
   
ভারত েদেব শািn পুরsার

সংবধর্নার psাব নাকচ pধানমntীর

জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর 74তম aিধেবশেন েযাগদান েশেষ যুkরা  েথেক গতকাল েদেশ িফেরেছন
pধানমntী েশখ হািসনা। আগামীকাল িতিন চার িদেনর সফের ভারত যােcন। িনuiয়কর্  েথেক pধানমntী o
তাঁর সফরস ীেদর িনেয় িবমান বাংলােদশ eয়ারলাiনেসর িভিভআiিপ াiট (িবিজ-128) েভার 5টা 50
িমিনেট হযরত শাহজালাল আnজর্ ািতক িবমানবnের aবতরণ কের। e সময় মিুkযুd িবষয়কমntী আ ক ম
েমাজােmল হক, সড়ক পিরবহন o েসতুমntী oবায়দলু কােদর, যুব o kীড়া pিতমntী েমা. জািহদ আহসান
রােসল, মৎসয্ o pািণসmদ  pিতমntী েমা. আশরাফ আলী খান খস , েবসামিরক িবমান চলাচল o পযর্টন
pিতমntী েমা. মাহবুব আলী, মিntপিরষদ সিচব েমাহাmদ  শিফuল আলম, pধানমntীর মখুয্ সিচব নিজবরু
রহমান, েবসামিরক িবমান o পযর্টন সিচব েমা. মিুহবুল হক eবং পদs েবসামিরক o সামিরক কমর্কতর্ ারা
িবমানবnের pধানমntীেক sাগত জানান। মntীেদর পk েথেক সড়ক পিরবহন o েসতুমntী oবায়দলু কােদর o
সরকাির কমর্কতর্ ােদর পেk pধানমntীর মখুয্ সিচব নিজবরু রহমান pধানমntীেক ফুল িদেয় েভcা জানান।
oi  সময়  uপিsত  িছেলন  eরকম  দজুন  মntী  জানান,  e  সময়  আoয়ামী  লীগ  সাধারণ  সmাদক  oবায়দলু
কােদর  eবার  জািতসংেঘ  দিুট  মযর্াদাপূণর্  আnজর্ ািতক  পুরsার  পাoয়ায়  দলীয়  pধানেক  দেলর  পk  েথেক
গণসংবধর্না িদেত চান। জবােব আoয়ামী লীগ সভােনtী বেলন, ‘কীেসর সংবধর্না? আিম মানেুষর জনয্ কাজ
কির।  েকােনা  সংবধর্নার  দরকার  নাi।’  uেlখয্,  eবার  জািতসংেঘর্  সাধারণ  aিধেবশেন  যুবকেদর  দkতা
unয়ন  eবং  িটকাদান  কমর্সূিচেত  বংলােদেশর  বয্াপক  সাফেলয্র  sীকৃিত  িহেসেব  যথাkেম  iuিনেসেফর
‘চয্ািmয়ন aব িsল েডেভলপেমn ফর iয়ুথ’ o িজeিভআi-eর ‘ভয্াকিসন িহেরা’ পুরsার পান pধানমntী।
িবমানবnর েথেক pধানমntী েশখ হািসনা সরাসির গণভবেন যান। e সময় গণভবেন pধানমntীেক দেলর
েনতারা eবং সহেযাগী সংগঠেনর েনতারা aিভনnন জানান।
ভারত েদেব শািn পুরsার, 10 চুিkর psিত : eিদেক েশখ হািসনােক ‘শািn পুরsার’ েদেব ভারত। ভারেতর
মযর্াদাপূণর্  গেবষণা  সংsা  eিশয়ািটক  েসাসাiিট  e  পুরsার  েদেব।  oi  aনু ােন  pধানমntী  নেরnd  েমািদ
uপিsত থাকেত পােরন। ei pথম ভারত েকােনা িবেদিশ রা pধানেক শািn পুরsার িদেc। e ছাড়া গত
রােত ভারেতর পররা  মntণালয় pধানমntী েশখ হািসনার ভারত সফেরর কথা েঘাষণা কেরেছ। বলা হেয়েছ,
দiু pধানমntী হায়দরাবাদ হাuস েথেক িভিডo কনফােরেnর মাধয্েম কেয়কিট pকl uেdাধন করেবন। তার
মেধয্ ভারত-বাংলােদশ িডেজল পাiপলাiন রেয়েছ। েশখ হািসনার নয়ািদিl সফের দiু েদেশর মেধয্ 10িট চুিk
o সমেঝাতা sারক sাkেরর চূড়াn psিত িনেc বাংলােদশ o ভারত। iিতমেধয্i আট চুিkর িবষেয় দiু েদশ
eকমত হেয়েছ। বািক দেুটার িবষেয় েশষ মুহূেতর্ র িসdাn হেব দiু pধানমntীর আনু ািনক ৈবঠেক। শিনবার
নয়ািদিlর হায়dাবাদ হাuেস ei ৈবঠেকর পরi েযাগােযাগ, সংsৃিত, কািরগির সহেযািগতা, কৃিষ, বািণজয্ o
িবিনেয়াগ খােত eসব চুিk o সমেঝাতা sারক sাkর হেব। আগামীকাল বহৃsিতবার pধানমntী চার িদেনর
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e  সফর   করেবন।  সফরসূিচ  aনুসাের,  oয়াlর্  iেকানিমক  েফারাম  (ডিbuieফ)-eর  ভারতীয়  শাখা
iিnয়ান iেকানিমক েফারাম-2019-e েযাগ িদেত pধানমntী েশখ হািসনা আগামীকাল 3 aেkাবর সকােল
চার িদেনর সফের নয়ািদিl েপৗঁছেবন। oi েফারােম pধানমntী িবেশষ কের িনm আেয়র েদশ েথেক মধয্ম
আেয়র েদেশ unীতসহ বাংলােদেশর সাmpিতক সমেয়র agগিত o সমৃিd তুেল ধরেবন। eর পাশাপািশ িতিন
বাংলােদেশর বতর্ মান িজিডিপ pবৃিd eবং িবগত কেয়ক বছের েদেশর aথর্ৈনিতক unয়েন তাঁর সরকােরর
বয্াপক  সাফেলয্র  কথাo  uেlখ  করেবন।  িতিন  ভারেতর  বড়  বড়  িবিনেয়াগকারীেদর  বাংলােদেশ  আরo
িবিনেয়ােগরo আhান জানােবন। েশখ হািসনা বৃহsিতবার বাংলােদেশর হাiকিমশন আেয়ািজত সংবধর্না o
ৈনশেভােজ েযাগ েদেবন। e ছাড়া িতিন ভারেতর িতনিট েচmার aব কমাসর্ aয্াn ekেচ  েনতােদর সে
kবার  েযৗথভােব  ৈবঠক  o  মতিবিনময়  করেবন।  ভারেতর  pধানমntীর  সে  ৈবঠক  হেব  শিনবার েবলা

