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pধানমntী েশখ হািসনা ভারেতর নয্াশনাল কংেgস পািটর্ র সভাপিত েসািনয়া গাnীর সে  kশল িবিনময়
কেরেছন।  ভারেতর  নয়ািদিlর  েহােটল  তােজ  েরাববার  pধানমntীর  সে  েসৗজনয্  সাkাৎ  করেত  যান
েসািনয়া  গাnী।  ব বnুর  জnশতবািষর্কী  uদযাপেন  আগামী  বছর  েসািনয়া  গাnী  o  তার  পিরবােরর
সদসয্েদর বাংলােদশ সফেরর আমntণ জািনেয়েছন pধানমntী।
সাkােতর পর িbিফংেয় pধানমntীর েpস সিচব iহসানুল কিরম বেলন, e সময় দiু েনtী তােদর পুরেনা
িদেনর কথা sরণ কেরন। pধানমntী েশখ হািসনা 1971 সােল মুিkযুেdর সময় ভারেতর aবদােনর কথা
sরণ কেরন।
েসািনয়া গাnীর েমেয় িpয়াংকা গাnী e সময় uপিsত িছেলন। রাজনীিতেত েযাগদােনর জনয্ pধানমntী
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িpয়াংকােক  aিভনnন  জানান।  eছাড়া  ভারেতর  সােবক  pধানমntী  মনেমাহন  িসং,  রাজয্সভায়
িবেরাধীদলীয় pধান আনn শমর্াসহ দলিটর েবশ কেয়কজন ঊ র্তন েনতা uপিsত িছেলন।
েসখােন িdপkীয় নানা িবষেয় আেলাচনা হয়। েসািনয়া গাnী e সময় বাংলােদশ সফেরর আমntণ gহণ
কেরন। পররা মntী ড. eেক  আবদলু েমােমন, পররা  pিতমntী শাহিরয়ার আলম, েশখ  েহলাল uিdন
eমিপ, pধানমntীর মুখয্ সিচব নিজবরু রহমান e সময় uপিsত িছেলন।
আমার aনুেpরণা েশখ হািসনা -িpয়াংকা : ভারেতর কংেgস দেলর সাধারণ সmাদক িpয়াংকা গাnী ভd
েরাববার নয়ািদিlেত pধানমntী েশখ হািসনার সে  সাkাৎ করেত েপের eবং তার কাছ েথেক আিল ন
েপেয় ucাস pকাশ কেরেছন।
িpয়াংকা eক টুiট বাতর্ ায় বেলন, েশখ হািসনািজর কাছ েথেক আিম eকিট ‘ব  আেগi pাপয্’ আিল ন
েপলাম। দীঘর্িদন ধের আিম তার সে  আবার েদখা করার জনয্ aেপkা করিছলাম।
গভীর  বয্িkগত  kয়kিত  o  দেুভর্ াগ  পার  হoয়া  eবং  যা  িব াস  কেরন  তা  aজর্ েনর  জনয্  সাহস  o
aধয্বসােয়র সে  লড়াiেয় তার শিk আমার জনয্ সব সময় eকিট িবরাট বয্িkগত aনুেpরণা হেয় আেছ
eবং থাকেব।
িpয়াংকা eকিট ছিব েপাs কেরন, যােত তােক েশখ হািসনার সে  আিল ন করেত eবং ভারেতর সােবক
pধানমntী ড. মনেমাহন িসংেক পােশ দাঁড়ােনা েদখা যােc।
িনরািমষ িদেয় হািসনােক আপয্ায়ন েমািদর : ভারতীয় পিtকা আনnবাজার জািনেয়েছ, pধানমntী েশখ
হািসনােক িনরািমষ িবিভn পদ িদেয় শিনবার মধয্াhেভােজ আপয্ািয়ত কেরন ভারেতর pধানমntী নেরnd
েমািদ।
িনরািমষেভাজী  েমািদর  আমntেণ  e  েভােজ  pথেমi  েদয়া  হয়  িদিlর  পিরিচত  দi  ভlা  পাপিড়  চাট  o
বাংলার  েমাচার  চপ।  eরপর  রাজমা-চালমগেজর  গেলৗিট,  কড়াi  সবিজ,  েgিভেত  মাশ ম  ভরা  বড়া,
মটর ঁিটর  ডালনা,  েব ন  আর  পেটাল  ভাজা,  শাহী  ডু ির  ডালসহ  নানা  pকার  িট  eবং  বাদশাহী
