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বাংলােদেশ ভারেতর সােবক হাইকিমশনার িপনাক র ন চ বতী  মেন
কেরন,  বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ কার স ক এখন অ  িতেবশী
রা েলার জ  নতনু মেডল। ধানম ী শখ হািসনার সা িতক ভারত
সফরকােল যৗথ িববিৃতেত ই দেশর স কেক কৗশলগত স েকর
চেয়ও বিশ বলা  হেয়েছ।  এই স ক এখন ব েন  পিরণত হেয়েছ।

স িত ভারেতর ইি ডয়ান এ ে েস লখা এক িনবে  িতিন শখ হািসনা
ও নের  মািদর সময়কােল ঢাকা ও নয়ািদি র স ক িনেয় িনেজর এই
অিভমত তুেল ধেরন।

িপনাক র ন িনবে  বেলন, ২০১৮ সােলর িডেস েরর িনবাচেন িবজয়ী
হেয় ধানম ী িহেসেব টানা তৃতীয় ময়ােদ দািয়  নওয়ার পর এটাই

হািসনার থম  ভারত  সফর।  অ িদেক নের  মািদ  ি তীয়  ময়ােদ  মতায়  এেসেছন।  এর  ফেল
ি প ীয় স ক উে খেযাগ ভােব জারােলা ও িব তৃ হেয়েছ।

এর মেূল রেয়েছ ভারতীয় িবে াহী  সংগঠন েলার মেূলা পাটেন এবং  ক রপি েদর িব ে  ধানম ী
হািসনার কেঠার পদে প। দি ণ এিশয়া বা অ  অ েলর জ  এই ি প ীয় স কেক একিট মেডল
বলেল তা বািড়েয় বলা হেব না। িতিন তার দেশর নীিতেক পিরচালনা করেছন বিু ম া ও িবচ ণতার
সে । এর মধ  িদেয় িতিন এিশয়ার অথনীিতেত বাংলােদশেক কের তুলেছন সবেচেয় সরা।

ধানম ী হািসনা িদি  সফরকােল খাদ  িনরাপ ার িবষয়িটেত  িদেয় তুেল ধেরেছন ভারেতর পঁয়াজ
র ািন বে র িস াে র িদেক ইি ত কের। িতিন সরস ম ব  কেরেছন য, রাধঁনুীেক িতিন রা ায় পঁয়াজ
ব বহার না করেত িনেদশনা িদেয়েছন। মলূ  সংেবদনশীল বাজাের, যখােন পঁয়াজ হেলা দি ণ এিশয়ার

িতিট খাবােরর অত াব কীয় উপাদান, সখােন পঁয়াজ র ািন ব  করায় এর দাম আকাশচু ী হেয়েছ
এবং এেত জনগেণর মেধ  ব াপক অসে াষ সিৃ  করেছ। বাংলােদশ তার পঁয়ােজর মাট চািহদার শতকরা
৩০ ভাগ মটায় ভারতীয় সরবরােহর ওপর িনভর কের। সখােন বাংলােদেশ পঁয়াজ র ািনর ে  িবেশষ
ব ব ার ( শাল িভশন) কথা বেলেছ ভারত।

বাংলােদেশর মধ  িদেয় ানিজট পণ  চলাচেল িতব কতা রেয়ই গেছ এবং তা ত াহার করা েয়াজন।
িবেশষ কের মাংলা ও চ াম ব র িদেয় ভারতীয় পণ  চলাচেলর ে ।  ই দেশর মেধ  র ািন
বািণজ  আেরা  বিৃ  পােব  যখন  একবার  িবেশষ  র ািন  অ ল  পূণমা ায়  চালু  হেব।  বাংলােদেশর

মবধমান অথৈনিতক সফলতা ভিব েতর সমিৃ র িভি  রচনা করেছ।

ই দেশর মেধ  ালািন খােত সহেযািগতা, িনরাপ া, িতর া, মানব স েদর উ য়ন ও মা েষর সে
মােনর স ক মশ বাড়েছ। বাংলােদশ রলওেয়র আধিুনকায়ন, উ ত সড়ক, রল ও আকাশ সংেযাগ