সােড় 11টা েথেক েবলা 1টা পযর্n ঐিতহািসক হায়দরাবাদ হাuেস। পের pধানমntী তাঁর সmােন ভারেতর
pধানমntীর েদoয়া মধয্াhেভােজ েযাগ েদেবন। িবকােল েশখ হািসনা ভারেতর রা পিত রামনাথ েকািবেnর
সে  সাkাৎ করেবন। eিদেক ভারেতর পররা মntী ড. eস জয়শ র সকােল বাংলােদেশর pধানমntীর সে
সাkাৎ  করেবন।  e  ছাড়া  সফররত  িস াপুেরর  েডপুিট  pধানমntী  েহং  সুেয়  েকট  kবার  বাংলােদেশর
pধানমntীর  সে  সাkাৎ  করেবন।  িতিন  রিববার  ভারেতর  কংেgস  পািটর্ র  pধান  েসািনয়া  গাnীর  সে o
ৈবঠক  করেবন।  eিদন  জািতর  িপতা  ব বnু  েশখ  মুিজবুর  রহমােনর  জীবন  o  কমর্  িভিtক  িফচার  িফl
ৈতিরর িবিভn িবষয় িনেয় আেলাচনার জনয্ ভারেতর pখয্াত িচt পিরচালক শয্াম েবেনগাল বাংলােদেশর
pধানমntীর  সে  সাkাৎ  করেবন।  pধানমntী  রিববার  িবকােল  নয়ািদিl  েথেক  sেদেশ  রoনা  হেবন।
pধানমntীর  সফর  uপলেk  ভারেত  বাংলােদেশর  হাiকিমশনার  ৈসয়দ  েমায়ােjম  আলী  সাংবািদকেদর
বেলেছন, িতsা o েরািহ া iসুয্সহ সব িবষেয় দiু pধানমntীর মেধয্ িবsািরত আেলাচনা হেব।
 তেব, e বয্াপাের চূড়াn িসdােnর আেগ আমরা েকােনা ধারণা েপাষণ করেত পারিছ না। ভারেতর নয্াশনাল
েরিজsার  aব  িসিটেজন  (eনআরিস)  িবষেয়  pে র  জবােব  জািতসংঘ  সাধারণ  aিধেবশেনর  ফাঁেক  েশখ
হািসনা  o  নেরnd  েমািদর  মেধয্  ৈবঠেক  eনআরিস  pে  বাংলােদশেক  uিdg  না  হেত  ভারেতর  pধানমntীর
বkবয্  uেlখ  কের  েমায়ােjম  েহােসন  বেলন,  eিট  তােদর  iসুয্,  তােদরেকi  eিট  হয্ােnল  করেত  িদন।
eনআরিস িনেয় আমােদর uিdg হoয়ার pেয়াজন েনi।
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