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চীনা ঋেণ সতকর্তা ॥ ফাঁেদ পড়ার শ া েনi 
 ƣবেদিশক ঋণ িজিডিপর 25.4 শতাংশ  
 েয ঋণ েফরত েদয়া হয় তা ƣবেদিশক আেয়র মা  সােড় 4 শতাংশ 

কাoসার রহমান ॥ ধানম ী েশখ হািসনার চীন সফরেক েক  কের আবারo বহুল আেলািচত চীেনর ‘ঋেণর ফাঁেদর’ িবষয়িট 
আেলাচনায় eেসেছ। তেব বাংলােদশ েয েদেখশুেন চীেনর কাছ েথেক ঋণ িনে  তা ধানম ীর eবােরর চীন সফেরর ঋণ চুি  
েথেকi তীয়মান হেয়েছ। 381 েকািট ডলার ঋণ েনয়ার কথা থাকেলo 5 কে র আoতায় ঋণ িনেয়েছ 279 েকািট 44 লাখ 
ডলার। eছাড়া আরo eকিট কে  8 েকািট 38 লাখ ডলার েপেয়েছ aনুদান, যা েশাধ করেত হেব না। আবার েয সকল ঋণ েনয়া 
হেয়েছ তার সুেদর হারo েবশ সহনীয়। ফেল বলা যায়, বাংলােদশ চীেনর কাছ েথেক েবশ সতকর্তার সে i ঋণ িনে ।  

aথ র্ৈনিতক িবে ষকরা বলেছন, u য়েনর জ  বাংলােদেশর aথ র্ েয়াজন। িনজমব্ স েদর সীমাব তার কারেণ বাংলােদশেক 
িবেদশী সাহা  িনেয়i u য়ন করেত হেব। সহজ শেত র্ চীন েথেক ঋণ পাoয়া েগেল েসi ঋণ েনয়ায় েদােষর িকছু েনi। তেব 
পি মা গণমা েম াপক আেলাচনার কারেণ চীেনর ঋেণর ফাঁদ িনেয় বাংলােদশ েবশ সতকর্। eখন পয র্  বাংলােদশ চীেনর কাছ 
েথেক েয ঋণ িনেয়েছ তার েবিশর ভাগi সহজ শেত র্র eবং সুেদর হারo কম। আবার বাংলােদেশর ঋণ পিরেশােধর স মতাo 
aেনক েবিশ। বত র্মােন বাংলােদেশর ƣবেদিশক ঋেণর পিরমাণ িজিডিপর 25.4 শতাংশ। িত বছর বাংলােদশেক েয ঋণ েফরত 
িদেত হয়, তা েদশিটর রফতািন আয় eবং েরিমেটে র মা  সােড় 4 শতাংশ। সুতরাং ei িবেদশী ঋণ েদেশর aথ র্নীিতর জ  েকান 
ধরেনর ঝুিঁক ƣতির করেত পারেব না। তেব ভিব েত ঋণ হেণর ে ে  কী শেত র্ ঋণ েনয়া হে , সুেদর হার কী eবং েসটা েযন খুব 
চড়া না হয়, েস িবষেয়o সাবধান থাকার পরামশ র্ িদেয়েছন িবে ষকরা।  

চীন সফরকােল ধানম ী েশখ হািসনা িনেজo বেলেছন, িবেদশী aথ র্ায়েন বড় বড় ক  বা বায়ন হেলo ƣবেদিশক ঋেণর ফাঁেদ 
েযন বাংলােদশ না পেড়, েস িদেকo আমােদর সজাগ দৃি  রেয়েছ। সামার ডােভাস সে লেন ‘েকা-aপােরশন iন  ািসিফক িরম’ 
শীষ র্ক eকিট ােনল আেলাচনায় েশখ হািসনা িনিদ র্  কেরi বেলেছন, ‘আমার সমেয় বাংলােদশ কখনi ঋেণর ফাঁেদ পড়েব না’।  

ল ার ƣবেদিশক ঋেণর ফাঁেদ পড়ার পর েথেক বাংলােদশ িনেয়o  আসেছ িবিভ  মহল েথেক। বাংলােদশo কী চীেনর ঋেণর 
ফাঁেদ পড়েত যাে ? aথ র্ৈনিতক স ক র্ িবভােগর কম র্কত র্ারা e াপাের শ া দূর কের িদেয়েছন। তারা বলেছন, বাংলােদেশর 
ƣবেদিশক ঋণ গড় মা ার aেনক িনেচ রেয়েছ। aথ র্াৎ িজিডিপর তুলনায় বাংলােদেশর ƣবেদিশক ঋেণর পিরমাণ a া  u য়নশীল 
েদেশর েচেয় aেনক কম।  

