
বাংলাবা ায় হেব আধুিনক ইিমে শন ক
ঢাকা গ াংটক িবমান চালরু াব

িশিল িড়র কােছ বাংলাবা ায় আধিুনক ইিমে শন ক  িনমাণ করেছ বাংলােদশ। ভারেত িনযু  বাংলােদশ
হাইকিমশনার সয়দ মায়াে ম আলী গত রিববার িসিকেমর রাজ পাল গ া সােদর সে  বঠেক এই তথ
িদেয়  বেলন,  ঢাকা-বাগেডাগরা  ও গ াংটক-ঢাকা  িবমান  সািভস চালু  হেল মা ষ  উপকৃত হেব। িসিকেমর
মুখ ম ী এেত সহমত পাষণ কেরন বেল সরকাির িববৃিতেত বলা হয়। এই সমেয় িদি র িমশেনর িমিন ার
(রাজৈনিতক) জািহ ল ইসলাম িছেলন। ঘেরায়া  আেলাচনায়  হাইকিমশনার আলী  এও বেলন,  বাংলােদশ
থেক  ভারেত  যত  পযটক  আেসন  তার  প াশ  শতাংশ  আেসন  িচিকৎসার  জ ।  তাছাড়া  িসিকেমও

বাংলােদিশ পযটেকর সংখ া  বাড়েছ। স িত ভারত সরকার বাংলােদিশ পযটকেদর জ  িসিকেম মেণর
িনেষধা া  িশিথল কেরেছন। িসিকম সরকােরর িববৃিতেত বলা  হেয়েছ রাজভবেনর বঠেক হাই কিমশনার
িসিকম থেক বাংলােদেশর িবমান পিরেষবা চালু করার িবষেয় আ হ কাশ কেরন। িতিন বেলন, িসিকেমর
সে  ঢাকার িবমান সংেযাগ ািপত হেল পযটকেদর সংখ া  বাড়েব এবং যারা  িচিকৎসার জ  উ রবে
আেসন  তােদরও িবধা  হেব।  লব েরর  েযাগ- িবধা  বাড়ােনার  িবষেয়  বাংলােদশ সরকার  উেদ াগ
িনেয়েছ। িতিন আশা কাশ কেরন ভুটান-বাংলােদশ-ভারত- নপাল মাটরযান চুি  বা বায়ন হেল এ পেথ
যাগােযাগ আরও বাড়েব। ভিব েত বাংলােদশ জব পণ , খাদ  ি য়াকরণ পণ , ব  ও পযটেনও বািণজ

করেত পারেব। এেত িসিকম উে খেযাগ  ভূিমকা পালন করেব। িসিকেমর মুখ ম ী িপএস গােলর সে ও এ
িবষেয় আেলাচনা হয়। আেলাচনায় উেঠ আেস িশিল িড়র কােছ একিট িভসা অ েমাদন ক  গেড় তালার
িবষয়। এেত বাংলােদেশর উ রবে র বািস ােদর পে  সহেজই িশিল িড়, দািজিলং ও গ াংটক আসা শ
হেব। ভারত সরকার িসিকম ছাড়াও  অ ণাচল ও লাদােখ পযটকেদর যাওয়ার িবষয়িট িশিথল কেরেছ।
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িসিকেমর মুখ ম ী িনেজই বাগেডাগরা-ঢাকা িবমান সািভস চালু করার কথা বেলন। বাংলাবা া ও ফলুবািড়
থেক িশিল িড় হেয় সড়ক চার লন করা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। ৪ লন সড়ক হেল বাংলােদশ থেক

গািড় িনেয় সরাসির গ াংটক আসা যােব। িসিকেমর মুখ ম ী াব দন বাংলােদশ-িসিকম যৗথভােব তীথ
 পযটন ও নসিগক ান দশেনর উেদ াগ িনেত পাের। তার মেত ধানম ী নের  মািদ ‘ িতেবশী

থম’ নীিতেত  দন। তােত অদূর ভিব েত এই যৗথ উেদ াগ স ব হেব।
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