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SAARC

SMEDRIC

সাউথ এশিয়ান অ্যাস�োসিয়েশন অফ রিজিওনাল ক�োঅপারেশন
সাউথওয়েস্ট মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট
অফ চায়্না

SEZ	স্পেশাল ইক�োনমিক জ�োন

SGCG	বেজিং শাউগাং কনস্ট্রাকশন গ্রুপ
SIPRI

SLCFA

SLCHBC
SLCJF

স্টকহ�োম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট
শ্রীলঙ্কা চায়্না ফ্রেন্ডশিপ অ্যাস�োসিয়েশন
শ্রীলঙ্কা চায়্না বিজনেস কাউন্সিল
শ্রীলঙ্কা চায়্না জার্নালিস্টস ফ�োরাম

SOE	স্টেট-অউনড এন্টারপ্রাইজ

STELCO	স্টেট ইলেকট্রিসিটি ক�োম্পানি লিমিটেড (মালদ্বীপ)
TAR

UFWD
UN

UNHRC
UPFA

USAID
USD
WB

WEC
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টিবেট অট�োন�োমাস রিজিয়ন
ইউনাইটেড ফ্রন্ট ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্ট
ইউনাইটেড নেশনস
ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল
ইউনাইটেড পিপলস ফ্রিডম অ্যালায়েন্স
ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্ট্যারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ইউ এস ডলার্স
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক
ডাব্লিউ ই সি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড

মূখবদ্ধ: ক�ৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ
অঞ্চলগুল�োতে চীনের প্রভাব
চীনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব অনেক দেশে এতই দ্রুত বেড়েছে যে, যেসব দেশে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তারাও এই প্রভাব ম�োকাবিলায়
হিমশিম খাচ্ছে। এ বিষয়ে মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং পশ্চিম ইউর�োপের মত�ো শিল্পোন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুল�োর নজর ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে যেসব “বিপন্ন” দেশে চীনা সক্রিয়তার পরিধি ও
তীব্রতার মধ্যে ফারাক অনেক এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনের দেশীয়
সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে, তারা বিশেষ ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। এসব দেশের বিশেষজ্ঞ এবং
এলিটরা চীনা সক্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার ও ক�ৌশল ভালভাবে বু ঝতে পারে না। এসব
দেশের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিমা বিশ্বের নীতি অনুকরণ করা হয়, যা স্থানীয় বাস্তবতার
সঙ্গে ভালভাবে খাপ খায় না।
দুট�ো ক�ৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি উল্লেখয�োগ্য: দক্ষিণপূর্ব, মধ্য ও
পূর্ব ইউর�োপ; এবং দক্ষিণ এশিয়া। চীনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অর্জন এই দুটি অঞ্চলে
অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু অনেক দেশেই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও
অর্থনৈতিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় যেসব নীতি সুপারিশে, তার সঙ্গে চীনা সক্রিয়তার অভ্যন্তরীণ
প্রভাবের বিশ্লেষণ মেলান�োর মত�ো দেশীয় বিশেষজ্ঞের ঘাটতি রয়েছে।
এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে, দুট�ো ক�ৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের “ভরকেন্দ্র” হিসেবে পরিচিত
আটটি দেশে চীনা সক্রিয়তা আরও ভালভাবে বু ঝতে কার্নেগি এনডাওমেন্ট একটি বৈশ্বিক প্রকল্প
হাতে নিয়েছে।
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প্রকল্পের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দেশগুল�োতে চীনা সক্রিয়তার পরিধি ও ধরণ
সম্পর্কে স্থানীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করা: অর্থাৎ যেসব দেশের রয়েছে (১) দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, (২)
ভঙ্গুর নাগরিক সমাজ, কিংবা (৩) যেসব দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের একটি বৈশিষ্ট্যই হল�ো
“এলিটদের নিয়ন্ত্রণ”।
দ্বিতীয়ত, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং সেরা অনুশীলনগুল�ো আদানপ্রদান সহজ করার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
তৃতীয়ত, প্রকল্পের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে এসব দেশের সরকারের পাশাপাশি যু ক্তরাষ্ট্র এবং এর
ক�ৌশলগত অংশীদারদের জন্য নীতি সুপারিশ প্রণয়ন করতে, যেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিংবা
ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড প্রশমন ও ম�োকাবিলা করা
যায়।
চীনা কর্মকাণ্ড এবং সেগুল�োর প্রভাবের একটি সামগ্রিক চিত্র দাঁড় করানোর লক্ষ্যে এই প্রকল্পের
মাধ্যমে প্রতিটি অঞ্চলের চারটি দেশে, অর্থাৎ ম�োট আটটি দেশে, চীনা সক্রিয়তা গভীরভাবে খতিয়ে
দেখা হয়েছে।
আমরা শুরু করেছি কর্মশালা আয়�োজনের মাধ্যমে, যেন বিভিন্ন দেশের প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিরা
নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য আদানপ্রদান করতে পারে। আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে
ছিল নীতিনির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, এবং অন্যান্যরা, যাদের নিজ নিজ দেশের রাজনীতি,
অর্থনীতি, এবং নাগরিক সমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে।
ইউর�োপের চারটি দেশ হল জর্জিয়া, গ্রিস, হাঙ্গেরি এবং র�োমানিয়া। আর দক্ষিণ এশিয়ায় রয়েছে
বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা। এসব আঞ্চলিক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আন্ত-জাতীয়