বাংলােদেশর ƣবেদিশক ঋেণর পিরমাণ বত র্মােন িজিডিপর 25 দশিমক 4 শতাংেশর মেতা। eর আেগর বছর 23 শতাংশ িছল। aথচ 
ল ার ƣবেদিশক ঋণ িজিডিপর 77 শতাংশ eবং ভারেতর ঋণ 45 শতাংশ। আি কার েদশগুেলার aব া আরo খারাপ। িজবুিত 

ঋণ স েটর চরম ঝুিঁকর মে  রেয়েছ বেল সতকর্ কেরেছ আ জর্ািতক মু া তহিবল (আieমeফ)। েদশিটর সরকারী ঋণ 3125 
সােল িছল িজিডিপর 61 শতাংশ। eটা 3127 সােল েবেড় দাঁিড়েয়েছ 96 শতাংশ।  

aথ র্ৈনিতক স ক র্ িবভােগর (iআরিড) ত ানুযায়ী, গত 3128-29 aথ র্বছেরর েশেষ বাংলােদেশর িবেদশী ঋেণর ি িত দাঁিড়েয়েছ 
িতন হাজার 463 েকািট ডলার। মূলত বড় বড় েমগা ক  হেণর কারেণ গত 6 বছেরi েদেশর িবেদশী ঋণ িদব্গুণ হেয়েছ। 
বত র্মােন ঋেণর পাiপলাiেন 5 হাজার 541 েকািট ডলার জমা আেছ। 

িবেশব্র িবিভ  েদশ o সং াগুেলার কাছ েথেক বাংলােদেশর েনয়া ei ঋেণর ভািরত গড় সুদ হার 2 দশিমক 34 শতাংশ। গেড় 9 
বছেরর েরয়াতকালসহ ঋণ পিরেশােধর গড় েময়াদ ায় 42 বছর। ফেল aথ র্ৈনিতক স মতার িবচাের বাংলােদেশর বত র্মােন েয 
িবেদশী ঋেণর ি িত রেয়েছ, তা েকানভােবi uিদব্  হoয়ার পয র্ােয় যায়িন। বাংলােদেশর েমাট েদশজ আেয়র (িজিডিপ) তুলনায় e 
িবেদশী ঋণ 3129 সােলর িহসাব aনুযায়ী 25 দশিমক 4 শতাংশ। 3128 সােল িছল 23 দশিমক 9 শতাংশ। 



আ জর্ািতক মানদ- aনুযায়ী, িজিডিপর 51 শতাংশ পয র্  িবেদশী ঋণেক uেদব্গজনক বলা হয় না। eর েবিশ হেল তখন uেদব্গজনক 
বেল ধরা হয়। বত র্মােন আমােদর িবেদশী ঋেণর েয ি িত রেয়েছ, তা 3168 সােলi পিরেশাধ হেয় যােব। e সমেয়র মে  নতুন 
ঋণ না িনেল বত র্মান ি িতর জ  দাতােদর কােছ 3138 পয র্  eক aথ র্বছের সেব র্া  271 েকািট ডলােরর মেতা পিরেশাধ করেত 
হেব। eরপর েথেক মানব্েয় কেম আসেব। গত 3128-29 aথ র্বছের সব িমিলেয় 222 েকািট ডলােরর িবেদশী ঋণ েফরত েদয়া 
হেয়িছল। 

আমােদর েয ঋণ েফরত িদেত হয়, তা আমােদর রফতািন আয় eবং েরিমেটে র মা  4 দশিমক 61 শতাংশ eবং িতবছর 
আমােদর েয রাজসব্ আহরণ হে  তার মা  7 দশিমক ৯ শতাংশ। সুতরাং ei িবেদশী ঋণ আমােদর aথ র্নীিতর জ  েকান ধরেনর 
ঝুিঁক ƣতির করেত পারেব না। 

e াপাের ধানম ী েশখ হািসনা বেলেছন, ‘আমরা েযসব ক  িনেয়িছ, েসটা যিদ জনগেণর সব্ােথ র্ িনেয় থািক, ঋেণর িবিনেয়াগ 
েথেক িরটান র্ যিদ িঠকমেতা আেস eবং েনেগািশেয়শন যিদ িঠকমেতা হয়, তাহেল ঋণ িনেয় uিদব্  হoয়ার মেতা িকছু নাi। ei 
িতনিট িবষয় আিম িনি ত কির।’ 

e সে  পররা ম ী ড. e েক আ ল েমােমনo বলেছন, ‘েদেশর সব্াথ র্র া কেরi চীেনর কাছ েথেক ঋণ েনয়া হে । েদশিটর কাছ 
েথেক ঋণ িনেয় যােত েকান ফাঁেদ পড়েত না হয় েস জ  বাংলােদশ সতকর্ রেয়েছ।’ 

