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aজর্ন aেনক েবিশ ॥ ধানম ীর eবােরর চীন সফর 
 েরািহ া স ট সমাধােন চীেনর আশব্াস 
 আরo aেনক নতুন খােত িবিনেয়ােগর স া তা যাচাi 

u ম চ বত /eম শাহজাহান ॥ ধানম ী েশখ হািসনার eবােরর চীন সফের তয্াশার েচেয়o aজর্ন aেনক েবিশ। চীন সফেরর 
সবেচেয় বড় aজর্নi হে  দীঘ র্িদেনর েরািহ া স ট ‘িদব্প ীয় সমাধােন’ িবেশব্র তৃতীয় পরাশি  e েদশিটর পূণ র্ সহেযািগতার আশব্াস 
আদায়। ধানম ী েশখ হািসনা সফল কূটৈনিতক তৎপরতায় িবেশব্র বড় বড় সকল েদশ o েজােটর িনর শ সমথ র্ন আদােয়র পর 
eবার চীেনর কাছ েথেক েরািহ া iসুয্েত সহেযািগতার আশব্াস আদােয়র পাশাপািশ েদশিটর সে  িদব্প ীয় বািণজয্ o aথ র্ৈনিতক 
সহেযািগতা বৃি র eকিট বড় সুেযাগ ƣতির কেরেছ। িবদুয্ত-পািনস দ-পয র্টনসহ নয়িট খােত বাংলােদেশ িবপুল পিরমাণ 
িবিনেয়ােগর আশব্াস eবং সহেযািগতা চুি  সব্া র করেতo কূটৈনিতক সফলতা েদিখেয় শিনবার েদেশ িফেরেছন ধানম ী েশখ 
হািসনা। টানা তৃতীয় েময়ােদ সরকার গঠেনর পর চীেন থম পাঁচ িদেনর সরকারী সফের aিজর্ত সাফ গুেলা েদশবাসীর সামেন তুেল 
ধরেত আগামীকাল েসামবার সাংবািদকেদর মুেখামুিখ হেবন সরকার ধান।  

3128 সােলর আগ  মাস েথেক িময়ানমার েথেক বাংলােদেশ েরািহ ােদর গণবা চুয্িত o মানবতার চরম িবপয র্েয়র পর থমবােরর 
মেতা চীন সফেরর সুেযােগ oi েদশিটর েনতােদর কােছ সািব র্ক পিরি িত তুেল ধেরন ধানম ী েশখ হািসনা। িময়ানমােরর সে  
বাংলােদশেক আেলাচনার মা েমi e স ট সমাধান করেত বলার পাশাপািশ েয়াজেন সব ধরেনর সহেযািগতার আশব্াসo িদেয়েছন 
চীেনর শীষ র্ ানীয় েনতারা। িদব্পাি ক ƣবঠেক চীেনর ে িসেড  িশ িজনিপং ধানম ী েশখ হািসনার সে  আেলাচনার সময় eকমত 
েপাষণ কের  কেরi বেলেছন, ei স ট (েরািহ া) আর েফেল রাখা যায় না। েরািহ ারা aব i তােদর িনজ েদেশ িফের 
যােব। 

চীেনর a  শীষ র্ েনতারাo eকমত েপাষণ কের বেলেছন, েরািহ ােদর িনেজেদর েদশ িময়ানমাের িফের যাoয়ার ম  িদেয়i e 
স েটর সমাধান। জািতসংঘ, কমনoেয়লথ সে লনসহ িবেশব্র ায় সকল েদেশর aকু  সমথ র্ন আদােয়র পর েরািহ া iসুয্েত 
িময়ানমােরর িম  েদশ বেল পিরিচত শি ধর েদশ চীেনর কাছ েথেক পূণ র্ সহেযািগতার আশব্াস আদায় ধানম ী েশখ হািসনার 
সবেচেয় বড় কূটৈনিতক aজর্ন। চীন যিদ সিতয্কােরi আ িরক হয়, তেব েরািহ ােদর িনজ েদেশ েফরত দােনর িবষেয় িময়ানমার 
সরকােরর oপর আ জর্ািতক চাপ আরo বৃি  পােব বেলi মেন করেছন কূটৈনিতক aিভ  মহল।  