আল�োচনার উদ্দেশ্য হল�ো তাদের দেশে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, চীনের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার প্রভাব
বিষয়ে আল�োচনা, এবং যে ধরণের বহুবিধ পদ্ধতিতে এসব দেশে চীনা পুঁজি, কর্মসূচি, মানুষ,
প্রযু ্ক্তি এবং প্রভাবের অন্যান্য উৎস ব্যবস্থপনা করা হয়েছে, সেগুল�োর ওপর মন্তব্যগুল�ো তুলনা
করা।
প্রতিটি অঞ্চলের জন্য বেশ কিছু কর্মশালা আয়�োজনের পর, কার্নেগির গবেষকরা বিস্তৃত সাক্ষাৎকার
নিয়েছে এবং চীনের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রাপ্ত উন্মুক্ত উপাত্ত ও লেখাপত্রের একটি সামগ্রিক
পর্যাল�োচনা পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বাংলা থেকে নেপালি, জর্জী য় থেকে গ্রিকের মত�ো
স্থানীয় ভাষায় ব্যাপক আকারে গণমাধ্যমের খবরাখবর নিরীক্ষণ। গভীর এসব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য
ছিল তিনটি দিকে চীনের প্রভাব পরিমাপ করা:
(১) যেসব চীনা কর্মকাণ্ড স্থানীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এলিটদের পছন্দ-অপছন্দ
তৈরি বা সীমিত করে দেয়;
(২) যেসব চীনা কর্মকাণ্ড স্থানীয় গণমাধ্যম এবং জনমতকে প্রভাবিত বা সীমিত করে দেয়; এবং
(৩) স্থানীয় নাগরিক সমাজ এবং একাডেমিক খাতে চীনের প্রভাব।
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এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ শুধু চীনের আয়তনের কারণেই দেশটি অনিবার্যভাবে এ দুট�ো ক�ৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ভূমিকা রাখবে। চীন হল�ো পৃথিবীর বৃ হত্তম
বণিক এবং উৎপাদক। তাছাড়া দেশটি বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং পুঁজির নিয়ন্ত্রক, যা
তিনটি অঞ্চলেই দেশগুল�ো অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী। এ কারণে, এসব জরিপের উদ্দেশ্য
ছিল শুধু সেসব নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করা, আলাদা করা, এবং বিশ্লেষণ করা, যেসব কর্মকাণ্ডের
মাধ্যমে বিকল্প পন্থাকে সংকুচিত করা হয়, বাছাইয়ের পরিধি কমিয়ে ফেলা হয়, এবং ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী
গ�োষ্ঠী বা এলিটদের পুরস্কৃত করা হয়।
দ্বিতীয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে চীন বহুলাংশেই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত জনসংয�োগ ক্ষেত্রগুঁ াতে এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা একসঙ্গে ব্যবহার করে। চীন যখন একটি
ল�োতে প�ৌছ
দেশকে বিনিয়�োগ দিয়ে ভাসিয়ে দেয়, তখন সে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য ক�ৌশলগত বার্তাও
দেয়। এর ফলে পাল্টা আখ্যান তৈরির খু ব একটা সুয�োগ থাকে না, বিশেষ করে যেসব দেশে স্বাধীন
গণমাধ্যমের ঘাটতি রয়েছে কিংবা দুর্বল নাগরিক সমাজ রয়েছে।
তিনটি দিকের মধ্যে তৃতীয়টি অত্যন্ত গু
 রুত্বপূর্ণ কারণ এ দুট�ো ভৌগলিক অঞ্চলের সবচেয়ে বিপন্ন
দেশগুল�োতে নাগরিক সমাজ এবং একাডেমিকরা অনেক সময় বিদেশি শক্তিগুল�োর সক্রিয়তার
ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র প্রদানের ক্ষেত্রে খু বই ভঙ্গুর। কিছু ক্ষেত্রে, চীনের তহবিল এবং তথাকথিত
যু ক্তফ্রন্ট-ক�ৌশল অভ্যন্তরীণ আখ্যান নির্মাণ করে দিয়েছে।
অন্য বিদেশি শক্তিগুল�োর মত�োই বেইজিং প্রায় সব দেশেই বন্ধুসুলভ গ�োষ্ঠী লালন করে। কিন্তু কিছু
দেশে, এর বিরুদ্ধে অল্প কিছু পাল্টা শক্তিও রয়েছে।
চীনের প্রভাবের তিনটি দিকই যু গপৎভাবে উদ্ঘাটনের মাধ্যমে কার্নেগির উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল�ো
ইউর�োপ ও দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সক্রিয়তা ও বার্তাপ্রদানের একটি স্পষ্টতর ও ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র
তৈরি করা। একই সাথে আন্ত-জাতীয় প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিদের একটি নেটওয়ার্ক লালন করা,
যারা চীনের উত্থান এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ব্যাপারে মন্তব্য তুলনা করা, বিভিন্ন দেশনির্বিশেষে শেখা, এবং একটি সত্যিকারের আঞ্চলিক আল�োচনা উদ্বুদ্ধ করা অব্যহত রাখবে।

