
পઝথম অােলার সেŠ িবেশষ সাਉাਅকাের অমতગઘ োসন 

বাংলােদেশর ভিবষઘਅ খઓব ভােলা  

মিতউর রহমান 
োনােবল পઓরੌার িবজয়ী অথગনীিতিবদ ড় অমতગઘ োসন বেলেছন, বাংলােদেশর ভিবষઘਅ খઓব ভােলা„ 

বাংলােদেশর সামািজক অগઝগিতর পઝশংসা কের িতিন বেলন, এ িবষেয় োকােনা োকােনা োਉেਠ বাংলােদশ ভারেতর 

োথেক এিগেয় োগেছ„ এ োদশেক িনেজর োদশ িহেসেব অাখઘািয়ত কের িতিন বেলন, বাংলােদেশ না অাসেত 

পারেলও এর সেŠ অািতઅক টান সব সময়ই অনઓভব কেরন„ নানা সময় তার মেন হয় ঢাকার কথা„ 

 
সাকગ োদশ†েলার মেধઘ সઃপেকગানੱয়েনর বઘাপাের অমতગઘ োসন বেলন, মতপাথગকઘ থাকেত পাের, তকગ চলেত 

পাের, তেব অােলাচনাই একমাਠ পথ„ অােলাচনার মাধઘেম সমসઘা সমাধােন সবার অগઝসর হওয়া দরকার বেল 

িতিন মত পઝকাশ কেরন„ 

 
সઃপઝিত একিট অনઓੋ ােন োযাগ িদেত ঢাকায় এেসিছেলন এই োনােবলজয়ী অথગনীিতিবদ„ োস সময় পઝথম 

অােলার সেŠ একাੰ æ অালাপচািরতায় ড় অমতગઘ োসন বাংলােদশ পઝসŠ ছাড়াও উনੱয়ন, গণতੰ੬, মানিবক 

অিধকারসহ িবিভনੱ িবষেয় োখালােমলা কথা বেলেছন„ অালাপচািরতার িবએ æািরত িনেচ পઝকািশত হেলা„ 

 
পઝথম অােলা : অাপনার োডেভলপেম੯ট ইজ িਰডম বইেয়র মূল কথা সંাধীনতা, অথગাਅ জনকলઘাণ িনি চত

করেত হেল জনগণেক ਉমতা িদেত হেব, সંাধীনতা িদেত হেব× বেলেছন অাপিন„ তােদর ইে੧ছ†েলা পূরেণর

সઓেযাগ িদেত হেব, োতা মানઓেষর কলઘােণ কাজ করেত হেব„ 

 ઉ  

   

 

 
অমতગઘ োসন : অাপিন িঠকই বেলেছন„ অামার পઝধান বਡઙবઘ োয সামািজক এবং অথગৈনিতক উনੱয়নেক 

সંাধীনতার িদক িদেয় োদখেত হেব এবং সંাধীনতার োথেকও একটা বড় অথગ ধরেত হেব„ এটা এই না োয, ੂধઓ 

িকছઓ রাজৈনিতক অিধকার রইল িক না„ যিদও োসটা তার মেধઘ একটা নগণઘ িবষয় নয় এবং োসটাই একমাਠ 

িবষয় নয়„ োস জনઘ োলােকর খাওয়া-পরা জઓটল িক না, তার খাওয়া-পরা না জઓটেল োয পরাধীনতা োদখা োদয়, 

োসটাও োতা একটা বড় িজিনস„ োযমন× অািম অামার িনেজর অিভšতা োথেকই িনেজর অােলাচনােত একবার 

িলেখিছলাম, যখন পઝথম দাŠায় একজন োলাকেক মরেত োদখলাম৵ একজন মઓসিলম শઝিমক„ িতিন ওয়ারী িহ੯দઓ 

অ—েল এেসেছন দাŠার সময়, তার বািড়েত োকােনা খাবার োনই„ িতিন জানেতন োয একটা ঝઓিঁক িনে੧ছন„ তা 

