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ভারতের প্রজােন্ত্র বিশ্বের সিবাবিক জনিহুল বনিবাবিত গণতন্ত্র। এই রাশ্বের অর্বননবতক িৃবির হার অতযন্ত দ্রুত। ২০০৭ 
সাশ্বল ৮.৯ শতাাংশ বজবিবি িৃবির কারশ্বণ িতব মাশ্বন এটি িীশ্বনর ির বিশ্বের বিতীয় িৃহত্তম প্রিান অর্বিযিস্থা। ভারশ্বতর 
সামবরক িাবহনী বিশ্বের িতুর্ব িৃহত্তম। ক্রয়ক্ষমতা সমতায়ও িতুর্ব িৃহত্তম ভারত এই কারশ্বণ একটি আঞ্চবলক শবি ও 

মিয শবি বহশ্বসশ্বি গণয হয়। আন্তজব াবতক ক্ষক্ষশ্বে ভারশ্বতর ক্রমিিবমান প্রভাি এই কারশ্বণ বিবভন্ন আন্তজব াবতক ইসুযশ্বত 

ভারশ্বতর কণ্ঠস্বরশ্বক মজিুত কশ্বরশ্বে। 
১৯৪৭ সাশ্বল যুিরাশ্বজযর অিীনতািাশ ক্ষর্শ্বক মুি হশ্বয় ভারত কমনওশ্বয়লর্ অফ ক্ষনশনস-এ ক্ষযাগ ক্ষেয় 

এিাং ইশ্বদাশ্বনশীয় জাতীয় বিপ্লি সহ বিবভন্ন উিবনশ্বিশ্বশর স্বািীনতা আশ্বদালনশ্বক ক্ষজারাশ্বলা সমর্বন োন কশ্বর।ভারত 

বিভাগ ও বিবভন্ন ক্ষক্ষেীয় বিিােশ্বক (বিশ্বশষত কাশ্মীর বিিাে) ক্ষকন্দ্র কশ্বর িরিতী িেরগুবলশ্বত ভারত-িাবকস্তান সম্পশ্বকব র 

মশ্বিয টানাশ্বিাশ্ব়েশ্বনর সৃবি কশ্বর। ঠান্ডা যুশ্বির সময় ভারত ক্ষকাশ্বনা আন্তজব াবতক শবিশ্বজাটশ্বক সমর্বন না করার বসিান্ত 

ক্ষনয়। যবেও ক্ষসাবভশ্বয়ত ইউবনয়শ্বনর সশ্বে ভারত ঘবণষ্ঠ সাংশ্বযাগ গশ্ব়ে ক্ষতাশ্বল এিাং উি রাে ক্ষর্শ্বক িহুবিি সামবরক 

সহায়তাও লাভ কশ্বর। 
ঠান্ডা যুশ্বির সমাবি সারা িৃবর্িীর মশ্বতা ভারশ্বতর বিশ্বেশনীবতশ্বতও গভীর প্রভাি বিস্তার কশ্বর। এই সময় ভারত ক্ষয সকল 

আন্তজব াবতক শবিগুবলর সশ্বে কূটননবতক ও িাবণবজযক সম্পকব শ্বক শবিশালী করার বেশ্বক মশ্বনাশ্বযাগ ক্ষেয়, ক্ষসগুবল 

হল: যুিরাে গণপ্রজাতন্ত্রী িীন, ইউশ্বরািীয় ইউবনয়ন, জািান, ইসরাশ্বয়ল, ক্ষমবিশ্বকা, ও ব্রাবজল । অযাশ্বসাবসশ্বয়শন অফ 

সাউর্-ইস্ট এবশয়ান ক্ষনশনস, আবিকান ইউবনয়ন, আরি লীগ ও ইরাশ্বনর  সশ্বেও ভারত ঘবণষ্ঠ সম্পকব  গশ্ব়ে ক্ষতাশ্বল। 
ভারত রাবশয়ার সশ্বে সামবরক সম্পকব  িজায় ক্ষরশ্বে িলশ্বলও ইসরাশ্বয়ল ভারশ্বতর বিতীয় িৃহত্তম সামবরক সহশ্বযাগী রাে 

বহশ্বসশ্বি আত্মপ্রকাশ ; মাবকব ন যুিরাশ্বের সশ্বেও ভারত শবিশালী এক রণনীবতসাংক্রান্ত সহশ্বযাবগতা গশ্ব়ে ক্ষতাশ্বল। ২০০৮ 
সাশ্বল ভারত-মাবকব ন অসামবরক িুবি সাক্ষবরত ও প্রযুি হয়। এই ঘটনাশ্বক ক্ষেো হয় ভারত-মাবকব ন সম্পশ্বকব র উন্নবতর 

একটি িাি বহশ্বসশ্বি। 
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ভারশ্বতর সশ্বে বিবভন্ন রাশ্বের সহশ্বযাবগতার সম্পশ্বকব র ইবতহাস ক্ষিশ িুরশ্বনা। ভারতশ্বক মশ্বন করা উন্নয়নশীল বিশ্বের এক 

ক্ষনতা। ভারত একাবিক আন্তজব াবতক সাংশ্বঘর সেসয, যার মশ্বিয উশ্বেেশ্বযাগয রােসাংঘ, ক্ষজাট-বনরশ্বিক্ষ আশ্বদালন, এশীয় 

উন্নয়ন িযাাংক ও বজ২০ ইন্ডাবিয়াল ক্ষনশনস। এো়োও ক্ষয সি আন্তজব াবতক প্রবতষ্ঠাশ্বন ভারশ্বতর গুরুত্বিূণব প্রভাি রশ্বয়শ্বে, 

ক্ষসগুবল হল ইস্ট এবশয়া সাবমট, বিে িাবণজয সাংস্থা, আন্তজব াবতক অর্বভাণ্ডার, বজ৮+৫  ও আইবিএসএ িায়ালগ ক্ষফারাম । 
ভারত ক্ষযসি আঞ্চবলক সাংশ্বঘর সেসয ক্ষসগুবল হল সাকব  ও বিম্সশ্বটক। ভারত বিবভন্ন শাবন্তপ্রবক্রয়া সাংক্রান্ত অবভযাশ্বন 

অাংশগ্রহণ কশ্বর এিাং ২০০৭ সাশ্বল রােসাংশ্বঘর বিতীয় িৃহত্তম ক্ষসনা সরিরাহকারী রাে ক্ষঘাবষত হয়। িতব মাশ্বন 
ভারত রােসাংঘ বনরািত্তা িবরষে ও বজ৪ ক্ষনশনস-এর স্থায়ী সেসযিে লাশ্বভর প্রতযাশী। 
বিশ্বের ১৫টি ক্ষেশ্বশ ভারতীয় িাসশ্বিাটব  এ বভসা ো়োই ভ্রমণ করা যায় । এগুবল 

হশ্বলা : ক্ষনিাল, ভূটান, হাংকাং, মালিীি, মবরশাস, জেব ান, কশ্ববাবিয়া, িবলবভয়া, মযাকাও, জামাইকা, বফবজ, হাইবত, 

