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কয়লার মেতা েনাংরা জব্ালািন েথেক সের যাoয়ার েচ া করেছ। েসৗর, বা ◌ু, eবং ি ড দ তার জ  মূ  
িশগিগরi কয়লার িনেচ েনেম যাoয়ার পূব র্াভাস েদয়া হেয়েছ। 34িট েদেশ কয়লা িনভ র্র 213 িগগাoয়াট িবদুয্ৎ 
uৎপাদেনর েয বত র্মান ক গুেলা রেয়েছ, তার মে  চীনা আিথ র্ক িত ান eবং েকা ািনগুিল eক চতুথ র্াংশ 
কে  aথ র্ায়ন করেত িত িতব  বা াব কেরেছ। iনি িটuট ফর eনািজর্ iেকানিম  aয্া  ফাi াি য়াল 

eনালাiিসস (আiiieফe)-eর সাম িতক িতেবদেন বলা হয়, বাংলােদশi হেলা েসi েদশ, েযখােন ায় 25 
িগগাoয়াট শি  uৎপাদেন েমাট 8 িবিলয়ন ডলােরর চীনা িবিনেয়ােগর িত িত রেয়েছ। যাi েহাক, ািবত 
oi ক গুেলা aিধকাংশi দীঘ র্ িবলিমব্ত eবং eখনo াক িনম র্াণ aব ায় রেয়েছ। ধান aবকাঠােমা: eিট শুধু 
শি  খােত নয় েয, চীন eকিট ধান েখেলায়াড় হেয় uেঠেছ। চায়না েডiিলর মেত, চীন বাংলােদেশ 21 িবিলয়ন 
ডলােরর aবকাঠােমা ক  বা বায়ন করেছ। eর মে  চীেনর aথ র্ৈনিতক o িশ া ল, a ম চীন-বাংলােদশ 
ে িশপ েসতু eবং eকিট আ জর্ািতক দশ র্নী েক  রেয়েছ। িরেপাট র্ বেলেছ, বািণেজয্o eকi বণতা 
ল ণীয়। ঢাকা েচমব্ার aর কমাস র্ aয্া  i াি েজর সভাপিত oসামা তািসর বেলন, চীন eখন বাংলােদেশর 
বৃহ ম বািণজয্ aংশীদার। বাংলােদশ সবিজ, িহমািয়ত eবং জীব  মাছ, চামড়া o চামড়াজাত প , েট টাiল 
ফাiবার, কাগেজর সুতা eবং েবানা কাপড়, েপাশাক eবং েপাশাক সাম ী র ািন করেছ। 
 
3128-3129 aথ র্বছের িদব্প ীয় বািণজয্ িছল 23 দশিমক 5 িবিলয়ন ডলার eবং 3132 সােলর মে  তা 29 
িবিলয়ন ডলাের েপৗঁছােত পাের বেল আশা করা হে । ঝুিঁকপূণ র্ বসায়?: জাহা ীরনগর িবশব্িব ালেয়র 
আ জর্ািতক স কর্ িবভােগর a াপক সাহাব iনাম খান বেলন, চীন বাংলােদেশর জ  eকিট বড় বািণিজয্ক 
aংশীদার eবং েদেশর aবকাঠােমাগত u য়েনর গুরুতব্পূণ র্ েখেলায়াড় হেয় uেঠেছ। িতিন বেলন, মবধ র্মান 
িদব্প ীয় বািণজয্ o পিরকাঠােমােত চীনা িবিনেয়ােগর সুিবধাগুেলা বাংলােদশ o ভারেতর মে  বািণজয্ স কর্ o 
েযাগােযােগর ক গুেলােত iিতবাচক ভাব েফলেব। তেব, aবকাঠােমােত চীনা িবিনেয়ােগর সাফ  মূলত 
ক গুেলার আিথ র্ক কায র্কািরতা eবং র ািন আেয়র সে  সরাসির স েক র্র uপর িনভ র্র কের। পুিঁজবাজাের  eবং 

িবেশষ aথ র্ৈনিতক a েল (eসiেজড) িবিনেয়াগ দীঘ র্েময়ািদ সুিবধা আনেত স ম হেব বেলo িতিন uে খ 
কেরন। oয়ািশংটন িভি ক uে া uiলসন েস ােরর দি ণ eিশয়া িবেশষ  মাiেকল কুেগল ােনর মেত, যিদo 
বাংলােদেশর aথ র্নীিত েবশ শি শালী,  িজিডিপ বৃি র হার ei বছর ায় 9% হেত পাের, তেব েদশিট চুর 
পিরমােণ ঋণ  হoয়ার ফেল দীঘ র্েময়ািদ ঋণেশােধর ঝুিঁকেত পড়েত পাের।   
 