পররা ম ী বেলন, ‘িনেজেদর সব্াথ র্র া কেরi চীেনর কাছ েথেক ঋণ েনয়া হে । আমরা যােত চীেনর ঋেণর ফাঁেদ না পিড় েস 
িবষেয় সতকর্ রেয়িছ। eর আেগo আমরা চীেনর সে  ঋণ চুি  কেরিছ। িক  সব ঋণ েনiিন।’ 

িবে ষকরা বলেছন, ƣবেদিশক ঋেণর ধান সম া হেলা সুেদর হার। কনেসশনাল েলান বা সহজ শেত র্র ঋেণ েকান সম া েনi। 
সম া হেলা ঋেণর সুদ যিদ চড়া হয়। কনেসশনাল ঋেণর সুেদর হার সাধারণ কম হয়, আর েবিশ সুদ হয় বায়াস র্ বা সা ায়াস র্ 
ে িডেটর ে ে । তেব eে ে  েনেগািসেয়শন বা দরকষাকিষ হেলা eকিট গুরুতব্পূণ র্ িবষয়। দরকষাকিষ কের ঋেণর সুেদর হার 
যতটা কম রাখা যায় eবং ঋণ পিরেশােধর েময়াদ যত বাড়ােনা যায় ততi েদেশর লাভ। eতিদন সব্ে া ত েদশ থাকার কারেণ 
িবশব্ াংক o eশীয় u য়ন াংক বাংলােদশেক কনেসশনাল ঋণ িদেয় eেসেছ। eসব ঋেণ েকান সুদ িছল না। শুধু দশিমক 86 
শতাংশ সািভ র্স চাজর্ িছল।  

িক  বাংলােদশ eখন u য়নশীল েদেশর কাতাের চেল েগেছ। ফেল ঋেণর শত র্ কিঠন কেরেছ িবশব্ াংক। eরi aংশ িহেসেব 
থমবােরর মেতা িবশব্ াংেকর ঋণদানকারী সং া আiিডe (i ার াশনাল েডেভলপেম  eয্ােসািসেয়শন) ঋেণর oপর 2 দশিমক 

36 শতাংশ সুদােরাপ করা হেয়েছ। eতিদন আiিডe ঋেণ েকান সুদ িছল না। e সুেদর সে  চলমান সািভ র্স চাজর্ দশিমক 86 
শতাংশ েযাগ হেব। সব িমিলেয় ei ঋেণর সুদ হেব 3 শতাংশ। eছাড়া ঋণ পিরেশােধর সময় আট বছর কিমেয় 41 বছর করা 
হেয়েছ। পাশাপািশ আেগ ঋণ পিরেশােধর ে ে  7 বছেরর ে স িপিরয়ড (েরয়াতকাল) িছল। eখন েসিট করা হেয়েছ 6 বছর। 
eসব শত র্ o সুদ হার 2 জুলাi 3129 েথেক কায র্কর হেয়েছ। 

িবশব্ াংক বলেছ, িতন বছেরর (3126 েথেক 3128) মাথািপছু জাতীয় আয় বৃি র ধারাবািহকতা a াহত থাকায় ‘গয্াপ কাি ’ 
িহেসেব eখন গ  করা হে  বাংলােদশেক। তাi স া ঋণ ব  কের েদয়া হেয়েছ। তাছাড়া eিট শুধু বাংলােদেশর ে ে i নয়, েয 
েকান েদশ ei aব ােন থাকেল স া ঋেণর সুিবধা আর পায় না। িবশব্ াংেকর ei নতুন সুদহার থম কায র্কর হেয়েছ 
‘সাসেটiেনবল ফের  eয্া  লাiভিলহুডস (সুফল)’ কে । e কে র আoতায় িবশব্ াংক েথেক 28 েকািট 61 লাখ মািক র্ন 
ডলার ঋণ েনয়া হেয়েছ।  

