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শেখ হাসিনার েীতল অেযর্ থনা িমাভলাসিত সিসি 

 

 

োরভতর প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রভে গত শুক্রবার কলকাতায় যান বাাংলাভিভের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকন্তু তাভক স্বাগত জানাভত োরভতর শকন্দ্রীয় 

িরকাভরর পক্ষ শর্ভক শকান  মন্ত্রী, মমনসক েী্ থ আমলাভক  পাাাভনা হয়সন। যা সক না বধধাধরা ক‚টননসতক প্রর্া মবাং শিৌজভের সবভরাধী। 

শকন মমন উিািীনতা প্রিে থন, শি সব্ভয় িরকাসর োভব শকান সকছু জানাভত রাসজ হয়সন িাউর্ বøক। ম ঘটনার িমাভলািনা কভরভে োরভতর 

িাংবািমাধ্যমগুভলা । পসিমবঙ্গ সেসিক প্রসিধ ব বাাংলা িাংবািমাধ্যম ‘আনন্দবাজার’ গতকাল শরাববার ম সব্ভয় মকটি প্রসতভবিন প্রকাে কভর। 

আনন্দবাজাভরর প্রসতভবিভন বলা হভয়ভে, গত অভটাবভর োরত িফভরর িময় বাাংলাভিভের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সবমান যখন নয়াসিসিভত 

নাভম, তখন তাভক অেযর্ থনা জানাভত উপসিত সেভলন প্রর্ম বাভরর িাাংিি তর্া নারী   সেশু কল্যাে প্রসতমন্ত্রী শিবশ্রী শিৌধুরী। হাসিনার 

িফরিঙ্গী শনতারা ঘভরায়া োভব জাসনভয়সেভলন, মটা ‘শযভি অপমান শন য়া’। প্রসতভবেী বলভয় োরভতর ‘পরম সমত্র’ বাাংলাভিভের প্রধানমন্ত্রীভক 

অেযর্ থনা জানাভত োরতীয় প্রধানমন্ত্রী সনভজ বা শকান  সিসনয়র কযাসবভনট মন্ত্রী উপসিত র্াকভবন মটাই সেল প্রতযাো। প্রর্ম বার সজভত আিা 

শকান  প্রসতমন্ত্রী নন। 

োরভতর পররাষ্ট্র মন্ত্রোলয় সূভত্রর খবর, ঘভরায়া রাজনীসতর বাধ্যবাধকতাই সেল মর জে িাসয়। মক সিভক তারা যখন শিেজুভে মনআরসি কভর 

বাাংলাভিসে অনুপ্রভবেকারীভির শিেোো করার কর্া বলভেন, শিই িমভয় পসিমবভঙ্গ পসরসিত মনআরসি-সবভরাধী মমতা বভন্দযাপাধ্যায়ভক 

পাভে সনভয় বাাংলাভিভের প্রধানমন্ত্রীভক স্বাগত জানাভনার সব্য়টিভক মসেভয় শযভতই শিভয়ভেন নভরন্দ্র শমাসি, অসমত োভহরা। সকন্তু সিসনয়র 

শকান  আমলাভক  শকন কলকাতায় পাাায়সন শমাসি িরকার, তা সনভয় চুপ শর্ভকভেন িাউর্ বøশকর কম থকতথারা। িব সমসলভয় সিসির মই 

আিরভে প্রসতভবেী বলভয় োরভতর অস্বসি শয আর  শবভে শগল, শি ব্যাপাভর িভন্দহ শনই ক‚টনীসতকভির। 

বাাংলাভিভে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আিার পভর সিপাসক্ষক িম্পকথ শয নতুন উচ্চতায় শপৌৌঁভেভে, সবসেন্ন মভে ম কর্া বার বার বভলভেন শখাি নভরন্দ্র 

শমাসি। কাশ্মীর ইস্যযভত পাসকিাভনর ে‚সমকা   সবসেন্ন িন্ত্রািী হামলায় োরত যখন িাভপ, শিই িময় শেখ হাসিনা প্রসতশ্রæসত সিভয়সেভলন শয, 

