
   
   

সীমাn হতয্া শূেনয্ নািমেয় আনার িবষয়িট pাধানয্ পােব ৈবঠেক * সফের 10-12িট চুিk
সiেয়র সmাবনা
pকাশ : 03 aেkাবর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

pধানমntী েশখ হািসনা 3 িদেনর রা ীয় সফের আজ ভারত যােcন। ভারেতর pধানমntী েনােরnd েমািদর
আমntেণ  e  সফর।  e  সময়  ব ল  আেলািচত  িতsার  পািন  চুিk,  েরািহ া  iসুয্,  আসােমর  জাতীয়
নাগিরকপি  (eনআরিস) eবং সীমাn হতয্া শূেনয্ নািমেয় আনা িনেয় আেলাচনা হেব।
e  সফের  পররা ,  বািণজয্,  িশkা  o  ভূিমমntী  eবং  pধানমntীর  uপেদ ারা  থাকেবন।  বধুবার  পররা
মntণালেয়  সংবাদ  সেmলেন  পররা মntী  ড.  eেক  আবদলু  েমােমন  eসব  তথয্  জানান।  পররা  সিচব
শিহদলু হক uপিsত িছেলন।
মntী বেলন, 3-6 aেkাবর পযর্n pধানমntীর ভারত সফর kটৈনিতকভােব aতয্n tপূণর্। আoয়ামী
লীেগর  টানা  তৃতীয়বােরর  মেতা  kমতায়  আসা  eবং  ভারেতর  pধানমntী  নেরnd  েমািদর  িdতীয়বােরর
মেতা সরকার গঠেনর পর eিটi pথম সফর। সফের tপূণর্ aেনক iসুয্ িনেয় আেলাচনা o চুিk হেব।
িতিন  বেলন,  নয়ািদিlেত  3  o  4  aেkাবর  2  িদেনর  oয়াlর্  iেকানিমক  েফারােমর  aথর্ৈনিতক  শীষর্
সেmলেন  েযাগ  েদেবন  েশখ  হািসনা।  pথম  িদেন  িবে র  100িট  বািণিজয্ক  েফারােমর  সংগঠন  িহেসেব
পিরিচত  inারনয্াশনাল  িবজেনস  কাuিnেলর  িনবর্ািচত  pিতিনিধেদর  সে  সংলােপ  aংশ  েনেবন
pধানমntী।

