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Abstract: 
Foreign Policy is one of the means to fulfil the national interest of any state. Having got 

independent in the early 1940s, India tried to keep its independence and autonomy through 

non- alignment, peaceful co-existence in the age of bi-polar politics. Theoretically, it has 

been dubbed as an ideological approach. Subsequently, India has been attracted by its 

neighbour states, the proliferation of nuclear power and collapse of the USSR  compelled 

India to nuclearized itself in 1998 which is observed as a tilt toward realism. Presently, 

consecutive winning of the Modi government has created a scope to assess his foreign 

policy whether it is realist or Idealist and whether he has changed Indian foreign policy or 

it is a continuation of its predecessor policy. The present paper tries to a humble attempt on 

these issues and put forward an assessment.  
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ভূবমওা : ময মওাতনা রাতের জােীযশ স্বার্ততও চবরোর্ত ওরার বা পূরতের নযেম মাধ্যম  ববতেলনীবে। 

এওবি রাে এআ স্বার্ত পূরতের জনয বববভন্ন প্রর্াকে  নব নব মওৌল প্রতযশাক ওতর র্াতও। ভারে এতেতে 

মওাতনা বযবেক্রমী নযশ। স্বাধ্ীনততার ভারতের ববতেলনীবের রূপওার তন প্রধ্ানমন্ত্রী  ববতেলমন্ত্রী 

জরা মনতরু ভারতের ববতেলনীবের বববেততনর আবোত প্রারবিও পযতাতযশ প্রধ্ানমন্ত্রী মনতরুর 

মনেৃতে অন্তজতাবেও পর্তওতর মেতে লাবন্তপূেত াবথানান  ‚মজাি বনরতপে অতদান‛ -এআ নীবের দ্বারা 

ববতেলনীবে পবরচাবে তে র্াতও। ১৯৫৪ াতর পঞ্চলী নীবেতও ভঙ্গ ওতর চীন ১৯৬২ াত অক্রমন 

এবং ১৯৬৫ াত পাবওস্তাতনর তঙ্গ যুদ্ধ ভারেতও ামবরও ওাঠাতমার অধ্ুবনওীওরতে বাধ্য ওতরবি। 

১৯৯০ এর েলতও ভারতের বন্ধু রাে মাবভতযশে আঈবনযশতনর পেন  র্তননবেও মদার মর্তও মুবি মপতে 

প্রধ্ানমন্ত্রী নরবমা রা ভারতের র্তনীবে ওাঠাতমাকে ংস্করন ওতরন এবং দ্রুে ববওালমান পূতবতর রাে 

গুবর তঙ্গ পর্ওত কত শ েুতে ‘পূতবতোওা নীবে ের্া ‚Look East Policy‛এর মখানা ওতরন। 

পরবেতীওাত ভারতের ববতেলনীবে পবরচাতনর মেতে প্রধ্ানমন্ত্রীতের মতধ্য অতমবরওার তঙ্গ খবনষ্ঠো 

েয ওরা যাযশ ফস্বরুপ ১২৩ চুবি ােবরে যশ। বেতমান এওাববংল লেতওর প্রর্ম েলতও প্রধ্ানমন্ত্রী 

নতরন্দ্র োতমাের ভাআ মমােী মনেৃতে অন্তজাবেতও এবং ভযন্তরীে বববভন্ন পবরবেততনর তঙ্গ োবমবতযশ 
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ভারতের ববতেল নীবের পবরবেতন খতিতি বওনা, বা বেতমান রওাতরর ময ও ঈতেযাক মনযশা তযশতি ম 

গুব োর পবূতবেতী রওাতরর ক্রম ববববেতে বওনা োর াম্প্রবেও প্রবনো নুধ্াবন, ববতেে  নুন্ধান 

তা এআ প্রও্পটবির মমৌ ঈতদেশলয।  
 

ববতেলনীবের পবরবেতন ওাতও বত ? 

ববতেলনীবের গুরুেপূেত পবরবেতন ওাতও বত এবং এআ পবরবেতন ওঔন খতি ? এআ প্রতের ঈতর বববভন্ন 

েৃবিভবঙ্গ বনতযশ ঔুুঁজতেতকত এর ঈততরর মতধ্য বববভন্নো েয ওরা যাযশ । মযমন বাস্তববােী েৃবিভবঙ্গর 

বযাঔযা ঈোরবােী, কঠনবােী,মার্ক্তবােীতের মর্তও অাো। এমন বও বাস্তবােী েৃবি ভবঙ্গর প্রবিাকতনর 

