
প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরর দুই দেরেরর সম্পরকে স্বর্ ে যুরের সূচনা 

দমাতাহার দহারসন 

নানা দেক দেরক প্রধানমন্ত্রী দেখ হাদসনার ভারত সফর অতযন্ত তাৎপর্ েমদি। কারর্ এই সফরর প্রধানমন্ত্রী দেখ হাদসনা এবং 

ভাররতর প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র দমােীর মরে দিপাদিক আর াচনায় দনরাপত্তা সহরর্াদেতা, দবদনরয়াে, বদধ েত বাদর্জ্য সম্পকে, দবদুযৎ ও জ্বা াদন 

খারত সহরর্াদেতা, অদভন্ন নেীর পাদন বণ্টন, দরাদহঙ্গা সমস্যা, পাদন সম্পে ব্যবস্থাপনা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, মােক দচারাচা ান ও মানব 

পাচার প্রদতররাধসহ পারস্পদরক স্বাে ে সংদিষ্ট দবষরয় সমাধারন ইদতবাচক সাড়া পাওয়া দেরে। 

ববদিক অে েননদতক মন্দা ও দকাদভড-১৯ মহামাদর এবং রাদেয়া ইউরেন যুরের দপ্রদিরত েদির্ এদেয়ার দুই দনকট প্রদতরবদে 

দেরের েীষ ে পর্ োরয়র এই সফর দবদনময়রক খুবই গুরুত্বপূর্ ে দহরসরব দবরবচনা করা হরে। সংকট কাটিরয় উঠরত বদধ েত সহরর্াদেতার দবষরয়ও 

আর াচনায় স্থান পায়। উভয় প্রধানমন্ত্রীর মরে দিপাদিক আর াচনার পর ঢাকা ও দেদির মরে পাদন ব্যবস্থাপনা, দর ওরয়, দবজ্ঞান ও 

প্রযুদি এবং তথ্য এবং সম্প্রচার দবষরয় দবে দকছু চুদি ও সমর াতা স্মারক স্বািও হরয়রে। সফরকার  প্রধানমন্ত্রী রাজ্ঘারট ভাররতর 

জ্াদতর দপতা মহত্মা োন্ধীর সমাদধরসৌরধ পুষ্পস্তবক অপ ের্ করর তাঁর প্রদত শ্রো দনরবেন কররন। 

এরপর দতদন দনজ্ামুদিন আউদ য়ার েরোহ পদরেে েন কররন এবং দসখারন নফ  নামাজ্ আোয়, ফারতহা পাঠ কররন এবং দেে 

ও জ্াদতর এবং সমগ্র মুসদ ম উম্মাহর সমৃদে ও কল্যারর্র জ্ন্য মহান আিাহর কারে দোয়া কামনা কররন। পরর আোদন গ্রুরপর দচয়ারম্যান 

দেৌতম আোদন একই স্থারন দেখ হাদসনার সরঙ্গ দসৌজ্ন্য সািাৎ কররন। দনারব  দবজ্য়ী বক াে সতযােী প্রধানমন্ত্রীর সরঙ্গ পৃেক দসৌজ্ন্য 

সািারত দমদ ত হন। পরর দতদন েীষ েস্থানীয় ব্যবসায়ী দনতৃবৃরন্দর সারে একটি ববঠক এবং মুদিযুরের সময় েদহে বা গুরুতর আহত ভারতীয় 

প্রদতরিা বাদহনীর অদফসাররের বংেধররের ‘মুদজ্ব বৃদত্ত’ প্রোন কররন। ৮ দসরেম্বর ঢাকায় দফরার আরে প্রধানমন্ত্রী রাজ্স্থারনর খাজ্া 

েরীব নওয়াজ্ েরোহ েরীফ, আজ্দমর (আজ্দমর েরীফ েরোহ) পদরেে েন কররবন। 

ভারতরক বাং ারেরের দবিস্ত বন্ধু দহরসরব বর্ েনা করর প্রধানমন্ত্রী দেখ হাদসনা বর রেন, প্রদতরবেী দুই দেরের মরে দবদ্যমান 

সমস্যাগুর া আর াচনার মােরম সমাধান করা হরব। প্রধানমন্ত্রীরক উিৃত করর দপ্রস সদচব বর ন, ‘প্রধানমন্ত্রী বর রেন, ভারত বাং ারেরের 

বৃহত্তম প্রদতরবেী ও বন্ধু দেে এবং বাং ারেরের সরঙ্গ ভাররতর সুসম্পকে ররয়রে। দতদন বর ন, রাজ্ননদতক কাররর্ বাং ারেরের সরঙ্গ 

ভাররতর আ াো সম্পকে ররয়রে। কারর্ ১৯৭১ সার  বাং ারেরের মহান মুদিযুে চ াকার  ভারত সম্পূর্ েরূরপ সহরর্াদেতার হাত বাদড়রয় 