বব্রটিশ ভাবজব ন িীিিুঞ্জ, বেবনোে ও ক্ষটািাশ্বগা এিাং ক্ষিাবমবনকা । 
 

চীন-ভারত সম্পর্ক  
 

চীন–ভারতের সম্পর্ক ,যাতর্ চীন-ভারে সম্পর্ক  বা ভারেীয়-চীনা সম্পর্ক ও বলা 
হয়, চীন ও ভারতের মতযে দ্বিপাদ্বির্ সম্পর্ক তর্ ববাঝায়। সমতয়র সাতে সম্পতর্ক র সুরটি 
দ্ববদ্বভন্ন রর্ম হতয়তে; উভয় বেশ এতর্ অপতরর সাতে অেকননদ্বের্ সহতযাদ্বিো বচতয়তে, 
অনেদ্বেতর্ ভারতে মাতঝ মতযে সীমান্ত দ্ববতরায এবং অেকননদ্বের্ জােীয়োবাে দ্ববের্ক  
এর্টি প্রযান দ্ববষয়। আযুদ্বনর্ সম্পতর্ক র সূচনা ১৯৫০ সাতল যখন ভারে চীন প্রজােতের 
(োইওয়ান) সাতে আনুষ্ঠাদ্বনর্ সম্পর্ক  বশষ র্তর এবং িণপ্রজােেী চীনতর্ মূল ভূখণ্ড 
চীতনর ববয সরর্ার দ্বহসাতব স্বীরৃ্দ্বে প্রোনর্ারী প্রেম বেশগুদ্বলর মতযে অন্তভুক ক্ত হয়। চীন 
ও ভারে এদ্বশয়ার েুটি প্রযান আঞ্চদ্বলর্ শদ্বক্ত এবং দ্ববতের সবকাদ্বযর্ 
জনবহুল েুটি বেশ এবং দ্রুেেম বযকমান প্রযান অেকনীদ্বে। কূটননদ্বের্ ও অেকননদ্বের্ প্রভাব 
বৃদ্বির ফতল োতের দ্বিপাদ্বির্ সম্পতর্ক র োত্পযক বৃদ্বি বপতয়তে।চীন ও ভারতের মতযে 
সাংসৃ্কদ্বের্ ও অেকননদ্বের্ সম্পর্ক  প্রাচীন র্াল বেতর্ এতসতে। দ্বসল্ক বরাডটি বর্বল ভারে 
ও চীন মতযে এর্টি প্রযান বাদ্বণদ্বজের্ পে দ্বহসাতব র্াজ র্তর দ্বন, েতব ভারে বেতর্ পূবক 
এদ্বশয়ায় ববৌিযতমকর প্রসারতর্ সহজের র্রার জনেও রৃ্দ্বেত্বপ্রাপ্ত।  ১৯ শেতর্, দ্বিটিশ ইস্ট 
ইদ্বিয়া বর্াম্পাদ্বনর সাতে চীতনর ক্রমবযকমান আদ্বফম বাদ্বণজে প্রেম এবং দ্বিেীয় আদ্বফম 
যুতির সূত্রপাে র্তরদ্বেল।  দ্বিেীয় দ্ববেযুতির সময়, দ্বিটিশ-অদ্বযরৃ্ে ভারে এবং চীন 
প্রজােতের উভয়ই ইতম্পদ্বরয়াল জাপাতনর অগ্রিদ্বে োমাতে গুরুত্বপূণক ভূদ্বমর্া পালন 
র্তরদ্বেল।  
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সমসামদ্বয়র্ চীন ও ভারতের মতযে সম্পর্ক  সীমান্ত দ্ববতরাতযর িারা দ্বচদ্বিে হতয়তে, যার 
ফলস্বরূপ দ্বেনটি সামদ্বরর্ িন্দ্ব - ১৯৬২ সাতলর চীন-ভারে যুি, ১৯৬৭ সাতল বচালার 
ঘটনা এবং ১৯৮৭ সাতলর চীন-ভারে সংঘাে।  ২০১৩ সাতলর বিাডার দ্বেতর্, 
দ্ববেদ্বর্ক ে চীন-ভুটান সীমাতন্ত বডার্লাম মালভূদ্বমতে েুটি বেশ সংঘষক র্তরদ্বেল। যাইতহার্, 
১৯৮০ এর েশতর্র বশতষর দ্বের্ বেতর্ উভয় বেশ কূটননদ্বের্ ও অেকননদ্বের্ সম্পর্ক গুদ্বল 
সফলভাতব পুনদ্বনকমকাণ র্তরতে। ২০০৮ সাতল চীন ভারতের বৃহত্তম বাদ্বণজে অংশীোর হতয় 
ওতে এবং েু'তেশও োতের বর্ৌশলিে ও সামদ্বরর্ সম্পর্ক  বাদ্বডতয় েুতলতে।  বাদ্বণজে ও 
বাদ্বণজে োডাও পারস্পদ্বরর্ আগ্রতহর আরও র্তয়র্টি বিত্র রতয়তে যার উপর চীন এবং 
ভারে বেদ্বরতে সহতযাদ্বিো র্তর আসতে। ভারেীয় পররাষ্ট্রনীদ্বের পদ্বণ্ডে বরজাউল র্দ্বরম 
লস্কতরর র্োয়, "বেক মাতন েু'তেতশর বাদ্বণজে, জলবায়ু পদ্বরবেক ন এবং ববদ্বের্ আদ্বেকর্ 
শৃঙ্খলা সংস্কাতরর মতো আন্তজক াদ্বের্ দ্ববদ্বভন্ন বিতত্র বযমন স্বােক প্রচাতরর জনে সহতযাদ্বিো 
র্রতে"।  

ক্রমবযকমান অেকননদ্বের্ ও বর্ৌশলিে সম্পর্ক  সতেও, ভারে এবং দ্বপআরদ্বস বেতর্ 
উত্তরতণর জনে প্রচুর প্রদ্বেবন্ধর্ো রতয়তে। ভারে চীতনর পতি ভারী ভারসামেহীনোর 
মুতখামুদ্বখ। েুই বেশ োতের সীমান্ত দ্ববতরায সমাযান র্রতে বেেক হতয়তে এবং ভারেীয় 
সংবােমাযেমগুদ্বল বারবার ভারেীয় ভূখতণ্ড চীনা সামদ্বরর্ আগ্রাসতনর খবর 
দ্বেতয়তে।  উভয় বেশ সীমান্তবেী অঞ্চলগুদ্বলতে অদ্ববদ্বিন্নভাতব সামদ্বরর্ অবর্াোতমা স্থাপন 
র্তরতে।  অদ্বযর্ন্তু, পাদ্বর্স্তাতনর সাতে চীতনর শদ্বক্তশালী বর্ৌশলিে দ্বিপিীয় সম্পর্ক  সম্পতর্ক  
ভারে সতচেন রতয়তে যখন চীন দ্ববেদ্বর্ক ে েদ্বিণ চীন সািতর ভারেীয় সামদ্বরর্ ও 
অেকননদ্বের্ র্মকর্াণ্ড দ্বনতয় উতিি প্রর্াশ র্তরতে।  

২০১২ সাতলর জতুন চীন োর অবস্থান জাদ্বনতয়দ্বেল বয "চীন-ভারে সম্পর্ক " সবতচতয় 
"শোব্দীর গুরুত্বপূণক দ্বিপিীয় অংশীোদ্বরত্ব" হতে পাতর।  বসই মাতস চীতনর দ্বপ্রদ্বময়ার ওতয়ন 
দ্বজয়াবাও এবং ভারতের প্রযানমেী মনতমাহন দ্বসং েু'তেতশর মতযে দ্বিপাদ্বির্ বাদ্বণজেতর্ ১০০ 
মাদ্বর্ক ন ডলাতর উন্নীে র্রার লিে দ্বস্থর র্তরদ্বেতলন   ২০১৫ সাতলর মতযে দ্ববদ্বলয়ন। 

১৯৬২-র পর আবার লাোতখ ভারে-দ্বচন সীমান্ত অদ্বিিভক  । িে ১৫ জনু মযেরাতে 
লাোখ সীমাতন্ত েু' বেতশর বসনা সংঘষক শুরু হয় । সরর্াদ্বর দ্বহসাতব এখনও  পযকন্ত ২০ 
জন ভারেীয় বসনার মৃেুে হতয়তে । এই পদ্বরতপ্রদ্বিতে বেশজতুড দ্বচন দ্ববতরাযী বলািান 
উতেতে । েলমে দ্বনদ্ববকতশতষ দ্বচনা পণে বয়র্তটর ডার্ বেওয়া হতয়তে । এই পদ্বরদ্বস্থদ্বেতে 
দ্বচনা সংস্থার সতে চুদ্বক্ত বাদ্বেল র্রার দ্বসিান্ত দ্বনল ভারেীয় বরল। 
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বরতলর েরফ বেতর্ এর্ দ্ববজ্ঞদ্বপ্ততে জানাতনা হতয়তে, "পূবক র্ানপুর ও বমািলসরাইতয়র 
মতযে ৪১৭ দ্বর্তলাদ্বমটার বেইট র্দ্বরডতর দ্বসিনোদ্বলং ও বটদ্বলর্দ্বমউদ্বনতর্শন র্াতজর জনে 
বয দ্বচনা সংস্থার সতে চুদ্বক্ত হতয়দ্বেল, োতের র্াতজর িদ্বে অেেন্ত খারাপ। োই চুদ্বক্ত 
বাদ্বেল র্রা হল ।" প্রসেে, ২০১৬ সাতল ভারেীয় বরল ববদ্বজং-এর নোশনাল বরলওতয় 
দ্বরসাচক  অোি দ্বডজাইন ইনদ্বস্টটিউটতর্ ৪৭১ বর্াটি টার্ার বরাে দ্বেতয়দ্বেল ।  এই সংস্থাটি 
মূলে দ্বসিনোল এবং বযািাতযাি বেবস্থার উন্নদ্বের র্াে র্তর ।  চুদ্বক্ত অনুযায়ী র্াজ 
বশষ র্রার র্ো দ্বেল ২০১৯ সাতল ।  দ্বর্ন্তু চুদ্বক্তর সমতয়র মতযে র্াজ বশষ র্রা বো 
েূতরর র্ো, বরল বখাোঁজ দ্বনতয় বেতখতে ৪ বেতর মাত্র ২০ শোংশ র্াজ হতয়তে ।  
 

 

শুয ু ভারেীয় বরল নয় , চুদ্বক্ত বাদ্বেতলর পতে হাোঁটতে চতলতে দ্বডপাটক তমন্ট অফ 
বটদ্বলর্দ্বমউদ্বনতর্শনও। দ্বচনা সংস্থা Huawei ও ZTE-এর মতো বর্াম্পাদ্বনর সতে 
পাটক নারদ্বশতপ ভদ্ববষেতে দ্বডপাটক তমন্ট অফ বটদ্বলর্দ্বমউদ্বনতর্শন আর র্াজ র্রতব দ্বর্না, ো 
দ্বনতয়ও পযকাতলাচনা র্তর বেখা হতব। এখাতনই বশষ নয়, বটদ্বলর্ম েফেতরর েরতফ 
ইদ্বেমতযেই রাষ্ট্রায়ে সংস্থা BSNL-বর্ 4G বনটওয়ার্ক  আপতগ্রতডশতন দ্বচনা সরঞ্জাম বজক ন 
র্রতে বলা হতয়তে। 