সুদ বৃি র িবষেয় পিরক না কিমশেনর সাধারণ aথ র্নীিত িবভােগর সদ  (িসিনয়র সিচব) ড. শামসুল আলম বেলেছন, আমরা 
সব্ে া ত েদেশর তািলকা েথেক েবিরেয় যাি । aথ র্ৈনিতক a গিত হে । ei সুেযােগ u য়ন সহেযাগীরা ঋেণর সুদ বািড়েয় 
িদে । eজ  ƣবেদিশক ঋেণর ে ে  েকৗশল হণ করেত হেব। আমােদর যিদo ঋণ পিরেশােধ স মতা েবেড়েছ। তারপরo চড়া 
সুেদ ঋণ হেণ সতকর্ হেত হেব। যােত েয uে ে  eবং েয কে  ঋণ েনয়া হয় েসi uে  যথাযথভােব পালন হয়। তা না 
হেল চড়া সুেদর ঋেণর েবাঝা েবেড় েযেত পাের। 



iআরিড সূ  জানায়, বত র্মােন বাংলােদশ চীেনর কাছ েথেক েয ঋণ হণ করেছ তা 3127 সােল চীেনর সে  সব্া িরত সমেঝাতা 
ারক aনুযায়ী। oi সমেঝাতা aনুযায়ী ঋেণর শত র্াবিলর িবষেয় সু ভােব uে খ রেয়েছ পাঁচ কে  ঋেণর সুদহার হেব 3 

শতাংশ। তেব ধানম ীর চীন সফের ঋণ-সং া  েযসব চুি  হেয়েছ েসগুেলার সুদহার েবেড় হেয়েছ 4 শতাংশ। eর সে  শূ  
দশিমক 36 শতাংশ ব াপনা িফ eবং শূ  দশিমক 36 শতাংশ কিমটেম  িফ িদেত হেব। 

চীন সাধারণত দুi কার ঋণ েদয়। eর eকিট হেলা- গভন র্েম  কনেসশনাল েলান (িজিসeল)। a িট ি ফােরি য়াল বায়াস র্ 
ে িডট (িপিবিস)। uভয় ঋেণর সুদহার eর আেগ ধরা িছল 3 শতাংশ। িক  ধানম ীর আস  সফের ঋণ চুি র জ  িনধ র্ািরত 
কে  5 দশিমক 6 শতাংশ হাের সুদ দািব কের চীন। তেব aথ র্ৈনিতক স ক র্ িবভােগর (iআরিড) সে  আেলাচনা কের aবেশেষ 

িজিসeল ঋেণ সুদহার 3 শতাংশ eবং িপিবিস ঋেণর সুদহার বািড়েয় 4 শতাংশ করা হেয়েছ। 

uে খয্, ধানম ীর সফরকােল িবদুয্ত স ালন o িবতরণ ব ার u য়ন eবং aথ র্ৈনিতক o কািরগির সহেযািগতা বাড়ােত চীেনর 
সে  পাঁচিট চুি  কেরেছ বাংলােদশ। যােত েমাট চীনা সহায়তার পিরমাণ 286 েকািট 71 লাখ ডলার। 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। ধানম ী েশখ হািসনা 
চীন সরকােরর আম েণ 2 েথেক 6 জুলাi চীন সফর কেরন।  

আধুিনক িবেশব্র a তম ধান পরাশি  চীন তােদর আিথ র্ক পরা মেক কােজ লািগেয় বহু েদশেক ঋেণর নাগপােশ ে েধ েফলেছ, 
আেমিরকাসহ বহু পি মা aথ র্নীিতi ei aিভেযাগ কের আসেছ বহু িদন ধের। আ জর্ািতক কূটনীিতর পিরভাষায় চীেনর ei নীিতেক 
aিভিহত করা হে  ‘েডট য্াপ িডে ােমিস’ িহসােব। 

িক  সম া হেলা, িবিভ  েদেশর ে ে  চীেনর ei ঋেণর পিরমাণটা িঠক কত, ei ঋেণর শত র্গুেলাi বা কী, তা িনেয়  েকানo 
ত  বা পিরসংখয্ান পাবিলক েডােমiেন কখনo েতমন eকটা িছল না। e জাতীয় ত  কাশ করার াপাের চীেনর েতমন সুনাম 
েনi, ফেল ei কিথত েডট য্ােপর বহরটা িঠক কত তাo aজানাi রেয় িহেয়িছল। 

শুধু যখন ঋেণর aথ র্ পিরেশাধ করেত না েপের ল ার মেতা েদশেক হামবানেটাটা ব র চীেনর হােত তুেল িদেত হেয়েছ, িকংবা 
ঋেণর জােল জিড়েয় পড়ার ভেয় মালেয়িশয়া বািতল কের িদেয়েছ চীনা েরল ক , তখনi হiচi হেয়েছ চীেনর ঋণ িনেয়। পের 
আবার তা চীেনর কুশলী কূটনীিতেত িথিতেয়o েগেছ। 