সেਡંও িতিন এেসিছেলন এ জনઘ োয, তার সંাধীনতা িছল না বািড়েত বেস থাকার„ োকননা বািড়েত োকােনা খাবার 

োনই„ োস জনઘ তােক যখন একজন কােজর পઝએæাব িদেয়িছেলন, িতিন তখন ঝঁઓিক িনেয় পেথ োনেমিছেলন„ িঠক 

অামােদর বািড়র সামেন ১৪ লারিমিন িઍটચেট, পেথ তােক ছઓির মারল িকছઓ িহ੯দઓ †ਟা„ িতিন অামােদর বািড়র 

োভতের ছઓেট এেলন এবং অািম িচਅকার কের অামার বাবােক ডাকার োচੈা করলাম ওেক হাসপাতােল িনেয় 

যাওয়ার জনઘ„ িকੰ੫ শઝিমকিট যখন অামােদর সামেন পািন খাে੧ছন, োসই সময় িতিন অামােদর সামেন বলিছেলন× 

অািম জািন োয এ মઓহકেতગ এ অ—েল অাসাটা ঝঁઓিকপূণગ, অামার એ੬ীও এ কথা বেলিছেলন, তা সেਡંও অািম এেসিছ 

োয অামার একটা কাজ এবং একটা মজઓিরর স਼াবনা ৌতির হেলা, োসটা না োনওয়ার ਉমতা অামার োনই, 

সંাধীনতাও অামার োনই„ োকননা বািড়েত বা੧চারা িকছઓ োখেত পাে੧ছ না„ োকােনা খাবার োনই„ অতএব অামােক 

অাসেতই হেলা„ োসই শઝিমকিটর অথગৈনিতক অসંাধীনতা োথেক তার োবঁেচ থাকার অসંাধীনতা ৌতির হেলা৵ এবং 

তারপর োতা তােক অামার বাবা হাসপাতােল িনেয় োগেলন, োসখােন ওই শઝিমক মারাও োগেলন„ এটা োথেক অামার 

োযটা মেন হেয়িছল, তখন অামার ১১ বছর বয়স, োয অামােদর নানা সંাধীনতা× অথગৈনিতক, সামািজক, 

রাজৈনিতক সবই একিটর সেŠ অােরকিট যઓਡઙ এবং োস জনઘ সামিগઝকভােব সંাধীনতা সব িদক িদেয় োদেখ 

উনੱয়েনর কথা ভাবেত হেব„ এটাই অামার বইেয়র পઝধান বਡઙবઘ„ 

 



পઝথম অােলা : পাশাপািশ বઘিਡઙসંাধীনতােকও অাপিন িবেশষ †রઔতં োদন„ অামােদর সামািজক দায়বਤতা, 

োযটােক অাপিন বেলেছন োসাশઘাল কিমটেম੯ট িহেসেব োদেখন়়়

  

   

  

   

  

    

  

 

   

 
অমতગઘ োসন : অামার মেন হয় োয অামােদর োয মানিবক অিধকার, তার মেধઘ োযমন খাওয়া-পরা, অসઓখ হেল 

িচিকਅসা পাওয়ার োয দািব, োসটা োযমন অােছ৵ োতমিন অামােদর মন খઓেল কথা বলেত পারা, যা বলেত চাই তা 

পઝকাশ করেত পারা, অনઘেদর সেŠ োখালা মেন কথা বলেত পারা× এই সંাধীনতাটাও অামােদর মানিবক 

অিধকােরর মেধઘ পেড়„ অামার ধারণা, পৃিথবীর ইিতহােসর সমએ æ সভઘতােতই এ মানিবক অিধকার িবষেয় কথা 

নানা সমেয় োলােক বেলেছন„ এটা ੂধઓ একটা পিઉচমা ধারণা বলেল অতઘੰ æ ভઓল করা হেব„  

 
ভারতবেষગ এ িনেয় অােলাচনা হেয়েছ„ চীেনও হেয়েছ„ জাপােনও হেয়েছ„ পিઉচম এিশয়ােত, অারব 

সভઘতােতও এ িনেয় অােলাচনা অােছ অেনক„ এ জনઘ এই মূলઘেবাধটা অামার ধারণা, একটা মানিবক মূলઘেবাধ„ 

