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চীনের কাছ থেনক আর ঋণ থেনে ো োাংলানেশ 

 েজর প্রেকল্প অে থনেপ্রিক মনেনলর প্রেনক 

কাওসার রহমাে ॥ েহুল আনলাপ্রচি থেল্ট এযান্ড থরাে ইপ্রেপ্রশনেটিনের আওিাে োাংলানেশ আর চীে থেনক ঋণ থেনে ো। প্রেনের ১২৬ থেশ ও 

২৯ আন্তজথাপ্রিক সাংস্থার মনিা এই উনযানের সনে যুক্ত োকনলও োাংলানেশ আর চীনের ঋনণর ফাঁনে জড়ানে ো। িপ্রিনেশী থেশ োরনির পর 

মাপ্রকথে প্রেনেষকরাও চীো ঋণ প্রেনে োাংলানেশনক সিকথ োকার আহ্বাে জাপ্রেনেনছে। চীনের থেল্ট এযান্ড থরাে িকল্প োস্তোেে করনি প্রেনে 

ইনিামনে ২৩ থেনশর ঋণ ঝুঁপ্রকপূণ থ অেস্থাে থপ ুঁনছনছ। এই অেস্থার থিপ্রিনিই োাংলানেশ েতুে কনর চীে থেনক আর ঋণ গ্রহণ ো করার প্রসদ্ধান্ত 

প্রেনেনছ। েরাং অে থনেপ্রিক িবৃপ্রদ্ধনক সমৃদ্ধ করনি ঢাকা এখে প্রেকল্প অে থনেপ্রিক মনেনলর প্রেনক েজর প্রেনেনছ। 

থেপ্রজাংনে প্রিিীে থেল্ট এযান্ড থরাে থফারানমর সনেলে শুরুর িাক্কানল োাংলানেনশর পররাষ্ট্র িপ্রিমন্ত্রী থমাহােে শাহপ্ররোর আলম েনলনছে, 

‘েপ্রেষ্যি উন্নেে কম থকা-থ র জন্য অে থ চাে োাংলানেশ। িনে চীনের কানছ আর কখেও ঋণ চাইনে ো।’ সাউে চােো মপ্রে থাং থপাস্টনক থেো এক 

সািািকানর পররাষ্ট্র িপ্রিমন্ত্রী েনলে, থেসে থেশ উচ্চ হানর অে থনেপ্রিক িবৃপ্রদ্ধ অজথে করনছ ো, িানের জন্য থেনকাে অাংনকর ঋণ প্রেপজ্জেক 

হনি পানর। থেপ্রজাংনের থেল্ট এযান্ড থরাে ইপ্রেপ্রশনেটিনের সনে সম্পপ্রকথি ঋণ থশাধ করার মনিা অে থনেপ্রিক শপ্রক্ত অজথে কনরনছ োাংলানেশ।  

আসন্ন থেল্ট এযান্ড থরাে থফারানম ঢাকা প্রক আরও ঋণ চাওোর পপ্ররকল্পো করনছ? এমে িনের জোনে শাহপ্ররোর আলম েনলে, িার সরকানরর 

কখেও এমে ইচ্ছা প্রছল ো। এখেও থেই। োাংলানেশ আর কখেও চীনের কানছ অপ্রধক ঋণ চাইনে ো।’ 

প্রেকল্প অে থনেপ্রিক মনেল িসনে শাহপ্ররোর আলম েনলে, আমরা েহু থকাম্পাপ্রে ও থেনশর সনে অনেক িকল্প স্বাির কনরপ্রছ। এটা হনলা একটি 

িপ্রিনোপ্রেিামূলক ‘প্রেপ্রোং’ পদ্ধপ্রি। আমরা ওইসে থকাম্পাপ্রের সনে চুপ্রক্ত করপ্রছ, োরা োাংলানেনশ প্রেনজনের কম থকা- চালানি পানর এোং 