বাাংলাভিভের মাটি শর্ভক োরত-সবভরাধী িন্ত্রাি উৎখাত করভবন। শি কর্া অক্ষভর অক্ষভর পালন কভরভেন বাাংলাভিভের প্রধানমন্ত্রী। 

প্রসতভবেীভির মভধ্য মকমাত্র ঢাকাভকই সবসেন্ন িোই উতরাইভয় পাভে শপভয়ভে সিসি। িম্প্রসত োরভতর অনুভরাভধ ঢাকা তাভির শিভের সেতর 

সিভয় আিাম-সত্রপুরায় পণ্য পসরবহভের জে ‘সফ’ মক ধাক্কায় টন প্রসত ১০৫৪ টাকা শর্ভক কসমভয় কভরভে ১৯২ টাকায়। মমন ‘পরম সমভত্রর’ 

োরত িফভর সিসির মই উিািীনতা শকন, শি প্রশ্ন উভাভে। 

সব্য়টি সনভয় বাাংলাভিে প্রকাভে শকান মন্তব্য না করভল  সিসির মই উিািীনতা শয ঘভরায়া রাজনীসতভত হাসিনার পভক্ষ িাভপর, শি কর্া 

পভরাক্ষোভব জানাভনা হভে। মনআরসি সনভয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসমত োভহর হুমসকর ফভল বাাংলাভিভে োরত-সবভরাসধতা বােভে। সিসির আিরে 

তাভক উভে সিভত পাভর। 
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িীনপন্থী শগাতাবায়া রাজাপভক্ষ শ্রীলঙ্কার শপ্রসিভেন্ট হভয় আিার পভর শি শিভের িভঙ্গ িম্পকথ সনভয় উভিগ ততসর হভয়ভে। িীভনর কাভে ঋভের 

ফধভি কায থত বসন্দ কলভম্বা তাভির হাম্বানভটাটা বন্দরটি তুভল সিভয়ভে শবইসজাংভয়র হাভত। োরভতর জে শকৌেলগত োভব অতযন্ত গুরুত্বপূে থ মই 

িীপরাভষ্ট্র োরত-সবভরাধী ঘধটি ততসরর জে িীঘ থসিন ধভরই প্রস্তুসত সনভে শবইসজাং। ম বার শগাতাবায়ার আমভল শিই কাজ আর  িহজ হ য়ার 

িম্ভাবনা ততসর হভয়ভে।  

শোকলাম পরবতী ভুটান মবাং িীনপন্থী িরকার হ য়ার পভর শনপাল  শখালাখুসল োভবই শবইসজাংভয়র সিভক ঝৌঁভক রভয়ভে। িম্প্রসত োরতীয় 

পয থটকভির জে বে অভঙ্কর পয থটন শুল্ক িাপাভনার সিধ বান্ত সনভয়ভে ভুটান। অে সিভক িীভনর উপর অর্ থননসতক সনে থরতা ক্রমে বাোয় নয়াসিসির 

িভঙ্গ দূরত্ব ততসর হভে শনপাভলর। োরভতর িভঙ্গ প্রিাসবত শযৌর্ শিনা মহো শর্ভক কাামুন্ডুর িভর িধোভনা, িীভনর িভঙ্গ পণ্য পসরবহে চুসি 

করা, শবইসজাংভয়র মহাভযাগাভযাগ প্রকল্প ‘সিসপসি’শত সনভজভির অন্তভু থি করার মভতা সব্য়গুসল শর্ভক শিই ইসঙ্গত স্পষ্ট। মমন মকটি 

পসরসিসতভত বাাংলাভিভের িফরকারী রাষ্ট্রপ্রধাভনর িভঙ্গ সিসির মমন েীতল ব্যবহার অবাক কভরভে রাজননসতক সবভলেষ্কভির। 

 