মতধ্য বববভন্নো েয ওরা যাযশ। 

     এওবি মেতলর ববতেলনীবের গুরুেপূেত পবরবেতন বতে োর পূবতবথানে েয  মওৌলতর পবরবেতন। এআ 

েয  মওৌলকে গুরুেপূনত পবরবেতন েঔনআ খতি যঔন বেতমান েয বা ঈতদেশলযতও পুনরাযশ বনধ্তাবরে ওরা 

যশ এবং ো জততনর জনয বেতমান মওৌলতর পবরবেতন খিাতনা যশ। েতব ঈতদেশলয  মওৌলতর পবরবেতন 

খিতআ গুরুেপূনত পবরবেতন খিতব ো বা যাযশ না। এআ পবরবেতন ওাবিে র্তাৎ আবেবাচও অলানুরুপ 

পবরবেতন বত ববতববচে ত োতও গুরুেপতে পবরবেতন া যশ। 

গুরুের পবরবেতন াবধ্ে তযশতি বত ববতববচে বার জনয পূতবতর রওাতরর ববতেলনীবের মর্তও বেতমান 

রওাতরর ববতেলনীবের পবরবেতন ুস্পি েযেীযশ পবরবেতন যশা অববলযও । এআ পবরবেতন েয ওরা 

যাযশ বেনবি স্ততর যর্া 

ও) মনেৃে স্ততর বা বযবিকে স্ততর পবরবেতন। 

ঔ) জােীযশ স্ততরর ঈপাোনকে বা ভযন্তরীে মেতে পবরবেতন মোেলতকে েমোীনে, র্তনীবে  

ামবরও েমোর পবরবেতন। 

ক) অন্ততজাবেতও বযবথানার মেতে পবরবেতন 

ক) অন্ততজাবেতও বযবথানার মেতে পবরবেতন। 

 

ও) বযবিকে স্ততর পবরবেতন : ময মওাতনা মেতলর ববতেলনীবে কঠে, মপ্ররে  পবরবেততনর মেতে রাে 

মনোর ের্া প্রধ্ান মন্ত্রীর বযবিে ববতল গুরুেপেূত, োুঁর েূরেৃবিো, ববচেেো, ঈচ্চাবভাবো,-মেতলর 

ভযান্তরীে  অন্তজাবেতও পবরবথানবের জ্ঞান  ভববযে অন্তজতাবেও বযবথানা পর্তওত নুমান মেতলর ঈন্নযশন 

 অন্তজাবেতও মেতে মেতলর ভাবমূবেততও েুত ধ্রতে োর ভূবমওা নস্বীওাযত। বেবন ববতেলনীবে 

মাাকতরর ওান্ডারী। বেতমান নতরন্দ্র মমােী মনেৃতে ববতজবপ েতর ২০১৪  ২০১৯ এ ংঔযাকবরষ্ঠো 

জযশাভ এবং প্রর্ম লপর্ গ্রে ভাযশ েঃ এবলযশার মনোতের অমন্ত্রন অন্তজাবেতও এবং জােীযশ স্ততর বযপও 

অওাি জাকাযশ এবং বদ্বেীযশ লপর্ গ্রতে BIMSTEC রাে প্রধ্ানতের অমন্ত্রে ভারতের মজাি বনরতপেো 

মর্তও বহু মওন্দ্রীও ববশ্ব বযবথানাযশ বনতজতও ংযুি ওরতি োর নবজর পবরবেে। 

ঔ) জােীযশ স্ততর পবরবেতন: মেতলর ভযন্তরীে ঈপাোন ের্া েমোীন েতর অেলত, ে বযবথানা, রাে- 

মাজ পর্ওত, ামাবজও  র্তননবেও লবি, কনমাধ্যম, বাবনজয, মেতলর জনমে, বববভন্ন প্রবেষ্ঠাতনর 

বথানান, োবব  চাবো র্তাৎ ঈপওরে আেযাবে। এআ ঈপােতনর োৎপযততও নযশা নােনী বাস্তববাে, 

ঈোরনীবেবাে স্বীওার ওতরতি। ঈোরনীবেবাে নুযাযশী মেতলর এওবি কনোবন্ত্রও মেল যুতদ্ধ বকতযশ 

পারস্পবরও তযাবকোযশ  বনভতরোযশ অন্ততজাবেতও মেতে ববতেলনীবে পবরচাবে ওতর। োআ ভারতে 

কনোবন্ত্রও বযবথানা, ধ্মত বনরতপেোর নীবে, বহু াংস্কৃবেও বযবথানা এবং জােীযশ স্ততর েঃ এবলযশাযশ ভূঔন্ডকে, 
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জনংঔযাকে এবং ভূতওৌলকে বথানান অন্ততজাবেও রাজনীবেতে এওবি গুরুেপূেত থানান োন ওতরতি। এআ 