তােদর মেত, শুধু েরািহ া iসুয্ নয়, িবেশব্র দুi aথ র্ৈনিতক পরাশি  চীন o মািক র্ন যু রাে র মে  চলমান বািণজয্যুে  লাভ- িতর 
িবচাের aেনকটাi সুিবধানজনক aব ায় রেয়েছ বাংলােদশ। দুi পরাশি র মে  বািণজয্যুে র কারেণ uৎপাদন খরচ েবেড় যাoয়া 
o বাড়িত শুে র হাত েথেক র া েপেত চীন েথেক িশ -কারখানাo eখন eিশয়ার a  েদশগুেলােত সিরেয় েনয়া হে । স িত 
চীেনর িবিনেয়াগকারীরা বাংলােদেশ েট টাiল o গােম র্ সহ আরo িকছু খােত িবিনেয়ােগর স া তা যাচাi করেছ। e aব ায় চীন 
সরকােরর পাশাপািশ েদশিটর বসায়ীরা বাংলােদশ িবিনেয়াগ করেল দুেদশi েয লাভবান হেব, তা পাঁচ িদেনর সফের িবিভ  
েফারােমর ƣবঠেক aতয্  সফলভােব তা তুেল ধরেত সফল হেয়েছন ধানম ী েশখ হািসনা। ফেল শী i বাংলােদেশ চীেনর 
িবিনেয়াগ uে খ করার মেতা বাড়েত পাের বেলi কূটৈনিতক aিভ  মহেলর ধারণা।  

ধানম ী েশখ হািসনার চীন সফর সে  সাংবািদকেদর eক ে র জবােব আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক oবায়দুল কােদর 
বেলন, চীেনর সে  দুi িবিলয়ন াস ডলােরর iনেভ েমে র চুি  তু  বেল uিড়েয় েদয়া যায় না। চীন আমােদর u য়ন পাট র্নার। 
েরািহ ােদর িবষেয় চীেনর ে িসেড  o ধানম ীর সে  আমােদর ধানম ীর কথা হেয়েছ। তােদর কাছ েথেক আশব্াস পাoয়া 
েগেছ; েরািহ ােদর িফিরেয় িনেত তারা িময়ানমােরর oপর চাপ সৃি  করেব।  

গত 2 জুলাi পাঁচ িদেনর সরকারী সফের ঢাকা েথেক চীেন েপৗঁছান ধানম ী েশখ হািসনা। ধানম ীর ei চীন সফর িনেয় আেগ 
েথেকi েদেশর রাজৈনিতকসহ aিভ  মহেল িছল eকi আেলাচনা, েরািহ া স ট সমাধােন চীেনর সমথ র্ন আেদৗ আসেব িক না? 
দুেদেশর aথ র্ o বািণিজয্ক u য়েনর েচেয়, জব্ল  েরািহ া iসুয্িটi াধা  পায় ধানম ীর চীন সফের। িবিভ  েফারােমর ƣবঠেক 



ধানম ীর সফল কূটৈনিতক তৎপরতা o সাহসী-aিভ  uপ াপনায় ঢাকা o েবিজং দীঘ র্িদেনর েরািহ া স ট সমাধােন স ত 
হেয়েছ। েদেশ েফরার আেগর িদন শু বার চীেনর রাজধানী েবিজংেয় বাংলােদেশর ধানম ী েশখ হািসনা o চীেনর ে িসেড  িশ 
িজনিপংেয়র মে  aনুি ত গুরুতব্পূণ র্ ƣবঠেক ei মৈতকয্ হয়।  

ƣবঠক েশেষ দুi েনতা থেম েরািহ া সম ার সমাধােন স ত হেয় বেলন, eিট aমীমাংিসত রাখা যােব না। চীেনর ে িসেড  
বাংলােদেশর ধানম ীেক আরo বেলন, e াপাের চুি  সব্া েরর পর দুi বছর েপিরেয় েগেছ। কীভােব e সম ার সমাধান হেব e 
াপাের আমােদর মে  েকান িদব্মত েনi। েরািহ ারা aব i িনজ েদেশ িফের যােব। ƣবঠেক uভয় েনতা uে খ কেরন েয, e 
াপাের দুi েদেশর িতিনিধরা eকসে  কাজ করেবন eবং েরািহ ােদর তয্াবাসেন তারা িময়ানমােরর oপর ‘গুড uiল’ কােজ 