অতএব মানিবক অিধকার অামােদর একটা সামিগઝক মানিবক মূলઘেবাধ, এটাও অামার একটা বਡઙবઘ„ 

 
পઝথম অােলা : অাপিন োতা পাশাপািশ জনকলઘােণর জনઘ মানઓেষর সંাએઐઘ, িশਉা এ†েলার ওপর িবেশষ †রઔতં 

িদে੧ছন„ এবং অাপনার নানা কথায় এ†েলা জানিছ অামরা„ োসিদক োথেক অামােদর এ অ—েল অগઝগিতও অােছ, 

সমসઘাও অােছ„ বাংলােদশ বেলন, ভারত বেলন, রাੈછেক এই দািয়তં†েলা পালন করেত হেব„ রােੈછর একটা 

দায়বਤতাও অােছ„ অাবার োদখা যায় োয অামােদর রাজনীিতিবদ বা সরকার, তারা োয কথা†েলা বেলন, োস†েলা

রਉা কেরন না„ এই োয একটা জনকলઘাণমઓখী রােੈછর ভাবনা বা িশਉা, সંাએઐઘ, অিধকার পઝিতੋা করা× এ বઘাপাের

অাপনার ভাবনা জানেত চাইিছ„ 

 
অমতગઘ োসন : অামার মেন হয় িবিভনੱ সંাধীনতার োয অŠািŠ োযাগ, োসইিদক োথেক এই সমসઘাটার িবচার 

করেত হেব„ যিদ সরকােরর কােছ দািব করা হেলা োয িকছઓ করা োহাক× ভারেত োহাক, পািকએæান োহাক বা 

বাংলােদেশ োহাক, তারা োস দািব ੂেন যিদ বেলন অামরা িকছઓ করব এবং তারপের তারা যিদ না কেরন, তাহেল 

এটা িনেয় অােলাচনা করা োয তারা বেলিছেলন করেবন িকੰ੫ তারা করেলন না„ তােত োয গািফলিতর একটা 

পઝমাণ পাওয়া োগল, োসটা িনেয়ও োতা সামািজক অােলাচনা চলেত পাের„ োস জনઘ সমােলাচনা করার সંাধীনতা 

অথગৈনিতক সંাধীনতার সেŠ যઓਡઙ„ োখেত না োপেল খাওয়া োদয়া হেব, িচিকਅসার জনઘ বઘবએઐা করা হেব„ তারা 

বলেলন, িকੰ੫ করেলন না„ োসই সંাধীনতাটােক রખপ িদেত হেল অামােদর কথা বলা, পઝিতবাদ করা, অােলাচনা 

করা, সংবাদ পઝকাশ করার সંাধীনতাটা খઓবই দরকার„  

 
পઝথম অােলা : তাহেল অাপিন বলেছন, গণতੰ੬ সরাসির উনੱয়েনর সেŠ যઓਡઙ? 

 
অমতગઘ োসন : অািম তা-ই মেন কির„ অামার বইেত খািনকটা অােলাচনা করার োচੈা কেরিছ„ অেনক সময় 

োলােক পઝশੱ কেরন, গণতেੰ੬র ফেল উনੱয়ন হেব িক হেব না„ পઝথেমই মানেত হেব, গণতੰ੬ উনੱয়েনর একটা অংশ„ 

োযমন িডম োসਤ করেত হেল জল োফাটােনা দরকার„ এই না োয, োফাটােনা জলটা অামরা খাব„ িকੰ੫ তাই িদেয় 

িডমটা োসਤ হেব„ িকੰ੫ গণতੰ੬ িজিনসটা োতা িঠক গরম জেলর বઘাপার না„ গণতੰ੬ অবশઘই উনੱয়েনর একটা 

অংশ„ যারা খઓব ধনী হেলন িকੰ੫ কথা বলার সંাধীনতা োনই৵ তারা যিদ তােদর মতামত পઝকাশ কেরন, তােদর 