 

ভারত-রাশিয়া শিপাশির্ সম্পর্ক  
 

সাে েশর্ আতি, ১৯৪৭-এর ১৩ এদ্বপ্রল, ভারতের স্বাযীনোরও আতি রাদ্বশয়ার সতে 
দ্বিপাদ্বির্ সম্পর্ক  স্থাপন র্তর ভারে। ২০১৭ সাতল েুই বেতশর দ্বেপাদ্বির্ সম্পতর্ক র ৭০ 
েম বিৌরবময় বষকপূদ্বেক তে েুই বেতশর নািদ্বরর্তর্ আমার আন্তদ্বরর্ অদ্বভনন্দন। 

 

১৯৪৭-এর পর বেতর্ ক্রমশ পদ্বরবদ্বেক ে হতে োর্া দ্ববতে ভারে ও রাদ্বশয়ার সম্পর্ক ই 
দ্বর্ন্তু অপদ্বরবদ্বেক ে রতয় বিতে। সমতয়র পরীিায় সাফতলের সতে পাশ র্তরতে এই সম্পর্ক । 
িমোর বৃদ্বির সতে বৃদ্বি বপতয়তে দ্বিপাদ্বির্ সম্পর্ক ও। সমো, দ্ববোস ও পারস্পদ্বরর্ 
উপর্াদ্বরোর আেতশকর মাযেতম এই সম্পর্ক  প্রদ্বেকূল পদ্বরদ্বস্থদ্বেতর্ জয় র্রতে বপতরতে। 
আন্তজক াদ্বের্ পযকাতয়র পদ্বরবদ্বেক ে বাস্তব ও জােীয় উন্নয়তনর দ্ববদ্বভন্ন পযকাতয় আমরা 
আমাতের পাটক নারদ্বশপতর্ এদ্বিতয় দ্বনতয় দ্বিতয়দ্বে। খারাপ ও ভাতলা – উভয়ই সমতয়ই এতর্ 
অপতরর পাতশ বেতর্দ্বে। 



 

েতব আমাতের সম্পর্ক  দ্বর্ন্তু, দ্ববিে সত্তর বেতরর আতি বেতর্ই দ্বেল। ইদ্বেহাতসর পাোয় 
যার প্রভাব রতয়তে। সরর্াতরর ঊতবক যার প্রভাব। পতনতরাশ শোব্দীতে আফানাতসই 
দ্বনদ্বর্দ্বেন (Afanasei Nikitin) দ্বেতভর (Tver) বেতর্ প্রেম ভারতে এতসদ্বেতলন এবং েুই 
বেতশর সংতযাি ঘটিতয়দ্বেতলন। পতর আোতরা শোব্দীতের মযেবেী সমতয় ভারেীয় 
বেবসায়ীরা ভারে বেতর্ রাদ্বশয়া সফর র্তরন এবং অস্ত্রাখাতন দ্বশদ্ববর র্তরন। ভারেীয় 
ইদ্বেহাস, েশকন ও সংসৃ্কদ্বের (Indology) ও বাংলা দ্বেতয়টাতরর অনেেম পদ্বেরৃ্ৎ বিরাদ্বসম 
বলবাতেব’ও (Gerasim Lebedev) এর্ইসমতয় ভারতে এতসদ্বেতলন। ওনার পর উদ্বনশ 
শেতর্র মযেবেী সমতয় ভান বমনাইতয়ভ(Ivan Menayev) এতসদ্বেতলন ভারতে। দ্বেদ্বনই 
পরবেী সমতয় রাদ্বশয়ানতের সংসৃ্কে দ্বশদ্বখতয়দ্বেতলন। এোডাও ববদ্বের্ দ্বশিা, ববৌি যমক 
দ্বনতয় পডাতশানার পাশাপাদ্বশ অতশার্ার উপরও পডাতশানা দ্বেল োোঁর। সাতজক ই ওতেনবািক 
ও ফাইওতডার বস্করবোটসতর্ায়-এর মতো পদ্বণ্ডেরা পরবেীতে এই যারা বজায় 
বরতখদ্বেতলন।পরবেী সমতয় রবীন্দ্রনাে োকুতরর র্দ্ববো রাদ্বশয়ান ভাষায় অনুবাে র্রা 
হয়। এবং আমাতের জােীর জনর্ মহাত্মা িান্ধী এবং দ্বলও টলস্টতয়র মতযে পত্রালাপ 
হয়। ভারতের জনে দ্বনতর্ালাই বরাএদ্বরতচর ভাতলাবাসা আজও আমাতের সংসৃ্কদ্বের অংশ। 
ডসতটাভদ্বস্ক, পুশদ্বর্ন ও বচর্ভ-এর মতো রাদ্বশয়ান সাদ্বহদ্বেের্তের প্রভাব ভারেীয় নাটর্, 
েদ্বব, িান ও নাতচ প্রেেি র্রা যায়। 

ভারতের দ্বশল্প উৎপােতন বসাদ্বভতয়ে ইউদ্বনয়তনর অবোন অনস্বীর্াযক। ববার্াতরা ও 
দ্বভলাইতে র্ারখানা, ভার্রা-নেল-এ হাইতরা ইতলদ্বির্ ডোম এবং রাদ্বশয়ান বসাইউজ 
টি-১১’তে ভারেীয় মহার্াশচারী রাতর্শ শমকার েদ্বব প্রতেের্ ভারেীতয়র মতন জায়িা 
র্তর বরতখতে। দ্ববিে সত্তর বেতর ভারে এর্ বৃহৎ ও দ্ববসৃ্তে দ্বশল্প ও প্রযুদ্বক্তর বিত্র 
বেদ্বর র্তরতে। আমরা আজ দ্ববতের দ্রুেেম বৃদ্বি পাওয়া অেকনীদ্বেগুদ্বলর মতযে রতয়দ্বে। 
ভারতের বৃদ্বির পদ্বরদ্বস্থদ্বে এর বেতর্ সুঅবস্থাতন বর্ানওদ্বেনও দ্বেল না। না এর 

বেতর্ ববদ্বশ আশা বর্ানওদ্বেনও দ্বেল। ১৯৯১-এর ঘটনাগুদ্বল বেতর্ এদ্বিতয় এতস রাদ্বশয়া 
দ্ববতে দ্বনতজর শদ্বক্ত ও প্রভাব বাদ্বডতয়তে। রাদ্বশয়র অেকনীদ্বের আযুদ্বনর্ীর্রণ ঘতটতে এবং 
এর্টি নেুন প্রজন্ম ো এদ্বিতয় দ্বনতয় চতলতে। ২০০০ সাতল ভারে ও রাদ্বশয়া স্ট্র্োতটদ্বজর্ 
পাটক নারদ্বশতপর চুদ্বক্ত সই র্তর। ২০১০ সাতল আমরা দ্বনতজতের সম্পর্ক তর্ বস্পশাল ও 
দ্বপ্রদ্বভতলজড স্ট্র্োতটদ্বজর্ পাটক নারদ্বশতপ দ্বনতয় যাই। এই চুদ্বক্তগুদ্বল শুযু শব্দ নয়। েুই বেতশর 
সম্পতর্ক র ব্লুদ্বপ্রন্ট এগুদ্বল। সামদ্বরর্ বিতত্র আমাতের সংতযাি ভারে ও রাদ্বশয়ার দ্বিপাদ্বির্ 
সম্পতর্ক র অনেেম স্তম্ভ। আমাতের প্রদ্বেরিা বিতত্র রাদ্বশয়ান প্রযুক্ত অনেেম ভরসা। 
সাখদ্বলন ১-এ এবং ভাতকার ও োস-ইউরাতখর বেল খদ্বনগুদ্বলতে ভারেীয় দ্ববদ্বনতয়ািও 