  ইে ফাক ড
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

বা বায়ন করা হে । ি তীয় পযােয় একিট িব েতর ি ড সংযিু র পাশাপািশ বাংলােদশ থেক এলিপিজ
আমদািনর চিু  া িরত হেয়েছ।

সীমা  ব ব াপনা িবষয়ক চিু েলা সীমাে  বড়া িনমাণ ব  করেত সহায়ক হেব। িভসা সহজতর করার
মাধ েম এক দশ থেক অ  দেশ আসা-যাওয়া সহজ হেব। একই সে  ভারতীয় ভুয়া  মু া  পাচার,
িনিষ  মাদক পাচােরর মেতা অপরাধ মাকািবলা করা যােব। স াসী ও আ ঃসীমা  অপরাধী কমকা
কমেব। নতনু নৗসীমানায় নজরদাির িবষয়ক চিু র অধীেন ভারেতর দওয়া রাডার উপ েল মাতােয়ন
করার মাধ েম বাংলােদশ বে াপসাগের নজরদাির করার ে  স ম হেব। এেত এ অ েলর িনরাপ া ও
অখ তা র া হেব।

আ ঃসীমাে র ছয়িট নদীর পািন ব েনর মেতা শকাতর রাজৈনিতক ই  িনেয় কাজ করেব যৗথ নদী
কিমশন। ি পুরার সা ম শহেরর পানীয় জেলর চািহদা মটােনার জ  ফিন নদী থেক অিধক পািন িনেত
ভারতেক অ মিত িদেয়েছ বাংলােদশ। িত ার পািন ব েনর মলুতিব হেয় থাকা চিু িট বা বায়েন আেরা
অেনক করেত হেব ভারতেক। কারণ, এই ই িট ভারেতর ক ীয় সরকার ও রাজ  সরকােরর রাজনীিতেক
এখেনা আে ািলত করেছ।

িব ত্ কে র ান,  এনআরিস এবং রািহ ার মেতা ই েত এখেনা ি প ীয় স েকর চ ােল  হেয়
আেছ। ই  দেশর ঘিন  স েকর িবষেয় অস  এমন মহলও আেছ বাংলােদেশ। ইউেনে  ীকৃত
হিরেটজ এবং  িবে  সবেচেয়  বেড়া  ম ানে াভ বন  রবেনর কােছ িব ত্  ক  িনমােণর িব ে

বাংলােদেশ  নাগিরক  সমাজ  ও  এনিজও েলার  মেধ  াভ  আেছ।  তারা  িব ত্  উ পাদেন  কয়লা
ব বহােররও িবেরািধতা কেরন।

যেহতু ধানম ী শখ হািসনার সামেন রাজৈনিতক চ ােল  নই, তাই ই দশ তার সা িতক সফের
যসব চিু  কেরেছ তা িনেয় দেশর িভতের খঁুত ধরা হেত পাের, িবেশষ কের ফিন নদীর পািন দওয়া,

এলিপিজ সরবরাহ দওয়া,  ইিলশ সরবরাহ দওয়া ও উপ েল রাডার িসে ম াপন িনেয়। ভারেতর
আইআইিটর সমতলু  বাংলােদেশর বেুয়ট।  এসব  চিু র  সমােলাচনা  কের ফসবেুক পা  দওয়ার
অপরােধ সখানকার একজন ছা েক আওয়ামী লীেগর ছা  সংগঠন ছা লীেগর সদ রা িপিটেয় হত া
কেরেছ।

ধানম ী শখ হািসনা এই হত ার খিুনেদর িব ে  কেঠার ব ব া নওয়ার িত িত িদেয়েছন। তেব
এে ে  এমন অ ভূিত বিৃ  পাে  য, িতিন ভারতেক অেনক বিশ িদে ন। এটা নতুন িকছু নয়। কারণ,
এর অেনক আেগই বাংলােদেশর ভারত-িবেরাধী রাজৈনিতক দল েলা এমন অিভেযাগ কের আসেছ। শখ
হািসনা এর আেগও এমন সমােলাচনার মেুখ পেড়েছন এবং িতিন জােনন, তা কীভােব মাকািবলা করেত
হয়। ই দশই ি প ীয় স েক খুব বিশ মেনােযাগ িদেয়েছ। এেত য গিত পেয়েছ তা কেম যাওয়ার
স াবনা নই।
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