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বাংলােদেশর ধানম ী  শখ হািসনা  ঢাকা  পৗঁেছ  যাওয়ার পরিদনই গতকাল  ভারেতর নামকরা  সবকিট
জাতীয় গণমাধ ম এক ের দািব জানায়, ‘অিবলে  িত া পািন চিু  া র করেত হেব।’ একই সে  তারা
স াদকীয়  ম েব  বেলেছ,  ‘এনআরিস িনেয় অযথা  িব াি  না  ছিড়েয় শখ হািসনার হাত মজবুত করা

েয়াজন।’ িহ ান টাইমস থেক টাইমস অব ইি ডয়া, ইি ডয়ান এ ে স, দ  িহ র মেতা থম সািরর
দিনক েলা  স াদকীয় িনবে  ধানম ী  শখ হািসনার অ  শংসা  কেরেছ। এেদর সবারই ম ব  :
যভােব শখ হািসনা  ি পুরার সাব েমর মেতা ছা  একিট শহেরর পানীয় জল সরবরােহ য ‘মানিবক’

িস া  িনেয়েছন এর পের ভারেতর পে  িত া- ফনীসহ সব নদীর  পািনব ন িনেয়  চিু  করা  উিচত।
পররা  ম ণালেয়র সূ  জানায়, দি ণ ি পুরার ছাট শহর সাব ম। জনসংখ া মা  ৬ হাজার। অেনক িদন
ধেরই এখানকার পািন আেসিনক দূিষত। এই পািন খেয় ব  মা ষ চমেরােগ ভুগেছ। িনকটবতী নদী ফনী।
এ নদী থেক ১ দশিমক ৮২ িকউেসক পািন ওই শহের দওয়া হেব। িক  এই সামা  িস াে  সাব ম
শহেরর বািস ারা য উপকৃত হেবন তােত কােনা সে হ নই। টনীিতিবদ এবং সােবক হাইকিমশনাররা
মেন কেরন,  সাব েম পািন দওয়ার িস া  িনেয় শখ হািসনা  আদেত মা ারে াক িদেয়েছন এবং তা
িদেয়েছন ভিব েতর কথা ভেবই। আগামী িদেন বাংলােদিশরাও এেত লাভবান হেবন। ফনী নদীর ওপর
য সতু িনিমত হে  তা শষ হেলই চ াম থেক সাব েমর দূর  হেব মা  ৭০ িকিম.। িশগিগরই সাব ম
থেক আগরতলা পয  ন চালু হেত চেলেছ। ায়াল রান হেয় গেছ। অিত সহেজই চ াম এলাকা থেক

সাব ম হেয় বাংলােদিশরা ভারেত েবশ করেত পারেব। তােদর ঢাকা হেয় আসার েয়াজন হেব না। তখন
তা বাংলােদিশরাও সাব ম শহের েবশ করেল ওই ফনী নদীর পািন পান করেব। ি তীয় িব াি  রেয়েছ

গ াস সরবরাহ িনেয়। বাংলােদশ থেক য গ াস যােব সটা বাংলােদেশর নয়। ভারেতরই গ াস বাংলােদশ
হেয় ি পুরা  ও উ রপূেব যােব। বাংলােদশ ানিজট িহেসেব কাজ করেব। তােত যমন লি  হেব তমন
কমসং ানও হেব। বাংলােদেশর রাজ ও বাড়েব। িহ ান টাইমস ‘ইি ডয়াস ব  পাটনারিশপ ইন সাউথ
এিশয়া’  শীষক স াদকীয়েত বেলেছ,  নয়ািদি র এনআরিস িনেয়  বাংলােদেশর যাবতীয়  শ া  দূর  করা

েয়াজন। বলা হেয়েছ, উভয় দেশর মেধ  স ক সানািল অধ ায় হেলও এনআরিস এবং িত া পািন চুি
না  হওয়াটা  একটা  সংশয় তির করেছ। ধানম ী  শখ হািসনার নতেৃ  বাংলােদেশর বৃি  হার আট
শতাংশ ছািড়েয় যেত চেলেছ। ওই দশিট ভারতীয় িবিনেয়াগকারীেদর পে  এক আদশ ান। অত  
ভাষায় লখা হেয়েছ সংশেয়র িবষয় েলা দূর করা না হেল অিচেরই ‘সবে  স ক’ অং েরই িবন  হেব।
টাইমস অব ইি ডয়া পি কা ভারত সরকারেক পরামশ িদেয়েছ, ‘এনআরিস ভুেল যান, বাংলােদেশর আিথক
উ িত  থেক  িশ া  িনন।’  স াদকীয়েত  লখা  হেয়েছ,  এতিদন  ভারেতর  পররা নীিত  কবলমা
পািক ানেকি ক িছল। িক  বাংলােদশ ধীের ধীের পািক ানেক উ য়েনর মাপকািঠেত পছেন ফেলেছ।
বাংলােদশ এখন আর িভ পীিড়ত গিরব দশ নয়। বরং দি ণ এিশয়ার উ য়েনর াণেক । তাই এখন
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এনআরিস িনেয়  বাড়াবািড়  করা  উিচত নয়।  বাংলােদশ  থেক অ েবশ এখন  কােনা  ই  নয়।  বরং
ভারেতর শখা উিচত বাংলােদশেক দেখ। দ  িহ  এবং ইি ডয়ান এ ে স একই ের ম ব  কেরেছ। ফেল
ভারেতর গণমাধ েম বাংলােদশ িনেয়  সহমত তির  হেয়েছ।  টনীিতকেদর  মেত,  এটাই শখ  হািসনার
কৃিত ।
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