লাগােবন।  

চীেন সফের থাকা পররা  ম ণালয় eবং বসায়ী েনতৃবৃে র সে  কথা বেল জানা েগেছ, চীেনর রা পিত o ধানম ীর সে  
িদব্প ীয় ƣবঠেক ধানম ী েশখ হািসনা েরািহ া স েটর আ া  সুিনপুণভােব তুেল ধেরন eবং লাখ লাখ েরািহ ােক স ণ র্ 
মানিবক কারেণ আ য় দােনর পর েয মানিবক িবপয র্েয়র সৃি  হেয়েছ তাo েজারােলাভােব তাঁেদর সামেন তুেল ধেরন। চীেনর 
রা পিতর সে  ƣবঠেক ধানম ী বেলন, বাংলােদশ বত র্মােন 22 লাখ েরািহ ােক আ য় িদে , যা েদেশর জ  পিরেবশ o 
িনরাপ ার িদক েথেক eকিট বড় চয্ােল । তাi েরািহ ারা যােত তােদর িনজ ভূিমেত িফের েযেত পাের েসজ  বাংলােদশ চীেনর 
‘গুড uiল’ কামনা কের। 

ধানম ীর ব ে র জবােব চীেনর ে িসেড  িশ িজনিপং বেলন, তাঁর েদশ eর আেগo েরািহ া স ট িনরসেন বাংলােদশ 
িময়ানমােরর সে  কাজ কেরেছ eবং ভিব েতo তা a াহত থাকেব। বাংলােদেশর পররা  সিচব শহীদুল হক ƣবঠক েশেষ 
ি িফংকােল চীেনর ে িডেড েক u ত কের বেলন, ‘আমরা চাi েরািহ ারা েফরত যাক। েরািহ া iসুয্ িনেয় িময়ানমাের েযসব ম ী 
কাজ কেরন তারা আবারo বাংলােদশ সফের আসেত পােরন। আশা করা যায়, eেত e স ট িনরসেনর আেরকিট সুেযাগ সৃি  হেব। 
আমরা e স ট সমাধােন যতটা স ব েচ া করব। বাংলােদশ o িময়ানমার দুেদশi আমােদর ঘিন  ব । আমােদর কােছ দুেদশi 
সমান, েকu কম বা েবিশ নয়। বাংলােদশ o িময়ানমার দুিটi েযেহতু u য়নশীল েদশ, েসেহতু তারা (চীন) দুেদেশর সব্াথ র্i 
েদখেবন।  

সফরকােল ধানম ী েশখ হািসনার সে  িদব্পাি ক ƣবঠেক চীেনর ধানম ী িল েকিকয়াংo বাংলােদশ েথেক েরািহ া শরণাথ েদর 
িনজ েদেশ েফরত পাঠােনার িবষেয় িময়ানমারেক েবাঝােনার িবষেয় েবিজং ঢাকােক আশব্  কেরন। দীঘ র্ািয়ত েরািহ া সম া ত 
সমাধােনর িবষেয় ƣবঠেক চীেনর ধানম ী েশখ হািসনার সে  eকমত েপাষণ কের বেলন, eেত েকান সে হ নাi েয, eটা 
(েরািহ া সম া) বাংলােদেশর জ  eকিট বড় সম া। e াপাের িতিন চীেনর সহেযািগতা a াহত রাখার কথাo uে খ কেরন।  

eিদেক চীেনর কিমuিন  পািট র্র ভাবশালী েনতা o পররা ম ী সং তাo ধানম ী েশখ হািসনার সে  ƣবঠেক িনি ত কেরেছন েয, 
তাঁর দল কিমuিন  পািট র্ aব চায়না (িসিপিস) সমেঝাতার িভি েত দীঘ র্িদেনর েরািহ া স ট সমাধােন িময়ানমােরর ে ট কাuি লর 
আuং সান সুিক o a  েনতৃবৃে র সে  েযাগােযাগ করেবন।  

দুেদেশর aথ র্ৈনিতক o বািণজয্ সহেযািগতা বৃি  ॥ ধানম ী েশখ হািসনার eবােরর চীন সফেরর ম  িদেয় েদশিটর সে  িদব্প ীয় 
বািণজয্ o aথ র্ৈনিতক সহেযািগতা বৃি র বড় সুেযাগ ƣতির হেয়েছ। িবদুয্ত, পািন স দ, সং িত o পয র্টন খােত সহেযািগতা 
েজারদােরর পাশাপািশ বা চুয্ত েরািহ ােদর চাল সরবরােহর লে য্ চীেনর সে  ৯িট চুি  সব্া র কেরেছ বাংলােদশ। িবদুয্েতর 
স ালন o িবতরণ ব ার u য়েন 3 দশিমক 85 িবিলয়ন ডলােরর ঋণ চুি  হেয়েছ। পাoয়ার ি ড কেপ র্ােরশন aব বাংলােদশ 
(িপিজিসিব) o ঢাকা পাoয়ার িডি িবuশন েকা ািনর িডিপিডিস ক  বা বায়েন চীন ei aথ র্ িদে । সফরকােল ধানম ী েশখ 
হািসনার আহব্ােন চীনা uে া ারা বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর াপাের আ হ েদিখেয়েছন। eছাড়া বা চুয্ত েরািহ ােদর িময়ানমাের 
িফিরেয় িনেত সহেযািগতা করেব চীন।  