েুই বেতশর সম্পতর্ক র উোহরণ। পাশাপাদ্বশ কুডানকুলাতম পরমাণু বর্ন্দ্র এবং িাহ্মস 
প্রতজক্টও োর পদ্বরচয়। অেকনীদ্বেতে আমরা উৎপােন বিতত্র বযৌে দ্ববদ্বনতয়াতির পদ্বরমাণ 
বাদ্বডতয়দ্বে। আন্তজক াদ্বের্ উত্তর-েদ্বিণ পদ্বরবহন র্দ্বরডতরর উন্নয়ন এবং দ্বগ্রন র্দ্বরডতরর 
সৃদ্বিও এর প্রমাণ। রাদ্বশয়ার ফামকাদ্বসউটির্োল বিতত্র ভারতের অবোনও অতনর্। েতব 
শুযু সাফতলে েুি হতল চলতব না আমাতের। বরং নেুন দ্বেশা বেখাতে হতব এই দ্বিপাদ্বির্ 
সম্পর্ক তর্। েুই বেতশর বৃহৎ বাজার, দ্বরতসাসক এবং দ্বশল্প ও প্রযুদ্বক্ত বিতত্র বযৌে দ্ববদ্বনতয়াি 
বৃদ্বি র্রতে হতব। বেক মাতন আমাতের দ্বিপাদ্বির্ বেবসা 
আশার বেতর্ র্ম। আমরা ো বৃদ্বির বচিা র্রদ্বে। বটদ্বলর্ম, দ্ববজ্ঞান ও এনাদ্বজক  
বসক্টতরও নেুন পদ্বরর্ল্পনার উপর র্াজ চালাদ্বি আমরা। উচ্চের প্রযুদ্বক্তর পদ্বরর্ল্পনায় 
দ্ববদ্বনতয়াতির জনে ফাি বেদ্বর র্তরদ্বে আমরা। রাদ্বশয়া ও ভারতের আঞ্চদ্বলর্ অংশগুদ্বলর 
মতযেও বযািাতযাি বৃদ্বির বচিা র্রদ্বে আমরা। দ্ববতশষে পূবক রাদ্বশয়ার অঞ্চলগুদ্বলর সতে। 
ইউতরদ্বশয়ান ইউদ্বনয়তনর সতেও বাদ্বণজে বৃদ্বির বচিা 
 

চালাদ্বি আমরা। বরল, আইটি, দ্বহরা, পদ্বরর্াোতমার মতো দ্ববদ্বভন্ন বিতত্র বেবসা বৃদ্বির 
বচিা চালাদ্বি আমরা। েুই বেতশর দ্ববজ্ঞানী, দ্ববেদ্ববেোলয় ও বুদ্বিজীবীতের মতযেও সংতযাি 
বৃদ্বির বচিা চলতে। বমর্ ইন ইদ্বিয়া, স্টাটক  আপ ইদ্বিয়া, দ্বস্কল ইদ্বিয়া এবং দ্বডদ্বজটাল 
ইদ্বিয়ার মতো উতেোিগুদ্বলতে সাদ্বমল হওয়ার জনে রুশ র্ম্পাদ্বনগুদ্বলতর্ আহ্বান 
জানাদ্বি।আমাতের সম্পর্ক  শুযু দ্বিপাদ্বির্ নয়। এটি সাযারণ এবং বরাবরই এমন দ্বেল। 
আমাতের পাটক নারদ্বশতপর দ্ববে শাদ্বন্ত ও সুরিায় দ্বনজস্ব অবোন রতয়তে। আমরা বরাবর 
এতর্ অপতরর গুরুত্বপূণক উতেতশে পাতশ বেতর্দ্বে। আন্তজক াদ্বের্ রাজনীদ্বে, দ্বনরাপত্তা, 
অেকনীদ্বের বিতত্র আমরা গুরুত্বপূণক েুই বেশ। রাষ্ট্রপুঞ্জ, দ্বির্স, দ্বজ-২০, ইস্ট এদ্বশয়া 
সাদ্বমট, আরআইদ্বশ এবং আইএইএ-এর মতো গুরুত্বপূণক বফারাতমর সেসে আমরা। শাংঘাই 
বর্াঅপাতরশন অিকানইতজশন-এর পূণক সেসে হওয়ার ইিা ভারতের রতয়তে। যা রাদ্বশয়ার 
সমেকতনর মতযে দ্বেতয়ই সম্ভব। 

 

দ্ববেজতুড বহু প্রদ্বেকূলো সমতয় আমাতের পাটক নারদ্বশতপর গুরুত্ব অতনর্। দ্ববতের েোর্দ্বেে 
িমোশালী অংশ যীতর যীতর রাশ হারাতি। িমোর নেুন বর্ন্দ্রগুদ্বলর আদ্ববকভাব ঘটতে। 
এই দ্ববষয়গুদ্বল রাষ্ট্রপুতঞ্জর নজতরও োর্া প্রতয়াজন। রাষ্ট্রপুতঞ্জর দ্বনরাপত্তা পদ্বরষতেরও সংস্কার 
হওয়া প্রতয়াজন। অযুনা দ্ববতের সবতচতয় বড চোতলঞ্জ হল সোসবাে। যা আতির বেতর্ 
অদ্বেদ্বরক্ত িমোর অদ্বযর্ারী। সোসবাে আমাতের দ্বনেে জীবনতর্ চোতলঞ্জ র্রতে। দ্বর্ন্তু, 
সোসবাতের বমার্াদ্ববলায় ভারে ও রাদ্বশয়া বযৌেভাতব লডাই র্রতে এবং র্রতব। 



 

১৯৪৭ বেতর্ প্রতেের্ ভারেীয় সরর্ারই রাদ্বশয়ার সতে সুসম্পর্ক  বজায় বরতখতে। আমার 
সরর্ারও এই নীদ্বেতেই দ্ববোসী এবং এতর্ আরও এদ্বিতয় দ্বনতয় বযতে বিপদ্বরর্র। ২০০১ 
সাতল প্রযানমেী অটল দ্ববহারী বাজতপয়ীর সতে আদ্বম প্রেম রাদ্বশয়া এতসদ্বেলাম। বস সফর 
আদ্বম বর্ানওদ্বেনও ভুলতে পারব না। রাদ্বশয়ার সাফলে বেতখ আদ্বম দ্ববদ্বিে হতয় যাই। 
বেতশর ইদ্বেহাস দ্বনতয় নািদ্বরর্তের িবকও লিে র্রার মতো। এরপরও আদ্বম ববশ 
র্তয়র্বার রাদ্বশয়া এতসদ্বে এবং প্রেেি র্তরদ্বে ভারে ও ভারেীয়তের প্রদ্বে এখানর্ার 
মানুতষর ভাতলাবাসা। এতেতশর বনেৃতত্বর র্াতে আমরা রৃ্েজ্ঞ এবং বপ্রদ্বসতডন্ট পুদ্বেতনর 
র্াতে দ্ববতশষভাতব। ২০১৬ সাতলর অতক্টাবতর ১৭েম দ্বিপাদ্বির্ সাদ্বমতট যখন বপ্রদ্বসতডন্ট 
পুদ্বেন বিায়া এতসদ্বেতলন, আমরা দ্বিপাির্ সম্পর্ক  উেযাপতনর বরাডমোপ দ্বনতয় আতলাচনা 
র্তরদ্বেলাম। আদ্বম সন্তুি বয বসই বরাডমোপ সঠির্ দ্বেশাতেই যাতি। এবং নেুন নেুন 
অতনর্ উপর্রণ এতে বযাি হতি।েুটি বেতশর মতযে এমন অনেন্য় সম্পর্ক  স্থাপতনর 
দ্বপেতন প্রতেের্ বেদ্বক্ত, পদ্বরদ্বচে ও অপদ্বরদ্বচেতর্ আদ্বম শ্রিা ও সম্মান জানাই। োোঁতের 
র্তর যাওয়া র্াতজর সুফল আমরা উত্তরাদ্বযর্ার সূতত্র বপতয়দ্বে। দ্ববতের ইদ্বেবাচর্ 
পদ্বরবেক তনর স্বাতেক এই সম্পর্ক  সবসময়ই এদ্বিতয় চলতব। 

 

১৮েম ভারে-রাদ্বশয়া দ্বিপাদ্বির্ সাদ্বমট এবং ইন্টারনোশনাল ইর্তনাদ্বমর্ বফারাম উপলতি 
বসন্ট দ্বপটাসকবাতিকর মতো সুন্দর শহতর বপৌোঁেতে এবং বপ্রদ্বসতডন্ট পুদ্বেতনর সতে ববেতর্র 
জনে আদ্বম অতপিায় রতয়দ্বে। 

 

ভারে ও রাদ্বশয়ার বনু্ধত্ব েীঘকজীবী বহার্! 

