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সীমান্ত চেঁষা আগরিলা বিমানিন্দর সমপ্রসারণে িাাংলাণিণশর কাণে জবম চেণে ভারণির অনুণরাধ খবিণে চিখণে ঢাকা। এক িের 

আণগ আসা ওই প্রস্তাি প্রণে এখণনা সরকার চূড়ান্ত বসদ্ধান্ত চনেবন। িণি প্রস্তািটির বিষণে ঢাকা ‘চনবিিােক’ নে এমনটি আভাস 

বিণেণেন কম বকিবারা। িারা িলণেন, সরকাণরর নীবি-বনধ বারেী মহণলর চিবশর ভাণগর মি হণে- প্রস্তািটির বিবভন্ন বিক আণরা 

ভাণলাভাণি খবিণে চিখা এিাং আরও সমে চনো। নীবি বনধ বারকরা োইণেন সাংবিষ্টরা বনিঃশণে প্রস্তািটির ভূ-রাজননবিক এিাং 

অর্ বননবিক বিক খবিণে চিখুক। বিবির িরণে অিশ্য বিপক্ষীে নানা চোরাণম বিষেটি বনেবমিভাণি উত্থাপন করা হণে। এ বনণে 

ঢাকার মিামি পাওোর চেষ্টাও রণেণে প্রবিণিশী চিশটির। িাাংলাণিণশর বিণিশনীবি িাস্তিােণনর সণে যুক্ত িাবেত্বশীল প্রবিবনবধরা 

মানিজবমণনর সণে অনানুষ্ঠাবনক আলাণপ প্রস্তািটির নানামুবখ জটিলিা এিাং এ বনণে এক ধরণের অস্ববস্ত র্াকার কর্া স্বীকার 

করণেন।  

িণলন, ‘আমাণির মণে এ বনণে এক িো আণলােনা হণেণে। চসখাণন চিশ বকছু বিষে এণসণে। 

 

যার মণে প্রিলভাণি এণসণে- ঘবনষ্ট প্রবিণিশী এিাং দুবি বণনর িন্ধু ভারণির ওই প্রস্তািটি একিাণকে উবড়ণে না চিো। আিার চিণশর 

স্বাি বণভৌমণত্বর সণে সাংঘবষ বক চকান বকছু যাণি না আণস চসটিও বনবিি করা। একই সণে প্রস্তািটির বিষণে িাাংলাণিশ ইবিিােক 

হণল এর রাজননবিক এিাং কূটননবিক প্রবিবিো কী হে- চস বিষণে সরকার ির্া রাষ্ট্রণক ভািণি হণে।’ বিবির প্রস্তাি বিষণে 

প্রার্বমক আণলােনাে চিশ বকছু প্রে এণসণে জাবনণে িাবেত্বশীল এক প্রবিবনবধ িণলন, প্রর্মি একটি চিণশর বিমানিন্দণরর রানওণে 

সমপ্রসারণের মি স্পশ বকাির এিাং স্থােী কাঠাণমা বনম বাণে অন্য চিণশর জবমর ব্যিহাণরর প্রস্তাি কিটা যুবক্তসেি? এ প্রে আসণে 

সেি কারণেই। িাোড়া বনণজণির বিশাল জবম র্াকার পরও চকন এমন প্রস্তাি? বিিীে বিষে হণে- এর সণে উভণের বনরাপত্তার 

প্রে জবড়ি।  

 

িন্ধুণত্বর খাবিণর যবি িাাংলাণিশ জবম ব্যিহাণরর অনুমবি বিণেও চিে, িাহণল ওই জবমর উপর কার কিটা বনেন্ত্রে র্াকণি, চসটি ই-

িা বনধ বাবরি হণি বকভাণি? বনরাপত্তার প্রেটিও রণেণে। চূড়ান্ত বসদ্ধান্ত চনোর আণগ এমন নানা বিষে বিণিেনাে চনোর প্রণোজন 

রণেণে িণলও মিামি আণস। ওই প্রবিবনবধ িণলন, যুবক্ত-িকব, আণলােনা-পয বাণলােনাে অণনক বকছুই এণসণে। ইউণরাপীে 