সংি রা বলেছন, ধানম ীর eবােরর চীন সফেরর aজর্ন aেনক েবিশ। ধানম ীর সফের েরািহ ােদর খা  সহায়তার জ  
eলoিসসহ (েলটার aব e েচ ) বাংলােদশ eবং চীেনর মে  িদব্পাি ক সহেযািগতার aংশ িহেসেব ৯িট চুি  সব্া িরত হেয়েছ। 
চীেনর ে ট হল aব িপপেল গত বৃহ িতবার ধানম ী েশখ হািসনা eবং চীেনর ধানম ী িল েকিকয়াংেয়র মে  িদব্পাি ক ƣবঠক 
েশেষ চুি গুেলা সব্া িরত হয়। ƣবঠক েশেষ দুi েনতার uপি িতেত uভয় েদেশর ম ী eবং সংি  uধ র্তন কম র্কত র্ারা eেত সব্া র 
কেরন।  



চুি গুেলা হেলা- েরািহ া শরণাথ েদর খা  সাহা  সং া  eলoিস। eর আoতায় িময়ানমার েথেক েজারপূব র্ক বা চুয্ত 
েরািহ ােদর জ  চীন আড়াi হাজার টন চাল সরবরাহ করেব। সাং িতক িবিনময় o পয র্টন কম র্সূচী িনেয় সমেঝাতা ারক। iয়ালু 
ঝাংেবা o পু  নদীর ত  িবিনময় সং া  সমেঝাতা ারক o তা বা বায়েনর পিরক না। িডিপিডিসর আoতাধীন eলাকায় 
িবদুয্ত ব া স সারণ o শি শালীকরণ িনেয় ে মoয়াক র্ eি েম । বাংলােদশ o চীন সরকােরর মে  aথ র্নীিত o কািরগির 
সহেযািগতা িবষয়ক চুি । iনেভ েম  েকা-aপােরশন oয়ািক র্ং প িত া িনেয় সমেঝাতা ারক। িপিজিসিব কে র আoতায় 
িবদুয্ত ি ড েনটoয়াক র্ েজারদার কে র জ  ে মoয়াক র্ eি েম । িডিপিডিসর আoতাধীন eলাকায় িবদুয্ত ব া স সারণ o 
শি শালীকরণ িনেয় গবন র্েম  কনেসশনাল েলান eি েম । িডিপিডিসর আoতাধীন eলাকায় িবদুয্ত ব া স সারণ o 
শি শালীকরণ িনেয় ি ফােরনিশয়াল বায়াস র্ ে িডট েলান eি েম । eছাড়া চীেনর e েপাট র্-iমেপাট র্ াংেকর সে  দুিট ঋণ চুি  
সব্া র কেরেছ বাংলােদেশর aথ র্ৈনিতক স ক র্ িবভাগ। বাংলােদেশর পে  aথ র্ৈনিতক স ক র্ িবভােগর সিচব মেনায়ার আহেমদ 
েবিশরভাগ চুি  সব্া র কেরন। eছাড়া পািনস দ সিচব কিবর িবন আেনােয়ার o সাং িতক িবষয়ক সিচব ড. েমাঃ আবু েজনা 
েমা ফা কামাল eকিট কের চুি  সব্া র কেরন।  

ধানম ী সফলকােল িবদুয্ত স ালন o িবতরণ ব ার u য়ন eবং aথ র্ৈনিতক o কািরগির সহেযািগতা বাড়ােত চীেনর সে  
পাঁচিট চুি  কেরেছ বাংলােদশ। eর মে  িতনিট চুি র আoতায় িবদুয্ত স ালন o িবতরণ ব ার u য়েন ঢাকা পাoয়ার 
িডি িবuশন েকা ািন িলিমেটড (িডিপিডিস) 251 েকািট 3৯ লাখ ডলার ঋণ পােব। পাoয়ার ি ড েকা ািন aব বাংলােদেশর 
(িপিজিসিব) aধীেন 39 েকািট 5 লাখ ডলার েয় ি ড েনটoয়ােক র্র u য়েন eকিট কাঠােমা চুি  হেয়েছ দুi েদেশর মে ।  