এরিক ব্র্যাটবার্গ
পরিচালক, ইউর�োপ প্রোগ্রাম ও ফেল�ো, কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস
ইভান এ ফিজেনবম
ভাইস প্রেসিডেন্ট ফর স্টাডিজ, কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস

দীপ পাল | xiii

সারাংশ
“ক�ৌশলগত অঞ্চলগুল�োতে চীনের প্রভাব” শীর্ষক দ্য কার্নেগি এনডাওমেন্ট প্রোজেক্টটি এমন একটি
সময়ে নেয়া হয়েছে যখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুল�ো তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং
সামাজিক ক্ষেত্রে চীনের অধিকমাত্রায় জড়িয়ে পড়া ও এ জাতীয় অন্তর্ভু ক্তির ফলাফল ও অভিজ্ঞতাসমূহ পাচ্ছে। গত দশক জুড়ে ইউর�োপের অংশ বিশেষ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুল�োতে অধিকতর
বৈচিত্র্যের আগ্রহ ও আরও বেশি য�োগায�োগের বিকাশ ঘটিয়েছে যা আগে কখনই ছিল না। প্রভাব
খাটান�োর নতুন এই মাধ্যমগুল�োর সাহায্যে চীন তার স্বার্থের জন্য ব্যতিক্রমী বিবেচনার প্রত্যাশার
বিকাশ ঘটিয়েছে ও বিশেষ ব্যবহার পাওয়ার লক্ষ্যে চাপ বাড়াতে আগ্রহী।
এই লেখনীটি বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা এই চারটি দক্ষিণ এশীয় দেশের সাথে চীনের
সম্পর্কে র দ্রুত পরিবর্তন থেকে শিক্ষা নেয়ার পাশাপাশি জাতীয় ক্ষেত্রে ও তুলনামূলকভাবে চীনের
প্রভাব অন্বেষণ করতে লক্ষ্যযু ক্ত গ�োষ্ঠীগুল�োর অভিমত, বিস্তৃত সাক্ষাৎকার ও বিস্তারিত আর্কাইভে
থাকা বিশ্লেষণ ও গণ মাধ্যমে তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার মাধ্যমে সংঘটিত গবেষণার ভিত্তিতে তৈরি
করা। চারটি দেশের সবকটিতেই স্বতন্ত্র দুর্বলতা রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুল�ো
দুর্বল। অন্য ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ও ক্ষমতার উপরে নিয়ন্ত্রণ অপর্যাপ্ত।
অন্যদিকে বহিরাগতদের, তথা চীন ও তার প্রতিনিধিদের, মত�ো অভিজাতরা সবকিছু দখল নেয়ার
প্রবণতাসম্পন্ন। গবেষণা অধ্যয়নটি এই দেশগুল�োতে নিরাপত্তাহীনতার উপরে চিনা সক্রিয়তাটি
প্রভাবের নিরিখে কাঠাম�োবদ্ধ করে এর গভীরতার অনুভূতিটি তৈরির প্রয়াস করেছে।
গবেষণা অধ্যয়নটি চীন কীভাবে তার স্বার্থে এই চারটি দেশে নির্দিষ্ট নিরাপত্তাহীনতা থেকে সুবিধা
অর্জন করে; এই নিরাপত্তাহীনতার কীভাবে প্রতিকার পাওয়া যাবে এবং কীভাবে দেশগুল�ো তাদের
স্বতন্ত্র এবং য�ৌথ শক্তি মজবু ত করতে একে অন্যের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে ও জানতে পারে
তা অনুধাবনের লক্ষ্যযু ক্ত। শেষ পর্যন্ত গবেষণা অধ্যয়নটি কর্মপন্থার সুপারিশ এনে দেয়ার আশা
রাখে যা চীনের নিজের স্বার্থের খাতিরে সম্পৃক্ততার কারনে দেশগুল�োতে এ জাতীয় অনুৎপাদনশীল কর্মকান্ড ও প্রভাবকে অনুৎসাহিত করতে সাহায্য করবে। সুপারিশগুল�ো মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র এবং
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এর ক�ৌশলী সহয�োগীদের প্রতিও উদ্দেশিত, যাতে এই দেশগুল�োর নিজের কার্যকলাপে স্বাধীনতা,
ক্ষমতার প্রভাবের জন্য আল�োচনা ও বিকাশকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে সক্ষম হয়।

