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জাতীয় নাগিরক তািলকার (এনআরিস) মাধ েম ভারেত বসবাসকারী অেনকেকই িবেদিশ িহেসেব িচি ত
কের বাংলােদেশ পাঠােনার ই া থেক দশিটর সরকারেক সের আসার আ ান জািনেয়েছ টাইমস অব
ইি ডয়া।

ভারেতর ভাবশালী এই দিনকিটর সামবােরর স াদকীয়েত বলা হেয়েছ, বাংলােদশ অথৈনিতকভােব
দা ণ উ িত করেছ, িতেবশী দশিটর সে  ভারেতর স ক আরও গভীর হেয়েছ।

এ  অব ায়  এনআরিসর মেতা  িবতিকত  িস া  থেক মািদ  সরকােরর  িফের  আসা  উিচত।  কীভােব
অথৈনিতক উ িত করেত হয় ঢাকার কাছ থেক নয়ািদি র তা িশ া নয়া উিচত।

স াদকীয়েত বলা হয়, বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনার সদ সমা  ভারত সফের ি প ীয় িতনিট
ক  ও  সাতিট  সমেঝাতা  া র  কেরেছ  উভয়প ।  ক েলা  হল-  বাংলােদশ  থেক এলিপিজ

আমদািন,  ঢাকার  রামকৃ  িমশেন  একিট  িবেবকান  ভবন  ও  খুলনায়  ই িটিটউট  অব  ইি িনয়ােস
বাংলােদশ-ভারত েফশনাল ি ল ডেভলপেম ট ই িটিটউট াপন।

সমেঝাতা েলার মেধ  রেয়েছ- চ াম ও মাংলা ব র ব বহার কের ভারত থেক পণ  আনা- নয়া,
সাং িৃতক িবিনময় সং া  কমসিূচ নবায়ন ও বাংলােদেশর উপ েল নজরদাির বিৃ  সং া  ারক।

  যগুা র ড
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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ত, বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ  স ক ব  িব তৃ। এটা স ব হেয়েছ ই দেশর নতেৃ র মেধ
সম েয়র কারেণ। উপর  দি ণ এিশয়ার দশ েলার মেধ  ত উ ান ঘটেছ বাংলােদেশর। দশিটেত এ
বছর এবং পরবতী বছের অথৈনিতক বিৃ  শতকরা ৮ ভােগর উপের অিজত হেব বেল ধারণা করা হে ।

ইিতমেধ  মাথািপছু আয় ায় ২ হাজার ডলাের দািঁড়েয়েছ। স িত যু রা  ও চীেনর মেধ  বািণিজ ক
যেু র কারেণ িবধা পেয়েছ বাংলােদশ। দশিটর রফতািন বিৃ  পেয় এ বছর ১০ দশিমক ১ শতাংেশ
দািঁড়েয়েছ।

ঐিতহািসক কারেণ ভারেতর পররা নীিতেত বিশ দিৃ  রাখা হয় পািক ােনর িদেক। িক  অথৈনিতক িদক
থেক পািক ানেক নীরেব উতের গেছ বাংলােদশ। তাই এখন সময় এেসেছ বাংলােদেশর িবষেয় ভারেতর

দিৃ ভি  বদলােনার। বাংলােদশ এখন আর দির  দশ নয়, িভ কবিলত দশ নয়।

যথাথই দি ণ এিশয়ার একিট ‘ াথ ইি ন’ বাংলােদশ। ভারত-বাংলােদশ স কেক অব াহত রাখেত
ভারতীয় নতৃ েক অব ই এনআরিসর মেতা ক  ঠেল দয়া থেক িবরত থাকেত হেব।

ভারতীয় ধানম ী  নের  মািদ  এনআরিসর িবষেয় শখ হািসনােক িন য়তা  দয়া সে ও, ি প ীয়
স েক িচড় ধরাে  এই ই । অথনীিতেত ভােলা করেছ বাংলােদশ। তাই অৈবধ অিভবাসীেদর ঠেল
দয়ার মলূ ফ া রিট আর িবদ মান নই। কৃতপে  ঢাকার সফলতা থেক নয়ািদি র িশ া নয়া উিচত

এবং িনেজর অথনীিতেক উ ত করেত সং ােরর িদেক দিৃ  দয়া উিচত।
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