িক  স িত দি ণ eিশয়ার িবিভ  েদেশ চীেনর েদয়া ঋেণর সিঠক পিরমাণ কত, েসi ত  সামেন আসেত শুরু কেরেছ নানা 
িবশব্াসেযাগয্ সূে । েকাথাo েস েদেশর সরকার িনেজi তা কবুল করেছ, েকাথাo আবার aনুস ানী গেবষণায় তা েবিরেয় আসেছ। 
eসব গেবষণায় েদখা যায়, পািক ান েথেক শুরু কের মালদব্ীপ, েনপাল o বাংলােদশ েথেক eমনিক ভারত পয র্  কীভােব চীেনর কাছ 
েথেক িবপুল পিরমাণ ঋণ িনেয়েছ eবং েকান েদশ কীভােব পিরি িত সামলাে । 

পািক ান ॥ চীেনর ‘aল-oেয়দার ে ’ বেল পিরিচত পািক ান স িত থমবােরর মেতা সব্ীকার কেরেছ, শুধু চলিত আিথ র্ক বছেরi 
তারা চীেনর কাছ েথেক 761 েকািট ডলােরর েবিশ ঋণ িনেয়েছ। গত 21 মােস তােদর েমাট ƣবেদিশক ঋেণর যা পিরমাণ, তার িতন-
চতুথ র্াংেশরo েবিশ eেসেছ শুধু চীন েথেকi। 

তেব পািক ান ei ত  িনেজ েথেক কাশ কেরিন, আieমeফ বা আ জর্ািতক মু া তহিবেলর চােপi তােদর e কথা জানােত 
হেয়েছ। iসলামাবােদর পি কা  e ে স ি িবuন জানাে , আieমeেফর 711 েকািট ডলার েবল-আuট ােকজ পাoয়ার ে ে  
পািক ানেক েদয়া ধান শত র্i িছল চীনা ঋেণর সব শত র্ o পিরমাণ তােদর কাশ করেত হেব। eরপরi ধানম ী iমরান খােনর 
আিথ র্ক uপেদ া ড. আবদুল হািফজ েশখ ei ত  কােশর িস া  িনেত বা  হন। 

মালদব্ীপ ॥ ভারত মহাসাগেরর ei েছা  দব্ীপপু  রাে রo চীেনর কােছ েমাট ঋেণর পিরমাণ 251 েকািট ডলােরর েবিশ। মালদব্ীেপর 
aথ র্ম ী i ািহম আিমরেক u ত কের গত বছেরর িডেসমব্ের e ত  জািনেয়েছ িনে  eিশয়ান িরিভu। মাসপাঁেচক আেগ েটািকo 
সফের িগেয় মালদব্ীেপর নতুন aথ র্ম ী আরo জািনেয়িছেলন, eরi মে  তার েদশ ায় 78 েকািট ডলার ঋণ িনেয় েফেলেছ। 



aথ র্বছর েশষ হoয়ার আেগi (মাচ র্ 312৯) িবিভ  aবকাঠােমা কে  খরেচর মা েম eর পিরমাণ 96 েকািট ডলাের েঠকেব বেলo 
িতিন জািনেয়িছেলন। 

আরo eকটা খুব দািম ত  কাশ কেরিছেলন িতিন, েসটা হেলা চীেনর েদয়া ঋেণ সুেদর হার কত। aথ র্ম ী বেলিছেলন, সহজ 
শেত র্ েদয়া ঋেণ চীেনর সুেদর হার হল 2 দশিমক 6 েথেক 3 শতাংশ। তেব সেভেরন গয্ারাি  ি েম েদয়া ঋণগুেলােত সুেদর হার 7 
েথেক 8 শতাংশ পয র্ । মালদব্ীেপর আিথ র্ক u য়ন ম ী ফায়াজ iসমাiল িনে  eিশয়ান িরিভuেয়র কােছ বেলিছেলন, ‘সেভেরন 
গয্ারাি র আoতায় েনয়া ঋেণ েয ক গুেলা বা বায়ন হে , েসগুেলা আমােদর aথ র্নীিতেত কতটা িবরূপ ভাব েফলেছ, েসটাi 
আমরা eখন খিতেয় েদখিছ।’ 