দেরয়দে । দতদন আরর বর ন, ‘আমারের সমস্যা োকরত পারর দকন্তু আর াচনার মােরম দর্ দকারনা সমস্যারই সমাধান করা র্ায়। 

বাং ারেে-ভারত দিপিীয় সম্পকেরক ‘প্রদতরবেী কুটনীদতর’ দরা  মরড  মরন কররন প্রধানমন্ত্রী দেখ হাদসনা। মঙ্গ বার ৬ 

দসরেম্বর হায়েরাবাে হাউরস ভাররতর প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র দমাদের সরঙ্গ রুেিার ববঠক দেরষ দেওয়া দপ্রস দববৃদতরত প্রধানমন্ত্রী দেখ হাদসনা এ 

কো বর ন। দর্ৌে দববৃদতর আরে দুই দনতার একান্ত ববঠক এবং দিপিীয়  ববঠরকর পর দুই দেরের মরে ৭টি চুদি ও সমর াতা স্মারক সই 

হয়। দর্ৌে দববৃদতরত প্রধানমন্ত্রী দেখ হাদসনা বর ন, েত এক েেরক বাং ারেে ও ভারত দবে করয়কটি দিরে উরিখরর্ায অ অগ্রেদত অজ্েন 

করররে। বন্ধুত্ব ও সহরর্াদেতার দচতনায় দুই দেে অরনকগুর া অমীমাংদসত ইসুয সমাধান করররে। 

দতস্তা পাদন বণ্টন চুদিসহ অন্যান্য সক  অমীমাংদসত ইসুযগুর া দ্রুত সমাধান হরব বর  আোবাে ব্যি কররন দতদন। দতদন 

বর ন, ভারত বাং ারেরের সবরচরয় গুরুত্বপূর্ ে এবং দনকটতম প্রদতরবেী। জ্াদতর দপতার অনুসৃত পররাষ্ট্র নীদত অনুর্ায়ী 'সকর র সরঙ্গ 

বন্ধুত্ব, কারও সরঙ্গ ববদরতা নয়' দসটি বজ্ায় দররখই সম্পকে এদেরয় দনরয় র্ারে। সবরচরয় দনকটতম প্রদতরবেী ও স্বাধীনতা যুরে অন্যমত 

সাহায্যকারী দেে দহরসরব বাং ারেরের সবসমরয় ভারতরক প্ররয়াজ্ন। আর একই সরঙ্গ বাং ারেে দর্ েমবধ েমান উন্নয়ন, তা ধরর রাখরত 

প্রচুর অে ে সহরর্াদেতারও প্ররয়াজ্ন। দিপিীয় ববঠরক আঞ্চদ ক দস্থদতেী তার আর ারক দুই প্রধানমন্ত্রী ঐকযমরত এরসরেন। ববদিক এ 

পদরদস্থদতরত উপাঞ্চদ ক সহরর্ােী বাড়ারনার দবষরয় একমত হরয়রেন তাঁরা। জ্বা াদন সরবরাহ করাসহ অে েননদতক ব্যবস্থা ধরর রাখা, এরক 

অপররর সহরর্াদেতা করা এবং দনতযপণ্য দনরবদেন্ন সরবরারহর দবষরয় সহরর্াদেতার দবষয়টি সামরন এরসরে। 

এবাররর সফরর দুই দেরের মরে দকারনা চুদি না হর ও কুদেয়ারা নেীর পাদন বণ্টন দনরয় সমর াতা, দবজ্ঞান দবষরয় সহরর্াদেতা 

দনরয় দুই দেরের কাউদি  অব সারয়দিদফক অযাি ইিাদিয়া  দরসারচ ের মরে সমর াতা, দবচার দবভারের মরে সহরর্াদেতা, দর ওরয়র 

কম েকতো-কম েচারীরের মরে প্রদেির্ দনরয় সমর াতা, দর ওরয়র তেপ্রযুদিদবষয়ক একটি সমর াতা, বাং ারেে দটদ দভেন ও প্রসার 

ভারতীর মরে সমর াতা এবং মহাকাে প্রযুদি দনরয় দমাট সাতটি সমর াতা সই হরয়রে। দুই দেরের মরে রাজ্ননদতক ও দনরাপত্তা 

সহরর্াদেতা, জ্বা াদন অংেীোদরত্ব, পাদন সহরর্াদেতা, বাদর্জ্য ও অে েননদতক সম্পকে, উন্নয়ন অংেীোদরত্ব এবং মানুরষ মানুরষ দর্াোরর্াে 

দনরয় আর াচনা হরয়রে। দসসরঙ্গ দুই প্রধানমন্ত্রী আঞ্চদ ক ও ববদিক দবষয় দনরয় আর াচনা করররেন। বতেমান ববদিক সংকটময় মুহূরতে 

দিপিীয় ও উপাঞ্চদ ক সহরর্াদেতাদবষয়ক সম্পকেরক আরও েদিো ী কররত ঐকমতয হরয়রেন দুই প্রধানমন্ত্রী। জ্দঙ্গবাে েমন, সীমান্ত 