প্রেনজরাই প্রেনজনের জন্য ঋণ আেনি পানর। এটাই আমানের কানছ উত্তম। 

প্রিপ্রে েনলে, ‘সরকারী-থেসরকারী অাংশীোপ্ররনের মনিা অন্যান্য আপ্রে থক মনেলও পরীিা কনর থেখা হনচ্ছ। আমরা েতুে েতুে অে থনেপ্রিক 

থমকাপ্রেজম ো থক শল িণেে করপ্রছ। এোনেই আমানের েপ্রেষ্যিনক অে থােে করনি চাই।’ 

বৃহস্পপ্রিোর থেনক চীনের রাজধােী থেপ্রজাংনে শুরু হনেনছ থেল্ট এযান্ড থরাে সনেলে। সনেলনে থোে প্রেনে শুক্রোর যুক্তরানজযর অে থমন্ত্রী প্রফপ্রলপ 

হযামন্ড এই উনযােনক ‘প্রেশে’ প্রহসানে আখ্যাপ্রেি কনরে। প্রিপ্রে েনলে, চীনের এই উনযােটি হনচ্ছ পুরনো প্রসল্কনরােনক সপ্রক্রে করা। এর মােনম 

চীনের সনে এপ্রশো ও ইউনরানপর থোোনোে থেটওোকথ তিপ্রর হনে। প্রিপ্রে েনলে, ‘এই উনযােটির মােনম অসম্ভে সম্ভােো তিপ্রর হনেনছ 

থটকসই উন্নেনের। যুক্তরাজয এই সম্ভােো োস্তোেনে সে সমে সহােিা করনি িপ্রিশ্রুপ্রিেন্ধ।’  

প্রিিীেোনরর মনিা থেল্ট এযান্ড থরাে সনেলনে প্রেনের ১৫০টি থেশ অাংশগ্রহণ করনছ। এই সনেলনে ৪০টি থেনশর সরকার ো রাষ্ট্রিধাে থোে 

প্রেনচ্ছে। রাপ্রশোর থিপ্রসনেন্ট ভ্লাপ্রেপ্রমর পুপ্রিে, ইটাপ্রলর িধােমন্ত্রী প্রেওনসপ কেটি, পাপ্রকস্তানের িধােমন্ত্রী ইমরাে খাে, আপ্রসোে থেশগুনলার 

সরকার িধাে, ইাংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইিাপ্রল, অপ্রিো, এপ্রশো ও আপ্রফ্রকার থেিারা এ সাপ্রমনট থোে থেে। এোনরর সনেলনে ১২টি 

প্রেনমটিক থসশনে দুে থল ও অপ্রস্থপ্রিশীল প্রেে অে থেীপ্রি থেনক উত্তরনণর েীপ্রিপ্রেধ থারণ, অেকাঠানমােি উন্নেে, োপ্রণজয পপ্ররসর বৃপ্রদ্ধ, অে থনেপ্রিক 

সহনোপ্রেিার প্রিপিীে ও েহুপিীে থিত্র প্রচপ্রিিকরণ এোং জেেনণর মনে থোোনোে বৃপ্রদ্ধর উপাে প্রেনে এনি আনলাচো হনে। এনি শপ্রক্তশালী 

আন্তঃনোোনোে ও েেীর সহনোপ্রেিার প্রেষেটি িাধান্য পানে। অন্যান্য থেনশর মনিা োাংলানেশও প্রিিীে োনরর মনিা উচ্চ পে থানের এ 

সনেলনে থোে প্রেনেনছ। এ সনেলনে অাংশ প্রেনি বুধোর চীনের উনেনশ ঢাকা িযাে কনরনছে োাংলানেশ িপ্রিপ্রেপ্রধ েল। এনি থেতৃে প্রেনচ্ছে 

প্রশল্পমন্ত্রী নূরুল মপ্রজে মাহমুে হুমায়ূে। এছাড়া োপ্রণজয মন্ত্রী টিপু মুেপ্রশ এোং পররাষ্ট্র িপ্রিমন্ত্রী শাহপ্ররোর আলমও এই সনেলনে থোে প্রেনেনছে।  

