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সুভাষ িসংহ রায়

বাংলােদশ ভারেতর সবেচেয় কােছর pিতেবশী। eকাtের মহান মিুkযুেd ভারত বাংলােদশেক ak  সমথর্ন

েদয়। eক েকািটরo েবিশ শরণাথর্ী ভারেত আ য় েনয়। মিুkেযাdারা ভারেত pিশkণ েনন eবং েশষ িদেক

বাংলােদশ-ভারত িমtবািহনী মহান মিুkযুেdর চূড়াn িবজয় eেন েদয়। sাধীন বাংলােদেশর aভুয্দেয়র পর
সবারi  pতয্াশা  িছল  েয  দiু  েদেশর  পারsিরক  বnুtপূণর্  সmেকর্ র  মধয্  িদেয়  দিুট  েদশi  eিগেয়  যােব—

aথর্ৈনিতক unয়ন o শািnর পেথ। িকn 1975 সােলর 15i আগs জািতর জনক ব বnুেক হতয্ার মধয্

িদেয়  kমতাদখলকারী  মিুkযুdিবেরাধী  শিk  েসi  িচt  পােl  েদয়।  পারsিরক  dা  আর  আsার  বদেল

পিরকিlতভােব  ছড়ােনা  হয়  aিব াস  আর  িব াস  ভে র  kটেকৗশল।  বাংলােদেশর  রাজনীিতেত

ভারতিবেরাধী েsাগােনর আড়ােল রেয়েছ kৎিসত রাজনীিত। ঘটনাpবাহ িবে ষণ করেল েদখা যায়, ভারেতর
িব েd েsাগান িদেয় রাজনীিতর মাঠ গরম করা হেলo বাংলােদেশর দািবদাoয়া ভারেতর কােছ utাপন eবং
বnুtপূণর্ পিরেবেশ তা আদােয়র pে  কাযর্কর পদেkপ gহণ করা হয়িন। aথচ eিটi বাংলােদেশর জনয্ িছল

সবেচেয় ম লজনক। ভারত িনেয় ei রাজনীিতর গূঢ় রহসয্ বঝুেত হেল আমােদর েপছেন িফের েদখেত হেব।
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তথয্ েলা তুেল ধরেত হেব মানুেষর সামেন—

1972-75 (ব বnুর শাসনকাল)

1972 : 10 জানুয়াির, পািকsােনর কারাগার েথেক মুিk েপেয় ব বnু িদিlেত সংিkp যাtািবরিত কেরন।
eখােন eক সমােবেশ ব বnু বেলন, ‘তারা বাংলােদেশর pায় eক েকািট মানষুেক আ য় িদেয়িছল, খাiেয়-

পিরেয় বািঁচেয়িছল। রণা েন হাজার হাজার ভারতীয় pাণ িদেয়েছ।’ িতিন iিnরা গাnীর ভূিমকারo pশংসা

কেরন। িতিন ভারতেক বাংলােদেশর ে  বnু িহেসেব uেlখ কের বেলন, ‘আমােদর বnুt aটুট থাকেব।’

1972  :  6  েফbয়াির,  ব বnু  মাt  eক  িদেনর  সফের  কলকাতায়  যান।  iিnরা  গাnী  o  ব বnুর  মেধয্

আনু ািনক  ৈবঠক  aনিু ত  হয়।  oi  ৈবঠেক  ব বnু  pথম  সুেযােগi  বাংলােদশ  েথেক  ভারতীয়  েসনা

pতয্াহােরর িবষয়িট utাপন কেরন। ৈবঠেক িসdাn হয়, 17 মাচর্  ব বnুর জnিদন েথেক ভারতীয় েসনা

pতয্াহার  হেব।

1972 : 17 মাচর্ , ভারেতর pধানমntী মতী iিnরা গাnী বাংলােদশ সরকােরর আমntেণ ঢাকায় আেসন। 19
মাচর্  আনু ািনক ৈবঠেক 25 বছর েময়ািদ শািn, সহেযািগতা o ৈমtী চুিk sাkিরত হয়।

1972 : জনু, েযৗথ নদী কিমশন গিঠত হয়।

1974 : 12 েম, ব বnু ভারত সফর কেরন। oi সফের িছটমহল সমসয্ার সমাধান িনেয় চুিk হয়। িতনিবঘা
কিরডর বাংলােদশেক িচরsায়ী iজারা েদoয়ার িসdাn েনoয়া হয়।

1975 : 18 eিpল, ফারাkা চুিk হয়। চুিk aনুযায়ী 55 হাজার িকuেসক পািনর মেধয্ 44 হাজার িকuেসক

পািন বাংলােদেশর জনয্ সুিনি ত করা হয়।

1976-81 (িজয়ার শাসনামল)