োজেল োদওয়া হয়, োসই োদশ উনੱত োদশ× এ রকম কথা বলেত পারা যায় না„ 

 
পઝথম কথা হে੧ছ, উনੱয়েনর একটা অংশ হে੧ছ গণতੰ੬„ িਦতীয় কথা হে੧ছ, অনઘানઘ অামােদর োয সંাধীনতা× 

অথગৈনিতক সંাধীনতা, সামািজক সંাধীনতা োস†েলা গণতািੰ੬ক সંাধীনতার সেŠ ইিতবাচকভােব যઓਡઙ„ গণতািੰ੬ক 

সંাধীনতা িদেয় অামরা োজার গলায় চাইেত থাকব এবং এ োਉেਠ োমৗনতা োবাধ হয় অিবচােরর এক পઝধান 

সহায়ক„ োমৗনতা িদেয় মানিবক অিধকার পাওয়া যায় না„ 



মানিবক অিধকার োপেত হেল অামােদর োজার গলায় বলেত হেব, দািব করেত হেব„ োস জনઘ গণতেੰ੬র 

ভકিমকা ੂধઓ িনেজর মূেলઘর জনઘ নয়„ িনেজর মূলઘ োতা অােছই„ তার ওপের োয সંাধীনতার মূলઘ অামরা িদই 

সামািজক, অথગৈনিতক, িচিকਅসা ইতઘািদ োਉেਠ, োস†েলােকও সাহাযઘ করেব„ এেদর সেŠ োযাগােযাগ†েলা 

ইিতবাচক, োনিতবাচক নয় বেল অামার ধারণা„ 

 
পઝথম অােলা : অাবার োতা গণতেੰ੬ সংকট সৃিੈ হয়„ বাংলােদেশ বেলন, ভারেত বেলন, গণতেੰ੬র মধઘ িদেয়

অগઝসর হেয় অামােদর ਠઔিটমઓਡઙ একটা সমাজ পઝিতੋা করেত হেব„  

  

   

 ে  ে ে  

  

 
অমতગઘ োসন : এটা িঠকই„ অেনক সময় োলােক গণতেੰ੬র ভઓলটা চট কের োচােখ োদেখন„ িকੰ੫ তারা যিদ সময় 

িনেয় োদেখন বা অামােদর গণতেੰ੬র বઘবহােরর োয সઓেযাগ, োস সઓেযাগ অামরা িনেত উদগઝীব থািক, তার ফেল োয 

সামািজক উনੱিত হেত পাের, োসটা অেনক সময় তারা োদেখন না„ অািম দઓেটা উদাহরণ িদি੧ছ× ভারেতর সেŠ 

যিদ চীেনর তઓলনা কেরন, চীেন গণতੰ੬ োনই, ভারেতর অােছ„ অথচ োদখা যায় চীন অেনক োবিশ উনੱিত কেরেছ„ 

এটা একিদেক িঠক„ োগাড়ার িদেক যখন চীেন কিমউিনઍট িবপઇব হেয়িছল, তখন মাওেয়র োনতৄেত ંপઝাথিমক িশਉা 

এবং সંাએઐઘ িনেয় োযভােব এিগেয় িনেয় যাওয়া হেয়িছল, পের োস তઓলনায় িকছઓ হয়িন„ ১৯৭৯ সােল োদং িজয়াও 

িপং োয সংੌারটা করেলন, োসটা হেলা চীেনর জীবনপઝতઘাশা বা গড় অায়ઓ তখন ভারেতর োচেয় ১৪ বছর োবিশ„ 

অথગৈনিতক সংੌােরর পর োথেক চীেনর অথગৈনিতক পઝগিত অেনক োবিশ দચઔত হেয়েছ„ ভারতবেষગও োমাটামઓিট 

দચઔত„ তেব চীন এ োਉেਠ অগઝগামী„ িকੰ੫ তা সেਡંও অাজেক যিদ োদেখন চীেনর সেŠ ভারেতর গড় অায়ઓ ১৪ 

বছেরর জায়গায় কেম হেয়েছ ৭ বছর এবং ভারতবেষગর িকছઓ িকছઓ অংশ অােছ, োযমন োকরালা, োযখােন গড় অায়ઓ 

