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বাংলােদশ-জাপান িদব্পাি ক স েক র্র িদকিদগ  
aথ র্ৈনিতক aব ােনর িদক িদেয় াপক বধান সে o eিশয়ার e দুিট েদেশর সরকার o জনগেণর মে  িব মান সুস ক র্ 
সুদৃঢ়করণ o ঘিন  সহেযািগতা স সারেণর ঐকাি ক i া, aথ র্ৈনিতক সহেযািগতা eবং িদব্পাি ক বািণজয্সব্াথ র্ দুেদেশর 
ক‚টৈনিতক স েক র্র আধুিনক পয র্ােয় াধা  েপেলo বত র্মান স েক র্র িভি  সুদীঘ র্ সমেয়র গভীের ে ািথত। oiিসিড সদ  
েদশগুেলার মে  িশে া ত জাপানi সব র্ থম বাংলােদশেক সব্ীকৃিত েদয়। eিশয়ার সমৃ  েদশগুেলার মে  a তম জাপান িদব্তীয় 
িবশব্যুে  েশাচনীয় পরাজেয়র ে াপেট িম  শি র েনতৃতব্দানকারী যু রাে র পেরা  িনয় েণ চেল যায়। 2৯83 সােলর 21 
েফ য়াির তািরেখ বাংলােদশেক সব্ীকৃিত েদয়ার সময় জাপান তখেনা মািক র্ন পররা নীিতর ভাব বলেয়রi eকিট েদশ িছেলা। মািক র্ন 
যু রা  বাংলােদেশর সব্াধীনতা সং ােম িবপরীত aব ান হণ কের। মািক র্ন যু রাে র মেতা চীনo বাংলােদেশর সব্াধীনতা সং ােম 
পািক ােনর িম  েদশ িহেসেব িবপরীত aব ােন িছল। িঠক e ে াপেট বাংলােদেশর সব্াধীনতা সং ােম জাপােনর সরকার o 
জনগেণর সমথ র্ন eবং িবজেয়র a বিহত পের বাংলােদশেক সব্ীকৃিতদােনর িস া  িনেয় জাপান িনঃসে েহ তাৎপয র্বাহী o 
সুদূর সারী ক‚টৈনিতক ার পিরচয় েদয়। জাপািনেদর েভৗেগািলক aিভ ােন বত র্মান বাংলােদশ হে  তােদর িনেজেদর 
নৃতাি ¡ক, সাং িতক o রাজৈনিতক aথ র্নীিতর বলয়ভু  েদশম লীর সীমা । বাংলােদশ eশীয় শা  মহাসাগরীয় eবং ম  
eশীয়-iuেরাপীয় েদশম লীর িঠক ম বত  েদশ। বাংলােদশেক ei দুi িভ ধারার মে  েমলব ন সৃি র ে াতক িহেসেব িবেবচনা 
করা হয়। eশীয় ঐকতান সৃি েত বাংলােদেশর ক‚টৈনিতক য়াস eবং eর েভৗেগািলক-রাজৈনিতক aব ানেক িবেশষ তাৎপয র্বহ 
বেল জাপান মেন কের। 

বাংলােদশ eবং eর জনগেণর িত জাপািনেদর আ হ েবিশ হoয়ার েযসব কারণ aনুস ােন জানা যায় তার মে  থমিট হেলা 
নৃতাি ¡ক। বাংলােদেশর uপজাতীয় স দােয়র মুখিনঃসৃত ভাষা o তােদর শারীিরক আকার-আকৃিতর সে  জাপািনেদর িকছু িমল 
ল  করা যায়। িময়ানমার o থাi া  eমনিক চীেনর দি ণ-পি ম a েলর জনজীবন o সং িতর ভাব বাংলােদেশর পূব র্ 
সীমা বত  a েল িবেশষ কের uপজাতীয় স দােয়র মে  ল  করা যায়। িদব্তীয় কারণ, ধম য়। জাপািনেদর eকিট বড় aংশ 
েবৗ  ধম র্াবলমব্ী। েবৗ  ধেম র্র বত র্ক েগৗতম বু  েনপােলর কিপলাব েত জ হণ কেরন eবং পাল o েমৗয র্ যুেগ বাংলােদশ 
a েলi েবৗ  ধেম র্র সব র্ািধক চার o সার ঘেট। বাংলােদেশর পাহাড়পুর, মহা ানগড় আর ময়নামিতেত াচীন েবৗ িবহার 
িত া eবং eসব িব ায়তন o ধম র্শালােক েক  কের বাংলােদেশ েবৗ  সং িত o ান-িব ােনর সার ঘেট। িব মপুর a েল 

