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Abstract
India shares antique and unique relationship with Nepal. The basis of this bilateral relation
between India and Nepal is formed by the Indo-Nepal Treaty of Friendship and Peace of
1950. This treaty provided India an opportunity to regulate the foreign policy of Nepal.
Recently Nepal’s Prime Minister Sher Bahadur Deuba visited India and initiated a number
of programmes with the Indian government. Nepal is a buffer state between India and
China which maintaining a balance of power in the South Asian region. But China’s
involvement in Nepal has been a matter of great concern and a major threat for the security
of India. In this context, this article attempts to assess the various challenges that this
relationship faces in addition to the China factor.
Keywords: Indian Foreign Policy, Nepal Foreign Policy, South Asia, trilateral relationship,
Foreign Policy of China, Democracy.

চিমালয ়ের ককাযল অবচিত ভারত ও কনপাযলর মযধে চিপাচিক সম্পককগুচল ঐচতিেগতভাযব খুব ঘচনষ্ঠ।
উভ ়ে কেযের চিপাচিক সম্পকক
কনপাযলর সংচিপ্ত ইচতিাস জানা আবেেক।
কনপাল েচিণ এচে ়ো ়ে অবচিত এমন একচি
, া পচরচিত চবযের বহু প্রািীন সভেতার চনেেকন, পৃচিবীর
সযবকাচ্চ পয ়েন্ট মাউন্ট এভাযরস্ট, রাজধানী েির কাঠমান্ডু, কবৌদ্ধ ধযমক প্রচতচষ্ঠত কগৌতম বুযদ্ধর জন্মিান,
SAARC এর সের েপ্তর প্রভৃচত নানান পচরিয ়ে। কনপাযল রাজতন্ত্র প্রচতচষ্ঠত ি ়ে োি রাজবংযের িাত
ধযর।
চিচিে োসযনর সাযি রানা বংযের অধীযন কনপাল চিচিে সাম্রাযজের সাযি কজাি গঠন
কযর,
চিচিে উপচনযবে ি ়েচন। ইচতিাযস চিযর তাকাযল কেখা া ়ে আজযকর
কনপাযলর া মানচিত্র, অতীযতর কনপাল চিল আযরা বৃিৎ। ১৮১৫ চিস্টাযে চিচিে সরকাযরর সাযি কনপাল
এক চববাযে
, ার িলস্বরূপ সযগৌচলর সচি িারা পূযবক ও পচিযম কনপাযলর অঙ্গযেেন করা
ি ়ে। তাই চিচিে ভারযতর সাযি কনপাযলর সম্পকক ভাযলা না িযলও স্বাধীন ভারযতর সাযি কনপাযলর সম্পকক
চিল ইচতবািক। কনপাযল সংসেী ়ে গণতন্ত্র প্রচতচষ্ঠত ি ়ে ১৯৫১ চিস্টাযে, তযব দুইবার ১৯৬০ ও ২০০৫
চিস্টাযে কনপাল সাম্রাজে কতৃকক এখাযন গণতন্ত্র িচগত ি ়ে। াইযিাক কেষযমষ ১৯৯০ ও ২০০৫ চিস্টাযে
পরপর দুইবার কনপাচল গৃি ুযদ্ধর িযল ২০০৬ সাযল োচি িুচির িারা চবযের কেষ চিন্দু রাজতযন্ত্রর
অবসান ঘচিয ়ে ২০০৮ সাযল ধমকচনরযপি প্রজাতন্ত্ররূযপ কনপাল প্রচতচষ্ঠত ি ়ে।