ঈপাোতনর পবরবেতন ববতেলনীবেতও নানা ভাতব প্রভাববে ওতর। 

ক) অন্তজাবেতও বযবথানাযশ পবরবেতন 

অন্তজাবেতও বযবথানার ওাঠাতমা মেতলর ববতেলনীবেতও বযাপও ভাতব প্রভাববে ওতর। ভারতের ববতেলনীবের 

মেতে প্রারবিও পতবত ঈপবনতবল লাতনর ববরুতদ্ধ স্বাধ্ীনো, ঠান্ডা যুতদ্ধর রাজনীবের প্রভাব এবং মেতলর 

নানা চাবোর দ্রুে মাধ্াতনর মেতে এআ অন্ততজাবেতও পবরবথানবে বযাপও প্রভাব মফত। বেতমাতন 

Globalisation, Multi-polar world order , Environment degradation নানা ভাতব ভারতের ববতেল 

নীবেতও প্রভাববে ওতর েুততি। োআ এম বজ ারমযান এবং মজ ব  াকান মতন ওতরন, ননরাজযমূও 

বযবথানাযশ পারস্পবরও বনভতরলীোর প্রভাব এেিাআ স্পি ময এওজন মেলতনোর ওাতি জােীযশ স্বার্ত পূরতনর 

মেতে স্বাধ্ীনো ঔুব ীবমে (ববওাল চন্দ্রা,২০১৭:৯৮-১১৩) ।  

প্রবেতবলী নীবেঃ ময মওাতনা রাতের ববতেলনীবের বববিন্ন ংল ের্া ঈপাংল  প্রবেতবলীনীবে। প্রবেতবলী 

প্রাওৃবেও ভাতব প্রেত যাতও মওাতনা ভাতবআ পবরবেতনওরা িব নযশ। এওবি মেতলর ঈন্নযশতনর মেতে এআ 

নীবে গুরুেপূেত ভূবমওা পান ওতর যা মওৌবিয মর্তও শুরু ওতর বেতমাতনর ববতলজ্ঞরা মমতন বনতযশতিন। 

ভারে েঃ এবলযশার এওবি নযেম রাে । এআ ভারে ঈপমাতেতলর নযেম নববলিয  জনবহুো, 

পর্ূে জাবেকঠন প্রবক্রযশা, ঈন্নযশনলী বা নুন্নে মেল র্তাৎ পর্ে  ঈন্নযশতনর বববভন্ন ঈপাোতনর 

ভাব, পবনতববলও লাতনর েীে আবোতর ংবলোবরো এবং এআ ঈপমাতেল জনংঔযা, ভূঔন্ড, 

ামবরও স্ত্র বা পারমানববও তস্ত্রর  মভৌকবও বথানাতনর ববচাতর ুঈচ্চ বমাযশ এবং অরব 

াকর,ভারে মাাকর  বঙ্গপাকতরর বথানান এআ ঞ্চতও ভারেতওন্দ্রীও ওতর েুততি। ববতলজ্ঞরা 

যশা ওতরন ময ভারতের মস্ত িাবনা র্াওার তত বনতজতও মপ্রা-অবিভ না তযশ বর-যাবিভ বাতব 

েুতধ্তরতি। যবে াম্প্রবেও মমােী প্রলান বওিু পেতেপ মপ্রা- যাবিভ বাতব োবব ওতর মযমন 

Surgical strike ও Doclam stand off বওন্তু বাস্তববও মেতে ো বর-অওবিভ ের্া ‚Tit for tat‛ নীবের 

ংলমাে (বপ পা,২০১৯:১৫৯-১৮০) 

     ববতনাে ওুমার বমশ্রার মতে, ভারতের প্রবেতবলীনীবের মেতে দু এওিা আুয বাে বেত মযমন 

বাংাতেতলর তঙ্গ ভূ-বববনমযশ, ভুিাতনর তঙ্গ  াওাম আুযতে পাতল র্াওা আেযাবে িা শা বধ্ওাংল মেতে 

মনবেবাচও। এআ রওাতরর অমত পাবওস্তাতনর তঙ্গ পর্তও বতচতযশ মববল বনবে তযশতি। মাবদ্বতপর 

ংওি ভারতের পে মর্তও মওাতনা আবেবাচও ভূবমওা গ্রন ওরা যশবন। অফকাবনস্তান আুযতে মওব 

ঈন্নযশেমুও ওাজ, বনমতান ওাজ বা র্তননবেও াাতযয বনতজতও ববদ ওতর মরতঔতি। অতমবরওা রাবলযশা 

োববানতও বনতযশ নবঠতও বনতজতও বরতযশ বনতযশতি। ভারে বনতজতও ুপার পাযশার ব্লতও াবম ওরতে 

চাআত অন্ততজাবেও রাজনীবের গুরুেপূেত ববতযশ ংলীোবরে ওরতে তব (বব মও বমশ্রা, ২০১৯:১৩৩-

