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গভন湜㬩
েরর সে湥 ব⁴桧াংেকর 㴠瑸ধান িনব湜㬩
াহীরা যাে湡灳ন
অধু
নালু
獬數 িছটমহেল
িনজ†湜 㴠瑸িতেবদক | ২০১৫১০২২ ইং
বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ⁴桧 িছটমহল িবিনময় হয় গত ৩১ জু
লাই মধ⁴桧রােত। এর পর অধু
নালু
獬數 এসব িছটমহেলর
বািস牯瑣ােদর উ⤧牥য়েন িবিভ⤧牥 㴠瑸ক䵰潴 獮潩হণ কেরেছ সরকার। তােদর আিথ湜㬩
ক 湥瑮সবা 湥瑮দয়ার উেদ⁴桧াগ িনেয়েছ 湥瑮ক敬敓ীয় ব⁴桧াংকও।
এর অংশ িহেসেব িবিভ⤧牥 ব⁴桧াংক ও আিথ湜㬩
ক 㴠瑸িত汹瑳ােনর 㴠瑸ধান িনব湜㬩
াহীেদর সে湥 িনেয় িতনিদেনর সফের কাল অধু
নালু
獬數
িছটমহল পিরদশ湜㬩
েন যাে湡灳ন বাংলােদশ ব⁴桧াংেকর গভন湜㬩
র ড. আিতউর রহমান। সফরকােল তারা নীলফামারী, রংপু
র,
প扭畎গড়, জয়পু
রহাট ও ব†湜ড়া যােবন।
জানা 湥瑮গেছ, িছটমহল িবিনমেয়র পর এসব এলাকার জনগেণর জন⁴桧 ১০ টাকায় ব⁴桧াংক িহসাব 湥瑮খালার িনেদ湜㬩
শ 湥瑮দয়া হয়।
এবােরর সফের গভন湜㬩
র ড. আিতউর রহমান প扭畎গড় 湥瑮জলার 湥瑮দবীগে屮尻র দহলা খাগড়াবাড়ীেত িবিভ⤧牥 ব⁴桧াংেকর উ⤧牥য়ন
কম湜㬩
সূ
িচ ও কায湜㬩
楰‽ম উে尽獳াধন করেবন। এর মেধ⁴桧 রেয়েছ— ন⁴桧াশনাল ব⁴桧াংেকর অথ湜㬩
ায়েন 湥瑮দবীগে屮尻 দু
浵捯 ⁝❴ু
ল িনম湜㬩
াণ
কায湜㬩
楰‽ম এবং 浵捯উবওেয়ল, 湥瑮খলার সর屮尻াম, 湥瑮সলাই 湥瑮মিশন ও িশ瑮敭া সর屮尻াম িবতরণ। পাশাপািশ িবিভ⤧牥 ব⁴桧াংেকর এসএমই
ও কৃ
িষঋণ িবতরণ কম湜㬩
সূ
িচও উে尽獳াধন করেবন গভন湜㬩
র। 湥瑮দবীগে屮尻র ভাইলাগ屮尻 ও লালমিনরহােটর পাট獮潩ােমর বু
িড়মারীেত
ন⁴桧াশনাল ব⁴桧াংেকর শাখাও উে尽獳াধন করেবন িতিন। এছাড়া সফরকােল রংপু
ের িবিভ⤧牥 ব⁴桧াংেকর এেজ瑡搣 ব⁴桧াংিকং ও
িসএসআর কায湜㬩
楰‽ম উে尽獳াধন করেবন ড. আিতউর রহমান। জয়পু
রহােট কৃ
িষ কম湜㬩
সং素ান 湥瑮মলার উে尽獳াধেনর পাশাপািশ
湥瑮যাগ 湥瑮দেবন কৃ
িষ, 㴠瑸ািণস搠瑩দ, এসএমই, ি獮潩ন িফন⁴桧াি眮敬ং ও ১০ টাকার িহসােবর িবপরীেত ঋণ িবতরণ কম湜㬩
সূ
িচেত। যু
ব
উ⤧牥য়ন 㴠瑸িশ瑮敭ণ㴠瑸া獬數 গবািদপ†湜 পালন উেদ⁴桧া敔牥ােদর মােঝ সনদও িবতরণ করেবন বাংলােদশ ব⁴桧াংেকর গভন湜㬩
র।
ড. আিতউর রহমান এ সফর স搠瑩েক湜㬩
বিণক বাত湜㬩
ােক বেলন, ‘১১১浵捯 িছটমহল যখন বাংলােদেশর অংশ হেয় যায়, তখনই
তােদরেক আিথ湜㬩