  যুগাnর িরেপাটর্
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং

eছাড়াo িতিন িস াপুেরর uপ-pধানমntী o aথর্মntীর সে o ৈবঠক করেবন।
5 aেkাবর সকােল ভারত o বাংলােদেশর pধানমntীর েনতৃেt ucপযর্ােয়র ৈবঠেক দiু েদেশর িdপkীয়
িবিভn িবষেয় িনেয় আেলাচনা হেব।
eর  মেধয্  থাকেব  সীমাn  হতয্া  শেূনয্র  েকাঠায়  নািমেয়  আনেত  দiু  েদেশর  সীমাn  রkী  বািহনীর  মেধয্
েযাগােযাগ o সহেযািগতা বাড়ােনা eবং েচারাচালান বেn নানা uেদয্াগ gহণ, দiু েদেশর মেধয্ েযাগােযাগ
বিৃdর  লেkয্  যাতায়াত  আরo  সহজ  করা,  সntাসবাদ  েরাধ  o  আ িলক  িsিতশীলতা  বজায়  রাখেত
সহেযািগতা বাড়ােনা eবং বািণিজয্ক o aথর্ৈনিতক সmকর্  বাড়ােত িবিভn চুিk sাkর।
পররা মntী বেলন, বাংলােদেশর রফতািন পেণয্র oপর aয্ািn ডািmংসহ নানা pিতবnকতা pতয্াহার
িনেয় আেলাচনা হেব। eছাড়াo বাংলােদেশর জাতীয় মানিনয়ntক pিত ান িবeসিটআi aনেুমািদত পণয্
ভারেতর  সংি  pিত ােনর  aনুেমাদেনর  uেদয্াগ  gহণ  eবং  uভয়  েদেশর  sলবnর  িদেয়  আমদািন-
রফতািন পেণয্র তািলকা বিৃdর uেদয্াগ থাকেব।
পররা মntী বেলন, েনৗপেথ েযাগােযাগ বিৃdর uেদয্ােগর aংশ িহেসেব চ gাম o েমাংলা বnর বয্বহার
কের  আমদািন-রফতািন  িনেয়  চুিk  sাkেরর  সmাবনা  আেছ।  আ িলক  সহেযািগতা  বিৃdর  মাধয্েম
‘িবিবআieন  eমিভe’  (বাংলােদশ,  ভুটান,  iিnয়া  o  েনপাল  েমাটর  েভিহেকল  aয্ািgেমn)  sাkেরর
uেদয্াগ েনয়া হেব।
eছাড়াo েরল, িবমান o সড়ক েযাগােযাগ বাড়ােনার িবষয়িট t পােব। মntী বেলন, গ ার পািন ব ন
চুিkর  সেবর্াtম  বয্বহার  eবং  িতsাসহ  aিভn  নদীর  পািন  ব েনর  িবষেয়  কাঠােমাগত  চুিk  িনেয়
আেলাচনা হেব। eছাড়াo unয়ন o jালািন খােতo সহেযািগতার িবষয়িট pাধানয্ পােব।
িতিন  বেলন,  েরািহ ােদর  েফরত  পাঠােনা  িনেয়  ভারেতর  সহেযািগতা  চাiেব  বাংলােদশ।  ব বnুর
জnশতবািষর্কী, বাংলােদেশর sাধীনতার 50 বছর eবং দiু েদেশর kটৈনিতক সmেকর্ র 50 বছর পূিতর্
েযৗথভােব uদযাপেনর uেদয্াগ থাকেব।
eছাড়া দiু েদেশর pধানমntীর uপিsিতেত যুব o kীড়া, সংsৃিত, েনৗপিরবহন, aথর্নীিত, সমdু গেবষণা,
পেণয্র মান িনধর্ারণ, বািণজয্, িশkা, তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk eবং aথর্ৈনিতক a ল িনেয় 10 েথেক
12িট চুিk সiেয়র সmাবনা রেয়েছ। মntী বেলন, 5 aেkাবর ভারেতর রা পিত রামনাথ েকািবn eবং 6
aেkাবর কংেgেসর সভােনtী েসািনয়া গাnীর সে  সাkাৎ করেবন েশখ হািসনা।
pে র utের মntী বেলন, ভারেতর eনআরিসর িবষয়িট aতয্n আেলািচত। িকn eিট চূড়াn করেত 34
বছর েলেগেছ। আর বাsবায়ন করেত কতিদন লাগেব তা েকu বলেত পাের না। তেব eনআরিস ভারেতর
aভয্nরীণ িবষয়। বাংলােদেশ eর pভাব পড়েব না।
মntী বেলন, 2005-06 সােল সীমােn 5 েথেক 6শ’ মানষু িনহত হন। eখন েসিট 3-4 জেন েনেম eেসেছ।
বাংলােদেশর  মানষু oপাের জিম  দখল o চুির  করেত  িগেয় িনহত হন।  sানীয়  েলাকজনi  িপিটেয়  েমের
েফলেছ।  তেব  আমরা  চাi  eকজন  মানষুo  যােত  আর  মারা  না  যান।  ভারতীয়  রাজনীিতকেদর
uসকািনমলূক বkবয্ pসে  িতিন বেলন, তারা নানা কথা বেলন। আমরা েদশিটর সরকােরর বkেবয্র
oপের আsা রাখেত চাi।
েরািহ া pসে  আবদলু েমােমন বেলন, েরািহ ােদর িনেয় চীেনর aবsােন পিরবতর্ ন হেয়েছ। িময়ানমার,
চীন  o  বাংলােদশ  িনেয়  েযৗথ  gপ  হেয়েছ।  চীেনর  আgেহi  েরািহ ােদর  পিরচয়পt  িদেত  রািজ  হেয়েছ
িময়ানমার।  আমরা  চীন  o  ভারতেক  বিুঝেয়িছ  েয,  দীঘর্িদন  েরািহ ারা  eখােন  থাকেল  আ িলক
িsিতশীলতা ন  হেত পাের। eছাড়াo সntাস, জি বােদর utান হেল তােদর িবিনেয়াগo kিতgs হেব।
রাখাiেন সমসয্ার কারেণ চীেনর eকিট িবদযু্ৎ pকেlর কাজ েথেম আেছ।
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যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 
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