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ভারেতর  পররা মntী  eস
জয়শ র  বেলেছন,
বাংলােদশ  o  ভারেতর
মেধয্কার
aংশীদািরtমলূক  সmকর্
দিkণ  eিশয়া  েতা  বেটi
সারািবে র  জনয্
সিতয্কােরর েরাল মেডল।
দiু pিতেবশী েদশ eকসে
কাজ  করেল  aংশীদািরt
েকান  পযর্ােয়  েপৗঁেছ
বাংলােদশ  o  ভারত  তার
uদাহরণ।
গতকাল ম লবার রা ীয়
aিতিথ  ভবন  যমুনায়
পররা মntী  ড.  e  েক
আbুল  েমােমেনর  সে
ৈবঠক  েশেষ
সাংবািদকেদর  সে  িতিন

e  কথা  বেলন।  e  সময়  িতিন  িতsাসহ  aিভn  নদীর  পািন  ব ন,  িনরাপtা,  েরািহ া  pতয্াবাসন  o
সংকেটর সমাধান, আসােমর নাগিরকপি , বািণজয্ o িবিনেয়াগ eবং jালািন সহেযািগতাসহ দiু েদেশর
িdপািkক িবিভn iসুয্েত কথা বেলন। তেব কা ীর সংকট িনেয় িতিন েকােনা মnবয্ করেত রািজ হনিন।
পররা মntী েমােমন আেলাচনােক u  o ফলpসূ uেlখ কের সেnাষ pকাশ কেরন।
ভারেতর  পররা মntী  জয়শ র  o  বাংলােদেশর  পররা মntী  ড.  েমােমন  eক  ঘ ারo  েবিশ  সময়  ধের
আেলাচনা কেরন। eরপর তারা সাংবািদকেদর মেুখামিুখ হন। িতsা নদীর পািন ব ন িনেয় eক pে র
জবােব জয়শ র বেলন, বাংলােদেশর জনয্ পািন খুবi ‘ tপূণর্ eকিট িবষয়’। িতsাসহ 54িট aিভn
নদীর সমসয্া সমাধােন ভারত বdপিরকর। e বয্াপাের ভারেতর aবsােন েকােনা পিরবতর্ ন হয়িন। aিভn
নদীর পািন ব েনর েkেt দiু পki লাভবান হয়, eমন eকিট ফমুর্লা েবর করার জনয্ সmত হেয়েছ দiু
েদশ।
সীমাn  লােগায়া  ভারতীয়  রাজয্  আসােম  নাগিরকপি  (নয্াশনাল  েরিজsার  aব  িসিটেজn-eনআরিস)
িনেয়o বাংলােদেশ uেdগ রেয়েছ। েযভােব ঐ তািলকা করা হেc তােত আসােমর 40 লােখর েবিশ বািসnা

  িবেশষ pিতিনিধ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

নাগিরকt েথেক বি ত হেত পাের eবং তােদর aৈবধ ‘বাংলােদিশ’ িহেসেব িচিhত কের ভারত েথেক েবর
কের েদoয়া হেত পাের বেল েদশিটর িবিভn গণমাধয্েমর খবের pায়i বলা হেc। e িবষেয় িবsািরত িকছু
বলেত রািজ হনিন জয়শ র। িতিন বেলন, eটা eকাni ভারেতর aভয্nরীণ িবষয়।
েরািহ া  সংকেটর  সমাধােনর  িবষেয়  িতিন  বেলন,  ভারত,  বাংলােদশ  eবং  িময়ানমােরর  sােথর্i  dত,
িনরাপদ o েটকসi pতয্াবাসন জ ির। ভারত বাংলােদেশ আ য় েনoয়া েরািহ ােদর মানিবক সহায়তা
িদেc uেlখ কের িতিন বেলন, আগামীেত আেরা সহায়তা েদoয়া হেব। িনরাপtা iসুয্েত জয়শ র বেলন,
আমরা e িনেয় আেলাচনা কেরিছ eবং িনরাপtা িবষেয় সহেযািগতা বাড়েল সntাসী েগা ী েলােক দমন
করা  সহজ  হেব।  aপরাধ,  চরমপnা  o  সntাসী  েগা ী েলার  িব েd  unত  aংশীদািরt  দiু  েদেশর
জনগেণর জনয্ িনরাপtার েkেt সরাসির uপকার বেয় আনেব।
বািণজয্  িনেয়  জয়শ র  বেলন,  বাংলােদেশর  aথর্নীিত  িবকিশত  o  পিরপk  হoয়ায়  তারা  aথর্ৈনিতক
aংশীদািরেtর  পরবতর্ী  sের  েপৗঁছােত  psত।  jালািন  খােত  সহেযািগতার  িবষেয়  জয়শ র  বেলন,
আমােদর  মেধয্  aেনক  সরকাির  o  েবসরকাির  খাত  িনেয়  আেলাচনা  চলেছ।  আমরা  আেরা  আেলাচনা
করব। কােনিkিভিটর িবষেয় িতিন বেলন, আমরা সmকর্  বৃিdর মাধয্েম ei সmাবনােক বাsেব পিরণত
করেত চাi।
পররা  pিতমntী  শাহিরয়ার  আলম,  ভারেত  বাংলােদেশর  হাiকিমশনার  ৈসয়দ  েমায়ােjম  আলীসহ
ঊ র্তন কমর্কতর্ ারা uপিsত িছেলন। aনয্িদেক ভারেতর পেk বাংলােদেশ েদশিটর হাiকিমশনার রীভা
গা িুল দাসসহ aনয্ কমর্কতর্ ারা uপিsত িছেলন। 
pস ত,  সাmpিতক  বছর েলােত  দiু  েদেশর  সmকর্  মজবতু  হেয়েছ।  e  বnুtপূণর্  o  aংশীদািরtমলূক
সmকর্ েক আেরা eিগেয় িনেত চায় দiু েদেশর শীষর্ েনতৃt। গত eক দশেক দiু েদেশর মেধয্ শতািধক চুিk
হেয়েছ। সমুdসীমা িবেরাধ িন িt o িছটমহল িনেয় ব িদেনর সমসয্ারo সমাধান কেরেছ দiু েদশ। 
ব বnুর pিত জয়শ েরর dা িনেবদন

জািতর িপতা ব বnু েশখ মিুজবুর রহমােনর pিতকৃিতেত গতকাল সকােল dা িনেবদন কেরন ভারেতর
পররা মntী  জয়শ র।  ধানমিn  32  নmের  ব বnু  sৃিত  জাদঘুের  পু sবক  aপর্ণ  কেরন।  েসখােন
পররা  pিতমntী েমা. শাহিরয়ার আলম তােক sাগত জানান। e সময় জাদঘুেরর pধান িনবর্াহী মা রা
েহােসন uপিsত িছেলন।
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