ল া ॥ ƣবেদিশক ঋেণর পাহাড় কীভােব eকটা ত িবকাশশীল aথ র্নীিতর চাকােক  কের িদেত পাের, গত কেয়ক বছর ধের 
ল ােক তার য্ািসক দৃ া  িহেসেব তুেল ধরা হে । ল া তােদর দি ণ uপকূেলর হামবানেটাটা ব রেক ৯৯ বছেরর িলেজ 

চীেনর কােছ হ া ের বা  হoয়ার পর েসi ধারণাi আরo েজারােলা হেয়েছ।  

স িত ‘  িডে ােমট’ পি কায় ল ান aথ র্নীিতিবদ o গেবষক uেমশ েমারামুদািল িলেখেছন, ল ার ƣবেদিশক ঋেণর েচহারা 
আসেল যা ভাবা হে , তার েচেয়o aেনক েবিশ সাংঘািতক o িবপয র্য়কর eবং েসটার জ  চীেনর ঋণ eকা দায়ী নয়, বরং ei 
মুহূেত র্ ল ার েমাট িবেদশী ঋেণর মা  21 শতাংশ চীেনর কাছ েথেক eেসেছ। 

িতিন আরo জানাে ন, হামবানেটাটা ব র িনম র্ােণর জ  চীেনর eি ম াংক েথেক ল া েয ঋণ িনেয়িছল তার জ  িতবছর েয 
টাকা েশাধ করেত হে , েসটা ল ার েমাট বািষ র্ক ঋণ পিরেশােধর 6 শতাংশo নয়। a ভােব বলেল, হামবানেটাটা আসেল 
িহমৈশেলর চূড়ামা । 

বছর দুেয়ক আেগ িবিবিসর eক িতেবদেনo জানােনা হেয়িছল, ল া সরকােরর েমাট রাজেসব্র ৯6 শতাংশi খরচ হেয় যাে  
আ জর্ািতক ঋণ পিরেশােধ, যা েথেক আ াজ পাoয়া যায় oi  দব্ীপরাে র স ট আসেল কত গভীের। 

ে িসেড  মািহ া রাজাপাকেসর আমেলi ল ার চীন িনভ র্রতা মশ বাড়েত থােক। 3119 েথেক 3123 সােলর েভতর ল ার 
েমাট িবেদিশ ঋেণর 71 শতাংশi eেসেছ চীন েথেক, আজ যার চড়া মাশুল িদেত হে  েদশিটেক। 

েনপাল ॥ েনপােল গত বছর েক িপ শম র্া oিলর েনতৃেতব্ েয নতুন সরকার মতায় eেসেছ, চীেনর িত তােদর নরম মেনাভােবর কথা 
সুিবিদত। পুরেনা ব  িদ ীর িদক েথেক েবশ িকছুটা সের eেস কাঠমা  েযভােব েবিজংেয়র িদেক ঝুেঁকেছ, তা ভারতেকo স িত 
েবশ িবচিলত কেরেছ। 

েনপাল o চীেনর ািবত েয েযৗথ ক িটর িদেক eখন e a েলর নজর েক ীভূত, েসিট হেলা- া  িহমালয়ান েরলoেয়। 
েবিজং েথেক িতবব্েতর লাসা (পের িশতােস) পয র্  িব ত েরলপথেকi স সািরত কের িহমালেয়র বুক িচের কাঠমা েত eেন 
েফলাi ei কে র ল য্। আর eর ভালম েক িঘের েনপােলর েভতেরo eখন িবতক র্ তুমুল। েকu বলেছন eটা েনপােলর জ  
নতুন িদগ  খুেল েদেব, কারo মেত eটা েশব্তহ ী হেয়i পেড় থাকেব। 

aে িলয়ার কারিটন iuিনভািস র্িটেত গেবষণারত েনপািল aথ র্নীিতিবদ জগ াথ aিধকারী তার eক সা িতক িনবে  (‘  
কনভারেসশন’) বেলেছন, চীেনর ঋণ তারা আেদৗ েশাধ করেত পারেব িকনা, ei আশ ার মে o aেনক েছাট েদশi বল uৎসােহ 
চীেনর েব  েরাড iিনিশেয়িটেভ যু  হoয়ার জ  ঝাঁিপেয় পেড়েছ, েনপালo তােদর a তম। 

ধানম ী oিল গত বছেরর জুেন েবিজং সফের িগেয় চীেনর সে  351 েকািট ডলার মূে র আিথ র্ক সমেঝাতায় সio কের eেসেছন, 
যার মে  িবিভ  aবকাঠােমা ক  েথেক িবদুয্তেক  aেনক িকছুi আেছ। 