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কনপাযলর ভূ-রাজননচতক অবিান ভারত ও
মযধে িমতার ভারসামে প্রচতষ্ঠার কিযত্র খুবই
গুরুত্বপূণক। ১৯২০ এ
ণ
এ
এ
স্বাধীনতা সংগ্রাযমর স্পৃিা ও চবযেষ কযর ভারতী ়ে জাতী ়ে কংযগ্রযসর িারা
অনুপ্রাচণত িয ়ে তারা কনপাযল কনপাচল কংযগ্রস গঠন কযর। া পরবতকীকাযল কনপাচল কংযগ্রস ও কনপাযলর
এ
ণ
এ
।
এ
রাজনীচতযত চনযজর আচধপতে বজা ়ে
রাখযত সযিষ্ট চিল। এই সম ়ে কনপাযলর ইচতিাযস
চত্রভুবন, মযিন্দ্র এবং
বীযরযন্দ্রর
।
১৯৫১ সাযল এক সাধারণ চনবকািযন কনপাচল কংযগ্রযসর জ ়ে
কঘাচষত ি ়ে।
১৯৫১-১৯৫৯ এর সম ়েকাযল রাজা চত্রভুবন ও তার উত্তরাচধকারী এবং কনপাচল
কংযগ্রযসর মযধে িমতা েখযলর লড়োই িযল। ১৯৫৯ সাযল রাজা মযিন্দ্র বীরচবক্রম সাযিা কনপাচল
কংযগ্রসযক িমতািুেত কযর ‘েলিীন
’
,
১৯৬০ এ
।
১৯৯০
। এ
১৯৯০ এ
চিযনর মেযত
। কনপাযল কচমউচনস্ট
ণ
এ
,
িারা
ও পচরিাচলত একচি রাজননচতক েল। চিনা মেযত পচরিাচলত এই কচমউচনস্ট পাচিকর মূল উযেেে কনপাযলর
জনগণযক ভারতচবযরাধী
ভাচবত করা। এই সম ়ে কাযল কনপাযল রাজননচতক েলগুচলর িরম
দুনকীচত, িমতার অপবেবিার প্রভৃচতর কারযণ সাধারণ জনজীবযন কনযম আযস গভীর সংকি। বস্তুত ১৯৯৬
কিযক ২০০৬ সাল প কি সরকাচর সম্পচত্ত লুি, আগুযন পুচড়েয ়ে কিলা, গণিতো এ
ঘিনা। ার িলশ্রুচতযত ২০০৫ সাযল কনপাযল চিতী ়ে জনআযন্দালযনর জন্ম ি ়ে। কেষযমষ ২০০৬ সাযল
কনপাল সরকার ও কনপাল কচমউচনস্ট পাচিকর মযধে একচি োচিিুচির িারা এই
। ২০০৬ এর োচি িুচি অনু া ়েী ২০১০ এ
এক ন ়ো সংচবধান গঠযনর
পচরকল্পনা গৃিীত িযলও তা বাস্তবাচ ়েত ি ়েচন। কারণ এযিযত্র সংচবধান রিনার প্রযে কনপাযল কচমউচনস্ট
পাচিক তিা মাওবােী েৃচষ্টভচঙ্গর সাযি কনপাচল কংযগ্রসসি অনোনে রাজননচতক েলগুচলর বারবার মতপািককে,
ক মন মাওবােীগণ রাষ্ট্রপচত োচসত সরকাযরর পযি িাইযল অনোনেরা সংসেী ়ে বেবিাযক কবচে গুরুত্ব
কে ়ে। আবার
ণ এ
সমিকন করযল বাচকরা এই ধারণাযক প্রতোখোন কযর।
এিাড়োও সংচবধান প্রণ ়েযনর কিযত্র আযরকচি বাধা চিল মাযধচস সমসো। বস্তুত কনপাযলর জনগণ দুচি
কেণীযত চবভি চিল। কনপাযলর উত্তর প্রাযি পবকতম ়ে তরাই অঞ্চযল ারা বসবাস করত তাযের ‘পািাচড়ে’ ও
েচিণ প্রাযি সমতলভূচমযত বসবাসকারী মানুষজন ‘মাযধচস’ নাযম
। পািাচড়ে অঞ্চযলর
মানুষজন মাযধচস জনগযণর প্রচত নানা প্রকার
ণ ও চনিু
। এই িাপা উত্তর
পচরচিচতর মযধেই ২০ই কসযেম্বর ২০১৫ কনপাযলর সংচবধান সম্পূণকরূযপ কা ককারী ি ়ে।
চিপাচিক সম্পযককর সূিনা
১৯৫০ চিস্টাযের ৩১ই জুলাই ভারত ও কনপাযলর মযধে ঐচতিেবািী “Treaty of Friendship and