 

ভারত–মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র সম্পকি  

 

ভারত–মাবকব ন যুিরাে সম্পকব , ভারত ও আশ্বমবরকা যুিরাশ্বের মশ্বিযকার আন্তজব াবতক সম্পকব শ্বক ক্ষিাঝায়, 

ভারতীয়-আশ্বমবরকান সম্পকব  িা ইশ্বদা-আশ্বমবরকান সম্পকব  বহসাশ্বিও িবরবিত।ভারশ্বতর স্বািীনতা 
আশ্বদালশ্বনর বিবশি ক্ষনতাশ্বের আশ্বমবরকা যুিরাশ্বের সাশ্বর্ িনু্ধত্বিূণব সম্পকব  বেল, যা ১৯৪৭ 

সাশ্বল যুিরাজয ক্ষর্শ্বক স্বািীনতার িশ্বরও অিযাহত বেল। ১৯৫৪ সাশ্বল মাবকব ন যুিরাে িাবকস্তানশ্বক একটি 

ক্ষকন্দ্রীয় িুবি সাংস্থার (ক্ষসশ্বটা) িুবি-সহশ্বযাগী কশ্বর ক্ষতাশ্বল। িাবকস্তান-আশ্বমবরকা যুিরাশ্বের সম্পশ্বকব র 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8


বিরুশ্বি ল়োই করশ্বত ভারত ক্ষসাবভশ্বয়ত ইউবনয়শ্বনর সাশ্বর্ ক্ষকৌশলগত ও সামবরক সম্পকব  গশ্ব়ে 

ক্ষতাশ্বল। ১৯৬১ সাশ্বল মাবকব ন যুিরাে এিাং ক্ষসাবভশ্বয়ত ইউবনয়শ্বনর মশ্বিয শীতল যুশ্বি শবি প্রেশবশ্বনর 

ক্ষেলায় জব়েত র্াকা ক্ষর্শ্বক দূশ্বর র্াকার জনয ভারত ক্ষজাট বনরশ্বিক্ষ আশ্বদালশ্বনর প্রবতষ্ঠাতা সেসয হশ্বয় 

ওশ্বঠ। ১৯৭১-এর ভারত-িাবকস্তান যুশ্বির সময় বনিন প্রশাসশ্বনর িাবকস্তাশ্বনর িশ্বক্ষ সমর্বন কশ্বর, যা 

১৯৯১ সাশ্বল ক্ষসাবভশ্বয়ত ইউবনয়ন ক্ষভশ্বে যাওয়া িযবন্ত দুই রাশ্বের সম্পশ্বকব র উির প্রভাি ক্ষফশ্বল। ১৯৯০-
এর েশশ্বক, একতরফা বিশ্বে ভারতীয় িররােনীবত অবভশ্বযাবজত হয় এিাং আশ্বমবরকার সাশ্বর্ ঘবনষ্ঠ সম্পকব  

গশ্ব়ে ক্ষতাশ্বল। 
একবিাংশ শতাব্দীশ্বত, ভারতীয় িররােনীবতর মািযশ্বম সািবশ্বভৌম অবিকার রক্ষার জনয এিাং িহু-ক্ষমরু বিশ্বে 

জাতীয় স্বার্ব প্রিাশ্বরর লশ্বক্ষয ভারশ্বতর ক্ষকৌশলগত স্বায়ত্তশাসশ্বনর সুশ্বযাগ িাওয়া হয়। রােিবত জজব  িবিউ. 

িুশ এিাং িারাক ওিামার প্রশাসশ্বনর অিীশ্বন আশ্বমবরকা যুিরাে ভারশ্বতর মূল জাতীয় স্বাশ্বর্বর জনয 

স্থানসঙ্কলান প্রেশবন কশ্বর এিাং অসামানয উশ্বিগ স্বীকার কশ্বর। 
বিিক্ষীয় িাবণজয ও বিবনশ্বয়াগ িৃবি, বিবেক সুরক্ষা সম্পবকব ত বিষশ্বয় সহশ্বযাবগতা, বিবেক প্রশাসশ্বনর বিষশ্বয় 

বসিান্ত গ্রহশ্বণ ভারশ্বতর অন্তভুব বি (জাবতসাংঘ সুরক্ষা কাউবিল), িাবণজয ও বিবনশ্বয়াগ ক্ষফারাশ্বম উন্নীত 

প্রবতবনবিত্ব (বিেিযাাংক, আইএমএফ, এশ্বিক), িহুিাবক্ষক রফতাবন বনয়ন্ত্রণ িযিস্থাশ্বত (এমটিবসআর, 

ওয়াশ্বসনার অযাশ্বরঞ্জশ্বমট, অশ্বিবলয়া গ্রুি) স্থান এিাং িারমাণবিক সরিরাহকারী গ্রুশ্বি সেসযতার জনয 

সহায়তা ও প্রযুবি ভাগ কশ্বর ক্ষনওয়ার িযিস্থা মািযশ্বম ক্ষযৌর্-উৎিােন মাবকব ন যুিরাে-ভারত সম্পশ্বকব র 

ঘবনষ্ঠ হওয়ার িশ্বর্ একটি গুরুত্বিূণব মাইলফলক এিাং এক গবত ও অগ্রগবতর িবরমাি হশ্বয় 

উশ্বঠশ্বে। ২০১৬ সাশ্বল, ভারত এিাং মাবকব ন যুিরাে লবজবস্টক এিশ্বিঞ্জ ক্ষমশ্বমাশ্বরন্ডাম এবগ্রশ্বমশ্বট স্বাক্ষর 

কশ্বর এিাং ভারতশ্বক মাবকব ন যুিরাশ্বের একটি প্রিান প্রবতরক্ষা অাংশীোর বহসাশ্বি ক্ষঘাষণা করা 

হয়।গযালাশ্বির িাবষবক বিে বিষয়ক (ওয়ার্ল্ব  অযাশ্বফয়াসব) সমীক্ষা অনুসাশ্বর, আশ্বমবরকানরা ভারতশ্বক বিশ্বের 

৬ষ্ঠ বপ্রয় ক্ষেশ বহসাশ্বি বিশ্বিিনা কশ্বর, ক্ষসইসাশ্বর্ ২০১৫ সাশ্বল ৭১% আশ্বমবরকান ভারতশ্বক অনুকূলভাশ্বি 

ক্ষেশ্বেশ্বে।গযালাি জবরশ্বি ক্ষেো ক্ষগশ্বে ক্ষয ২০১৪ সাশ্বল ৭৪%[১৪] এিাং ২০১২ সাশ্বল ৭২% আশ্বমবরকান 

ভারতশ্বক অনুকূলভাশ্বি ক্ষেশ্বেশ্বেন। 
২০১৭ সাশ্বল বিিাবক্ষক িাবণজয (িণয ও িবরশ্বষিাবে উভয় ক্ষক্ষশ্বে) ৯.৮% িৃবি ক্ষিশ্বয় 

১২৬,১০,০০,০০,০০০ মাবকব ন িলাশ্বর ক্ষিৌৌঁশ্বেশ্বে। মাবকব ন যুিরাশ্বে ভারশ্বতর রফতাবন োৌঁ ব়েশ্বয়শ্বে 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A4_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C_%E0%A6%A1%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%89._%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B6
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C_%E0%A6%A1%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%89._%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B6
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C_%E0%A6%A1%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%89._%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B6
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95_%E0%A6%93%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E2%80%93%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95#cite_note-14


$৭৬,৭০০,০০০,০০০ মাবকব ন িলার এিাং ভারশ্বত মাবকব ন যুিরাশ্বে রফতাবন হশ্বয়শ্বে ৪৯,৪০০,০০০,০০০ 

মাবকব ন িলার।  
ক্ষগ্রট বব্রশ্বটন এিাং িাশ্বির ভারশ্বতর িাশািাবশ আশ্বমবরকাশ্বতও অঞ্চল বেল। ১৮৭৮ সাশ্বল, যেন 

আশ্বমবরকাশ্বত িাি বব্রশ্বটশ্বনর বিরুশ্বি যুশ্বির ক্ষঘাষণা কশ্বর, তেন ইস্ট ইবন্ডয়া ক্ষকাম্পাবন বব্রটিশ সরকাশ্বরর 

সহায়তায় প্রবতশ্বশাি ক্ষনওয়ার জনয ভারশ্বত ফরাবস উিবনশ্বিশগুবলশ্বত আক্রমণ করার বসিান্ত ক্ষনয়।এটি 

বিতীয় অযাাংশ্বলা-মাইশ্বসার যুশ্বির সূিনা কশ্বর। মাইশ্বসার রাশ্বজযর সুলতান হায়োর আলী বনশ্বজশ্বক 

ফরাবসশ্বের সাশ্বর্ ক্ষজাটিি কশ্বরন এিাং বব্রটিশশ্বের বিরুশ্বি রাজয রক্ষার ক্ষক্ষশ্বে ক্ষিবশরভাগ ক্ষক্ষশ্বে সফল 

হন। ১৭৮০ ক্ষর্শ্বক ১৭৮৩ সাল অিবি, িাশ্বঙ্কা-মাইশ্বসাবরয়ান িাবহনী িবিম এিাং েবক্ষণ ভারশ্বত বব্রটিশশ্বের 

সাশ্বর্ মাশ্বহ ও মযাোশ্বলার'সহ বিবভন্ন জায়গায় যুি কশ্বর। 
২৯ ক্ষশ জুন, উভয় িক্ষ দুিবল হশ্বয় যাওয়ার সাশ্বর্ সাশ্বর্ বব্রটিশরা এইিএমএস ক্ষমিাশ্বক আত্মসমিবশ্বণর 

জনয ক্ষপ্ররণ কশ্বর, মাবকব ন স্বািীনতা যুি ক্ষশষ হওয়ার বিষশ্বয় ফরাবসশ্বের কাশ্বে বিঠি প্রোন কশ্বর। িযাবরস 

িুবিটি কুিশ্বলার অিশ্বরাশ্বির কশ্বয়ক মাস আশ্বগ, ১৭৮২ সাশ্বলর ৩০ নশ্বভবর েস়ো হয়, বকন্তু ভারশ্বত 

ক্ষযাগাশ্বযাশ্বগর বিলশ্ববর কারশ্বণ, সাত মাশ্বসর আশ্বগ েির ভারশ্বত ক্ষিৌৌঁোয়বন। িযাবরস িুবি অিশ্বশশ্বষ ৩ 