া  িহমালয়ান েরলoেয় (যা েব  েরােডরi aংশ) বা বায়েন চীন পুেরা টাকাটা aনুদান িহেসেবi িদক, ধানম ী oিল eখন 
েসটাi চান। তেব চীন বলেছ, তারা খুব সহজ শেত র্ ঋণ িদেত পাের, িক  aনুদান নয়। ei জটটা েখােলিন বেলi eখনo oi 
েরলপথ িনম র্ােণর কাজo থমেক আেছ। 



গেবষক জগ াথ aিধকারীর কথায়, ‘েনপােলর পিরণিত যােত ল ার মেতা না হয়, েসজ  খুব সাবধােন তােদর পা েফলেত হেব। 
েনপালo চীেনর ঋেণর জােল জিড়েয় পড়েছ িকনা, েসটা েবাধহয় আমরা খুব শী i েটর পাব।’ 

ভারত ॥ িবশব্ aথ র্নীিতেত চীেনর সে  পা া িদেত চায় েয ভারত, েসi েদশিটo িক  চীেনর নসড র্ eিশয়া iন া াকচার 
iনেভ েম  াংক (eআiআiিব) েথেক সবেচেয় েবিশ ঋণ িনেয়েছ। গত বছরi (3129) ভারত oi াংক েথেক েদড়শ’ েকািট 
ডলার ঋণ িনেয়েছ, আরo িতনশ’ েকািট ডলার পাiপলাiেন আেছ। 

ফেল eআiআiিবর ঋণ হীতা েদশগুেলার মে  ভারতi শীেষ র্। ভারেতর িবিভ  aবকাঠােমা ক  রূপায়েনi ei aথ র্ খরচ হে । 
ভারত aব  দািব কের থােক, যিদo eআiআiিবর ধান র হেলা চীন, িক  eিট েকান চীনা াংক নয়। কােজi eআiআiিব 
েথেক েনয়া ঋণেকo ভারত ‘চাiিনজ েডট’ বলেত রািজ নয়। 

বাংলােদশ ॥ েব  েরাড iিনিশেয়িটেভর aধীেন চীেনর কাছ েথেক eর মে i 681 েকািট ডলার ঋণ িনেয়েছ বাংলােদশ সরকার। 
ei ঋেণর aেথ র্ েযসব ক  বা বায়েনর পিরক নায় েনয়া হেয়েছ, েসগুেলার মে  প া ি জ েরলoেয় িলংক, দােসরকাি  
সুয্য়ােরজ লাiন, কণ র্ফুলীর িনেচ টােনল, েটিলকম খােতর আধুিনকীকরণ uে খেযাগয্। 

বাংলােদেশ িনযু  চীনা রা দূত ঝাং জুয়া দািব কেরেছন, বাংলােদশ বা েকান েদশেকi ঋেণর ফাঁেদ েফলা তােদর ল য্ নয়। ‘আমরা 
সবাiেক সহেযািগতারi েচ া করিছ, কাuেকi েডট য্ােপ েফলেত চাiিছ না’। 

স িত েবিজংেয় চীেনর ‘eক a ল eক পথ’ পিরক নািবষয়ক েফারােমর িদব্তীয় ƣবঠক িবষেয় ঢাকায় eক সংবাদ সে লন 
আেয়াজন করা হয়। eেত ঢাকায় িনযু  চীনা রা দূত ঝাং জুয়া জািনেয়েছন, চীন বাংলােদশেক িবিভ  েময়ােদ েমাট 27 িবিলয়ন 
ডলার ঋণ িদেয়েছ। eর মে  সহজ শেত র্ 23 দশিমক 4 িবিলয়ন আরeমিব (চীনা মু া) o বায়াস র্ ে িডট িহেসেব 4 দশিমক ৯ 
মািক র্ন ডলার ঋণ েপেয়েছ বাংলােদশ। eসব ঋেণর সুেদর হার 3-4 শতাংশ, যা a  েকান বািণিজয্ক ঋেণর সুেদর হােরর েচেয় 
কম। 

িতিন জানান, চীেনর aথ র্ায়েন বাংলােদশ ৯িট ক  বা বায়ন হে । আরo পাঁচিট ক  াব পয র্ােলাচনা পয র্ােয় আেছ। uে খয্, 
eবােরর ধানম ীর চীন সফের েসi পাঁচিট চুি i সব্া িরত হেয়েছ।  