‘আেরকিট সম া হেলা, চীেনর িবিনেয়ােগর aেনক ক i েটকসi িবষেয় সামা i মন েদয়। েবiিজং যখন 
িরিনuaয্াবল eনািজর্ সং া  কে  িবিনেয়ােগ a ািধকার েদয়,  তখন তার বড় িটিকট িবিনেয়াগ ক গুেলা 
জীবা  জব্ালািনিনভ র্র িহেসেবi েদখা যায়। েযমন পািক ােন তার eকিট ধান কয়লা uৎপাদন ক  রেয়েছ। 
aনুরূপভােব, েবiিজংেয়র েবিশরভাগ aবকাঠােমাগত িবিনেয়াগ কে  েহিভ িডuিট িশ  িনম র্াণ o uৎপাদন 
জিড়ত, যােত চুর পিরমােণ পািন খরেচর দরকার পেড় eবং eেত eিমশন-েবলিচং যুি o বহৃত হয়।’ -িম. 
কুেগল ান বেলন। িতিন আেরা বেলন, বাংলােদেশর মবধ র্মান aথ র্নীিতর জ  আেরা জব্ালািন সরবরােহর 
তাৎ িণক েয়াজন িবেবচনা করা হে , [ঢাকা] ক গুিল eতটাi গুরুতব্পূণ র্ েয, েসখােন পিরেবশগত uেদব্গ 
uেপ া করােকi ে য় মেন করা হে । েব  eবং েরাড িনম র্াণ: 3124 সােল চীেনর ে িসেড  িশ িজনিপংেয়র 
‘েব  aয্া  েরাড iিনিশেয়িটভ’ েঘাষণার পর েথেক নতুন বাংলােদশ-চীন aথ র্ৈনিতক aংশীদািরতব্ বৃি  েপেয়েছ। 
eকুশ শতেকর েমিরটাiম িস  েরাড eবং িস  েরাড aথ র্ৈনিতক েব -uভেয়রi বাংলােদশ গুরুতব্পূণ র্ aংশীদার। 
বদব্ীপেবি ত জািত ভারত মহাসাগর o iuনানসহ চীেনর ভূিমেবি ত েদশগুেলার মে  সামুি ক o লপেথ 
সংেযােগর গুরুতব্পূণ র্ েক গুেলার মে  eকিট। ei স কর্িট 3127 সােলর aে াবের িশ িজনিপংেয়র দুi িদেনর 
া মাক র্ সফরকােল গিতশীলতা aজর্ন কেরিছল। যা চীন o বাংলােদশ স েক র্র eকিট ‘নতুন িদগ ’ িহসােব 

শুরু হেয়িছল। oi সফর াপকভােব ‘ঐিতহািসক রা ীয় সফর’ িহসােব েলেবলযু  িছল। ei সফরকােল uভয় 



েদশ ভূিম o েমিরটাiম কােনকিটিভিট, aবকাঠােমা u য়ন, জব্ালািন o িবদুয্ৎ, পিরবহন, ত  o েযাগােযাগ যুি  
সহ িবিভ  েস ের তােদর সহেযািগতা আেরা বাড়ােত স ত হয়। চায়না ে াবাল iনেভ েম  য্াকােরর মেত, 
oi সফর েথেক e পয র্  uভয় েদশ ৯ দশিমক 56 িবিলয়ন ডলােরর েবিশ চুি  সi কেরেছ। eর আoতায় েমাট 
িবিনেয়াগ 37.7 িবিলয়ন মািক র্ন ডলার। eর মে  প া েসতু িনম র্ােণ 4.4 িবিলয়ন  ডলােরর চুি  গত বছর স  
হেয়িছল। eিট u র o দি ণ বাংলােদশেক সড়ক o েরলপেথ সংযু  করেব। েদশিটেত িনিম র্ত চয্ােলি ং 
েকৗশল ক গুিলর মে  eিটi সবাiেক ছািড়েয় যােব। a  ধান ক গুেলার মে  িডিজটাল কােনকিটিভিট 

u ত করেত 2 িবিলয়ন ডলার eবং পাoয়ার ি ড শি শালী করেত 2.43 িবিলয়ন ডলােরর ক  a ভুর্  করা 
হেয়েছ। বাংলােদশ ছািড়েয় দি ণ eিশয়ার a া  aংেশo চীনা িবিনেয়াগ ত বৃি  পাে । চায়না ে াবাল 
iনেভ েম  য্াকােরর মেত, চীনা েকা ািনগুেলা দি ণ eিশয়ার a া  েদেশর িবিভ  েস ের েকািট েকািট 
ডলার িবিনেয়াগ করেছ। 3127 েথেক 3129 সােলর মে  চীন পািক ােন 3.6৯ িবিলয়ন মািক র্ন ডলার, লংকায় 
3.66 িবিলয়ন ডলার, েনপােল 2.45 িবিলয়ন ডলার, eবং িময়ানমাের 3.21 িবিলয়ন মািক র্ন ডলার িবিনেয়াগ 
কেরেছ। 

 