ান aতীশ দীপ েরর ান সাধনার দীি  e কথা রণ কিরেয় েদয় েয eক সময় বাংলা a লi েবৗ  ান-িব ান িব ােরর 
তীথ র্ে  িছল। তৃতীয় কারণিট হেলা েভৗেগািলক o াকৃিতক পিরেবশ। দীঘ র্িদেনর সাং িতক েযাগােযাগ হেলা চতুথ র্ কারণ। 
াচীনকাল েথেকi uভয় a েলর জনগেণর মে  সাং িতক সখয্ o েযাগােযাগ িছল েবাঝা যায়। িবশ শতেকর শুরু েথেকi 

জাপািনেদর সে  বাঙািলেদর সাং িতক েমলব ন রচনা কেরন রবী নাথ চারু o কারুিশ  চচ র্ার িবিনমেয়র মা েমi। সেব র্াপির 
দুেদেশর মে  েমলব ন o সহমিম র্তার পিরেবশ সৃিজত হেয়েছ রবী নাথ ঠাকুর, রাসিবহারী বসু, েনতািজ সুভাস চ  বসু, িবচারপিত 
রাধািবেনাদ পাল, ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান, তােকিশ হায়াকাoয়া মুেখর েচ ায়। 

িব বী িযিন িপ e ঠাকুর ছ নােম জাপােন পািড় জিমেয়িছেলন 2৯23 সােল। িতিন জাপােন বেস ভারতবেষ র্র সব্াধীনতা সং ােম 
দূর ােচয্র েদশ o জািতগুেলােত জনমত সৃি র uে াগ িনেয়িছেলন। িতিন iি য়া-জাপান ে িশপ েসাসাiিট গঠেনর মা েম 
ভারেতর সব্াধীনতা সং ােমর িত জাপািনেদর সমথ র্ন o সহানুভূিতর সমনব্য় কেরন। জাপান o ভারতবেষ র্র মে  েযাগােযাগ াপেন 
িতিন িবেশষ ভূিমকায় aবতীণ র্ হন। িতিন 2৯53 সােলর 27 েফ য়াির জাপােনর ধানম ী েজনােরল েতােজা ভারেতর সব্াধীনতা 
সং ােমর িত জাপােনর সমথ র্ন েঘাষণা কেরন। জাপািনেদর কােছ ‘চা  বােসা’ নােম খয্াত েনতািজ সুভাষ চ  বসু আেজা জাপােন 
িবেশষ ার সে  রণীয় ি তব্। eখেনা তার েদহভ  েটািকo শহেরর িরংিকেয়ািজ মি ের সংরি ত আেছ। িত বছর 29 
আগ  তার কিথত মৃতুয্ িদবেস েসখােন আেলাচনা o াথ র্না সভা হয়। েনতািজ জাপােন েপৗঁছার পর ধানম ী েতােজার সে  
সা ােতর পর আজাদ িহ  েফৗেজর ানাের েনতািজর েনতৃেতব্ বাম র্া বাংলােদশ সীমাে  i েল ি িটশ বািহনীর সে  জাপািনেদর যু  
হয়। 2৯56 সােলর 26 আগ  জাপান আেমিরকার েনতৃতব্াধীন িম বািহনীর কােছ আ সমপ র্েণর পর 29 আগ  তাioয়ােন েনতািজ 
িবমান দুঘ র্টনায় মারা যান। িবচারপিত ড. রাধা িবেনাদ পাল জাপািনেদর কােছ বাংলােদশ-জাপান ƣম ী o ব েতব্র েসতু িহেসেব 
িবেবিচত o রণীয় হেয় আেছন। কুি য়ার সলীমপুের ড. রাধািবেনােদর জ । িতিন কলকাতা হাiেকােট র্র িবচারক (2৯52-54) eবং 