িধােমন্ত্রী থশখ হাপ্রসোর কন্যা সােমা ওোনজে থহানসে পুতুলও এ থফারানম থোে প্রেনি পানরে। সােমা ওোনজে একজে িখ্যাি অটিজম 

প্রেনশষজ্ঞ। থফারানমর একটি অপ্রধনেশনে তেপ্রেক িপ্রিেন্ধীনের মুখপাত্র প্রহনসনে িার েক্তব্য থেোর কো রনেনছ। এছাড়াও িপ্রিপ্রেপ্রধ েনল সড়ক 

পপ্ররেহে ও থসতু মন্ত্রণালেসহ কনেকটি মন্ত্রণালনের উধ থিে কম থকিথা রনেনছে। 

িনে চীনের আনলাপ্রচি প্রিম িনজক্ট থেল্ট এযান্ড থরাে ইপ্রেপ্রশনেটিনের আসন্ন শীষ থ সনেলনে থোেোেনক থকন্দ্র কনর প্রেেক্ত হনে পনড়নছ েপ্রিণ 

এপ্রশোর থেশগুনলা। োরি থোড়া থেনকই ওই উনযাে প্রেনে উনিে জাপ্রেনে আসনছ। সনেলনে োরি এ সনেলনে থোে প্রেনচ্ছ ো। োরনির পে 

অনুসরণ করনছ ভুটােও। থেশটির িধােমন্ত্রী োাংলানেশী এলামোই োঃ থলানট থশপ্ররাংনের সয সমাপ্ত ঢাকা সফনরর পর মনে করা হনেপ্রছল 

থেশটি অেস্থানে থকাে পপ্ররেিথে আসনি পানর। প্রকন্তু ো, ভুটানের িধােমন্ত্রী প্রেমাে ওঠার কনেক ঘণ্টার মনে োরিীে সাংোে মােনম খের 

থেপ্ররনেনছ প্রেল্লীর পনেই হাঁটনছ প্রেম্পু। অেশ্য োরি ও ভুটাে থোে ো প্রেনলও োাংলানেশ, থেপাল, মালিীপ, পাপ্রকস্তাে ও শ্রীলঙ্কা সনেলনে 

থোে প্রেনেনছ। ওই ৫ থেশ আনে থেনকই েহুল আনলাপ্রচি িকল্পটির সনে রনেনছ।  



এর আনে োাংলানেনশর িধােমন্ত্রী থশখ হাপ্রসো তৃিীেোনরর মনিা িমিাে আসার পর েি ২৩ জানুোপ্রর েনলনছে, থেল্ট এযান্ড থরাে উনযাে 

প্রেনে োরনির উপ্রিগ্ন হওোর প্রকছু থেই, েরাং সকল থেনশর স্বানে থ োরি িানি অাংশ প্রেনি পানর। আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ে. এনক আব্দুল থমানমে 

সাাংোপ্রেকনের জাপ্রেনেনছে, োাংলানেশ এই সনেলনে থোে প্রেনচ্ছ। চীে সরকানরর িরনফ োাংলানেনশর প্রেপ্রেন্ন পে থানে আমন্ত্রণ জাোনো হনেনছ। 

একাপ্রধক মন্ত্রীর থসখানে প্রেনশষ আমন্ত্রণ রনেনছ। সনেলনে মন্ত্রী পে থানের এক ো একাপ্রধক িপ্রিপ্রেপ্রধ থোে প্রেনি পানরে।  

োরনির িোেশালী সাংোে মােম টাইমস অে ইপ্রন্ডো থেল্ট এযান্ড থরানে ইপ্রেপ্রশনেটিে প্রেষেক সে থনশষ থে প্ররনপাট থ কনরনছ িানি জাপ্রেনেনছ, 

চীে ও োরনির টাোপনড়নের মনে দুটি থেনশর িপ্রিনেশীনের িারা একটি েতুে ধরনের থমরুকরনণর ইপ্রেি প্রমনলনছ। প্ররনপাট থ েলনছ, ১৪ এপ্রিল 