১৫৫)।  
 

ামবরও লবির (ফি পাযশার)ভূবমওা: অন্ততজাবেও ববশ্ব বযবথানা েীব্র প্রবেদ্বন্দ্বীোমযশ মযঔাতন প্রবেবি 

রােীযশ ওারও চাআ েমোর লীত থানাতন মপৌুঁিাতে ভারে এতেতে বযবেক্রম নযশ। ভারতের ভববযে বথানান 

পর্তওত ববেওত রতযশতি ময, ভারে বও অতে ‘ুপার পাযশার বাতব বনতজতও প্রবেবষ্ঠে ওরতে পারতব ? 

ভারতের ওাতি েমোর বববভন্ন ঈপাোন জনব, ামবরও েমো, প্রওৃবেও পর্ে আেযাবে র্াওার তে 

বেতমান ুপার পাযশার ব্লতও বনতজতও মমত ধ্রতে পারতি না। মজাতফ নাআ েমোর অতরওবি 



ভারতের ববতেলনীবে পবরবেততন মমােী রওাতরর াম্প্রবেও প্রবনো  োর োৎপযত                          Nur Alam Mollah 
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 াআতমনলন েুত ধ্তরন যা  ‘ফি পাযশার োর মতে ‚soft power is the ability to achieve 

desired outcomes in international affair through attraction rather than coercion‛ র্তাৎ 

ামবরও লবি বা েৃলযে লবি রা বমুও লবি না প্রতযশাক ওতর বনতজর প্রবে অওততের প্রভাতবর দ্বারা 

বনতজর ইবিে েয অোযশ ওরার লবিতও বত ফি পাযশার। ববতলে ভারেীযশ ংস্কৃবে, ভারেীযশ 

অধ্যাবিওো, জীবন যাপতনর পর্, নববচেপূেত ংস্কৃবে, মভজ ধ্ পদ্ধবে, চবচ্চে, বক্রতওি, অআবিব, 

প্রবী ভারেীযশ, কেেন্ত্র, ববঈ  চবচে ,ভারেীযশ রান্নার পদ্ধবে আেযাবে ারা ববতশ্ব েযন্ত জনবপ্রযশ ফি 

পাযশার বাতব ববতেলনীবেতে গুরুেপূেত ভুবমওা পান ওতর চততি ( এ মও গুপ্তা, ২০ ১৯ :৭৫-৯১) 

েীখতওা ধ্তর অন্ততজাবেও স্ততর ভারেীযশ ংস্কৃবে,ধ্মতীযশ বচন্তা, েলতন (ববতলে মবৌদ্ধ ধ্তমতর মূ ভারতে 

রতযশতি,)। বওন্তু ববতেলনীবে প্রনযশতনর মেতে এআ ব ঈপােনতও ববতেলনীবের মওৌল বাতব বযবার 

ওরতে মেঔা যাতি না। যবে এওাববংল লোবি মর্তও ভারে োর এআ ফি পাযশারতও ওাতজ াকাতে 

শুরু ওতর। বাজতপযশ রওার প্রর্ম ভারেীযশ কনোবন্ত্রও ংস্কৃবেতও নয মেলগুবর তঙ্গ ংতযাক  অচার 

বযবাতরর মেতে ( ব  অর  মমান : ২০১৪)। বাজতপযশ রওার প্রর্ম ভারেীযশ  াযশাতপারার ঈপর 

এওবি াআওবমলন কঠন ওতর। মনতমান রওার এআ ঈতদেশতলয প্রাবেষ্ঠাবনও বযবথানা গ্রন ওতর। এআ 

রওার পররাে ংতযাক রোর জনয বমবনবি ব ভারীজ আবন্ডযশান যাতফযশার প্রবেষ্ঠা ওতর। ২০০৬ 

াত এওধ্াপ এবকতযশ ববতেলমন্ত্রতওর ধ্ীতন ওূিননবেও ববভাক কঠন ওরা যশ। এআ ভাতব ভারে োর 

অেলত নীবে মও প্রচার  ম্প্রারতনর মেতে পুরাতনা  নেুন মাধ্যম গুবর বযবার ওতরতি। এআ ববভাতকর 

ঈতদেশলয  ভারতের ববতেলনীবে  কৃবে বদ্ধান্ততও নেনবদন বভবততে বযাঔযা ওতর ভারতের আবেবাচও 

ভাবমূবেততও ববতেতল েুত ধ্রা। এিা শা ভারতের বর্ং িযাংও, স্কার এবং কনমাধ্যতমর দ্বারা বববভন্ন রাতের 