কলকাতা িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ (2৯54-55) িছেলন। িতিন i ার াশনাল িমিলটাির াiবুয্নাল ফর  ফার i  
(আieমিটeফi), যা েটািকo ায়াল নােম খয্াত, e ি িটশ সরকার মেনানীত eকজন সদ  িবচারক িহেসেব জাপািনেদর সপে  
িবভ  রায় েদন। 2346 পৃ া টাiপ করা তার রােয় পরািজত জাপািনেদর সব্ি , সাহস, আ িবশব্াস িফের আেস eবং জাপািনেদর 
িত বাঙািলেদর uদারৈনিতক দৃি ভি েত সহানুভূিত েবাধ কের। িবচারপিত রাধািবেনাদ পাল যুে া রকােল জাপােন দি ণ eশীয় 

জনি য় ি েতব্ পিরণত হন। 

জাপািনেদর মে  তােকিশ হায়াকাoয়া (2৯28-2৯93) জাপান বাংলােদেশর স ক র্ েজারদার করার ে ে  aিব রণীয় aবদান 
রােখন। 2৯81 সােলর লয় রী ঘূিণ র্ঝেড় aবণ র্নীয় য় িতর সংবােদ eবং 2৯82 সােলর মুি যুে র সময় বাংলােদশ eবং 
বাংলােদেশর জনগণ তােকিশ হায়াকাoয়ার িচ ােচতনার েক িব েত আেস। বাংলােদেশর মুি যু  জাপািন িমিডয়ায় িবেশষ গুরুতব্ 
পায়। বাংলােদেশর শরণাথ েদর সাহা ােথ র্ aথ র্ সং েহ eবং মুি যুে র িত জাপািনেদর সমথ র্ন সমনব্েয় জাপােনর বুি জীবী, 
িশ মািলক, িমক, ছা সমাজেক eিগেয় আসার আহব্ান জািনেয়িছেলন তােকিশ হায়াকাoয়া। বাংলােদশ সব্াধীন হoয়ার পর 
আেমিরকা বলেয়র েদশ হoয়া সে o u ত িবেশব্র িশ  সমৃ  েদশগুেলার মে  জাপানi থম বাংলােদশেক সব্ীকৃিত েদয় তারi 
েচ ায় 2৯83 সােলর 21 েফ য়াির। সব্ীকৃিত দােনর eক মােসর মে  ঢাকায় জাপািন দূতাবােসর কায র্ ম শুরু হয় eবং 24-25 

মাচ র্ হায়াকাoয়ার েনতৃেতব্ িতন সদে র জাপািন সংসদীয় িতিনিধদল থম বাংলােদশ সফের আেস। েদেশ িফের 35 মাচ র্ 
ধানম ী সােতার কােছ েপশ করা িরেপােট র্ িতিন াব রােখন (ক) বাংলােদশেক 21 িমিলয়ন ডলােরর জরুির aনুদান aিবলেমব্ 
দান eবং (খ) পািক ােনর সে  বাংলােদেশর িহ া আদােয় জাপােনর ম তা। তার সুপািরশ aনুযায়ী ধানম ী সােতার িনেদ র্েশ 

39 মাচ র্ 2৯83 তািরেখ জাপান বাংলােদেশ থম aথ র্ৈনিতক সােভ র্ িমশন পাঠায়। oi বছর 7 জুন তািরেখ জাপান বাংলােদশ 
eেসািসেয়শন eবং িকছুকাল পের জাপান বাংলােদশ পাল র্ােম াির eেসািসেয়শন গিঠত হেল হায়াকাoয়া তার িত াতা সভাপিত হন 
eবং আমৃতুয্ eর েনতৃেতব্ িছেলন। 

2৯84 সােলর aে াবর মােস জাপােন বাংলােদশ েথেক শীষ র্ পয র্ােয়র থম সফেরর সময় বাংলােদশ-জাপান িদব্পাি ক স ক র্ 
েজারদােরর ে ে  েয সুেযাগ সৃি  হয় হায়াকাoয়া িছেলন তার a তম রূপকার। 2৯84 সােলর 27 িডেসমব্র হায়াকাoয়া স ীক 
বাংলােদশ সফের eেল রা াচার uেপ া কের বাংলােদেশর সরকার ধান ব ব  েশখ মুিজবর রহমান মি সভার িসিনয়র সদ েদর 
িনেয় প া েগ  হাuেস তার সে  েসৗজ  সা াৎ o স ান দশ র্েন আসার ঘটনািটেক জাপান-বাংলােদেশর মে  সুদূর সারী 
সুস ক র্ িত ার েসাপান বেল হায়াকাoয়া তার আ জীবনীেত uে খ কেরেছন। 