চীেনর োথেক চার-পঁাচ বছর োবিশ„ চীেন োযখােন ৭১, োসখােন োকরালায় ৭৫ বা ৭৬ এবং অামার ধারণা, 

োকরালার িদেক যিদ োদেখন, োকরালার †ণটা হে੧ছ বਗ਼দলীয় বઘবએઐা, িবিভনੱ পািটગ িদেয় ৌতির গণতੰ੬ অােছ„ তার 

ফেল কিমউিনઍট পািটગেক কংেগઝস সমােলাচনা কের„ কংেগઝসেক কিমউিনઍট পািটગ সমােলাচনা কের„ অনઘিদেক 

চীেনর োয ধরেনর রাজৈনিতক িভশন বা দৃিੈভিŠ তা োথেক িশਉা ও সંােએઐઘর িদেক োজার োদওয়া হেয়িছল, 

োকরালায় োসটা োগাড়া োথেকই িছল„ তার ফেল োকরালা চীেনর অথગৈনিতক সংੌার-পূবગবতગী সমেয়র োয 

রাজৈনিতক অŠীকার, তার সেŠ গণতੰ੬েক োমলােত োপেরেছ„ এটা একটা উদাহরণ„  

 
অােরকটা উদাহরণ অাপনােক িদি੧ছ„ †জরােট যখন দাŠা হেলা, ২ হাজার মઓসলমান মারা োগল„ এটা 

অামােদর িহসাব„ যিদও †জরােটর রাজઘ সরকার তা মােন না„ োসই দাŠার মেধઘ যখন ওরা অাবার িনবગাচন 

করেলন তখন োসই িবেজিপ সরকারই িজতল„ িকੰ੫ তােত অেনেকই বলেলন, গণতੰ੬ কের এটা বঁাচােনা োগল না„ 

এখন োতা পઝমাণ হেলা, ২০০৪ সােলর এিপઝল-োম মােস িনবગাচন হেলা, †জরােট োয িহংসাতઅক কাজ হেয়েছ এবং 

খઓেনাখઓিন োয†েলা হেয়েছ তার ফেল িবেজিপর মার খাওয়ার খઓব একটা োযাগ অােছ এবং বাজেপিয় োহের যাওয়ার 

পর িনেজই বলেলন, †জরােটর রਡઙবনઘার ফেল অামরা িনবગাচেন োহের োগলাম„  

 
এই বলার পের তার সহকমગীরা সবাই সমােলাচনা করেলন এবং িতিনও তার কথাটা পઝতઘাহার করেলন„ িকੰ੫ 

কথাটা োফরত িনেয় িনেলও বઘাপারটা োতা সিতઘ„ োসই জনઘ গণতেੰ੬ পরাজয়টা, োসটা িনভગর করেছ খািনকটা 

সমেয়র ওপর„ অার িਦতীয়ত, োসই সমেয় অামরা কী করিছ„ তার ফেল কংেগઝস এবং বামপি ઐੰ োজাট†েলা োয 

রাজৈনিতক পઝচার করল তার মেধઘ বলা হেলা, এ রকম োকন নઘােয়র অভাব হেব, যােত কের এত োলাক মারা 

োযেত পাের, †জরােট যখন অথગৈনিতক পઝগিত হে੧ছ ইতઘািদ„ তার ফেল অামার ধারণা, গণতੰ੬েক বઘবহার কের 

োয মানিবক অিধকার রਉার োਉਠেক অামরা বাড়ােনার োচੈা করেত পাির, োসটা অসতઘ নয়„ 

 
পઝথম অােলা : অাপিন োতা সংੌােরর কথাও বেলন, তেব ৌনিতকতািবহীন সংੌার নয়„ বতગমান পৃিথবীেত

সংੌােরর বাইের োকউ থাকেত পার ছ না„ িকੰ੫ অাপিন সংੌারেক িন য় অাস ছন, পাশাপািশ মানઓষেক বাদ িদেয়

সংੌার নয়, এ কথাও বলেছন? 