তঙ্গ পারস্পাবরও বমর্বিযশাতও অতরা বৃবদ্ধ ওরা  বববভন্ন কনোবন্ত্রও প্রবেষ্ঠান, রাে ম্প্রোতযশর তঙ্গ যুি 

যশাতও ুবনবিে ওতর ।কনেন্ত্র প্রচার ওাবর ংথানা গুবর তঙ্গ বনতজর পর্ওততও অতরা েৃঢশ ওতর মযমন 

UNO এর কনোবন্ত্রও ম্প্রারতনর জনয ময েবব রতযশতি োতে াাযয, প্রবেতবলী রাে গুব ময 

পবরবেততন মধ্যবেতযশ যাতি ো মযন কনোবন্ত্রও পতর্আ যাযশ োর জনয ভারে োর প্রবেতবলী রাে গুবতও 

নানা প্রওার াাযয প্রোন ওতর। U N O ওেৃতও মািা কান্ধীর জন্ম বেন ২ িবরতও ‘ববশ্ব বং বেব 

বাতব মখানা ওরা ত ভারতের ফি পাযশাতরর মেতে ব শ াফয বাতব কনয ওরা মযতে পাতর । 

প্রধ্ানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমােী  োুঁর রওার ো বনযুি রতযশতিন ভারতের প্রভাব  বক্রযশোতও ববতেতল 

ম্প্রারতন  বৃবদ্ধ ওরতে। মনতমান বং রওার মযঔাতন বযংওতও ববশ্ব াংস্কৃবেও মতঞ্চ মযাকোতন ববরে 

র্াতও মঔাতন মমাবে রওার ধ্মতীযশ, ংস্কৃবেও, ঐবেযকে মপ্রাগ্রাতম ংল গ্রন ওতরতি। প্রধ্ান মন্ত্রী 

নতরন্দ্র মমােী মতন ওতরন যবে অমরা বনতজতের মাতাচনা ওবর, েতব ববশ্ব মওন অমাতের নুরন 

ওরতব ( আবন্ডযশান এর্ক্তপ্র : ২০১৬)। োআ বেবন ২০১৬ াত বেল্লীতে অিত ব ববভং ফাঈতন্ডলন ওেৃতও 

অতযশাবজে ‚ ববশ্ব ংস্কৃবেও ঈৎব এ ংল গ্রন ওতরন এবং এআ নুষ্ঠানতও ‘াংস্কৃবেও ওুিতমা ‘ বত 

বভবে ওতরন। ঐ এওআ মাত ‚ারা ভারে ঈতমা এবং মাাআও মবা ত ওেৃতও অতযশাবজে ‘যশান্ড ুবফ 

মফারাম এ ংল গ্রন ওতরন। মম ২০১৭ াত শ্রীঙ্কাযশ অতযশাবজে বুদ্ধ ঈৎতব যা ১৪েম ‘আঈনাআতি  

মনলন ম  ব মবতও মবতব্রলন ‘ এ প্রধ্ান মন্ত্রী মঔুয বেবর্ বাতব মযাকোন ওতরন। রওাতরর 

প্রতচিা  ঈতদেশলয  ভারেীযশ ংস্কৃবে ,রাজননবেও মূযতবাতধ্র স্বীওৃবে। এিা তনও িাআ ফো জতন 

ওতর যঔন আঈ এন  দ্বারা ২১ জুন অন্তজতাবেও আতযশাকা মযাক বেব বাতব মখানা ওরা যশ ২০১৪ 

াত। 
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মমােী রওার োর পূবতবেতী রওাতরর মে এববতযশ শুধ্ুমাে প্রাবেষ্ঠাবনওীওরতের ঈপর গুরুে অতরাপ ওতর 

বন, তঙ্গ ফি পযশাতরর প্রাতরর জনয  াযশাতফারা মওঈ ববতিেয ঙ্গ বাতব গ্রন ওতরতি। মমােী 

রওার প্রবাী ভারেীযশতের তঙ্গ মযাকাতযাকতও অতরা রাবর ওতরতি। প্রধ্ান মন্ত্রী বববভন্ন তেতন 

োতের তবাধ্ন ওতরতি। মযমন আঈ এ এ মে = মযাব ন মস্কাযশার কাত তন, ব বনতে = ববপর্ও 

পাতও, আঈ তও মে = তযশবী মেব যশাতম,ব  আঈ এ আ = দুবাআ বক্রতওি মেব যশাতম,ওযাবতফারবনযশার = 

এ এ বপ মন্টার আন ান মজা এ। 

‚During his UAE travels, the prime Minister took out time to visit a labour accommodation 

in the industrial city of Abu Dhabi surprised everyone by mingling with desi workers, 

asking them one-on-one about their working condition and difficulties. One ‘visibly moved 

and excited labourer, Arshad khan from Bihar who was employed at Al Dhafra Waste 

Management Company, commented that ‘it was one of the most pleasant moments of his 

life. As his Prime Minister asked him about the problems the workers are facing’.” (Sreeram 