1977  :  30  eিpল,  বাংলােদেশ  িনযুk  ভারতীয়  হাiকিমশনােরর  সে  pধান  সামিরক  আiন  pশাসক
িজয়াuর রহমান ৈবঠক কেরন। ৈবঠেক িতিন েদশ পিরচালনায় ভারেতর সহেযািগতা কামনা কেরন।

1977  :  েযৗথ  নদী  কিমশেনর  ৈবঠেক  গ ার  পািনর  িহসয্া  45  হাজার  িকuেসক  েথেক  কিমেয়  20  হাজার
িকuেসক করা হয়। িব eম আbাস eিটর েনতৃেt বাংলােদশ ei চুিkেত sাkর কের।

1978 : েযৗথ নদী কিমশেনর ৈবঠেক ভারত িটপাiমখু বয্ারােজর নকশা uপsাপন করেল বাংলােদশ তােত
সmিত জানায়।

1980  :  21  জানয়ুাির,  িজয়াuর  রহমান  iuিনেডার  সেmলেন  েযাগ  িদেত  ভারেত  যান।  জনিpয়  ৈদিনক

িহnরু সে  eক সাkাৎকাের িতিন বেলন, ‘ফারাkা বাঁধ ভারেতর aভয্nরীণ িবষয়। e িবষেয় বাংলােদেশর
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িকছু  বলার  েনi।’  বািণজয্  ঘাটিত  pসে  িজয়া  বেলন,  ‘ভারত  বড়  েদশ,  তাi  বািণজয্  ঘাটিত  sাভািবক

ঘটনা।’

1991-96 (েবগম িজয়ার শাসনামল)

1991 : বনয্া িনয়ntেণ িব বয্াংক সমীkা pিতেবদন  FAP-1, বাংলােদশ সরকােরর কােছ েপশ করা হয়।
সমীkা pিতেবদেন িসেলট a েল বনয্া েঠকােত ভারেতর িটপাiমখু বাঁধ িনমর্ােণর পিরকlনা সমথর্ন করা
হয়। সমীkা pিতেবদন মিntপিরষেদর সpম ৈবঠেক aনেুমািদত হয়।

1992 : ভারত সফের যান তৎকালীন েযাগােযাগমntী কেনর্ল (aব.) aিল আহমদ। ei সফের েযৗথ েঘাষণায়

ভারেতর পণয্ সরবরাহ সুিবধা িদেত বাংলােদেশর oপর িদেয় পণয্ পিরবহেনর সুেযাগ েদoয়ার কথা বলা হয়।

1993 : বাংলােদেশর pধানমntী িতন িদেনর সফের ভারেত যান। েসখােন িdপkীয় ৈবঠেক ফারাkা, িতsা

eবং aমীমাংিসত সীমানা pে  েকােনা আেলাচনা হয়িন। েদেশ িফের ফারাkা pে  েকােনা আেলাচনা হেয়েছ িক

না—সাংবািদকেদর eক pে র utের pধানমntী বেলন, ‘pস িট আিম ভুেল িগেয়িছলাম।’

2001-2006 (েবগম িজয়ার শাসনামল)

2001  :  26  আগs,  টাiমস  aব  iিnয়া  জানায়,  িবeনিপ  েনতা  িরয়াজ  রহমান  জািনেয়েছন,  িবeনিপ
kমতায় eেল বাংলােদশ ভারেত গয্াস রpািন করেব। বাংলােদেশ ভারেতর পণয্ unkু করা হেব eবং সব

ানিজট সুিবধা েদoয়া হেব।

2003  :  ভারত  aিভেযাগ  কের,  বাংলােদেশ  ভারেতর  িবিcnতাবাদী  o  জি েদর  আ য়  েদoয়া  হেc।
বাংলােদশ eর েকােনা pিতবাদ কেরিন।

2003 : মািকর্ ন পররা  মntণালেয়র pিতেবদেন বলা হয়, ‘ভারত েথেক জি রা পািলেয় বাংলােদেশ আ য়
িনেc। েসখােন তারা pিশkণ িনেc।’ pিতেবদেন বলা হয়, বাংলােদশ জি েদর aভয়ারেণয্ পিরণত হেয়েছ।

2004 : ভারত আনু ািনকভােব aিভেযাগ কের লsর-i-ৈতয়বাসহ েবশ িকছু জি  সংগঠন বাংলােদেশ আ য়
িনেয়েছ। ভারত বাংলােদশ সরকারেক তােদর িব েd বয্বsা িনেত বেল।

2005 : িডেসmর, িনরাপtার কারেণ ঢাকায় aনেু য় সাকর্  সেmলন বািতল হেয় যায়।

2006 : 20 মাচর্ , বাংলােদেশর pধানমntী খােলদা িজয়া িতন িদেনর ভারত সফের যান। ei সফের গ ার

পািনচুিk, পাবর্তয্ শািnচুিk, িটপাiমখু বাঁধ iতয্ািদ েকােনা pস  বাংলােদেশর পk েথেক utািপত হয়িন।