 



অমতગઘ োসন : সংੌার শਲ਼িট অামার খઓব পছ੯দসই শਲ਼ নয়„ সংੌৄিত, সভઘতা, সংੌারটা অেনক সময় 

অামােদর মেন হয়, োযটা িচੰ æা না কেরই অামরা মানেত পাির„ এখন এটা োতা একটা কথাই অােছ, অামােদর 

সবারই িকছઓ িবশੴাস থাকেব„ এ িবষেয় সઓ੯দর কথা বেলিছেলন োমাগল সমચাট অাকবর„ িতিন বলেতন, রিহ অাকল 

(The port of reason)| অােরা বলেতন, অামার োয িবশੴাস োনই তা নয়„ িকੰ੫ অামার িবশੴাস†েলা অামার িচੰ æা 

এবং যઓিਡઙর অােগ নয়„ যઓিਡઙর পের অািম িঠক করব োয অািম কী িবশੴাস করব„  

 
এখন সংੌারটা, অামার ধারণা অেনক সময় বઘবহার করা হয় োয িচੰ æার অােগই োযই িবশੴাস†েলা এল, 

সংੌৄিত িকੰ੫ িঠক তা না„ সংੌৄিত হে੧ছ একটা সভઘতা„ তার মেধઘ িচ æੰাও োযমন একটা সভઘতার অŠ, যઓিਡઙও 

একটা সভઘতার অŠ এবং তার োথেক যিদ িবশੴাস অােস এবং োস িবশੴােসর িভিਡ োকাথায়, তার মেধઘ িচੰ æা এবং 

অােলাচনা ও যઓিਡઙিবচার, পরীਉা-িনরীਉার ভકিমকা কী, এটা অামােদর ভাবা উিচত বেল মেন কির„ 

 
নীিতেবােধর কথা োযটা বলেছন, নীিতেবাধটাও অামার ধারণা, যઓিਡઙর সেŠ অŠািŠভােব যઓਡઙ„ অামরা সমােজ 

বাস কির, পઝশੱটা উঠেত পাের োয, োকন অামরা িজিনসটা করেত চাই অথবা অনઘ িজিনস করেত চাই না„ তােতও 

একটা পઝশੱ উঠেবই× যઓিਡઙটা কী? কী কারেণ অামরা কাজটা করেত চাই এবং যઓিਡઙহীন িবশੴাস× অািম মেন কির 

না োকােনা রকম িভিਡ অােছ„ অামার োয নতઓন বই োবর হে੧ছ, দઘ অার†েমে੯টিটভ ইিਫয়া এই নােম োপŠ ઓইন 

োথেক োবর করেছ, তার মেধઘ একটা বড় চিরਠ হে੧ছ সমચাট অাকবর„ তােত ওর কী বਡઙবઘ, িতিন োতা ধািমગক 

িছেলন, িকੰ੫ তার ধমગ িবশੴাসটােক িতিন যઓিਡઙ িদেয় সমথગন করেছন„ যઓিਡઙ ছাড়া সমথગন করেছন, এ রকম নয়„ 

 
পઝথম অােলা : বাংলােদশ সઃপ কગ িকছઓ কথা বল বন? কী রকম োদেখন এ োদেশর স਼াবনা?  ে   ে   

  

 ে ে  

 
অমতગઘ োসন : বাংলােদশ োতা অামার িনেজর োদশ„ অামার পিরবার এখান োথেক োগেছ„ অািম োছেলেবলায় 

এখােন িছলাম„ িকছઓিদন এখােন পড়ােশানা করলাম„ তারপর োগলাম শািੰ æিনেকতেন„ তাই বাংলােদেশ এেল 

অামার োয একটা অািতઅক সઃপকગ সেŠ সেŠ ফઓেট োবর হয়, োসটা বাংলােদেশ না এেল অােস না× এ রকম োতা 

নয়„ নানা সমেয়ই অামার মেন হয় ঢাকার কথা„ মািনকগে™ োয বািড় িছল অথবা মামাবািড় িবਠઙমপઓের অথবা 

োবড়ােত োগিছ চ›গઝােম ইতઘািদ, এ†েলা খઓব মেন পেড়„ এই োয মানিসক একটা োযাগােযাগ, োসটা োতা খઓব বড় 

একটা োযাগােযাগ„ 

 
পઝথম অােলা : বাংলােদেশর ভিবষઘেতর স਼াবনা কী রকম োদেখন? 