ক্ষসশ্বেবর ১৭৮৩ সাশ্বল স্বাক্ষবরত হয় এিাং কশ্বয়ক মাস িশ্বর মাবকব ন কাংশ্বগ্রস কতৃব ক এটি অনুশ্বমাবেত হয়। 
িুবির শতব ািলীশ্বত বব্রশ্বটন িবন্ডশ্বিবরশ্বক ফরাবসশ্বের কাশ্বে বফবরশ্বয় ক্ষেয় এিাং কুিশ্বলার বব্রটিশরা কাশ্বে বফশ্বর 

িায়। 
িলা হয় ক্ষয ইস্ট ইবন্ডয়া ক্ষকাম্পাবনর িতাকাটি ১৭৭৫ সাশ্বলর গ্রযান্ড ইউবনয়ন িতাকা ক্ষর্শ্বক অনুপ্রাবণত 

বেল, ক্ষশষ িযবন্ত মাবকব ন যুিরাশ্বের িতব মান িতাকাশ্বক অনুপ্রাবণত কশ্বর, কারণ উভয় িতাকা একই 

নকশার বেল। মাইশ্বসাবরয়ান রশ্বকটগুবল িাবিশ্বমাশ্বরর যুশ্বিও িযিহৃত হয় এিাং আশ্বমবরকার জাতীয় 

সাংগীত েয স্টার-স্পােশ্বলি িযানাশ্বর উশ্বেে করা হশ্বয়শ্বে: এিাং রশ্বকশ্বটর লাল ঝলক, ক্ষিামাগুবল িাতাশ্বস 

ক্ষফশ্বট যাশ্বে। 
মাবকব ন যুিরাশ্বের িারটি "ফাউশ্বন্ডশনাল" িুবি রশ্বয়শ্বে, যা এটি তার প্রবতরক্ষা অাংশীোরশ্বের সাশ্বর্ স্বাক্ষর 

কশ্বর। ক্ষিটাগন িুবিগুবল "রুটিন যন্ত্র বহসাশ্বি িণবনা কশ্বর ক্ষযগুবল মাবকব ন যুিরাে অাংশীোর-ক্ষেশগুবলর 

সাশ্বর্ সামবরক সহশ্বযাবগতা প্রিাশ্বরর জনয িযিহার কশ্বর"। আশ্বমবরকান কমবকতব ারা িশ্বলশ্বেন ক্ষয িুবিগুবল 

বিিক্ষীয় প্রবতরক্ষা সহশ্বযাবগতার িূিবশতব  নয়, তশ্বি এশ্বক অিশ্বরর ক্ষেশগুবলশ্বত বিমান িা জাহাজগুবল 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%9A%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%8F%E0%A6%B8_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_(%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%AD%E0%A7%AE)&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A1_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1


িুনরায় জ্বালাবন সরিরাহ করা এিাং দুশ্বযবাগ োণ সরিরাহ করার মশ্বতা কাযবক্রম িবরিালনা করা আরও সহজ 

ও সাশ্রয়ী কশ্বর তুলশ্বি। িারটি িুবির মশ্বিয প্রর্মটি, ক্ষজনাশ্বরল বসবকউবরটি অফ বমবলটাবর ইনফরশ্বমশন 

এবগ্রশ্বমট (বজএসএমআইএ), ২০০২ সাশ্বল ভারত ও আশ্বমবরকা স্বাক্ষর কশ্বর। এই িুবিটি দুটি ক্ষেশ্বশর 

মশ্বিয সামবরক িুবিমত্তাগুবল এিাং প্রবতটি ক্ষেশশ্বক অশ্বনযর ক্ষশ্রবণিি সুরক্ষার জনয প্রশ্বয়াজন তর্যগুবল ভাগ 

কশ্বর ক্ষনওয়ার িশ্বক্ষ সক্ষম কশ্বর। বিতীয় িুবি, লবজবস্টক এিশ্বিঞ্জ ক্ষমশ্বমাশ্বরন্ডাম অফ এবগ্রশ্বমট 

(এলইএমওএ) ২৯ আগস্ট ২০১৬ এ দুই ক্ষেশ স্বাক্ষর কশ্বর। এলইএমওএ উভয় ক্ষেশ্বশর সামবরক িাবহনীশ্বক 

িুনরায় সরিরাহ িা ক্ষমরামত িবরিালনার জনয অশ্বনযর ঘাৌঁ টি িযিহার করার অনুমবত ক্ষেয়। িুবিটি উভয় 

ক্ষেশ্বশর জনয লবজবস্টকাল সাশ্বিাটব  িািযতামূলক কশ্বর না এিাং প্রবতটি অনুশ্বরাশ্বির জনয স্বতন্ত্র ো়েিশ্বের 

প্রশ্বয়াজন হয়। তৃতীয় িুবি, ক্ষযাগাশ্বযাশ্বগর সামঞ্জসয ও সুরক্ষা িুবি (বসওএমবসএএসএ) ক্ষসশ্বেবর ২০১৮ 

সাশ্বল উশ্বিািনী ২ + ২ সাংলাশ্বির সময় স্বাক্ষবরত হয়। [২২৪ এটি ক্ষযাগাশ্বযাগ ও তর্য সুরক্ষা ক্ষমশ্বমাশ্বরন্ডাম 

অফ এবগ্রশ্বমশ্বটর (বসআইএসএমওএ) একটি ভারত-বনবেব ি বিকবিক, যা বিিক্ষীয় ও িহুজাবতক প্রবশক্ষণ 

অনুশীলন এিাং িবরিালনার সময় অনুশ্বমাবেত ক্ষেশগুবলশ্বত বনরািে ক্ষযাগাশ্বযাশ্বগর বিবনময় ও তর্যাবে বিবনময় 

করশ্বত উভয়শ্বক সক্ষম কশ্বর। িতুর্ব িুবি, ক্ষিবসক এিশ্বিঞ্জ এিাং সহশ্বযাবগতা িুবি (বিইবসএ) এেনও 

স্বাক্ষবরত হয়বন। এটি ভারত এিাং মাবকব ন নযাশনাল বজওস্পযাবশয়াল-ইশ্বটবলশ্বজি এশ্বজবি (এনবজএ) এর 

মশ্বিয ক্ষশ্রবণবিনযাবসত এিাং বনয়বন্ত্রত অ-ক্ষশ্রবণিি বজওস্পযাটিয়াল িণয, ক্ষটাশ্বগাগ্রাবফক, নটিকযাল এিাং 

অযাশ্বরানটিকাল তর্য, িণয ও িবরশ্বষিাবের বিবনমশ্বয়র অনুমবত ক্ষেয়। প্রবতরক্ষামন্ত্রী মশ্বনাহর িবরক্কার 
এলইএমওএ-ক্ষত স্বাক্ষর কশ্বর িশ্বলবেশ্বলন ক্ষয ক্ষশষ িযবন্ত ভারত িাবক িুবিগুবলশ্বত স্বাক্ষর করশ্বি।  
বকাংস কশ্বলজ লন্ডশ্বনর আন্তজব াবতক সম্পশ্বকব র অিযািক হষব বভ িযাট আশ্বমবরকান ক্ষকৌশলগত িবরকিনার 

প্রবত ভারশ্বতর গুরুত্ব তুশ্বল িশ্বর িশ্বলশ্বেন: "িৃহত্তর ইশ্বদা-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চশ্বল এিাং শবির 

বস্থবতশীল ভারসাময বতবরর ক্ষক্ষশ্বে মাবকব ন যুিরাশ্বের ক্ষমতার িাবিকাঠি ভারত। এক সময় সম্পশ্বের 

সীমািিতার জনয, িীশ্বনর আক্রমণাত্মক িবরবস্থবতশ্বত এই অঞ্চশ্বল তার বিিুযত বিোসশ্বযাগযতা উিাজব শ্বনর 

জনয ভারশ্বতর মশ্বতা অাংশীোরশ্বের প্রশ্বয়াজন। " 
 

ভারততর বৈতেশির্ নীশত এৈং প্রশততৈিীর সাতে তার সম্পর্ক  
 

https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF_(%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95)&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF_(%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95)&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF_(%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95)&action=edit&redlink=1
https://bengalview.com/1341/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf/%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%88%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%8f%e0%a6%ac%e0%a6%82-%e0%a6%aa/


  বিবভন্ন কারশ্বন বিবভন্ন সময় আমরা ভারত ক্ষক গাবলগালাজ কবর কারশ্বন িা অকারশ্বন । তাশ্বের বিবভন্ন বিশ্বেবশক নীবত এমনবক অশ্বনক সময় 

তাশ্বের বিবভন্ন অভযন্তরীণ বনয়ম নীবত নানা রকম সমশ্বলািনার সমু্মেীন হয় । ক্ষযমন কশ্বয়ক বেন আশ্বগ িরকীয়াশ্বক বিিতা ক্ষেওয়া একটা আইন 

ক্ষতাশ্বির মুশ্বে িশ্বরশ্বে । ক্ষতমবন বিবভন্ন সময় তাশ্বের ক্ষনওয়া বিবভন্ন বিশ্বেবশক নীবত সমাশ্বলািনার মুশ্বে িশ্ব়ে। সিশ্বিশ্বয় ক্ষিবশ সমাশ্বলািনা কশ্বর 

মশ্বন হয় তার বনশ্বজর প্রবতশ্বিশীরাই । তশ্বি তার প্রবতশ্বিশীরা বক কেশ্বনা ক্ষেোর ক্ষিিা কশ্বরশ্বে ভারত কীভাশ্বি তার নীবতগুশ্বলাশ্বক ক্ষেশ্বে ? 