eছাড়া aথ র্ৈনিতক o কািরগির সহেযািগতা চুি র আoতায় বাংলােদশ 8 েকািট 38 লাখ ডলার aনুদান পােব বেল aথ র্ৈনিতক স ক র্ 
িবভােগর কম র্কত র্ারা জািনেয়েছন। চুি র আoতায় িডিপিডিসর আoতাধীন eলাকায় িবদুয্ত ব া স সারণ o শি শালী করেত 
ে মoয়াক র্ eি েম । িডিপিডিসর আoতাধীন eলাকায় িবদুয্ত ব া স সারণ o শি শালী করেত গবন র্েম  কনেসশনাল েলান 
eি েম । িডিপিডিসর আoতাধীন eলাকায় িবদুয্ত ব া স সারণ o শি শালী করেত ে ফােরনিশয়াল বায়াস র্ ে িডট েলান 
eি েম । িপিজিসিব কে র আoতায় িবদুয্ত ি ড েনটoয়াক র্ েজারদার করেত ে মoয়াক র্ eি েম । 

ei চুি র িবষেয় িডিপিডিসর iি িনয়ািরং িবভােগর িনব র্াহী পিরচালক রিমজ uি ন সরকার বেলন, 276 েকািট ডলার েয় 
িডিপিডিসর eকিট u য়ন ক  বা বায়েন oi ঋণ েনয়া হে । eর মে  বাংলােদশ সরকার 35 েকািট 81 লাখ ডলার eবং চীন 
সরকার 49 েকািট 21 লাখ ডলার েদেব। বািক 213 েকািট ডলার চীেনর eি ম াংেকর কাছ েথেক ঋণ িহসােব পাoয়া যােব। পাঁচ 
বছর েময়াদী ei কে র আoতায়, ঢাকা o নারায়ণগে  25িট 243/44 েকিভ ি ড সাব ে শন িনম র্াণ eবং 51িট 44/22 েকিভ 
সাব ে শন িনম র্াণ করা হেব। eছাড়া িডিপিডিসর জ  িকছু চু ভবন িনম র্াণ করা হেব, যার মে  হািতরপুল eলাকায় eকিট টুiন 
টাoয়ার eবং হািতরিঝেল 31তলা eকিট ভবন রেয়েছ বেল জানান িতিন।  

চীনা uে া ােদর িবিনেয়ােগর আহব্ান ॥ সফরকাের চীনা uে া ােদর বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর আহব্ান জািনেয়েছন ধানম ী েশখ 
হািসনা। eছাড়া পে র ƣবিচে য্র কথা তুেল ধের বাংলােদশ েথেক আমদািন বাড়ােত চীনা বসায়ীেদর িত আহব্ান জািনেয়েছন 
ধানম ী। পাশাপািশ ব  o চামড়া, কৃিষ ি য়াজাতকরণ o হালকা েকৗশল খােত িবিনেয়াগ করার সুেযােগর কথা তুেল ধেরন 

িতিন। ধানম ী গত শু বার িবেকেল েবiিজংেয় চীনা বসায়ী িতিনিধেদর সে  েগালেটিবল ƣবঠেক aংশ েনন। েশখ হািসনা 
বেলন, বাংলােদেশর a তম বড় u য়ন aংশীদার চীন। িনম র্াণ, গতানুগিতক o িবক  িবদুয্ত uৎপাদন eবং aবকাঠােমা u য়েনর 
eসব ক  বা বায়ন করেছ চীনা েকা ািন।  

গত 3128-29 aথ র্বছের বাংলােদেশর সবেচেয় বড় বসািয়ক aংশীদার চীেনর সে  2 হাজার 351 েকািট ডলােরর বািণেজয্র ত  
তুেল ধেরন িতিন। তেব ei বািণেজয্র েবিশরভাগi েয চীন েথেক আমদািন তাo জািনেয় েদন ধানম ী েশখ হািসনা। eসময় চীেন 
প  রফতািন কের বাংলােদশ আয় কেরেছ মা  7৯ েকািট 6 লাখ ডলার, যা দুi েদেশর েমাট বািণেজয্র 21 শতাংেশরo কম। আর 
স  িবদায়ী গত aথ র্বছেরর 22 মােস চীেন রফতািন হেয়েছ 89 েকািট ডলােরর প । 

 