ইউবনেণনর সিস্য না হণেও ফ্রাণের সণে সুইজারল্যাণের (ণজণনভা) বিমানিন্দর ভাগাভাবগর বিষেটি ইবিিােক উিাহরে বহসাণি 

সামণন আনণেন চকউ চকউ। িাণির মণি, ‘িন্ধুণত্ব’র মি ভারণির সণে ‘বিমানিন্দণরর সুবিধা’র ভাগাভাবগ হণি পাণর। রানওণের 

িাবি ও বকছু স্থাপনার জন্য কণেক একর জবম ব্যিহার করণি োে ভারি। এখন এটি ভাড়া, িন্ধক নাকী বিবনমে হণি চসটি 

বিণিেনার করা চযণি পাণর। সীমান্ত লাণগাো িাাংলাণিণশর ব্রাম্মেিাবড়ো, কুবমিাসহ ওই অঞ্চণলর চলাকজন আগরিলা চর্ণক 

সরাসবর আন্তজবাবিক ফ্লাইট ধরণি পাণরন- এ বনণে ভারণির সণে চস্পশাল অোণরঞ্জণমন্টও হণি পাণর। নানা যুবক্ত, পাল্টাযুবক্ত 

রণেণে জাবনণে সরকাণরর পররাষ্ট্রনীবি-চকৌশল িাস্তিােনকারী প্রবিবনবধরা িলণেন, ‘সুবেন্তা’ আর ‘সবিো’ে অণনক বকছুই সম্ভি। 

িাাংলাণিশ-ভারি সম্পণকবর চক্ষণেও এটা জরুবর। িণি বিণিেে বিষে হণে- এমন স্পশ বকাির বিষণে িাাংলাণিশ এখনই বিবির সণে 



‘আণলােনা’ে যাওোর রাজননবিক ঝুবক চনণি বক না?  

 

উণিখ্য, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জমান খান কামাল বুধিার চর্ণক বিবি সের শুরু কণরণেন। চসই সেণর ভারণির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবমি শাহ’র 

সণে িার গুরুত্বপূে ব বিঠক হওোর সূবে রণেণে। ওই সেরণক সামণন চরণখ গি সপ্তাণহ ঢাকাে বিবভন্ন কম বকিবাণক উদ্ধৃি কণর 

আগরিলা বিমানিন্দর সমপ্রসারণে িাাংলাণিণশর কাণে ভারণির জবম োওোর খির োউর হে। খিণর প্রকাশ- কলকািা ও গুোহাটি 

চর্ণক আগরিলা বিমানিন্দণর আকাশযানগুণলার উড্ডেন ও অিিরণের জন্য িাাংলাণিণশর আকাশসীমা ব্যিহাণরর প্রণোজন হে 

ভারণির। িাোড়া রানওণেটিও িাড়াণনা জরুবর আন্তজবাবিক ফ্লাইট ওঠানামার জন্য, েণল চসটিও  িাাংলাণিশ সীমাণন্তর বিণকই 

িাড়াণি োে ভারি। বিবি সি বপ্রর্ম িাাংলাণিবশ কম বকিবাণির কাণে বিমানিন্দরটি সমপ্রসারণের প্রস্তাি কণর, যা বনণে গি িেণরর 

জুলাইণি ভারণির িৎকালীন স্বরাষ্ট্র ও িিবমান প্রবিরক্ষামন্ত্রী রাজনার্ বসাংণের িাাংলাণিশ সেরকাণল আণলােনাও হে। পণর ওই 

প্রস্তাণির বিস্তাবরি বলবখি আকাণর পাঠাে বিবি। প্রকাবশি বরণপাণট ব পররাষ্ট্র সবেি চমা. শহীদুল হকণক উিৃি কণর িলা হে সবেি 

িণলণেন, বিবি ওই প্রস্তাি বিণিেনার সণে অণনকগুণলা মন্ত্রোলে যুক্ত। িারা এ ব্যাপাণর ‘ইবিিােক মণনাভাি’ বনণেই আণলােনা 

করণেন।  

 