কীভাশ্বি ক্ষস তার কাযবক্রমগুশ্বলাশ্বক বিিতা ক্ষেওয়ার ক্ষিিা কশ্বর ? 

ভারশ্বতর বিশাল আয়তন এর প্রবতশ্বিশীশ্বের মশ্বিয ভীবতর সৃবি কশ্বর কারন িৃহৎ প্রবতশ্বিশী ক্ষকউ ভাশ্বলািাশ্বস না । এটা শুিু ভারত ও তার 

প্রবতশ্বিশীশ্বের জনযই প্রশ্বযাজয তা নয় । এটা অনযানয রাে গুশ্বলার ক্ষক্ষশ্বেও প্রশ্বযাজয ৷ ক্ষকউ ক্ষিািহয় ক্ষমবিশ্বকার মানুষজনশ্বক বজশ্বেস করশ্বলই 

হশ্বি ক্ষস আশ্বমবরকাশ্বক কীভাশ্বি ক্ষেশ্বে আিার ইউশ্বক্রন ক্ষক বজশ্বেস করশ্বলও হশ্বি ক্ষস রাবশয়াশ্বক বনশ্বয় কী ভাশ্বি এিাং দুই ক্ষক্ষশ্বেই ক্ষযটা জানা 

যাশ্বি ক্ষসটা হশ্বলা িৃহৎ প্রবতশ্বিশীর িাশ্বশ র্াকা আসশ্বলই মশ্বন আশাংকার সৃবি কশ্বর ৷ 

তশ্বি তাশ্বের এই যুবি ক্ষয ভ্রান্ত এশ্বতা সহশ্বজই অনুশ্বময় । কারন িৃহৎ প্রবতশ্বিশী হশ্বয় িীন তার প্রবতশ্বিশী রাে গুশ্বলার সাশ্বর্ ক্ষযভাশ্বি সম্পকব  

রক্ষা করশ্বে আসশ্বল তা সবতযই প্রশাংসার োবিোর এিাং এই জায়গাটাশ্বত িলা যায় ভারত িযর্ব হশ্বয়শ্বে । প্রিানমন্ত্রী মনশ্বমাহন বসাং ২০১১ সাশ্বল 

িাাংলাশ্বেশ সফশ্বর িশ্বলবেল ভারশ্বতর বনয়বত তার প্রবতশ্বিশী রাে গুশ্বলার সাশ্বর্ আশ্বিিৃশ্বষ্ঠ িািা তাই যতবেন িযবন্ত ভারত এটা উিলবি না 

করশ্বি ততবেন ভারশ্বতর ভাশ্বগযর ক্ষকান উন্নবত হশ্বি না । 

প্রবতশ্বিশী এই রাে গুশ্বলার ক্ষক্ষশ্বে প্রায় সময়ই ক্ষেো যায় তারা ভারত বেশ্বয় আিি অর্াৎ তাশ্বের একমাে প্রবতশ্বিশী শুিু ভারত তাই এই সি 

রাে গুশ্বলার িাওয়া িাওয়া সি সময়ই ভারশ্বতর কাশ্বে ক্ষিবশ র্াশ্বক এিাং একই সাশ্বর্ একটা ভীবতও র্াশ্বক তারা ভারত িারা েুি ক্ষিবশ প্রভাবিত 

হশ্বে না ক্ষতা । বেশ্বনর ির বেন আশ্বরকটা ভারত হশ্বয় যাশ্বে না ক্ষতা তাশ্বের ক্ষেশ । তাই ভারশ্বতর প্রবতশ্বিশী ক্ষের প্রর্ম ক্ষিিাই র্াশ্বক কীভাশ্বি 

বনশ্বজশ্বক অভারতীয় প্রমান করা যাশ্বি । কীভাশ্বি ভারশ্বতর সাাংসৃ্কবতক আগ্রাসন ক্ষর্শ্বক বনশ্বজশ্বের িবরিয় রক্ষা করা যাশ্বি । 

তবে উপমহাবেশ স্বাধীনতার পর থেবক এখন পযর্ন্ি  থেশ ভাব া রকবমর উন্নর্ত হবেবে তা ে া যাে থনপাব র 

গৃহযুদ্ধ েন্ধ হবেবে এেং থনপা  থকাোর্ শন সরকার গঠবন সমেি হবেবে ৷ ভুটাবন র্ের্ভন্ন রাজননর্তক েব র 

সৃর্ি হবেবে এেং র্ের্ভন্ন রাজননর্তক েব র আেব  র্নেিাচনও হবে ৷ সাংোধার্নক রাজতন্ত্র থসখাবন প্রর্তর্িত 

হবেবে৷ োং াবেবশ থসনা শার্সত সরকার েযেস্থা থেবক র্সর্ভর্ োন শার্সত সরকার েযেস্থা স্থার্পত হবেবে ৷ 

শ্রীলাংকাশ্বত শ্রীলাংকান িাবহনীর হাশ্বত তাবমল টাইগাররা িরাবজত হশ্বয়শ্বে এিাং ক্রমাগত গণতাবন্ত্রক িিবতশ্বত বনিবািন হশ্বে । ২০১২ সাশ্বল 

মালিীশ্বি একটা রিিাত ো়ো অভুযত্থান হশ্বয়শ্বে আর এশ্বত ক্ষমতা ক্ষপ্রবসশ্বিট ক্ষর্শ্বক ভাইস ক্ষপ্রবসশ্বিশ্বটর কাশ্বে হস্তান্তর হশ্বয়শ্বে । এমনবক 

মায়ানমারও বকেু বনিবািন কশ্বরশ্বে যবেও এসি বনিবািশ্বনর ক্ষিবশরভাগই বিতব বকত । উিশ্বরর উোহরণগুশ্বলা ক্ষর্শ্বক িুঝা যায় িীশ্বর িীশ্বর েবক্ষন 

এবশয়া শাবন্ত, সমৃবি এিাং উন্নয়শ্বনর িশ্বর্ এবগশ্বয় িলশ্বে ৷ 

েবক্ষণ এবশয়ায় শাবন্তর সুিাতাস িইশ্বলও ভারশ্বতর সাশ্বর্ এিাং ভারশ্বতর কারশ্বণই ক্ষিাি হয় ক্ষিশ বকেু অশাবন্তর ক্ষযন অিসান ঘটশ্বেই না। 

ভারশ্বতর তার প্রবতশ্বিশী ক্ষেশগুশ্বলার সাশ্বর্ প্রিান বকেু সমসযা আশ্বে যা সম্পকব  উন্নয়শ্বনর িশ্বর্ প্রিান অন্তরায় হশ্বয় োব়েশ্বয়শ্বে ৷ ক্ষযমন ভারত 

প্রায় সময়ই ক্ষনিাশ্বলর অভযন্তরীণ িযািাশ্বর হস্তশ্বক্ষি কশ্বর যা ক্ষনিাশ্বলর জনয ক্ষমশ্বন ক্ষনওয়া কঠিন । ক্ষতমবন িাাংলাশ্বেশ্বশর সাশ্বর্ সমসযা তেন 

ক্ষর্শ্বক শুরু হয় যেন ক্ষর্শ্বক ভারশ্বতর িিব ার গািব  বনরািরাি িাাংলাশ্বেশীশ্বের সীমাশ্বন্ত হতযা করশ্বত র্াশ্বক । 



িাবকস্তাশ্বনর সাশ্বর্ ভারশ্বতর সম্পকব  ক্ষসই ১৯৪৭ সাশ্বলর ির ক্ষর্শ্বকই টানাশ্বিা়েশ্বনর মিয বেশ্বয় যাশ্বে । কাশ্নীর  ইসুয দুই ক্ষেশ্বশর মশ্বিয ক্ষতা 

এেনও বিিাশ্বের অির নাম এিাং এই ইসুযটার অশ্বেৌ ক্ষকান সমািান হশ্বি িশ্বল জানাও যায় না । তাই দুই ক্ষেশ্বশর মিযকার সম্পকব  অদূর ভবিষযশ্বত 

অশ্বেৌ ঠিক হশ্বি বকনা এেনই িলা যাশ্বে না । এো়োও ভারশ্বতর সাশ্বর্ িাবকস্তাশ্বনর সম্পকব  বক হশ্বি তা অশ্বনক সময় আশ্বমবরকা এিাং িীন ঠিক 

কশ্বর ক্ষেয় অর্াৎ এই দুটি ক্ষেশ ভারত িাবকস্তান সম্পশ্বকব  ি়ে িরশ্বনর প্রভাি রাশ্বে । 