ক 湥瑮সবার আওতায় আনার 湥瑮ঘাষণা িদেয়িছলাম আমরা। ব⁴桧াংক ও আিথ湜㬩
ক 㴠瑸িত汹瑳ান†湜েলা 湥瑮য এেত এভােব
সাড়া 湥瑮দেব, তা আিম িনেজও ভািবিন। এসব এলাকায় ব⁴桧াংক শাখা, এ浵捯এম, এেজ瑡搣 ব⁴桧াংিকং করা হেব। উ⤧牥য়েনর জন⁴桧
সড়ক ও িশ瑮敭া㴠瑸িত汹瑳ান িনম湜㬩
াণ কের 湥瑮দেব ব⁴桧াংক†湜েলা। আমরা উ瑮敭রা扭畎েল যাি湡灳। িবিভ⤧牥 ব⁴桧াংক ও আিথ湜㬩
ক 㴠瑸িত汹瑳ােনর
㴠瑸ধান িনব湜㬩
াহীরা এেত অংশ 湥瑮নেবন বেল আশা করিছ। উ瑮敭রা扭畎েলর পাশাপািশ অন⁴桧 অ扭畎েলও ব⁴桧াংক†湜েলা এসব কাজ
অব⁴桧াহত রাখেব। িবেশষ কের িবেদশী ব⁴桧াংক†湜েলা এসব এলাকার উ⤧牥য়েন এিগেয় আসেব বেল আমােদর 㴠瑸ত⁴桧াশা।’
বাংলােদশ ব⁴桧াংক সূ
ে✨牯 জানা 湥瑮গেছ, পূ
ব湜㬩
তন িছটমহেলর 湥瑮যসব এলাকায় ব⁴桧াংক শাখা, এেজ瑡搣 বা এ浵捯এম 湥瑮মিশন বসােনার
সু
েযাগ আেছ, এ সফের ব⁴桧াংক এমিডেদর তা বসােনার িনেদ湜㬩
শ 湥瑮দেবন গভন湜㬩
র। পাশাপািশ িনেদ湜㬩
শনা 湥瑮দয়া হেব উ⤧牥য়েনর
সু
েযাগ আেছ, এমন এলাকায় সামািজক দায়ব硩瀠তা কম湜㬩
সূ
িচ 湥瑮থেক উ⤧牥য়ন কম湜㬩
কা慰猠 পিরচালনার।
বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ⁴桧 素লসীমা敭畣 চু
ি敔牥 সই হয় ১৯৭৪ সােল। বাংলােদশ ওই সময়ই চু
ি敔牥浵捯 অভ⁴桧敭畣রীণভােব অনু
েমাদন
তথা অনু
সমথ湜㬩
ন কের। িক尠† ভারত ওই সময় তা অনু
সমথ湜㬩
ন না করায় এ চু
ি敔牥 বা尻⥝বায়ন আটেক যায়। নের敬敓 湥瑮মািদ
সরকার গঠেনর পর দীঘ湜㬩
িদন ঝু
েল থাকা ‘素লসীমা敭畣’ িবল浵捯 ভারতীয় পাল湜㬩
ােমে瑡搣 িনর尻崧ু
শভােব পাস হয়। এর পর ৬১৬
জু
লাই িছটমহল†湜েলায় 湥瑮যৗথ হালনাগাদ কায湜㬩
楰‽ম পিরচালনা করা হয়। সরকাির সব আনু
汹瑳ািনকতা 湥瑮শেষ ৩১ জু
লাই
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মধ⁴桧রােত এ†湜েলার িবিনময় স搠瑩⤧牥 হয়। বাংলােদেশর মূ
ল ভূ
খে慰猠 অবি素ত সব ভারতীয় িছটমহল বাংলােদেশর ভূ
খ慰猠
িহেসেব অ敭畣ভু
湜㬩
敔牥 হয়। একইভােব ভারেতর অভ⁴桧敭畣ের থাকা িছটমহল†湜েলা অ敭畣ভু
湜㬩
敔牥 হয় 湥瑮স 湥瑮দেশর মূ
ল ভূ
খে慰猠র সে湥।
বাংলােদেশর ভূ
খ慰猠 িহেসেব অ敭畣ভু
湜㬩
敔牥 হয় ১১১浵捯 িছটমহল। ভারেতর সে湥 যু
敔牥 হয় ৫১浵捯 িছটমহল।
স搠瑩াদক ও 㴠瑸কাশক: 湥瑮দওয়ান হািনফ মাহমু
দ | © 20112015
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