Peace” স্বািচরত ি ়ে, ক খাযন ভারত ও কনপাল সবকো ়ে োচি ও পারস্পচরক বিুত্ব বজা ়ে রাখযব এবং
এযক অপযরর অভেিরীণ ও বাচিেক স্বাধীনতার প্রচত েদ্ধােীল িাকযব। উি এই িুচিচি কনপাযলর কেষ
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রানা প্রধানমন্ত্রী কমািন েমযসর জং বািাদুর রানা এবং ভারতী ়ে রাষ্ট্রেূত িযন্দ্রের প্রসাে নারা ়েণ চসং -এর
মযধে
। িুচিচিযত কমাি
অনুযেে
, ার িারা উভ ়ে কেযের মযধে চিরিা ়েী
োচি ও বিুযত্বর চবধান কযর এবং উভ ়ে সরকার এযক অপযরর সম্পূণক সাবকযভৌমত্ব, আঞ্চচলক অখণ্ডতা এবং
স্বাধীনতাযক স্বীকার ও সম্মান করযত পারস্পচরকভাযব সম্মত ি ়ে। এই িুচির িযল কনপাল ও ভারযতর
মযধে উন্মুি সীমাযরখা বেবিা িালু িয়। এিাড়োও িুচির সপ্তম অনুযেে অনু া ়েী কনপাল ও ভারযতর
নাগচরকরা অবাযধ এযক অপযরর কেযে ভ্রমন, বেবসা, চেিা, িাকরী (সামচরক-কবসামচরক), সম্পচত্তর
মাচলকানা চনযত পাযর। এই িুচি অনু া ়েী ভারত িাড়ো অনে ককাযনা তৃতী ়ে কেে কিযক অস্ত্র আমোচন করযত
িযল কনপালযক ভারযতর সাযি পরামেক কযর চনযত িযব। ভারত ও কনপাযলর জনগযণর মযধে রয ়েযি
সুচনচবড়ে সম্পকক,
কিা ়ে ‘রচি কবচি কা চরস্তা’ বযল অযনযক অচভচিত কযরন। বস্তুত
,
,
ণ
বসবাসকারী মানুষজযনর মযধে সাংস্কৃচতক
ক াগ বতকমান। চকন্তু এই সুসম্পযককর মযধেও রয ়েযি কয ়েকচি অমীমাংচসত সমসো, ক মন কালাপাচন,
চলচম্প ়োধুরা, সুস্তা ইতোচে, া উভ ়ে কেযের সম্পযককর মযধে িািল ধচরয ়েযি এবং ার চপিযন চিযনর
মেত লিণী ়ে। এিাড়োও ১৯৬০ সাযলর পর কিযক কনপাল দুই কেযের মযধে িাকা এই োচি ও মমত্রীতার
। তাযের অচভমত, কনপাচল জনগযণর অচতমাত্রায় ভারযত গমন, বসবাস ও
কপোগ্রিযণর কারযণ কনপাযলর অিকনীচত অচতমাত্রায় ভারতচনভকরেীল িযয় পড়েযি, িযল কনপাল সরকার
রাষ্ট্রীয় চনরাপত্তা চনযয় েচিত। এ
১৯৭৫ সাযল চসচকম ভারযত অিভুকি িও ়োর িযল কনপাল সরকার
আযরা ভীত িয ়ে পযড়ে। িলত কনপাযলর তৎকালীন রাজা বীযরন্দ্র বীর োিযেব এই িুচি সংযোধযনর োচব
জানান। এই
এই অচভমযত ভারত সরকার িুচি
সংযোধযন অপারগতা প্রকাে কযরযি।
ভারত-কনপাল সম্পযকক
এ
উযিযগর সৃচষ্ট
, ার চপিযন
সম্পূণকভাযব রয ়েযি চিযনর িস্তযিপ। বস্তুত চিন প্রিম কিযকই কনপালযক ভারতচবযরাধী এ
। চবযেষ কযর
ণ
েচিণ এচে ়ো ়ে
চনযজর একাচধপতে গযড়ে তুলযত ও ভারত মিাসাগযর তিা েচিণ এচে ়ো ়ে ভারযতর প্রভাব হ্রাস করার
উযেযেে চিন ভারযতর প্রচতযবেী চবচভন্ন কেযে ভারতচবযরাধী
বীজ
এবং
এযিযত্রও কনপালযক োবার গুচি চিযসযব বেবিার করযত
। সম্প্রীচত ২০১৯ সাযল
চিযনর রাষ্ট্রপচত চে চজনচপং কনপাল
. .