 
অমতગઘ োসন : অামার োতা মেন হয় ভিবষઘਅ খઓব ভােলা„ যিদ সামািজক মাপকািঠেত োদেখন, অেনক কথা, 

সামািজক িচহઙর কথা, যা এখন বলা হয়, তােত োতা বাংলােদশ ভারত োথেক এিগেয় োগেছ„ িশਉার োকােনা 

োকােনা সકচেক এিগেয় োগেছ„ অায়ઓেত এখেনা এেগায়িন„ তা ছাড়া অামােদর োয এনিজও বলা োযেত পাের, 

োবসরকাির কােজর োয োগৗরবময় ইিতহাস বাংলােদেশ হেয়েছ বચઘাক বা গઝামীণ বઘাংক ইতઘািদ, এ†েলা পৃিথবীর 

কােছ বড় একটা িজিনস„ অামার িনেজর ধারণা, এটা ੂধઓ োদখােনার িজিনস না, এেত কের সামািজক একটা 

উনੱিত হে੧ছ এবং উনੱিতর অােরা সઓেযাগ-সઓিবধা রেয়েছ, োস†েলােক অােরা কীভােব পূণગভােব বઘবহার করা যায় 

োসিদেক নজর োদওয়া„ 

 
পઝথম অােলা : সামেন সাকગ সেমઅলন, অা—িলক সহেযািগতা িন য় োকা না িকছઓর স਼াবনা িক অাপিন োদেখন? 

 
অমতગઘ োসন : অামার োতা িরিজওনাল োকা-অপােরশন িনেয় একটা বਡઙবઘ অােছ োয, অামােদর এই অ—েল, 

বাংলােদশ, ভারত বা পািকએæােনও োয একটা দীঘગ ঐিতহઘ রেয়েছ িবচার, বઓিਤ, তেকગর, তকગটােক অািম একটা 

ইিতবাচক িবষয় বেল মেন কির„ খઓেনাখઓিন োতা তেকગর িবকઈপ নয়„ োস জনઘ তকગটা অামােদর করা দরকার„ 

মতিবেরাধ োতা হেবই„ মতিবেরাধ হেল অােলাচনা করা দরকার„ অামার ধারণা, তকગ করার বઘাপারটােক বাড়ােনা 

দরকার এবং অামার যিদ পઝধান একটা সমােলাচনা থােক িবেজিপর িহ੯দઓতં সઃপেকગ, তারা এই অােলাচনা যઓিਡઙ-



তকગ বাদ িদেয় িবশੴাস, সংੌার এবং িকছઓ োলােকর পઝিত অাতઅীয়তােবাধ এবং অনઘ োলােকর পઝিত অনীহা× 

এইিদেক োজার িদে੧ছ„ োসিদেক অামরা সবার সেŠ বেস অােলাচনা করেত পাির, তকગ করেত পাির„ অামার 

ধারণা, ভারতবেষગর ভিবষઘਅ এর ওপর িনভગর করেছ„ তার ওপের অািম োযাগ করব, দিਉণ এিশয়ার ভিবষઘਅও 

িনভગর করেছ অামরা িনেজেদর মেধઘ তকગ করেত পারব িক না, এর ওপর„ 

 
বাংলােদেশর সেŠ ভারেতর জল িনেয় মতপাথગকઘ হেত পাের„ শઝীল‰ার সেŠ হেত পাের„ পািকએæােনর সেŠ 

োতা নানা িবষেয় ঝগড়া চলেছ ভারেতর„ িকੰ੫ সব িবষেয় অােলাচনা কের কীভােব এ†েলার সমাধান করা োযেত 

পাের, োসিদেক অগઝসর হওয়া দরকার সবার„ 
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