
একইসে  ভারত ও চীনেক কীভােব সামলােবন
শখ হািসনা

িবিবিস বাংলার িবে ষণ
কাশ : ২৫ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চীেনর ‘ওয়ান ব  ওয়ান রােড’ বাংলােদেশর যাগ দওয়া িনেয় ভারেতর িচি ত হওয়ার কােনা কারণ
নই বেল  ম ব  কেরেছন বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনা।  স িত ভারতীয় টিলিভশন চ ােনল

িসএনএন িনউজ এইিটেনর সে  এক সা া কাের িতিন বেলন,  গাটা  পৃিথবী  এখন একিট াবাল
িভেলেজ পিরণত হেয়েছ। এই মহূুেত সবার জ ই অথৈনিতক িদকিট খুব পূণ। চীেনর এই উেদ ােগর
মাধ েম যাগােযাগ ব ব া বা কােনি িভিটর অ গিত হেব এবং তার ফেল অথৈনিতকভােব লাভবান হেব
সবকিট দশ। এই পিরক নায় ভারেতরও যু  হওয়া উিচত বেল শখ হািসনা ম ব  কেরেছন। শখ
হািসনা আেরা বেলেছন, ভারত একিট বড় অথনীিতর দশ, তার এ িনেয় িচি ত হওয়া উিচত নয়।        
ভারেতর যিদ  িবষয়িট  িনেয়  আপি  থােক,  তাহেল  এ  িনেয়  আেলাচনা  হেত  পাের এবং  আেলাচনার
মাধ েমই যেকােনা ই  সমাধান হেত পাের।

২০১৩ সােল ‘ওয়ান ব  ওয়ান রাড’ নােম একিট উ য়ন কৗশল ও কাঠােমা উপ াপন কেরন চীেনর
িসেড ট িশ িজনিপং। এই পিরক নার মেধ  রেয়েছ িবে র ৬০িট দেশর সে  চীেনর মলূ ভখূ েক

সংযু  করা। এই পিরক নার অংশ মলূত িট, সড়ক পেথ মধ  এিশয়া ও ইউেরােপর সে  সংযু  হেব
চীন। এই সড়ক পেথর সে  রলপথ ও তেলর পাইপলাইনও রেয়েছ। একইসে  সমু পেথও, িবেশষ
কের দি ণ ও দি ণ-পূব এিশয়ার দশ েলার সে  সংযু  হেব চীন। বলা হেয় থােক াচীন িস  েটর
আধিুনক সং রণ এিট।

২০১৬ সােলর অে াবের চীেনর িসেড ট িশ িজনিপং এর ঢাকা সফেরর সময় ‘ওয়ান ব , ওয়ান রাড’
উেদ ােগ আ ািনকভােব বাংলােদশ যাগ দয়। এই পিরক না অ যায়ী চীন িট ‘ইেকানিমক কিরডর’
তির করেছ। একিট নিমং থেক চ াম পয  সড়ক ও রলপথ। আর ি তীয়িট- চীেনর িজনিজয়াং থেক

পািক ােনর বলিুচ ােনর সমু ব র গাওদার পয  রল ও সড়কপথ।  তেব  এই কিরডেরর ব াপাের
ভারেতর  আপি  রেয়েছ।  ভারেতর  থম  আপি র  কারণ  হেলা,  চীন  য  িট  ‘ইেকানিমক কিরডর’
পিরক না কেরেছ, তার একিট পািক ান-শািসত কা ীেরর ভতর িদেয় যাে । এ কারেণ ভারত কেয়ক
বছর আেগই এ পিরক না ত াখ ান কেরেছ।

ভারেতর অথনীিতিবদ এবং কােনি িভিট িবেশষ  ড. বীর দ বেলন, ভারত এই পিরক নােক কােনা
াবাল বা আ জািতক ক  িহেসেব দেখ না, বরং এেক আ িলক পিরক নার অংশ মেন কের। ফেল

ভারেতর উে েগর কারণ িভ  বেল িতিন মেন কেরন। থমত এটা যােব কা ীেরর ভতর িদেয়, যটা িনেয়
ভারেতর ব িদেনর িবেরাধ আেছ পািক ােনর সে । আর ি তীয়ত, এটার অথায়ন মােটও সিলড কােনা
খাত থেক হে  না। বরং সটা হেব ডট ফাই াি ং এর মাধ েম, অথাত্ এটা আপনােক ঋেণর মেধ
ফেল দেব।

এ ছাড়া, গত দশ বছের ভারেতর সে  বাংলােদেশর স েক য উ িত হেয়েছ, এ কে  যু  হওয়ার পর
বাংলােদশ চীেনর ভাব বলেয় ঢেুক যেত পাের এমন একিট শংকাও রেয়েছ ভারেতর।

  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।

|

িক  বাংলােদশ কন যেত চাইেছ?

িবে ষকরা মেন কেরন,  গত এক দশেক বাংলােদেশর পররা নীিতেত অথৈনিতক উ য়েনর িবষয়িটেক
সবেচেয়  বিশ   দওয়া  হে ।  আর সকারেণই  বাংলােদশ  সরকার চীেনর  এই  কে  যাগ
িদেয়েছ।  ঢাকা িব িবদ ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর িশ ক অধ াপক দেলায়ার হােসন মেন
কেরন, এই মহূুেত বাংলােদেশর কােছ অথৈনিতক উ য়েনর  বিশ হওয়ার কারেণ কবল চীন নয়,
আেশপােশর িবিভ  দেশর সে  সংেযাগ গেড় তালােতই বিশ  দেব বাংলােদশ। ভৗগিলক কারেণ
বাংলােদশ যেহতু ছাট দশ এবং সীমাে র িতনিদেক রেয়েছ ভারত, ফেল তার িকছু িবধা ও অ িবধা

ই-ই রেয়েছ। স সীমাব তা কাটােত হেল আমােদর বািক িনয়ার সে  সংেযাগ বাড়ােত হেব।

ধানম ী শখ হািসনা কী বাতা িদেলন ভারতেক?

িবেশষ রা মেন কেরন, িসএনএন িনউজ এইিটেনর সে  সা া কাের ধানম ী শখ হািসনা ভারতেক
তার িনেজর দেশর অ ািধকােরর ব াপারটাই আেরকবার মেন কিরেয় িদেয়েছন। এই মহূুেত বাংলােদেশর
সে  ভারেতর রাজৈনিতক স ক ভােলা, তেব একইসােথ বাংলােদেশর সবেচেয় বড় ব বসািয়ক অংশীদার
দশ চীন। দশিটর সােথ বাংলােদেশর ায় দড় হাজার কািট মািকন ডলােরর ব বসািয়ক স ক রেয়েছ।

অ িদেক ভারেতর সােথ বাংলােদেশর ব বসা চীেনর তুলনায় এক ততৃীয়াংশ। সরকাির তথ  অ যায়ী চীন
বাংলােদশেক ২,৪০০ কািট ডলােরর ঋণ দেব,  যার বিশর ভাগই অবকাঠােমা খােত। বতমােন চীন
বাংলােদেশ প া সতুসহ নানা  অবকাঠােমা কে র সােথ সরাসির জিড়ত। িবেশষ রা মেন কেরন,

ধানম ী  আেলাচনার মাধ েম  আপি  িন ি র কথা  বেল  এই বাতাও িদেয়েছন  য হয়েতা  এ  ে
এখেনা চড়ূা  িস া  নয়িন বাংলােদশ।
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