ওচলর সাযি মবঠক
কযরন এবং কনপাল ৫০ ককাচি ডলার আচিকক সািা ে কেও ়োর প্রচতশ্রুচত কেন। এর পাোপাচে দুই কেযের
মযধে সড়েক ও করলপযি মাধেযম ক াগায াগ বেবিাযক
। এই সিরকাযল
কনপাল প্রধানমন্ত্রী ওচল চিনযক সচতেকাযরর বিু বযল অচভচিত কযরন। আর এই
আবার
।
ভারত ও কনপাযলর সীমাি বরাবর ককাযনা কাাঁিাতাযরর কবড়ো কনই। বস্তুত আমাযের প্রকৃচত উভ ়ে
কেযের সীমানা চিচিত কযর করযখযি অিকাৎ ককািাও পবকতযেণী, ককািাও বা উপতেকার চকনারা, আবার
ককািাও নেী প্রভৃচতর মাধেযম উভ ়ে কেযের মযধে সীমানা চনধকাচরত িয ়েযি। কমাযির উপর উভ ়ে কেযের
মযধে চকিু স্বল্প
তারা োচিপূণকভাযব সিাবিান কযর। চকন্তু কনপাচল রাজতযন্ত্রর পতন ও
নতুন সংচবধান গৃিীত িবার পর কিযক উভ ়ে কেযের সম্পযকক চবচভন্ন চেক কিযক িািল ধযরযি। বতকমাযন
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কনপাল প্রোসন চিযনর ইোরা ়ে সাড়ো চেয ়ে চলপুযলখ, কালাপাচন ও চলচম্প ়োধুরাযক চনযজর অংে বযল োচব
কযরযি। বস্তুত সম্প্রীচত ভারত সরকার ২০১৯ সাযল জম্মু কাশ্মীযরর ৩৭০ ও ৩৫A ধারা বাচতল কযর জম্মুকাশ্মীর ও লাোখযক
ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রযকর তরযি ভারযতর নতুন
রাজননচতক মানচিত্র প্রকাে করা িয ়েযি, ক খাযন কালাপাচন,
এ
চিসাযব
।
এ
।
২০১৯
১৯৫৪ চিস্টাযের ভারযতর মানচিযত্রর একপ্রকার
প্রচতরূপ। কালাপাচন সমসোর বীজ চনচিত আযি ১৮১৬ চিস্টাযে সযগৌচলর সচি মযধে। ১৮১৪ চিস্টাযে
ইঙ্গ-কনপাল ুযদ্ধর পচরসমাচপ্ত পর ১৮১৬ চিস্টাযে কনপাল চিচিে ইস্ট ইচন্ড ়ো ককাম্পাচনর সযঙ্গ সযগৌচলর
সচি স্বাির কযর। এই সচি অনু া ়েী কনপাযলর উত্তযর চতব্বত, েচিযণর তরাই অঞ্চযলর চকনারা, পূযবক
কমচি নেী এবং পচিযম মিাকালী নেী িারা কনপাযলর সীমানা চনধকাচরত িয ়েযি। চকন্তু কালাপাচন চববাযের
কারণ চনচিত রয ়েযি এই
লী
। এই চবতচককত কালাপাচন অঞ্চলযক ভারত
তার উত্তরাখণ্ড রাযজের চপযিারাগড়ে কজলার অংে চিযসযব এবং কনপাল তার পচিম প্রযেযের োরিুলা
কজলার অংে চিসাযব োচব কযর। সম্প্রচত ভারযতর প্রচতরিামন্ত্রী রাজনাি চসং চিযনর সীমাি বরাবর
োরিুলা কিযক চলপুযলখ প কি নতুন সংয াগ িাপনকারী রাস্তার উযিাধন কযরযিন, এই নতুন রাস্তা মকলাস
মানসযরাবর াত্রাপিযক অযনকখাচন হ্রাস কযরযি।
কনপাল ও
ই এযক অপযরর প্রচত েদ্ধা ও সিয াচগতার মাধেযম চনযজযের সু-সম্পকক
বজা ়ে রাখযত উযেোগী িয ়েযি। সম্প্রচত কনপাযলর প্রধানমন্ত্রী খড়ে্গ প্রসাে েমকা ওলীর চিনা সিরকাযল