েপালাo। েশেষ েদয়া হয় ছানার মালেপায়া, েড়র িমি  দi, মাখা সেnশ o িবিভn ধরেনর ফল।
েদেশ িফেরেছন pধানমntী : ভারেতর pধানমntী নেরn েমািদর আমntেণ 4 িদেনর সফর েশেষ নয়ািদিl
েথেক ঢাকায় িফেরেছন pধানমntী েশখ হািসনা। বৃহsিতবার e সফর র পরিদন iিnয়া iেকানিমক
সািমেট েযাগ েদন pধানমntী। শিনবার দiু েদেশর শীষর্ ৈবঠেক বাংলােদশ দেলর েনতৃt েদন িতিন, যােত
সাতিট চুিk o সমেঝাতা sারক সi হয়।
েরাববার ভারেতর sানীয় সময় রাত 8টায় িবমান বাংলােদশ eয়ারলাiেnর eকিট িভিভআiিপ াiেট
িদিlর  পালাম  িবমান  ঘাঁিট  েথেক  সফরস ীেদর  িনেয়  রoনা  হন  েশখ  হািসনা।  তােক  িবদায়  জানােত
uপিsত  িছেলন  ভারেতর েকndীয়  মিহলা  o িশ কলয্াণ  pিতমntী  েদব  েচৗধুরী। ভারেত  বাংলােদেশর
হাiকিমশনার  ৈসয়দ েমায়ােjম  আলী  o  বাংলােদেশ  ভারেতর হাiকিমশনার িরভা  গা লুী দাস  e  সময়
uপিsত িছেলন।
রাত  সােড়  10টার  িদেক  ঢাকার  হযরত  শাহজালাল  (রহ.)  িবমানবnের  aবতরণ  কের  pধানমntীর
িবমানিট। মিুkযুdিবষয়ক মntী আ ক ম েমাজােmল হক, সড়ক পিরবহন o েসতুমntী oবায়দলু কােদর,
pধানমntীর িনরাপtা uপেদ া েমজর েজনােরল (aব.) তািরক আহেমদ িসিdক, pধানমntীর কাযর্ালেয়র
eসিডিজিবষয়ক মুখয্ সমnয়ক আবলু কালাম আজাদ eবং pধানমntীর কাযর্ালেয়র সিচব সাjাদলু হাসান
িবমানবnের pধানমntীেক sাগত জানান।
টানা তৃতীয় েময়ােদ বাংলােদেশর pধানমntী িনবর্ািচত হoয়ার পর eটাi েশখ হািসনার pথম ভারত সফর।
ভারেতo েমািদ টানা িdতীয় েময়ােদ pধানমntীর দািয়t িনেয়েছন।
e সফের kবার নয়ািদিlর েহােটল তাজ পয্ােলেস iিnয়া iেকানিমক সািমেট েযাগ েদন েশখ হািসনা।
বাংলােদেশর  oপর কািn sয্ােটিজ  ডায়ালেগ aংশ েনন িতিন। ভারেতর শীষর্sানীয় বয্বসায়ীেদর সে
আেলাচনা  eবং  বাংলােদশ-ভারত  বয্বসািয়ক  েফারােমর  uেdাধন  aনু ােন  েযাগ  িদেয়  বাংলােদেশর
িবিনেয়ােগর  সmাবনার  কথাo  ভারেতর  বয্বসায়ীেদর  সামেন  তুেল  ধেরন  িতিন।  ভারেতর  শীষর্sানীয়
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েকাmািন েলার িসioেদর সে o িতিন মতিবিনময় কেরন।
িদিlর হায়দরাবাদ হাuেজ শিনবার দiু pধানমntী শীষর্ ৈবঠেক বেসন। তােদর uপিsিতেতi দiু েদেশর
মেধয্ সাতিট চুিk o সমেঝাতা sারক সi হয়। eছাড়া তারা uেdাধন কেরন িতনিট েযৗথ pকl। oiিদনi
ভারেতর রা পিত রামনাথ েকািবেnর সে  েদখা কেরন েশখ হািসনা। শািn pিত া, kুধা o দািরdয্ দরূ
eবং  দনুর্ীিত  pিতেরােধ  aবদােনর জনয্ কলকাতা  eিশয়ািটক  েসাসাiিট  eিদন pধানমntী েশখ হািসনার
হােত ‘ঠাkর শািn পুরsার-2018’ তুেল েদয়।
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