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াধা  পােব রািহ া সংকট, িত াসহ অিভ  নদীর পািন ব ন
কাশ : ০২ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী শখ হািসনা আগামীকাল বহৃ িতবার সকােল চার িদেনর সরকাির সফের ভারেতর নয়ািদি
যাে ন। তার এই সফের ই দেশর মেধ  ১৮িট চিু ,  সমেঝাতা ারক (এমওইউ) সইেয়র িত
িনেয়েছ  ঢাকা  ও  নয়ািদি র কমকতারা।  যাগােযাগ,  নৗপিরবহন,  িশ ,  সং িৃত,  কািরগির              
সহেযািগতা, বািণজ  ও িবিনেয়াগ, পযটন, তথ  ও যিু সহ িবিভ  খােত এসব চিু  ও এমওইউ সই
হেব।  পাশাপািশ ধানম ীর সফের রািহ া  ত াবাসন  ও িত াসহ অিভ  নদীর পািন  ব ন  িবষেয়
আেলাচনা হেত পাের।

টৈনিতক সূ  জানায়, আগামীকাল সকােল বাংলােদশ িবমােনর একিট িবেশষ াইেট নয়ািদি  যােবন।
এিদন পুের ওয়া  ইেকানিমক ফারাম (ডাি উইএফ)-এর ভারতীয় শাখা ইি ডয়ান ইেকানিমক সািমট
২০১৯-এর ডায়ালেগ অংশ নেবন। পরিদন বার িবকােল সািমেটর সমাপনী পেবও যাগ দেবন। এই
সািমেট  ধানম ী  িবেশষ  কের  িন  আেয়র দশ থেক মধ ম  আেয়র দেশ উ ীতসহ বাংলােদেশর
সা িতক সমেয়র অ গিত ও সমিৃ  তেুল ধরেবন। এর পাশাপািশ িতিন বাংলােদেশর বতমান িজিডিপ

বিৃ  এবং িবগত কেয়ক বছের দেশর অথৈনিতক উ য়েন তার সরকােরর ব াপক সাফেল র কথাও
বলেবন। িতিন ভারেতর নতৃ ানীয় িবিনেয়াগকারীেদর সে  বঠক করেবন এবং বাংলােদেশ তােদর আেরা
িবিনেয়ােগরও  আ ান  জানােবন।  এছাড়া  ভারেতর  িতনিট  চ ার  অব  কমাস  অ া ড  ই ডাি  ও
বাংলােদেশর ব বসায়ী  নতৃবেৃ র সম েয় গিঠত ‘ইি ডয়া বাংলােদশ িবজেনস ফারাম’-এর উে াধনী
অ ােন যাগ দেবন।

কমসিূচ অ যায়ী ৫ অে াবর সকােল নয়ািদি র হায়দরাবাদ হাউেজ ধানম ী শখ হািসনা ও ভারেতর
ধানম ী নের  মািদর মেধ  একা  ও ি পাি ক বঠক হেব। বঠেক রািহ া  সংকেটর সমাধান ও

িত াসহ সব অিভ  নদীর পািন ব ন িনেয় ই ধানম ীর মেধ  িব ািরত আেলাচনা হেত পাের। পের
বাংলােদেশর ধানম ীর  সৗজে  আেয়ািজত  ভারেতর ধানম ীর  মধ া েভােজ  যাগ  দেবন  শখ
হািসনা।  িবকােল  শখ হািসনা  ভারেতর রা পিত  রামনাথ  কািবে র সে  সা াত্  করেবন।  এিদেক
ভারেতর পররা ম ী ড.  এস জয়শ র ঐিদন সকােল বাংলােদেশর ধানম ীর সে  সা াত্ করেবন।
এছাড়া  সফররত িস াপুেরর ডপুিট ধানম ী  হং  েয় কট বার বাংলােদেশর ধানম ীর সে
সা াত্ করেবন। রিববার পুের ভারেতর জাতীয় কংে েসর সভাপিত সািনয়া গা ীর সে  বঠক করেবন

ধানম ী শখ হািসনা।

এছাড়া জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর জীবন ও কম-িভি ক িফচার িফ  তিরর িবিভ  িবষয়
িনেয় আেলাচনার জ  ভারেতর খ াত িচ  পিরচালক াম বেনগাল রিববার ধানম ীর সে  সা াত্
করেবন। বাংলােদশ-ভারত যৗথ েযািজত ব ব রু ওপর িনিমত চলি  মিুজববষ ২০২০-২১ শষ
হওয়ার আেগ মিু  পােব। ভারত সফর শেষ ধানম ী রিববার িবকােল দেশর উে েশ নয়ািদি  ত াগ
করেবন।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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