আিজকাচতক চবযেষজ্ঞ কবইচজং হু চেযেংগ (Beijing Hu Shisheng) এর কিা ,়ে
“Our [China’s] policy is clear – if you [India] want to work with us you are
welcome, if not, then at least do not obstruct our work.” (Sharma, 2018)

স্বাধীন ভারযতর জন্মলগ্ন কিযকই
র মযধে
ণ
কিযত্র
ও কনপাযলর আিকসামাচজক উন্ন ়েযনর কিযত্র ভারত ইচতবািক ভূচমকা বিন কযর িযলযি। এই
,
১৯৬০ এর েেযকর মধেবতকীকালীন সময ়ে কনপাযলর কমাি চবেবাচণযজের প্রা ়ে ৯৬ েতাংেই িত প্রচতযবেী
রাষ্ট্র ভারযতর সাযি। উভ ়ে কেযের অিকননচতক সম্পযককর মযধেই রয ়েযি চবমানবন্দর, কৃচষ ও কসি বেবিা,
রাস্তাঘাি, কসতু চনমকাণ, চেল্প, চবচভন্ন মবদুেচতক প্রকল্প প্রভৃচতর পাোপাচে চকিু গুরুত্বপূণক সামাচজক কিযত্র,
ক মন চেিা, স্বািে, মানবসম্পে উন্ন ়েন প্রভৃচত। ১৯৯৬ চিস্টাযে উভ ়ে কেযের মযধে বাচণযজের পচরমাণ
চিল ২৯ েতাংে, া ২০১৪ চিস্টাযে বৃচদ্ধ কপয ়ে োাঁড়ো ়ে ৬৬ েতাংে। এিাড়োও ১৯৭১ চিস্টাযে উভ ়ে
কেযের মযধে স্বািচরত ি ়ে “Treaty of Trade and Transit” । এই িুচি অনু া ়েী ভারতসরকার
কনপালযক পচিমবযঙ্গর রাচধকাপুর কিযক পূবক পাচকস্তাযনর (বতকমাযন বাংলাযেে) মধে চেয ়ে বাচণজে করার
সুচবধাযিক ট্রানচজি কে ়ে। মূলত ভারত কনপালযক চবচভন্ন কপযট্রাজাত পণে, কমািরগাচড়ে ও ন্ত্রপাচত সমূি,
চসযমন্ট, ক ়েলা, চবচভন্ন রাসা ়েচনক দ্রবে প্রভৃচত রপ্তাচন কযর। অনেচেযক কনপাল কিযক
তামার
তার, পাইপ, বাচল,
,
কযর িাযক। এিাড়োও কনপাযল বোংক,
বীমা, কিচলকম, চেিা, চবদুেৎ ও প কিন প্রভৃচত কিযত্র ভারযতর প্রা ়ে কেড়েযো চবচনয ়োগকারী রয ়েযি।
উোিরণস্বরূপ কনপাযল রয ়েযি ভারযতর BSNL, TCIL, MTNL, ডাবর, LIC, ভারতী ়ে কস্টি বোি,
পাঞ্জাব নোেনাল বোংক, িািা পাও ়োর, এচে ়োন কপইন্টস, বাজকার কপইন্টস, চিন্দুস্তান ইউচনলভার প্রভৃচত,
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া কনপাযলর প্রতেি মবযেচেক চবচনয ়োযগর ৪০ েতাংে
। এিাড়োও উভ ়ে কেেই সাধারণ সীমানা
ও উভ ়ে কেযের কসনাবাচিনী চনরাপত্তার স্বাযিক পারস্পচরক সিয াচগতাযক গুরুত্ব কে ়ে। ভারতী ়ে
মসনে বাচিনীর কগাখকা মসনেেল প্রধানত কনপাযলর পাবকতে কজলাগুচল কিযক চন ুি ি ়ে। ২০১৬ সাযলর এক
তিে অনু া ়েী
প্রা ়ে ৩২ িাজার কগাখকা মসনে রয ়েযি। ভারতী ়ে ও কনপাচল মসনেগণ
চন ়েচমত ‘সূ কচকরণ’ নামক ক ৌি