সাহাে র নােম চীনা ঋেণর ফাঁদ পাতার aিভেযাগ নাকচ কের রা দূত বেলেছন, ‘eক a ল eক পথ’ পিরক না িবষয়ক েফারােমর 
িদব্তীয় ƣবঠেক যারা aংশ িনেয়েছ তারা সবাi চীনা ঋেণ লাভবান হoয়ার কথা বেলেছ। e ছাড়া eকিট কিমিট গঠন করা হে  যােত 
ক  বাছাi করার সময়i ঝুিঁক িনরূপণ করা যায়। eেত eমন ফাঁদ ƣতির হেব না। 

eর আেগ চীেনর ে িসেড  িশ িজনিপং যখন 3127-eর aে াবের বাংলােদশ সফের eেসিছেলন, তখন িদব্পাি ক ের ায় 37 
েকািট ডলােরর আিথ র্ক সমেঝাতা সব্া িরত হেয়িছল। aেনক েদশী-িবেদশী গণমা েমi তখন েলখা হেয়িছল, ‘ঢাকায় eেস কায র্ত 
য্া  েচক িলেখ িদেয় েগেলন ে িসেড  িশ’। 

তেব চীেনর আিথ র্ক সহায়তা েয েমােটi aনুদান িছল না, বরং তার েবিশরভাগটাi আসেল েমাটামুিট সহজ শেত র্ ঋণ, তা মশ  
হেয়েছ। বাংলােদেশর aথ র্নীিতিবদরাo eে ে  ‘েদেখশুেন পদে প েনয়ার’ পে i মেতা িদেয়েছন। ত াবধায়ক সরকােরর সােবক 
aথ র্ uপেদ া িম র্া আিজজুল iসলাম বেলেছন, ‘চীেনর ঋণ েযন oেপন িটেকট না হেয় যায়, েসটা আমােদর েদখেত হেব। aথ র্াৎ 
েযনেতন কে  েযন ঋণ না েনয়া হয়, েসটা িনি ত করাটা জরুরী।’ 

কী শেত র্ ঋণ েনয়া হে , সুেদর হার কী eবং েসটা েযন খুব চড়া না হয়, েস িবষেয়o িতিন সাবধান থাকার পরামশ র্ িদেয়েছন। েসi 
সে  িতিন আরo বেলেছন, রফতািনমুখী খােত সহায়তা েদেব েযসব ক , েসখােন ঋণ িনেলi ভাল। কারণ রফতািন েথেক া  
ƣবেদিশক মু ায় চীেনর ঋণ পিরেশাধo তুলনায় সহজ হেব। 

ফেল eকিদেক িবগ-িটেকট u য়ন o aবকাঠােমা িনম র্ােণর হাতছািন, a িদেক দীঘ র্েময়ােদ ঋেণর জােল জিড়েয় পড়া েঠকােনা, ei 
দুiেয়র মে  সূ  ভারসা  িবধান কেরi চীনা ঋণ িনেয় িস া  হেণর পরামশ র্ িদে ন িবেশষ  o aথ র্নীিতিবদরা। 



eসব ত  o পিরসংখয্ান েথেক েমাটামুিট পির ার, দি ণ eিশয়ার েছাট-বড় ায় সব েদেশরi যেথ  পিরমােণ চীেনর ঋণ েনয়া 
আেছ। কারo পিরমাণ িকছুটা কম, কারo েবিশ। স েটর মা ােতo ফারাক আেছ। িদ ীর িথংকটয্াংক িরসাচ র্ eয্া  iনফরেমশন 
িসে মস ফর েডেভলিপং কাি েজর a াপক o গেবষক aথ র্নীিতিবদ ড. বীর েদ বলিছেলন, eটা সবার জ  য্াপ বা ফাঁদ হেব 
িকনা বলা মুশিকল। তেব বহু ে ে i েদখা েগেছ, aেনক েছাট েদশi চীেনর েদয়া aথ র্েক থেম য্া  বা aনুদান িহেসেব ধের 
েনয়। তারা মেন কের, চীন িবনা পয়সায় েব  েরােডর আoতায় তােদর েদেশo িকছু aবকাঠােমা বািনেয় েদেব। িক  আসেল 
eখােন ‘ি  লা ’ বেল িকছু হয় না।  

িতিন বেলন, ‘চীেনর ঋেণ সুেদর হার হয়েতা oয়া র্ াংক বা eিশয়ান েডেভলপেম  াংেকর েচেয়o িকছুটা কম, িক  eেকবাের 
শূ  েতা নয়। কােজi েছাট u য়নশীল েদশগুেলােক ei ঋণ েনয়ার াপাের aিত সতকর্ থাকেতi হেব, িবেশষ কের েযসব েদেশর 
ালা  aব েপেমে র সম া আেছ।’ 
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