গত কশ্বয়ক শতাব্দীশ্বত েবক্ষন এবশয়ার অশ্বনক উন্নবত হশ্বয়শ্বে একর্া িলাই যায় । শুিু অর্ননববতক উন্নবত নয় েবক্ষণ এবশয়ার সামাবজক , 

রাজননবতক এিাং অর্বননবতক ক্ষক্ষশ্বেও িরম উন্নবত হশ্বয়শ্বে । তশ্বি বকেু প্রবতিন্ধকতা ক্ষতা রশ্বয়ই ক্ষগশ্বে ক্ষযমন কু্ষিা, োবরদ্র্য , অর্বননবতক মদা 

েবক্ষণ এবশয়াশ্বক এেনও ক্ষেশ্ব়ে যায় বন । তাই এ অিস্থার িবরশ্বপ্রবক্ষশ্বত ভারশ্বতর বিশ্বেবশক নীবত এর প্রবতশ্বিশী ক্ষেশগুশ্বলার জনয েুিই গূরত্বিূণব 

কারন ভারশ্বতর বিশ্বেবশক নীবতর িারা এসি ক্ষেশ্বশর অভযন্তরীণ বনয়ম নীবতও অশ্বনক প্রভাবিত হয় । 

যবেও িীন তার প্রবতশ্বিশী রাে গুশ্বলার সাশ্বর্ ভাশ্বলা সম্পকব  িজায় ক্ষরশ্বে আসশ্বে তশ্বি এেনকার সমশ্বয় ক্ষেো যায় ক্ষয েবক্ষণ িীন সাগর বনশ্বয় 

িীন আর তার প্রবতশ্বিশী রাে গুশ্বলার মশ্বিয এক িরশ্বনর টানা ক্ষিা়েশ্বনর সৃবি হশ্বয়শ্বে । যেন এই িরশ্বনর অিস্থার সৃবি হশ্বয়শ্বে তেন ভারশ্বতর 

েরকার বেশ্বলা কাযবকরী এিাং শবিশালী বসিান্ত গ্রহন করা আর ভারত ঠিক এই জায়গাটিশ্বত তার প্রবতশ্বিশীশ্বের আস্থা অজব শ্বন িযর্ব হশ্বয়শ্বে । 

১৯৯৬ সাব  গুজরা  চুর্ক্ত ো নীর্তমা া ভারবতর জনয র্েব া একটা ভাব া এেং কাযিকরী পেবেপ এ কো 

থতা থজার র্েবেই ে া যাে ৷ গুজরা  চুর্ক্তর মূ  কোই র্েব া কীভাবে প্রর্তবেশীবের সাবে সম্পকি  থক সমৃর্দ্ধ 

এেং শার্র্ন্র পবে থনওো যাে । গুজরা  নীর্তমা ার পর থেবকই মূ ত ভারত পেবেপ থনে তার প্রর্তবেশী 

থেশগুব ার সাবে সম্পকি  উন্নেবনর শপে থনে এেং থসই পবে ভারত কতটুকু এর্গবেবে তা ে া এখনই 

মুশর্ক  । তবে ভারত এখবনা থয োোর্গর্রর নীর্ত র্নবে চ বে তাবত এ পবে থয অবনকদূর হাাঁ টবত হবে থস 

কো হ ফ কবরই ে া যাে ।  

ভারশ্বতর নতুন বিশ্বেবশক নীবত হল Common vision for all আর ভারত তার এই িারনাটি িুশ্বরা উিমহাশ্বেশ্বশ প্রিার করশ্বত িায় । 
ভারত শুিু তার বস্থবতশীল িনু্ধরাে গুশ্বলাশ্বক বনশ্বয় ভাশ্বি তা নয় ভারত তার অবস্থবতশীল রােগুশ্বলাশ্বক বনশ্বয়ও ভাশ্বি ক্ষযমন আফগাবনস্তান ৷ 

ভারত মশ্বন কশ্বর আফগাবনস্তাশ্বন শাবন্ত বফবরশ্বয় আনা সম্ভি আর আফগাবনস্তান হশ্বত িাশ্বর তার িরিবতী এিাং উিমহাশ্বেশ্বশর অনযতম িাবনজয 

অঞ্চল কারন প্রািীনকাল ক্ষর্শ্বক আফগাবনস্তান বেশ্বলা একটা সমৃি িাবনজয অঞ্চল ৷ আফগাবনস্তাশ্বন ইবতমশ্বিয আশ্বমবরকান বসনয প্রতযাহার শুরু 

হশ্বয়শ্বে এেন ক্ষেোর বিষয় হশ্বলা আফগাবনস্তাশ্বন আশ্বমবরকান ক্ষসনা প্রতযাহাশ্বরর ির এর অিস্থা বক হয় । 

ভারত মশ্বন কশ্বর তার উত্থান অনয ক্ষকান রাশ্বের জনয বিশ্বশষ কশ্বর তার প্রবতশ্বিশী রাে গুশ্বলার জনয কেনই হুমবকর কারন হশ্বত িাশ্বর না । 
ভারত মশ্বন কশ্বর তার রশ্বয়শ্বে অবিকার শাবন্তিূনব রসমৃবির । তশ্বি ভারতশ্বক শাবন্তিূনব সমৃবির জনয যা করশ্বত হশ্বি তাহশ্বলা অনযানয প্রবতশ্বিশী 

রােরােগুশ্বলাশ্বকও সমৃবির সুশ্বযাগ বেশ্বত হশ্বি । সমসামবয়ক অিস্থা বিশ্বিিনা কশ্বর তাই িলা যায় সাকব  িতব মান  সমশ্বয় ক্ষিবশ মশ্বনাশ্বযাগ োবি 

কশ্বর Non Alignment Movement িা ক্ষজাটবিশ্বরািী আশ্বদালশ্বনর ক্ষর্শ্বক এিাং িাাংলাশ্বেশ ,ক্ষনিাল, ভুটাশ্বনর সাশ্বর্ সম্পকব  উণ্ণয়ন 

ক্ষিবশ জরুরী ভারশ্বতর জনয ভারত – আশ্বমবরকা িারমাণবিক িুবির ক্ষর্শ্বক  কারন আশ্বগ ঘর তশ্বি ক্ষতা ির । 

ভারবতর জনয মবন হে সেবচবে থের্শ কাযিকর এেং থযৌর্ক্তক র্সদ্ধার্ন্ হবে র্িপার্েক সম্পবকি র র্েবক না র্গবে 

েহুপার্েক সম্পকি  স্থাপবনর থচিা  করা কারণ থোট রাষ্ট্র গুব া সে সমেই েড় রাষ্ট্রগুব াবক সবেবহর থচাবখ 



থেবখ এেং মবন কবর র্ি পার্েক োর্ণবজয তাবের ের্ত হবে । েড় রাষ্ট্র তাবক থশাষণ করবে ।ভারবতর থনওো 
Look East policy একটি কাযকি র পদ্ধর্ত হবত পাবর এর্শোর রাষ্ট্রগুব ার সাবে ভারবতর সম্পবকি র মান 

েৃর্দ্ধর জনয ।  

ভারত বনশ্বজশ্বক ইবতমশ্বিয আঞ্চবলক শবি বহশ্বসশ্বি প্রবতবষ্ঠত করশ্বত সমর্ব হশ্বয়শ্বে বকন্ত ক্ষলািাল িাওয়ার বহশ্বসশ্বি বনশ্বজশ্বক প্রবতষ্ঠা করার জনয 

তার সাশ্বর্ অনযানয সেসয রাশ্বেগুশ্বলার সহশ্বযাবগতা প্রশ্বয়াজন বিশ্বশষ কশ্বর তার প্রবতশ্বিশী রােগুশ্বলার সহশ্বযাবগতা আশ্বরা ক্ষিবশ প্রশ্বয়াজন । 
প্রবতশ্বিশীশ্বের সহশ্বযাবগতা ো়ো বিবেক রাে বহশ্বসশ্বি আত্নপ্রকাশ করা প্রায় অসম্ভি এ কর্া সহশ্বজই অনুশ্বময় । 

এই অিস্থার িবরশ্বপ্রবক্ষশ্বত গুরু নানশ্বকর একটা উবি েুি প্রাসবেক – গুরু নানক একিার িশ্বলবেশ্বলন উিু গাশ্বের মুোশ্বিক্ষী না হশ্বয় তুবম িরাং 

নীিু হও কারণ উিু গাে হয়শ্বতা ক্ষতামাশ্বক ক্ষরশ্বে িশ্বল যাশ্বি অর্িা তার িাতা মবলন হশ্বয় যাশ্বি বকন্ত ঘাস ক্ষতা সি সময়ই বির সিুজ র্াকশ্বি । 
ক্ষতমবন িলা যায় আন্তজব াবতক রাজনীবতশ্বত িনু্ধশ্বত্বর িালািেল ক্ষতা হশ্বতই র্াশ্বক বকন্ত প্রবতশ্বিশী ক্ষোট অর্িা ি়ে ক্ষহাক সি সময় প্রবতশ্বিশীই 

র্াশ্বক । 

*েেেসূত্রঃ উইদ্বর্দ্বপদ্বডয়া 
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