, পাোপাচে কনপাযলর মসনে অচিসারগণ ভারযতর
কেরাদুযন অবচিত চমচলিাচর অোকাযডচম কিযক প্রচেিণ প্রাপ্ত িন। এ
।এ
২০০৮ সাল কিযক
বতকমান প কি ভারত সরকার কনপাযল ৪৫
। এ
ক মন পযঞ্চের প্রকল্প, অরুণ-৩ জলচবদুেৎ প্রকল্প প্রভৃচত।
সুপ্রািীন অতীত ঐচতযিের উপর গচঠত ভারত-কনপাল সম্পযকক প্রিম প্রচতবিকতার রূপ কন ়ে চিন। মূলত
কনপাল, ভারত ও চিযনর মযধে বািার রাষ্ট্র চিযসযব অবিান করযি। ১৯৫৪ চিস্টাযে পঞ্চেীল িুচির
পচরসমাচপ্তর পর চিন কনপাল উভ ়ে কেযের মযধে কূিননচতক সম্পকক োনা বাাঁধযত শুরু কযর। পরবতকীকাযল
১৯৫৬ চিস্টাযে চিন কনপাল িুচি স্বািচরত িযল এই চিপাচিক সম্পকক আযরা বৃচদ্ধ পা ়ে। মূলত উভ ়েই
কেযের এই চিপাচিক সম্পকক চনমকাযণর প্রধান কাচরগর চিযলন কনপাযলর রাজা মযিন্দ্র। ১৯৫৫ চিস্টাযে
রাজা চত্রভুবন পরযলাক গমযনর পর মযিন্দ্র িমতাসীন িন এবং কনপাযলর উপর ভারযতর প্রভাবযক হ্রাস
করার কিষ্টা কযরন। এই উযেযেে চতচন কগাপযন মিচনক িমতার সযঙ্গ ক াগায াগ রিা করযত িাযকন।
১৯৫৫ সাযল অনুচষ্ঠত বান্দুং কনিাযরযে উভ ়েই কেযের রাষ্ট্রপ্রধান চমচলত িন এবং ১৯৫৬ চিস্টাযে চিন
কনপালযক সবকপ্রকার আচিকক সািায ের আোস কে ়ে এবং উভ ়ে কেযের মযধে কূিননচতক সম্পকক সূচিত ি ়ে।
আবার ১৯৭২ চিস্টাযে রাজা বীযরন্দ্র িমতাগ্রিযণর পর ভারত ও চিযনর প্রচত সমেূরত্ব বজা ়ে রাখার নীচত
কঘাষণা কযরন। এ চবষয ়ে এিা বলা প্রয ়োজন ক কনপাযলর চিনা কতাষণ নীচতর চপিযন একপ্রকার উযেেে
চিল এই ক , ভারযতর ওপর কনপাযলর অচতচরি চনভকরেীলতাযক হ্রাস করা এবং উভ ়ে কেযের মযধে
।
তযব ১৯৫৯ সাযল চিযনর আগ্রাসন নীচত ও চতব্বত েখল চিন-কনপাল সম্পযককর ওপর একপ্রকার
কনচতবািক প্রভাব কিযল। পরবতকীকাযল চব. চপ. মকরালার কনতৃযত্ব গচঠত নতুন সংসেী ়ে গণতাচন্ত্রক বেবিা
প্রচতচষ্ঠত িযল চতচন ভারত ও চিযনর প্রচত ভারসামে বজা ়ে রাখযত সযিষ্ট িন। ১৯৬০ চিস্টাযে োচি ও
মমত্রী িুচির িারা আবার কনপাল চিন চিপাচিক সম্পযককর পুনঃসূিনা
। চকন্তু ক্রমেও মাউন্ট এভাযরযস্টর
উপর চিন তার োচব তুযল ধরা ়ে উভ ়ে কেযের চিপাচিক সম্পযকক চকিুিা িািযলর সৃচষ্ট িয ়েচিল। এিাড়োও
কনপাযলর মুস্তাঙ
ককাযরপাস
প্রাতেচিক কায ক
চন ুি কনপাযলর চকিু চনরস্ত্র সরকাচর কমকিারীগযণর ওপর চিনা মসনেবাচিনী কতৃক
ক গুণীবষকণ কনপাচল
জনগযনর মযধে তীিভাযব চনচন্দত িয ়েচিল। াই কিাক ১৯৬০ সাযল কনপাযলর মকরালা সরকার
। ১৯৬১ সাযল চতচন চিন