চীনের উদ্দেশ্যসমূহ
চীনের প্রধান সম্পদ হল দেশটির প্রভাবিত করার আর্থিক ক্ষমতা এবং চীনা কর্মকর্তারা এটি
চালিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয়।
অঞ্চলটির প্রতিটি দেশে চীন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ঋণ দিয়ে বড় মাত্রার পরিকাঠাম�ো
গঠনে সাহায্য করছে। ২০২০ সালে শ্রীলঙ্কাকে ৪.৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে এবং মালদ্বীপের
ক্ষেত্রে সামগ্রিক অঙ্কটি আশা করা যায় ১.১ থেকে ১.৪ বিলিয়ন ডলার। এই আর্থিক বিনিয়�োগ
ভারতের ক�ৌশলগত ব্যাকইয়ার্ড হিসাবে বিবেচিত অঞ্চলটিতে চীনের ক�ৌশলগত প্রভাব বিস্তারে
সাহায্য করে । চীনা কর্মকর্তারা সুয�োগ সন্ধানে সক্রিয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়�োগের জন্য সরকারী
ও বেসরকারী অংশীদারদের কাছে গিয়ে প্রকল্প শেষের সময়টি আসন্ন নির্বাচনের সাথে মিলিয়ে
দেয়ার জন্য উদ্যোগী হয়ে থাকে। এর সাহায্যে তাদের সুনাম অর্জন করতে সুবিধা হয় এবং চলতি
প্রকল্পগুল�ো পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
চীনের প্রভাবের সরঞ্জামগুল�ো অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ।
চীনের প্রভাবের সরঞ্জামগুল�ো বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ক�োনও দেশে এর সংশ্লিষ্টতার প্রসার, সেই দেশের
প্রতিষ্ঠানগুল�োর দৃঢ়তা এবং শাসকদলের প্রধান কর্মকতাদের সাথে চীনের ব্যক্তিগত সম্পর্কে র
ভিত্তিতে চালিত হয়। এগুল�ো প্রণ�োদনা বা হুমকিরুপে হতে পারে, যা সুসম্পর্ক আছে এমন
দেশগুল�োতে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় কর্মকর্তাকে বাধা দিতে বা বাধ্য করতে ব্যবহৃত হয়।
কখনও কখনও সাংবাদিকদের কন্ঠর�োধের মত�ো দমনমূলক হুমকি স্থানীয় কর্মকর্তাদের করতে
ব্যবহার করা হয়। অন্য সময়ে বশ্যতা স্বীকার করাতে বিজ্ঞাপন কেনা, দূতাবাসের সাথে গণমাধ্যমের
বিপনিবাজারের জন্য সহয�োগিতা অফার করা ইত্যাদির মত�ো নির্মম উপায় ও প্রণ�োদনা ব্যবহার
করা হয়।
চারটি দেশে ক�োনও “ঋণের ফাঁদ” নেই।
সাধারণভাবে চীন যে ঋণের ফাঁদের কূটনীতিটি অনুশীলন করে শ�োনা যায় সেটি হল—সম্পদের
নিয়ন্ত্রণ নেয়ার লক্ষ্যে অয�োগ্য প্রজেক্টগুল�োর জন্য সহজ লভ্য অর্থের য�োগান প্রস্তাব করা—যা
যে চারটি দেশের অধ্যায়ন করা হয়েছে তাতে দেখা যায়নি। বেশিরভাগ সময়েই ঋণের ফাঁদের
কূটনীতির উদাহরণ হিসাবে উল্লিখিত হওয়া শ্রীলঙ্কার সামগ্রিক ঋণ পরিচালনায় সমস্যা রয়েছে।
২০২০-এর অধ্যয়নে শ্রীলঙ্কার চীনের কাছে বৈদেশিক ঋণ হল ম�োট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রায় ৬ শতাংশ। নেপাল ও বাংলাদেশের মত�ো অন্যান্য দেশগুল�ো প্রায়শই সহয�োগী
হিসাবে চিরাচরিত বহুমুখী প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক ঋণদাতাদের বেছে নিয়ে তাদের অর্থ
সরবরাহকারী ও অর্থ জ�োগানের উপায়গুল�ো নির্ধারন করার মাধ্যমে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে।
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দেশগুল�ো একে অন্যের থেকে শিখছে এবং ফলস্বরূপ তারা কীভাবে তাদের কার্যযন্ত্রকে কাজে
লাগাতে পারে তাতে পরিবর্তন নিয়ে আসছে।
প্রকল্পগুল�ো থেকে সম্ভবত যেটি সর্বাপেক্ষ মূল অনুসন্ধানলব্ধ তা হল অংশীদারদের চীনা প্রভাবের
নেতিবাচক পরিণাম সম্পর্কে তাদের সচেতনতার পাশাপাশি সেগুল�ো এড়ান�োরও ইচ্ছার উল্লেখ।
অন্যদিকে দেশগুল�োতে রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা চীনের সাথে সম্পর্ক পরিচালনার সময় তাদের জাতীয়
স্বার্থকে বিবেচনা করে তাদের কার্যযন্ত্রকে ব্যবহার করেছে। এতে খারিজ করা নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্প
অয�োগ্য পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুল�ো তাদের সাথে ব্যস্ততা বাড়াতে চীনের
প্রয়াসের কাছে সমর্পনকে বাধা দিয়েছে। বহু উদাহরণে দেখা যায় অধ্যয়নের অধীনে থাকা
দেশগুল�োতে সরকারগুল�ো চীনের সাথে সহয�োগিতার সুবিধা দেখতে পেয়ে চীনকে কাছে টেনেছে-চীন
নির্বাচনের আগে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সুবিধা এনে দেয়ার পাশাপাশি নির্বাচকদের কাছে সরকারী
কাজ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করতে পারে।
চীন এবং এর সহয�োগীরা এখনও শুরুর দিকের সমস্যাগুল�ো ভ�োগ করছে।
দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রবেশ তুলনামূলক নতুন এবং এর ফলে দেশটি অন্যান্য দেশগুল�োর প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক সংস্কৃতিকে এখনও স্পষ্টভাবে বু ঝে উঠতে পারেনি। তেমনভাবেই, এই
দেশগুল�ো এখনও চীন কীভাবে ভাবে তা নিয়ে চিন্তিত। এই বিভেদগুল�ো অসঙ্গতি এবং কূটনৈতিক
ত্রুটির দৃশ্যমান দিকগুল�োর জন্য দায়ী। তবে উভয় পক্ষই তাদের মধ্যে একে অন্যের কী প্রয়�োজনীয়তা তা সম্পর্কে ভাল�ো মত�ো অবগত এবং বৃ হত্তর সম্পর্কে র স্বার্থের জন্য কাজ করতে আগ্রহী।
ভারত এখনও চীনের চেয়ে ক�ৌশলগত দিক থেকে বিচক্ষণ দেশ হিসাবে বিবেচিত।
ভারত এখনও গবেষণার অধীনস্ত দেশগুল�োর পছন্দ, আগ্রহ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক
প্রভাব বিস্তারকারী দেশ। এই দেশগুল�োর সাথে ভারতের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক
সংয�োগ চীনের প্রভাব বিস্তার কে সীমাবদ্ধ করে দেয়। তবে বিকাশের ক্ষেত্রে সহয�োগীর ভূমিকা
পালনের পাশাপাশি আঞ্চলিক শক্তি ভারতের বিরুদ্ধে ভারসাম্যকারী উপাদান হতে পারার সক্ষমতা
থাকায়, এই ভারসাম্যের পাল্লাটি ধীরে ধীরে চীনের দিকে সরে যাচ্ছে। তদুপরি তাদের সামাজিক,
রাজনৈতিক এবং আর্থিক জীবনে ভারতের নিকট উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপের অভিয�োগ দেশটিকে প্রবল
সমাল�োচনার সম্মুখীন করে ত�োলে।

মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র এবং এর ক�ৌশলগত সহয�োগীদের জন্য সুপারিশসমূহ
চীনের আঞ্চলিক সক্রিয়তার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতাই মূল চাবিকাঠি; এটি মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রেরও
চাবিকাঠি হওয়া উচিত।
চারটি দক্ষিণ এশীয় দেশের জন্য মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র ও এর সহয�োগীদের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক
সক্রিয়তা এখনও অনেক বেশি কাম্য। এই প্রত্যাশাগুল�ো এবং চীনের সমস্যাপ্র্রবণ ধারাবাহিক
উপস্থিতি একটি দীর্ঘ মেয়াদী নীতির মাধ্যমে পূরণ করা যাবে যা আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী সক্রিয়তার
চলতি ধারণার বিপ্রতীপ। এক্ষেত্রে উল্লখয�োগ্য হল প্রথমবারের মত�ো চতুর্মুখী শিখর সম্মেলনে
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ক�োভিড-১৯ টীকা, উদীয়মান প্রযু ক্তি এবং জলবায়ু র দিকে নজর দেবার সিদ্ধান্ত—তিনটি ক্ষেত্র
যেখানে চীন দক্ষিণ এশিয়াকে সমর্থন করতে বড় মাপের ভূমিকা নিয়েছে।
চীনা প্রকল্পগুল�ো চারটি দেশের প্রয়�োজনীয়তা সমীক্ষে যা বিবেচিত হয় তাতে নজর দেয়-যা
মার্কিন যু ক্তরাষ্টেরও ক�ৌশলগত চাবিকাঠি হওয়া উচিত।
চীনের মত�ো মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রেরও চারটি দক্ষিণ এশীয় দেশের ঘর�োয়া প্রয়�োজনীয়তা ও বিকাশের
দিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সক্ষমতা তৈরি এবং প্রস্তাবের সাথে গাঁটছড়া বাধা প্রয়�োজন। সংয�োজনী
এবং অবকাঠাম�ো প্রকল্পগুল�ো চারটি দক্ষিণ এশীয় দেশের সবক’টিরই ইচ্ছাতালিকার শীর্ষে
রয়েছে এবং চীনের সাথে সহয�োগিতার সম্পর্ক স্থাপনে একটি মূল ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। অঞ্চলটিতে
কার্যকলাপ বৃদ্ধি করতে মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র ও তার সহয�োগীদের অবশ্যই দেশগুল�ো কী চাইছে তাতে
মন�োয�োগ দিতে হবে। জুন ২০২১-এ জি৭ প্রধানদের সাথে মিটিংয়ে “ব্রিং ব্যাক বেটার ওয়ার্ল্ড ”
উদ্যোগটি এই লক্ষ্যে একটি গঠনমূলক পদক্ষেপ হিসাবে ঘ�োষিত হয়েছে। এই অঞ্চলের দেশগুল�ো
মাঝারি আয়ের স্থিতিতে স্থানান্তিরত হওয়ার এবং বেশিরভাগ ছাড়ের সুবিধার য�োগ্য হওয়ায়
বিকাশের সহায়তার জন্য বিকল্প পথগুল�োর ব্যবহারে এই দেশগুল�োকে সাহায্য করতে মার্কিন
যু ক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা বহুমুখী সংস্থাগুল�োতে এর প্রভাব কাজে লাগাতে পারে।
অঞ্চলে চীন সম্পর্কিত প্রশ্নটি থেকে মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রকে সক্রিয়ভাবে মুক্ত করা।
মার্কিন সহায়তাকে এর নিজস্ব য�োগ্যতা এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যের ভিত্তিতে প্রয়�োগ করা বু দ্ধিমানের
কাজ হবে। একটি বৃ হত্তর চীন বির�োধী চাপ থেকে মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের য�োগসূত্র মুক্ত করা উচিত
এবং চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে লক্ষ্যযু ক্ত দেশগুল�োর সম্পর্ককে নষ্ট করার বিষয়ে দায়বদ্ধ করা
উচিত নয়। ছ�োট দেশ হিসাবে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল বা শ্রীলঙ্কার বৃ হত্তর শক্তির সাথে
সম্পর্কে র ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে বাছাই করার সম্ভাবনা কম। যে ক�োনও ধরণের শর্ত সহয�োগিতার
পথকে সঙ্কুচিত করে। নেতিবাচক লক্ষ্যের পরিবর্তে একটি ইতিবাচক লক্ষ্য রাষ্ট্রসমূহ, তাদের ব্যবসা
প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের মধ্যে বৃ হত্তর আস্থা অর্জন করবে।
ঘর�োয়া চালিকা শক্তিগুল�োকে স্বীকার করা ও চীনের জন্য সুয�োগ সঙ্কুচিত করতে সক্ষমতা তৈরি।
আল�োচ্য দেশগুল�ো চীনের হস্তক্ষেপ না করার অভিমুখটি অনুকূল মনে করে। মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের
জন্য প্রশাসনিক শর্তাবলীর সাথে সহায়তার প্রস্তাবের ক্ষেত্রকে হস্তক্ষেপ হিসাবে দেখা থেকে বিরত
রাখার একটি উপায় হল এই দেশগুল�োতে দেশীয় সক্ষমতা তৈরি করা এবং নাগরিক সমাজকে
শক্তিশালী করা। এই গবেষণার চারটি দেশের সবকয়টিরই গণমাধ্যম, বিপনিবাজার এবং নাগরিক
সমাজের নিজস্ব সংস্থা রয়েছে যারা সুশাসনের উপর নজর রাখছে। মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র এদের চিহ্নিত
করে তাদের অনুদান ও প্রশিক্ষণ দিয়ে এ সংস্থাসমূহ ও তাদের দর্শকদের কঠিন প্রশ্ন করতে এবং
স্বচ্ছতার দাবিতে সক্ষম করে তুলতে পারে। ভাল কাজ করতে সরকারের উপরে বহিরাগত নয়, বরং
অভ্যন্তরীণ চাপ বেশি কার্যকর।
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উপস্থাপনা
২০২১ সালের মে মাসে, বাংলাদেশের চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং সাংবাদিকদের সাথে বার্তালাপে
চতুর্মুখী নিরাপত্তা বিষয়ক কথ�োপকথন বা “Quad”-এ য�োগ দেয়ার বিরুদ্ধে দেশটিকে সাবধান
করতে একটি বার্তা ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, এটি অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান এবং মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের একটি অনানুষ্ঠানিক জ�োট যা অনেকের চ�োখেই একটি সম্ভাব্য চীন বির�োধী জ�োট। “বাংলাদেশ
Quad-এ য�োগ দিলে চীনের সাথে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হবে”, তিনি সতর্ক করেন।1 পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ.কে
আবদুল ম�োমেন এই মর্মে চীনকে একদিনের মধ্যে জবাব দিয়েছেন যে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্র নীতি
তৈরির ক্ষেত্রে ও এর স্বার্থে জ�োট ও সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে স্বাধীন। চীনের অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ
পছন্দের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের বিষয়েও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন ।2
বাংলাদেশের এত অবাক হওয়া উচিত ছিল না। বাস্তব চিত্রটি হল চীন দক্ষিণ এশিয়ায় তার স্বার্থ
সম্পর্কে আরও সরাসরি দাবি করতে আগ্রহী কারণ অঞ্চলটিতে দেশগুল�োর সাথে এর সম্পর্কে র
উল্লেখয�োগ্য পরিবর্তন। গত দশক জুড়ে এটি স্বার্থের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় এবং আগের থেকে অনেক
বেশি য�োগায�োগের বিকাশ ঘটিয়েছে। একই সাথে চীন রাষ্ট্রসমূহকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে আরও
বেশি মাধ্যম ব্যবহার, এবং পাশাপাশি নিজ স্বার্থে বশ্যতা স্বীকারের প্রত্যাশা ও তা অর্জনে চাপ
দেয়ার আকাঙ্ক্ষা গড়ে তুলেছে।
গত দশক জুড়ে চীন এর দক্ষিণ এশিয়ার পরিধিতে আরও বেশি মন�োয�োগী হয়ে উঠেছে যা
বাণিজ্যিক ও বিকাশমূলক কর্মকান্ড থেকে এগিয়ে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার গন্ডিতে
পড়ে।3 তবে অধিঙ্কাংশ বিশ্লেষণ�োধর্মী লেখনী চীনের দৃষ্টিক�োণ থেকে সম্পর্ক গুল�োর তুলে ধরে,
বিশেষতঃ, বেল্ট অ্যান্ড র�োড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর অধীনে নির্দিষ্ট পরিকাঠাম�োর প্রকল্প
বা বিনিয়�োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এটি চীনের সক্রিয়াতার একটি অসম্পূর্ণ চিত্র কারণ যে
মাত্রায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুল�ো চীনা কর্মকর্তাদের সাথে রাজনৈতিক, সামরিক এবং বিশেষত
বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিকাশের পাশাপাশি চীনের প্রভাবকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেছে,
এবং তা হ্রাস করতে অগ্রসর হয়েছে, লেখাগুলি অনেকাংশেই তা ধরতে পারেনি।
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িফগার
ফিগার 11. চিনের সাথে সুসম্পর্ক আছে এমন দেশের সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুল�োর মধ্যে আল�োচনা