1996-2001 (আoয়ামী লীেগর শাসনামল)
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1996 : 12 িডেসmর, গ ার পািনব ন চুিk sাkিরত হয়। eর ফেল দীঘর্ 22 বছর পর বাংলােদশ পািনর

নয্াযয্ িহসয্া পায়।

1994 : বাংলােদশ-ভারত বািণজয্চুিkর আoতায় আেরা 105িট পণয্ ভারেত lমkু pেবশািধকার পায়।

1997 : পাবর্তয্ শািnচুিk sাkিরত হয়। ফেল দীঘর্ গৃহযুd েশেষ পাহািড়রা েদেশ েফের। শািnর নতুন িদগn

uেnািচত হয়।

1998 : বাংলােদশ-ভারত দiু েদশ সntাসীেদর আ য়-p য় না েদoয়ার েঘাষণা েদয়।

2000 : aমীমাংিসত সীমানা িনধর্ারেণ েযৗথ কিমিট আেলাচনা  কের।

2009-2014 (আoয়ামী লীগ েনতৃtাধীন মহােজাট সরকােরর সময়)

2009 : েসেpmর, জািতসংেঘ সাধারণ পিরষেদর aিধেবশেনর সময় বাংলােদেশর pধানমntীর সে  ভারেতর
pধানমntী  মনেমাহন  িসংেয়র  ৈবঠক  aনুি ত।  pধানমntী  েশখ  হািসনা  িটপাiমখু  বাঁধ  িনেয়  বাংলােদেশর

uেdেগর কথা জানান।

2009  :  11  জানয়ুাির,  বাংলােদেশর  pধানমntী  েশখ  হািসনার  ঐিতহািসক  ভারত  সফর।  50  দফা  েযৗথ
েঘাষণার uেlখেযাগয্ িবষয় হেলা—

* বািণজয্ o aথর্ৈনিতক unয়েনর sােথর্ eেক aেনয্র সমুd, েরল o সড়ক পথ বয্বহাের দiু েদেশর সmিত।
েনপাল o ভুটােন ানিজেটর জনয্ বাংলােদশেক ভারেতর সীমাn বয্বহােরর সুেযাগ। * বাংলােদশ চ gাম o

েমাংলা বnর ভারতেক বয্বহার করেত েদেব। eকi সে  ei দiু বnর েনপাল o ভুটানেকo বয্বহার করেত

েদoয়া হেব। * বাংলােদেশর েরলবয্বsা সংsার, েযাগােযাগবয্বsার unয়ন o নদী পুনঃখনেনর জনয্ 100

েকািট  ডলােরর  সহায়তা  েদেব  ভারত।  * জািতসংেঘর  সমdুসীমানা  আiন  aনুযায়ী  দiু  েদেশর  সমdুসীমা

পুনিনর্ধর্ারেণ  uভয়  েদশ  সmত  হয়। * 2011-12  সােল  িনরাপtা  পিরষেদ  asায়ী  সদসয্  পদ  লােভ  ভারত

বাংলােদশেক সমথর্ন েদেব। * aপরাধ দমন িবষেয় পরsর আiিন সহায়তা চুিk sাkিরত হয়। * সাজাpাp

বিnিবিনময় চুিk sাkিরত হয়।

2015 : আoয়ামী লীগ েনতৃtাধীন মহােজাট সরকােরর সময়

2015 : 7  েম, ভারতীয়  সংসদ সবর্সmতভােব  1974 সােল sাkিরত sলসীমাn চুিk aনুেমাদন কের,  যা
ভারতীয় সংিবধােনর 100তম সংেশাধনী। ফেল দiু েদেশর সীমানা িনেয় 68 বছেরর িববাদ েশষ হয়।

2015  :  জনু,  ভারতীয়  pধানমntী  নেরnd  েমািদ  বাংলােদশ  সফর  কেরন  eবং  দiু  েদেশর  মেধয্  22িট  চুিk
sাkিরত  হয়।  200  েকািট  ডলােরর  ঋণিবষয়ক  সমেঝাতা  হয়,  500  িবিলয়ন  মািকর্ ন  ডলার  িবিনেয়ােগর
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েঘাষণা েদoয়া হয়।

2015  :  31  জলুাi,  মধয্রােত  162িট  িছটমহল  িবিনমেয়র  মাধয্েম  50  হাজার  িবিcn  নাগিরক,  যােদর
েকােনা জাতীয়তার পিরচয়i িছল না, তারা ভারত aথবা বাংলােদেশর নাগিরক হয়।

eখন িবেবচনা করা েযেতi পাের, েকান আমেল কােদর dারা বাংলােদেশর sাথর্ রিkত হেয়েছ। আর কারা

বাংলােদেশর sাথর্ িবিকেয় িদেয়িছল।

েলখক :  রাজৈনিতক িবে ষক

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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