োাংলা েেেনষ থর িেম প্রেনে োরি েখে চীনের আমন্ত্রণ িিযাখ্যাে কনর িখে িার থেপ্রশরোে িপ্রিনেশী মালিীপ শ্রীলঙ্কা থেপাল ও োাংলানেশ 

ওই সনেলনে থোে থেোর প্রেষেটি চূড়ান্ত কনর। 

জাো োে, িপ্রিনেশী থেশ োরি ও আনমপ্ররকার প্রেনেষকরা চীো ঋণ প্রেনে োাংলানেশনক সিকথ োকার আহ্বাে জাপ্রেনেনছে। সম্প্রপ্রি ঢাকাে 

আনোপ্রজি ‘থেেট ট্র্যাপ প্রেমনলানমপ্রস: এযা প্ররপ্রজওোল থেট’ শীষ থক থসপ্রমোনর মাপ্রকথে প্রেনেষক ে. প্ররচাে থ এল. থেেপ্রকে োাংলানেনশ 

অেকাঠানমা উন্নেনের োনম চীনের ক্রমেধ থমাে প্রেপ্রেনোনের েপ্রেষ্যি প্রেনে সিকথ োকার পরামশ থ থেে। প্রিপ্রে েি অে থেছনর োাংলানেনশর ৭.৮ 

শিাাংশ প্রজপ্রেপ্রপ িবৃপ্রদ্ধ এোং এই অে থেছনর ৮.১৩ শিাাংশ প্রজপ্রেপ্রপ অপ্রজথি হনে েনল অে থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামানলর পূেথাোস উনল্লখ কনর 

েনলে, ‘োাংলানেনশর অে থেীপ্রি দ্রুি েড় আকার ধারণ করার থিনত্র িপ্রিনেশীসহ প্রেনের অনেক থেশনক ছাপ্রড়নে থেনছ। থক্রপ্রেট ো ঋণ সম্পনকথ 

োজানর অনেক মিোে িচপ্রলি আনছ। িনে অপ্রধক পপ্ররমাণ ঋণ থেো কখেই োল প্রকছু েে।’ 

চীনের ‘থেল্ট এযান্ড থরাে’ কম থসূচীনি যুক্ত হওো ২৩ থেনশর কো উনল্লখ কনর প্ররচাে থ েনলে, এসে থেশ ঠিকই উনল্লখনোগ্য পপ্ররমানণ ঋণ 

সঙ্কনটর ঝুঁপ্রকনি পনড়নছ। উোহরণ প্রহনসনে প্রিপ্রে কনবাপ্রেো, মনোপ্রলো, আফোপ্রেস্তাে, ভুটাে, মালিীপ, প্রমসর, পাপ্রকস্তাে, জে থাে, থলোেে, 

ইউনক্রনের কো উনল্লখ কনরে।  

িনে ে. প্ররচানে থর অপ্রধকাাংশ যুপ্রক্তর সনে প্রিমি কনরে ঢাকা প্রেেপ্রেযালনের রাষ্ট্রপ্রেজ্ঞাে প্রেোনের অোপক ে. আিাউর রহমাে। প্রিপ্রে েনলে, 

‘োাংলানেনশ চীো ঋণ প্রেনে যুক্তরানষ্ট্রর উনিে অেশ্যই ইপ্রিোচক। প্রকন্তু এই ঋণ প্রেনে েপ্রে উন্নেে কম থকা- পপ্ররচাপ্রলি হে িাহনল িা কখেই 

খারাপ প্রকছু হানি পানর ো। ঋণ অেযন্তরীণ প্রেরাপত্তার প্রেষনের সনে যুক্ত হনলই থকেল এর একটা খারাপ প্রেক োনক।’ চীনের সনে ঋনণর 

থলেনেে কনর পৃপ্রেেীর অনেক রাষ্ট্র িপ্রিগ্রস্ত হনেনছ স্বীকার কনর অোপক আিাউর রহমাে েনলে, ‘এ প্রেষনে োড়প্রি সিকথ হওো িনোজে।’ 