Chaulid, 2016:25) 

    াম্প্রবেও ভারতে াম্প্রোবযশও ংকঠতনর বা শন্ত, বদু ে, বদ ংকঠন ংঔযাখু ম্প্রোতযশর 

ববতলে মুবম ংঔযাখুতের পর মকামাং পবরবন  খতর রাঔার তদ বে েযা  অক্রমতনর 

খিনা ভারতের ভাবমূেতীতও মেতল ববতেতল েুন্ন ওতরতি। 

কেেতন্ত্রর ম্প্রারে : ভারে মতন ওতর কনেবন্ত্রও বযবথানা  ব মচতযশ ঈপযুি প্রলান যাতে মানবাবধ্ওার 

,কনেন্ত্র আেযাবের ংরবেে যশ । েতব ভারে এআ কনেন্ত্রতও ববতেতল ম্প্রারতনর জনয ববতল মওাতনা 

পেতেপ গ্রন ওতরবন। েীখতবেন ঈতপোর পর ভারতের ববতেলমন্ত্রও বতপ্রর্ম ২০০০-২০০১ াতর 

বাবতও বরতপাতিত কনেন্ত্রতও োর ববতেলনীবের েয বত ঈতল্লঔ ওতর। যবে কনেন্ত্র ম্প্রারন পর্তও 

ভারতের মওাতনা  ওবিন মনআ। েতব ভারতের ববতেলনীবের ওাযতাওাতপর বভবততে কনেন্ত্র প্রচাতরর বেনবি 

বেওতও বচবিে ওরা মযতে পাতর যর্া 

ও) কেেন্ত্র ম্প্রারতনর ংথানা গুবতে ংলগ্রে। 

ঔ) পবরবেতনলী  ংখতপূেত মাজ গুবতে কেোবন্ত্রও াযশে 

ক) কেেন্ত্র প্রচার  প্রারনওারী রাে গুবতও াযশো প্রোন। 

     ২০০৫ জুাআ মাত বেবে জাবেপঞু্জ কনেন্ত্র ম্প্রারতনর জনয ‘আঈ এন  ম তমাতক্রবিও ফান্ড এর 

শুভ ঈতদ্বাধ্ন ওতরন োতে েৎওাীন প্রধ্ানমন্ত্রী মনতমান বং -ঈৎতবাধ্ও বাতব। এিা শা ভারে ‘ 

ওবেঈবনবি ব ম তমাতক্রবি এর প্রারবিও েয। ভারতের প্রবেতবলী রােগুবতে কনোবন্ত্রও ওাঠাতমা 

বনমতাতন বনবতানচনীবযবথানা কঠতন াযশোর মূ নুমান তি , ভারে মতন ওতর প্রবেতবলী রাে গুবতও 

কনোবন্ত্রও রাজনীবে  মুি র্তনীবেতে পবরবেতীে তে াাযয ওরা োর োবযশে।ভারতের এআ াাযয 

বববভন্ন মেতল বববভন্ন রওম যর্া- মনপাত-আতওলতনর জনয মিবনং,৭৫বি আতওলন যতন্ত্রর াাযয, ২০০বি 

মভাবিং মমবলন। ভূিাতন- রাজোবন্ত্রর কনেতন্ত্রর জনয ংববধ্াতনর ঔ শা নেরীতে াাযয, ববচার ববভাকীযশ 

প্রাাে নেরীতে াাযয, ংবেযশ প্রবলেতে াাযয, বনবতাচতনর জনয মভাবিংতমবলন বেতযশ াাযয ওরা। 

অফকাবনস্তাতন- অফকাবনস্তাতনর কনোবন্ত্রও বযবথানার রোর জনয প্রতযশাজনীযশ ওাঠাতমা বনমতাতন াাযযওরা, 

বববভন্ন প্রলাবনও বববডং বনমতাতন াযশো ওরা প্রভৃবে। 

    অআ  (I. Hall) মতন ওতরন প্রবেতবলী রােগুবতে কনেতন্ত্রর ম্প্রারতনর মেতে মমােী রওার োর 

পূবতবেতী রওাতরর মর্তও তনও বপবিতযশ রতযশতি । মনতমান রওার কনেতন্ত্রর মপ্রারতের মেতে ময 
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কবে োনওতরবি মমােী রওাতরর মযশ োতে তনওিাযশ ভািা পতরতি। এআ বযর্তোর ওারে বাতব 

