।’ ভারেতর ধানম ী নের  মািদ সামবার অপরাে  িভিডও 
কনফােরে র মা েম ধানম ী শখ হািসনার সে  একেযােগ ত র দেশর আিথক সহেযািগতায় বাংলােদেশ চার  উ য়ন কে র 
উে াধনকােল দ  ভাষেণ একথা বেলন। খবর বাসসর।  শখ হািসনা গণভবন থেক এবং নের  মািদ নয়ািদ ীর তার কাযালয় 
থেক িভিডও কনফােরে  যাগ দন। ভারত-বাংলােদশ সহেযািগতার স  টেন মািদ বেলন, ‘ ধানম ী শখ হািসনা 

বাংলােদেশর উ য়েনর জ  মহ ণ ল  ি র কেরেছন। ২০২১ সােলর মে  বাংলােদশেক ম ম আেয়র দশ িহেসেব তির করা 
এবং ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলােদশেক উ ত-স  দশ িহেসেব গেড় তালায় ত র পক েক বা ব প িদেত সহায়তা করা 
আমােদর জ  গেবর িবষয়।’ ধানম ী শখ হািসনার সে  এক সে  িমেল িবগত ৫ বছের ভারত-বাংলােদশ স েকর সানািল 
অ ােয়র জ  কাজ করেত পারােক অত  সৗভা জনক আ ািয়ত কের মািদ বেলন, ‘আমার েরা িব াস রেয়েছ িবগত ৫ বছর 
আমােদর জ  যতটা গৗরবজনক িছল, তার চাইেত আগামী ৫ বছের আমােদর ি পাি ক স ক আরও অিধক উ তায় আসীন 
হেব।’ ক েলার মে  রেয়েছ- ভারত থেক দাতলা বাস, একতলা এিস ও নন-এিস বাস এবং াক আমদািন, ভারতীয় আিথক 
অ দােন প চ জলায় (জামাল র, শর র, হিবগ , নামগ  এবং া ণবািড়য়া) ৩৬  কিমউিন  ি িনক াপন, ভারতীয় 
অ দােন বিরশাল িবভােগর িপেরাজ র জলার ভা ািরয়ায় ১১  পািন শাধনাগার াপন এবং সাক  দশস েহ ভারেতর 

াশনাল নেলজ নটওয়াক (এনেকএন) স সারেণর আওতায় বাংলােদেশ উ  নটওয়ােকর স সারেণর আ ািনক উে াধন। 
ভারত এবং বাংলােদেশর ধানম ীগণ একে  ইচ েপ কে র ফলক উে াচন কেরন। পের চার  কে র ওপরই অ ােন 
িভিডও িচ  দিশত হয়। বাংলােদেশর পররা ম ী ড. এেক আ ল মােমন এবং ভারেতর িবেদশ ম ী ষমা রাজ অ ােন 
ব ৃতা কেরন। এ সময় ভারত সফররত বাংলােদেশর সংসদ সদ েদর এক  িতিনিধ দল নের  মািদর িদ ীর কাযালেয় 
উপি ত িছেলন। ভাষেণর েতই মািদ বাংলায় বেলন, ‘আশা কির য, বাংলােদেশর সবাই ভাল আেছন।’ লাওয়ামায় শহীদেদর 

িত বাংলােদেশর ধানম ী সমেবদনা জানােনায় এসময় ত র (েশখ হািসনা) িত ত তা জািনেয় মািদ শখ হািসনা ও নৗকার 
িব ল িবজেয় ত েক নরায় অিভন ন জানান। িতিন বেলন, ‘সব থেম আিম সাধারণ িনবাচেন আপনােক িব ল সমথন দান 
করায় বাংলােদেশর জনগণেক অিভন ন জানাি । সে  িব ল ভাট িনেয় িবজয় অজন করায় ধানম ী শখ হািসনােক আিম 
আ িরক মাবারকবাদ জানাি ।’ এ সময় বাংলােদশেক সংসদ সদ েদর এক  দল স িত ভারেত আগমন করায় তােদরও 
অিভন ন জানান মািদ। মািদ বেলন, ধানম ী শখ হািসনার সে  আমার এ  ষ  িভিডও কনফাের । এতটা সরলতার সে  
এতবার ’ দেশর শীষ ন ে র মে  যাগােযাগ সাধন িনেজ থেকই বেল িদে  আমােদর ’ দেশর স ক কতটা গভীর এবং 
মজ ত। িতিন এ সময় ১৭ মাচ ব ব র জ বািষকী এবং ২৬ মাচ ৪৮তম াধীনতা িদবস উ াপন উপলে  বাংলােদেশর 
জনগণেক েভ া জািনেয় এর মে ই ’ দেশর জনগণ িহ েদর পিব  উৎসব হািল উ াপন করেব উে খ কের ’ দেশর 
জনগণেকই েভ া জানান। ভারেতর ধানম ী বেলন, ব রা ভারত এবং বাংলােদেশর মে  কােনি িভ  জারদার করার িবষেয় 
আিম ধানম ী শখ হািসনার পক েক সব থেক বড় রণা িহেসেব মেন করিছ। আর এজ  আমার বই আন  হে  য, আজ 
আমরা কবল যানবাহন এবং কােনি িভ ই নয় একসে  িমেল ান ি রও পদে প হণ কেরিছ। িতিন বেলন, বাংলােদেশর 
সে  সং  হেয় ভারেতর াশনাল নেলজ নটওয়াক এখন থেক বাংলােদেশর মধাবী এবং গেবষকরাও ভারেতর গেবষকেদর 
সে  িমিলত হেত যাে । যা এক  শি শালী ব েনর ি  করেব। বাংলােদশ সরকােরর  েয় জনগণেক পাবিলক া েপাট 

দান করার েচ ায় ত র সরকােরর বাস এবং াক দান অত  সহায়ক িমকা পালন করেব বেলও িতিন আশা কাশ কেরন। 
িতিন বেলন, পািন িব করণ া  হাজার হাজার বািড়ঘের িব  পািনর িন য়তা িবধান করেব। আর কিমউিন  ি িনেকর 
মা েম এর সে  সং  ায় ই লাখ জনগণ সরাসির উপকারেভাগী হেব। যােদর িনজ বািড়র পােশই া েসবা িমলেব। 

 

 