ভ্রমণ কযরন এবং চিনা সরকাযরর সযঙ্গ সীমানা িুচি স্বাির ও তার পাোপাচে কাঠমান্ডু কিযক চতব্বচত েির
ককাোচর
ণ
।এ
,
ণ
সংয াগ রিাকারী সড়েক
মবযেচেক েচি চিনযক ভারযত অনুপ্রযবযের এক সুয াগ কযর কে ়ে।
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১৯৮০ ও ১৯৯০ এর েেযক প্রচতযবেী কেে কনপাযলর ওপর কিযক ভারযতর প্রভাব ক্রমে হ্রাস কপযত
িাযক।
ণ
নো ়ে
,
এ
কক নষ্ট করযত পারযব না। চিনা সরকার তার চবচভন্ন বিযবের মাধেযম এই
প্রচতপােে করার কিষ্টা করযি ক ভারযতর প্রচত চনভকরেীলতার কারযণ কনপাল পূণক স্বাধীন ম কাো উপযভাগ
করযত অিম, তাই কাঠমান্ডু প্রোসনযক চনজ কেযের স্বাধীনতা রিাযিক সরকাচর নীচতযত মবচিত্রে আনা
প্রয ়োজন। বহুকাল আযগই একচি সুপার পাও ়োর কেে রূযপ চিযনর আত্মপ্রকাে ঘযিযি। সামচরক ও আচিকক
চন ়েন্ত্রযণর বলই মতচর কযর চবযের প্রা ়ে সব অঞ্চযলই কপৌাঁযি চগয ়েযি চিন। তাই চিযনর চবযেেনীচতযত
েচিণ এচে ়োর গুরুত্ব অযনক কবচে। ভারতযকচন্দ্রক েচিণ এচে ়োর পচরবৃযত্ত চিন এক বচিভূকত েচি।
উেী ়েমান েচি ভারত ক সম্ভাবনা চনয ়ে চেন চেন অগ্রসর িযে তাযত চিন চকিুিা চিচিত। চেও চিযনর
সমতুলে িয ়ে উঠযত পাযরচন ভারত।
ণ এ
ণ এ
এ
ণ
এ এ
ণ
। ১৯৮০ এর েেযকর প্রিম কিযক চিন িারা মুিিার
অিকনীচতর সূত্রপাত ঘযি এবং ১৯৯০ এর েেযকর প্রিম কিযক চবো ়েযনর মূলমন্ত্র বাজার অিকনীচত ও উন্মি
পুাঁচজর িলািল চিযনর পণেযক সারাচবযে িচড়েয ়ে কে ়ে। তারপর কিযক চিন কনপালযক চবচভন্ন উযেযেে
ককৌেলগতভাযব বেবিার করযত শুরু কযর। এিাড়ো চবচভন্ন উন্ন ়েনমূলক কাজকযমক সািায ের িাত বাচড়েয ়ে
কনপালযক এক অনুগত রাযষ্ট্রর পচরণত করযত সযিষ্ট চিন। েচিণ এচে ়ো রাজনীচত ভারযতর প্রভাব খবক
কযর িমতার ভারসামে ও সমীকরযণ নতুন রণযকৌেল মতচর করযি চিন। বস্তুত েচিণ ও েচিণ-পূবক
এচে ়োর চবচভন্ন েিযর চিন চনযজর িা ়েনািাউন িাপন কযর চনযজর অচস্তত্বযক প্রমাণ করযত আরও তৎপর
িয ়েযি। চনিক সিয াচগতার নাযম উন্ন ়েযনর কলাগান চেয ়ে কনপাল কা কত এক চনভকরেীল রাযষ্ট্র পচরণত
কযরযি চিন।
,
ণ
ণ
।
,
,
কপাযল চিিার ভাাঁজ পড়েযি।
ণ
।
কনপাযল ২০০৮ চিস্টাযে প্রজাতন্ত্র প্রচতচষ্ঠত িও ়োর পর, চিন তার সবযিয ়ে চনভকরয াগে অংেীোর
কনপাযলর রাজাযক িাচরয ়েচিল, চ চন চিযনর চনরাপত্তা স্বাযিক কাজ করযতন ও সমিকন করযতন। িলত
চিযনর একজন ভরসায াগে
নো ়ে
এবং এযিযত্র চিনযক কনপাযলর