অআ  (I. Hall) মতনওতরন ময , মমােী  ববতজবপ েতর বদু জােীযশোবােী মোেলত যাতে মওাতনা 

কনোবন্ত্রও বচন্তাধ্ারার ঈৎ পাযশা যাযশ না। মমােীর ভাতে মওাতনা কনেতন্ত্রর ম্প্রারতের বচি ঔুতজ 

পাযশা যাযশ না। শুধ্মুাে বযবেক্রবম বাতব মাদ্বীতপর রােপবের বাবেতর মযশ মেঔা যাযশ , বেবন মাদ্বীপ 

ফর বাবে ওতরন। ভারে মওন মনপা, ভূিান, অফকাবনস্তাতন কনেন্ত্র প্রাতর াাযয ওরতি। নযবেতও 

োর বনওিবেতী মেল মাদ্বীতপ মওন মওাতনা পেতেপ বনতিনা ? এ ংক্রান্ত প্রে এঔন মার্া চা শা বেতি । 

এর ঈততর বা মযতে পাতর ময, কনেতন্ত্রর ম্প্রারন ভারতের ববতেলনীবের মওাতনা মওন্দ্রীযশ ববযশ নযশ। 

বরং ভারতের ববতেলনীবের নযেম গুরুেপতে নববলিয  নযরাতের ভযন্তরীন ববতযশ স্ততেপ না ওরা। 

ভারতের েৃবিতে এআ নীবের ঙ্ঘন মওব েঔনআ ওরা যাতব যঔন ংবেি রাে বনতজ েবে প্রোন ওরতব 

র্বা মওব বনরাপতা পবরতের যর্াযর্ েবেতে বা ওেৃতের স্বীওৃবেতে। ভারে মনপা  ভুিাতন 

কেেন্ত্র ম্প্রারতন াযশো ওতরতি ওারে ঐ মেলগুবর ওাি মর্তও ভারতের প্রবে অতবেন এতবি বওন্তু 

মাদ্বীতপর মেতে ো যশ বন বত ভারে মওাতনা পেতেপ গ্রে ওতরবন। 
 

ঈপংার: ভারতের ববতেলনীবে প্রওৃে পতে মওাতনা পবরবেতন খতিতি বওনা- এআ ববেতওতর মওাতনা 

রীওৃে বদ্ধাতন্ত না মপৌুঁতি বববভন্ন এওও  োর তঙ্গ ামঞ্জয মরতঔ এওবি ন্তেৃবিমূও অতাচনাযশ 

মপৌুঁিাতনা অববলযও। ববতলে ভারেবততর ববতেলনীবের পবরবেততনর মেতে বেতমান ববশ্ব ওাঠাতমা ময 

বথানাযশ োব শতযশ অতি ো ময পূতবতর অন্ততজাবেতও ববশ্ববযবথানার পবরবেততন প্রভাব ুস্পি োতও মওাতনা 

ভাতবআ অস্বীওার ওরা যাযশ না, র্তাৎ পূতবতর অেলতবােী মনরু- েৃবিভঙ্গী বেতযশ ূচনা এবং ঠান্ডাযুতদ্ধর 

ন্তঃবেতীওাীন নব ঈত্থীে েৃেীযশ ববতশ্বর মুঔপাে বাতব ‘িাতিবজওঅতিানবম’, ‘বনতজতাি অতদান, 

এবং মুিবাজার র্তনীবে মর্তও তর ময ববতেলনীবের ূচনা ওতর ো ১৯৮০-র েলতওর ববশ্বাযশন  

ঠান্ডাযুতদ্ধর (Cold War) পবরমাবপ্ত বনতজ ভযন্তরীন বথানা মর্তও মুবি মপতে বযপও ভাতব ববতেলনীর 

পবরবেতন ওতর। বেতমাতন এআ মিু বাজার র্তনীবের প্রারতনর তঙ্গ আন্টারতনি, প্রযুবি  মযাকাতযাক 

বযবথানার তঙ্গ ামঞ্জয ওতর বনতজর পবরচাবে ওরতে। ভারে মআ অন্ততজাবেতও বযবথানাযশ নুওূত 

বনতজতও প্রবাবে ওতর চততি এবং এর নুওূত েদু্র পবরবেতন াবধ্ে ওতর চততি মযমন ববতেলী 

বববনতযশাকতও অওতে ওরার জনয ১০০ লোং F.D.I এবং ভযন্তরীে ওর বযবথানার পবরবেতন ের্া G.S.T 

বযবথানার পবরবেতন আেযাবের যা এওওভাতব মমােী রওাতরর প্রযশা বা যাযশ না োতে অন্তজাবেতও বযবথানা 

 পূতবতর রওাতরর ধ্ারাবাবও প্রযশাতর ফ।বেতমান মমােী রওাতরর নানা প্রযশা ভারতের ববতেলনীবের 