বাংলােদশ-জাপােনর িদব্পাি ক স েক র্র eকিট বড় aনুষ  হেলা িবগত আটচি শ বছের মবধ র্মান aথ র্ৈনিতক সহেযািগতা o 
বািণিজয্ক আদান- দােনর সারতা। e কথা িণধানেযাগয্ েয আধুিনক পয র্ােয় দুেদেশর স েক র্র গভীরতা eবং গিত- কৃিতেত 
aথ র্ৈনিতক সহেযািগতা eবং বাংলােদশ-জাপান িদব্পাি ক বািণেজয্র u ান-পতন িবেশষ িনেদ র্শক িহেসেব কাজ কেরেছ। আেগi 
uে খ করা হেয়েছ 2৯82 সােল সব্াধীনতা লােভর a বিহত পের জাপান সরকার বাংলােদেশর যু িবধব্  aথ র্নীিত পুনগ র্ঠেন eিগেয় 
আেস। বাংলােদেশ জাপািন বািণজয্ o েস সুবােদ িবিনেয়ােগ জাপািনরা বরাবরi আ হ েদিখেয় eেসেছ। জাপানi হে  eিশয়ায় 
বাংলােদেশর র ািন বািণেজয্র a তম গ ল। আবার জাপািন প  বাংলােদেশর আমদািন বািণেজয্র িসংহভাগ দখল কের 
আেছ। 

জাপােন uৎপাদন য় বৃি র ফেল eবং ম শি র a তুলতার ে াপেট জাপািনরা আিশর দশেক তােদর uৎপাদন ব াপনােক 
পৃিথবীর িবিভ  েদেশ ানা র কের। e বণতা ডলােরর সে  iেয়েনর মূ মান িনধ র্ারণ সং া  2৯96 সােলর াজা চুি  সব্া েরর 
পর আেরা েবেড় যায়। 2৯97 সােল জাপান সরকার িবশব্ায়েনর তািগেদ তৃতীয় িবেশব্র েদশগুেলা েথেক আমদািন বাড়ােনার িস া  
েনয় eবং eর ফেল েযসব েদশ েথেক জাপােন র ািন বাড়ােনার সুেযাগ রেয়েছ েসসব েদেশ জাপািন িবিনেয়াগ uৎসািহত হয়। eসব 
বা ব aব ার ে াপেট জাপািন েকা ািনগুেলা িবেদেশ, িবেশষ কের দি ণ-পূব র্ eশীয়ার uদীয়মান িশ  স াবনাময় েদশগুেলােত 
তােদর uৎপাদন ব াপনােক াপকভােব ানা ের uে াগী হয়। িক  আিশর দশেকর েশষ ভােগর আেগ বাংলােদশ জাপািনেদর 
কােছ িবিনেয়াগ ল িহেসেব স ক পিরিচত িছল না। তখন পয র্  বাংলােদশ তােদর কােছ জনসংখয্ার ভাের নুয্ , দাির য্, েরাগ-
েশাক, ব া o ঘূিণ র্ঝড় আ া  েদশ িহেসেবi পিরিচত িছল। নবব্iেয়র দশেক বাংলােদেশ গণতাি ক সরকার িত ার পর েথেক 
ƣবেদিশক িবিনেয়ােগর আকষ র্েণ সরকাির uে াগ েবশ েজােরেশাের গৃহীত হoয়ার ফেল 2৯৯2 সাল েথেক বাংলােদেশ জাপািন 
িবিনেয়াগ বাহ বৃি  েপেত থােক। জাপািন aথ র্নীিতর ম াভােবর ে াপেটo বত র্মােন েস বাহ a াহত আেছ। 

ড. েমাহা দ আবদুল মিজদ : সরকােরর সােবক সিচব, eনিবআেরর সােবক েচয়ার ান, জাপােন বাংলােদেশর সােবক বািণজয্ দূত। 