দুই রাজননচতক েচির মধে কিযক একজনযক কবযি চনযত িযব। কনপাযলর প্রধান দুই রাজননচতক েল
ণ
,
ণ
এ
, া
অচতমাত্রা ়ে
। এই সুবাযে চিন ঐচতিেবািী মাওবােী রাজননচতক েলগুযলার সাযি সুসম্পকক িাপন শুরু
কযর।
সম্প্রীচত ২০২২ এর এচপ্রল মাযস কনপাযলর বতকমান প্রধানমন্ত্রী কের বািাদুর কেউবা ভারত সিযর
আযসন এবং রাজননচতক, অিকননচতক, বাচণচজেক, েচি, সুরিা প্রভৃচত াবতী ়ে চবষয ়ে চিপাচিক
প কাযলািনা কযরন। এ সিরকাযল দুই কেযের ক াগায াগ বেবিার উন্ন ়েযনর জনে উভ ়ে কেযের
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প্রধানমন্ত্রী ক ৌিভাযব জ ন়ে গর-কুরিা-চবজালপুর-বারচেবাস, ক াগবানী-চবরািনগর, রযসৌল-কাঠমান্ডু
আিঃ
করল ক াগায াগ প্রকল্প শুরু কযরন। এিাড়োও ভারতী ়ে রূযপ (RuPay) কাযডকর
বেবিার কনপাযল িালু করা ি ়ে। আো করা ি ়ে ইিা উভ ়ে কেযের অিকননচতক সংয াগ সিয াচগতার এক
নতুন পযির সূিনা করযব, পাোপাচে উভ ়ে কেযের জনগযণর মযধে সংয াগ িাপন আরও েৃঢ়ে িযব।
পাোপাচে ভারতী ়ে প্রধানমন্ত্রী আিজকাচতক কসৌর কজাযি কনপাযলর ক াগোযনর চসদ্ধািযক স্বাগত
জাচনয ়েযিন।
াই কিাক কেযষাত বতকমান পচরচিচতযক উন্নত করযত ভারতযক অবেেই কনপাযলর প্রচত একচি সমচিত
েৃচষ্টভচঙ্গ মতচর করযত িযব। কারণ কনপাল, চিনসি চবচভন্ন চবযেেী অংেীোরযের সাযি সিয াচগতার
সুয াযগর সুচবধা চনযত েৃঢ়েপ্রচতজ্ঞ। ইচতমযধে চিন তার উোর ককৌেলগত কূিননচতক োন
। এ
ভারযতর জনে উচিত পন্থা িযব তার
একযিচি ়োভাযব ঐচতিেগত চনরাপত্তা ককাণ কিযক খাচনকিা সযর এবং উদ্ভাবনী ককৌেল ও নীচতর সাযি
সচক্র ়ে িও ়ো। এ
এ
ণ
ণ
কক স্বাগত
জানাযে। এিাড়োও ভারত সরকারযক কনপাল সরকাযরর সাযি ন ়ো অিকননচতক উন্ন ়েনমূলক অবকাঠাযমাগত
উযেোগ প্রবতকন করযত িযব ।
াই িাকুক না ককন কনপাল ভারযতর উপর
কিযক চনভকরতা সিযজ েূর করযত পারযবনা, কারণ ভারত চবচভন্ন কিযত্র কনপাযলর সামচগ্রক উন্ন ়েযন সবকো
তার িাত বাচড়েয ়ে করযখযি। চবচভন্ন আঞ্চচলক ও চবেজচনত কাঠাযমার পচরবতকন,
প্রচতযরাযধর
এ
। তযব কেযষ এ কিা বলা া ়ে আমাযের ন ়ো চেচি ত কাঠমান্ডু কিযক েূযর সযর াযব,
ড্রাগযনর চনঃোস ততই কাঠমান্ডুর ঘাযড়ের উপর পড়েযত িাকযব।
কগািা চবে কতালপাড়ে, া অপর সীমাযি িাকা মানুষযেরযকও প্রভাচবত কযর। তাই এই সংকিপূণক
সময ়ে এযক অপযরর প্রচত িাত বাচড়েয ়ে বিুত্বপূণক বজা ়ে রাখাচি উভয ়ের পযি লাভজনক।
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