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একিদেক  ‘ওয়ান  ব  ওয়ান  রাড’  কে  বাংলােদশেক  কােছ  টানেছ  চীন।  অ িদেক  ািবত
িবিসআইএম (বাংলােদশ, চীন, ভারত, িময়ানমার) অথৈনিতক কিরেডারেক সামেন এেন রািহ া সম া
সমাধােনর সে  এেক যু  কেরেছ দশিট। চীেনর এই যৗথ কৗশল ভারেতর সামেন নতনু চ ােল  তির
কেরেছ বেল মেন করেছ ভারেতর পররা  ম ণালয়। িদি েত নতুন সরকার আসার পের এই কিরেডার
িনেয় ভারেতর সে  নতুন কের আেলাচনা করেত পাের চীন। এবার বাংলােদেশর াথেক কিরেডােরর সে
আেরা বিশ কের তারা যু  রাখেব, যা ভারেতর পে  অ া  করা স ব হেব না। আন বাজার পি কার
এক িতেবদেন এ তথ  জানােনা হেয়েছ।

খবের  বলা  হেয়েছ,  স িত  ঢাকায়  এক  সাংবািদক  সে লেন  বাংলােদেশ  চীনা  রা দতূ  ঝাং  জওু
জািনেয়েছন, িবিসআইএম অথৈনিতক কিরেডার বা বায়েনর মেধ ই বাংলােদেশর রািহ া               
শরণাথীেদর সম ার সমাধান লিুকেয় রেয়েছ। পাশাপািশ জানােনা হেয়েছ, চীেনর মহােযাগােযাগ ক
‘ওয়ান ব  ওয়ান রাড’-এ পূণ অংশীদার হেত চেলেছ বাংলােদশ। 

ািবত  এই  িবিসআইএম  ক  িনেয়  বইিজংেয়র  সে  নয়ািদি র  ঠা ডা  লড়াই  দীঘিদেনর।
টনীিতকরা বলেছন, আপি  থাকা সে ও িবিসআইএম িনেয় কাে  িনেজেদর অসে াষ জানােত পারেছ

না ভারত। কারণ বাংলােদশ এবং িময়ানমােরর উ য়েনর আকা া  এই ক িটর সে  যু  রেয়েছ।
ভারেতর আপি র ধান কারণিট িনরাপ াজিনত। িবিসআইএম পািয়ত হেল ভারেতর উ র-পূবা েল
চীেনর ভাব বাড়ার স াবনা রেয়েছ। ওই এলাকার শকাতরতার কথা মাথায় রেখ যা চায় না ভারত।
বরং  জাপান,  িস াপুেরর  মেতা  রা েলার  িবিভ  িবিনেয়াগ  ক  উ র-পূবা েল  এেন  সখানকার
মা েষর মন জেয়র চ া হেয়েছ গত পাঁচ বছের। এর উে  চীন যােত সখােন কােনা ভাব তির
করেত না পাের। এখন রািহ া সম ার িবষয়িটেক সামেন আনার পের এই কিরেডার ে  ঢাকা পুেরা
সমথন িনেয় বইিজংেয়র পােশ থাকেব বেল মেন করা হে ।
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