মেতে ফোর নবজর যা ওূিননবেও প্রযশাতর ফো পবরবেে তযশতি মযমন মুবাআ ামার মাোর 

মাআন মাুে অজাারতও অন্তজাবেতও ন্ত্রবােী বাতব স্বীওৃবেতে ববতরাধ্ী মতনাভাবাপন্ন চীতনর মর্তন 

অোযশ, াবজতওা িাআতও বববভন্ন ব শ ব শ রাে এবং মিাি প্রবেতবলী রাতের আবেবাচও মর্তন অোযশ, 

বববভন্ন অন্ততজাবেও ংকঠন ের্া SCO, MTCR, েঃ এবলযশা  Indian pacific এ চীতনর ওেৃতৃ্েবােী 

প্রভাতবর ববতরাধ্ীতে ‘QUARD’ মযাকোন, Doclam Stand off- এ ৭৩ বেতন ননবাবনীর েৃঢশোর 

নবজর, UNO ওেৃতও অন্তজাবেতও মযাক বেবতর স্বীওৃবে অোযশ যা ফি পাযশার ওূিননবেও জতযশর 

স্বীওৃবে- এ মস্ত ববযশ অপাে মেতে ববতেলনীবের পবরবেতন বত মতন ত এ গুব ভারতের 

ববতেলনীবের পুিানুপিু ববতেে ওরত মেঔা যাযশ ময ঐ নীবে গুবর প্রভাব যা প্রবেফন। ওারে Indian 

Pacific-মও ভারে অতক মর্তওআ লাবন্তপূনত অন্ততজাবেও মাাকর বযবথানার বা মযাকাতযাক বযবথানাযশ পতে 
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মজা শ যশা ওতর। মওাতনা এওতচবিযশা ওেৃততের ববরুতদ্ধ যা ‘QUARD’ এর েয। D o clam Stand 

Off ভুিাতনর তঙ্গ ভারতের চুবির ূতে যশ যবে ভারতের পূতবতর ববতেলনীবের মেতে প্রবেতবলী রাে 

গুবতও Non reciprocal াাযয মেতলর ওর্া বতন প্রধ্ান মন্ত্রী রা। যার প্রবেফ বেতমান রওাতরর 

মওাতনা এওও প্রযশা নযশ, মাুে অজাাতরর অন্তজাবেতও ন্ত্রাবােী স্বীওৃবে েীখতবেতনর প্রযশা যা বেতমাতন 

স্বীওৃবে মপতযশতি। োআ এওপাবেও ভাতব পূতবতর রওাতরর প্রাযশাতও বাবে ওতর মস্ত মক্রব ি মমােী 

রওাতরর ঔাোযশ মেযশা পেপাে দুিোযশ াবম তব। বেতমান ববতেলনীবের পবরবেতন ববেততওর মেতে 

এওবি নযেম এওও  ‘প্রবেতবলীনীবে। এআ মেতে বওিু দুতভ েৃিান্ত িা শা মযমন বাংাতেল-ভারে 

ভূঔন্ড মেববতরাতধ্র বান, মযাকাতযাক বযবথানার ঈন্নযশতন BBIN মে আবেবাচও প্রযশা এর বাআতর 

মনবেবাচও েৃিানন্ত ববর নযশ বত ববতলজ্ঞরা মযমন বেতমান রওাতরর অমতযশ ভারে- পাও পর্তওতর 

বনমন ব মচতযশ মববল, ওিূননবেও প্রবেদ্ববন্দ্বযশ মিাি মিাি প্রবেতবলীতেল চীতনর বেতও ঝুতও পতরতি। 

ভারতের ভযন্তরীন মেতে বেতমান রওারতরর ‘বদু জাবেযশোবােী নীবে যা RSS প্রভাববে এবং মেতল 

খতি যাযশা ংঔযাখু মশ্রনীর ববরুতদ্ধ নানা ববতদ্বমূও খিনা শুধ্ু মেতলর নযশ, মেতলর বাআতর ওু-প্রভাব 

মফতি ববতলে েরতফ মওাতনা বযপও ববরুপ প্রবেবক্রযশা অতবন, োিা শা ভযন্তরীে বববভন্ন পেতেপ 

মযমন NRC পেতেপ, মনাি ববে, োিারা I MF এ মুঔপতের াোৎওার নুযাযশী ববশ্ব র্তবযবথানার 

দ্রুে ঈন্নযশতনর ার হ্রাতর তঙ্গ ভারতের র্তবযবথানার ার  ওতম চততি যা মেতলর ভযন্তরীন 

রাজনীবের তঙ্গ তঙ্গ ববতেল নীবেতে ঔারাপ প্রভাব মফতি । 
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