এর আনে োরিীে প্রেনেষকরাও চীো ঋণ প্রেনে োাংলানেশনক সিকথ কনরে। প্রেল্লীনি কানেপ্রক্টপ্রেটি প্রেনশষজ্ঞ িেীর থে থেল্ট থরাে প্রেনে েহুপ্রেে 

েনেষণা করনছে। প্রিপ্রে েনলে, ‘ঢাকানক আসনল খুেই সিকথোনে থেখনি হনে চীে থেনক িারা ঠিক কী থেনে। এখানে প্রকন্তু থকাে ‘প্রফ্র লাঞ্চ’ 

থেই, মানে প্রেপ্রে পেসাে থকউ কাউনক প্রকছু অেকাঠানমা েনড় প্রেনচ্ছ ো। চীনের ঋনণ অনেক জটিল শিথও আনছ। োাংলানেনশর থেট মাপ্রজথে 

এমপ্রেনিই অনেক থেপ্রশ, এখে প্রেআরআই িকনল্পর জন্য থসটা আরও োড়নল রাজস্ব উৎপােনের জন্য িানের আরও অনেক থেপ্রশ পপ্ররশ্রম করনি 

হনে।’ িেীর থে েলনছে, ‘প্রেল্লীরও প্রেোস োাংলানেশনক এ ব্যাপানর খুে সােধানে পা থফলনি হনে।’ থেল্ট থরাে িকনল্পর অে থােে োনি 

োাংলানেশনক থকাে ঋনণর জানল জপ্রড়নে ো-থফনল থস প্রেনকও ঢাকার সিকথ োকা েরকার েনল প্রেল্লীও অপ্রেমি প্রেনেনছ।  

প্রেিপ্রকথি কাশ্মীনরর ওপর প্রেনে একটি কপ্ররের োনচ্ছ েনল চীনের থেল্ট থরাে ইপ্রেপ্রশনেটিনের সনে যুক্ত হনি অস্বীকৃপ্রি জাপ্রেনেনছ োরি। 

চােো-পাপ্রকস্তাে ইনকােপ্রমক কপ্ররের ো প্রসনপক, ো প্রেিপ্রকথি কাশ্মীনরর ওপর প্রেনে োনচ্ছ েনল োরি এই িকনল্পর িীব্র প্রেনরাপ্রধিা করনছ। শুধু 

িাই েে, প্রেপ্রসআইএমনক েপ্রে থেল্ট থরানের অাংশ প্রহনসনে থেখা হে িাহনল এই উনযােনকও প্রেল্লীর পনি থমনে থেো মুশপ্রকল েনল জাপ্রেনে 

প্রেনেনছে।  

২০১৬ সানল চীো থিপ্রসনেন্ট প্রশ প্রজেপ্রপাংনের ঢাকা সফরকানল োাংলানেশ থেল্ট এযান্ড থরাে উনযানে আনুষ্ঠাপ্রেকোনে থোে থেে। চীো 

থিপ্রসনেনন্টর ওই সফরকানল দু’থেনশর সরকার প্রেপ্রেনোে ও ঋণ সাংক্রান্ত ২৭টি চুপ্রক্ত স্বাির কনর। এর অে থমূল্য ২৪০০ থকাটি েলার। িনে এই 

সফরকানল চীো থিপ্রসনেন্ট োাংলানেনশ ৪ হাজার থকাটি েলার প্রেপ্রেনোনের িপ্রিশ্রুপ্রি প্রেনেনছ। োাংলানেনশর রাজনেপ্রিক েলগুনলার থেিারা সে 

সমে চীনের থেল্ট এযান্ড থরাে উনযােনক স্বােি জাপ্রেনে আসনছ। প্রশেপ্রজোাং িনেশ থেনকই চীনের থেল্ট এযান্ড থরাে উনযাে মে এপ্রশো, 

আপ্রফ্রকা ও ইউনরানপর থেশগুনলার সনে যুক্ত হনে। 

 

 