ব্যবস্থাপনা এবং সীমান্ত দঘরর অপরাধ েমরন দুই দেরের দনরাপত্তা সহরর্াদেতা বাড়ারত একমত হরয়রেন দুই প্রধানমন্ত্রী। 

৭টি সমর াতা স্মারকগুর া হর া-১, সুরমা-কুদেয়ারা প্রকরের অধীরন কুদেয়ার নেী দেরক বাং ারেে কতৃেক ১৫৩ দকউরসক পাদন 

প্রতযাহার দবষরয় সমর াতা স্মারক এমওইউ। ২. ববজ্ঞাদনক সহরর্াদেতা দবষরয় ভাররতর দবজ্ঞান ও দেে েরবষর্া পদরষরের (দসএসআইআর) 

সরঙ্গ বাং ারেরের দসএসআইআররর মরে একটি সমর াতা স্মারক সই হয়। ৩. বাং ারেরের সুদপ্রম দকারট ের সরঙ্গ ভাররতর দভাপার  



অবদস্থত ন্যােনা  জুদডদেয়া  অযাকারডদমর মরে একটি সমর াতা স্মারক সই হয় । ৪. ভাররতর দর ওরয়র প্রদেির্ ইনদিটিউটগুর ারত 

বাং ারেে দর ওরয়র কমীরের প্রদেিরর্র জ্ন্য দুই দেরের দর  মন্ত্রর্া য় একটি সমর াতা স্মারক সই করর। ৫. বাং ারেে দর ওরয়র 

তথ্যপ্রযুদিেত সহরর্াদেতার জ্ন্য ভারত ও বাং ারেরের দর  মন্ত্রর্া য় আররকটি সমর াতা স্মারক সই করর। ৬. ভাররতর রাষ্ট্রীয় 

সম্প্ররমােম ‘প্রসার ভারতীর’ সরঙ্গ একটি সমর াতা স্মারক সই করর বাং ারেে দটদ দভেন। ৭.  মহাশূন্য প্রযুদি দিরে সহরর্াদেতা 

দবষয়ক একটি সমর াতা স্মারক সই করর দবটিদসএ  এবং এনএসআইএ । সমর াতা স্মারকটিরত সই কররন বাং ারেে স্যারট াইট 

দকাম্পাদন দ দমরটরডর দবএসদসএ  এবং ভাররতর পরি এনএসআইএ  । 

েত ৮ বেরর প্রধানমন্ত্রী দেখ হাদসনা ও ভাররতর প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র দমাদের সািাৎ হরয়রে ১২ বার। ২০১৫ সা  দেরক এ পর্ েন্ত দুই 

েীষ ে দনতার দনয়দমত ব্যস্ততার মরেও ১২ বার দেখা হওয়া বাং ারেে ও ভাররতর বন্ধরন উরিখরর্ায অ অগ্রেদত। ২০১০ সার  প্রধানমন্ত্রী দেখ 

হাদসনা ভারত সফররর মােরম বাং ারেে-ভারত দিপাদিক সম্পরকে এক নবদেেরন্তর সূচনা ঘরট। দসসমরয় দেখ হাদসনা এবং মনরমাহন 

দসংরয়র মরে দর্ েীষ ে ববঠক অনুদিত হয়, তা বঙ্গবন্ধুর োসনামর র পর দিপাদিক সম্পরকের উন্নয়রনর দিরে সবরচরয় বরড়া ভূদমকা 

দররখদে । এর আরে ১৯৯৬ সার  প্রধানমন্ত্রী দেখ হাদসনা র্খন প্রেমবার িমতায় আরসন, তখন েঙ্গার পাদনবণ্টন চুদিসহ পাব েতয চট্টগ্রাম 

োদন্তচুদির মােরম বাং ারেে-ভারত সম্পরকে এক নতুন মাে যুি হরয়দে ।  দবেত সমরয় আন্তজ্োদতক আো রত মামার মােরম ভারত 

দেরক বরঙ্গাপসােররর মদহরসাপারন সমুদ্র সীমা জ্য় করর, ২০১৫ সার র দেটমহ  দবদনময় চুদির মােরম েহগ্রাম-আঙ্গররপাতা 

বাং ারেরের মানদচরে অন্তর্ভ েি হয়। এসব দবরবচনায় প্রধানমন্ত্রী দেখ হাদসনার দনতৃরত্ব বাং ারেরের সরঙ্গ ভাররতর সম্পকে নতুন এক 

উচ্চতায় অবস্থান কররে এবং স্বর্ েযুে চ রে।   

# 

দ খক: সাংবাদেক, সাধারর্ সম্পােক-বাং ারেে ক্লাইরমট দচঞ্জ জ্ান োদ ি দফারাম 

২১.০৯.২০২২         দপআইদড দফচার 