িচেনর সােথ সুসম্পকর্ আেছ এমন েদেশর সরকার এবং রাজৈনিতক দলগুেলার মেধ্য আেলাচনা
শ্রীলঙ্কা

েনপাল

এক পািটর্ েথেক
আেরক পািটর্
এক সরকার েথেক
আেরক সরকার

2016

2017

বাংলােদশ

এক পািটর্ েথেক
আেরক পািটর্
এক সরকার েথেক
আেরক সরকার

এক পািটর্ েথেক
আেরক পািটর্
এক সরকার েথেক
আেরক সরকার

2018

2019

মালদ্বীপ

এক পািটর্ েথেক
আেরক পািটর্

বহুপািক্ষক

এক সরকার েথেক
আেরক সরকার

2020

2021

স�োর্স: সংয�োজনী 7 দেখু ন।

েসাসর্: সংেযাজনী 7 েদখুন।

এই লেখনীটি “ক�ৌশলগত অঞ্চলে চীনের প্রভাব” শীর্ষক বহুআঞ্চলিক কার্নেগি এনডাওমেন্ট
প্রোজেক্টের অংশ যেটি কেবল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুল�োর সাথে চীনের সম্পর্কে র পরিবর্তনশীল
সীমারেখাকে পরীক্ষা করাই নয়, দেশগুল�ো জুড়ে এবং তুলনামূলকভাবে চীনের হস্তক্ষেপ থেকে
কী পর্যবেক্ষণ যায় তা অনুসন্ধান করতে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার মত�ো চারটি
উদাহরণ ব্যবহার করেছে। চারটি দেশেরই স্বতন্ত্র দুর্বলতা রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুল�ো দুর্বল। কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ ও ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দুর্বল।
অন্য কিছু ক্ষেত্রে চীন ও তার প্রতিনিধিদের মত�ো বহিরাগত অভিজাত দেশের মধ্যে দখল করে
নেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।
এই গবেষণাপত্রের লক্ষ্য হল ত্রিমাত্রিক: চীন এই চারটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুল�োতে নির্দিষ্ট
নিরাপত্তাহীনতা কাজে লাগিয়ে তার নিজের স্বার্থে কীভাবে সুবিধা নিয়েছে তা অন্বেষণ করা; এই
দিকগুল�ো কীভাবে আটকান�ো যাবে তা বিশেলষণ করা এবং এই চারটি দেশ অভিজ্ঞতাগুল�ো ভাগ
করে কীভাবে তাদের নিজস্ব ও একীভূত ক্ষেত্রসমূহতে শক্তিশালী সাহায্য লাভ করতে পারে বা
তাদের স্বার্থে ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন চৈনিক সক্রিয়তাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি অনুৎপাদনশীল চীনা
সক্রিয়তার প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে অনুৎসাহিত বা হ্রাস করা সুনিশ্চিত করতে পারে তা তুলে ধরা।
গবেষণাপত্রটি নীতিগত সুপারিশের মাধ্যমে আঞ্চলিক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তুলতে উদ্দীষ্ট,
যা এই চারটি দেশকে তাদের স্বার্থ যে দিকে সমর্থন করে সেদিকে চীনের ক্ষমতাকে চালিত করার
সময় চীনা সক্রিয়তার অস্থিতিশীল উপাদানগুল�ো হ্রাস ও এর প্রেক্ষিতে স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য
করবে। গবেষণাপত্রের নীতিগত সুপারিশগুল�ো শুধু মাত্র চারটি দেশের প্রতিটিতে নির্দেশিত নয়,
বরং এটি মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র এবং এর ক�ৌশলগত সহয�োগীদের এই দেশগুল�োর ক্রিয়াকলাপ, ক্ষমতার
দরকষাকষি ও বিকাশকে শক্তিশালী করার বিষয়ে সাহায্য করতেও অগ্রসর হয়।

6 | দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব

দক্ষিণ এশিয়ার বিন্যাস বিশ্লেষণ
এই রচনায় বর্ণিত চারটি দেশের প্রতিটি এক রকম নয়। চীনের সাথে তাদের সম্পর্ক ও একরকম
নয়। যেমনঃ মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা পরিকাঠাম�োর প্রকল্পগুল�োর জন্য চীনের থেকে বড়মাপের
ঋণগ্রহীতা। অন্য দিকে বাংলাদেশ ও নেপাল তাদের বিকাশের প্রয়�োজনীয়তার ক্ষেত্রে বিকল্প
নকশা গ্রহণ করেছে। চীন বাংলাদেশের প্রধান সামরিক হার্ড ওয়্যার সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে -এই
সম্পর্ক টি অন্য তিনটি দেশে দেখা যায়নি। মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার স্পষ্টত চীন পন্থী আচরণ
উঠে এসেছে যা বাংলাদেশে দেখা যায়নি। তাই অঞ্চলটি সম্পর্কে একদম সাদা-মাটা ভাবে বিশ্লেষণ
করে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যদিও চারটি দেশ আলাদা আলাদা, প্রতিটিই ক�োন�ো না ক�োন�োদিকে
দুর্বল এবং সর্বোপরি ক্ষমতার ক্ষেত্রে এই তফাত থাকার দরুন দেশগুল�ো অবশ্যম্ভাবীরূপে চীনের
সাথে সক্রিয়তা বাড়ান�োর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে।
এই প্রসঙ্গে চীনের সাথে এই দেশগুল�োর সম্পর্ককে স্বতন্ত্রভাবে অথবা পরিকাঠাম�োর অর্থায়নের
মত�ো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ। তবে তুলনামূলকভাবে এবং বিস্তৃতভাবে
ঘটনাসমূহ পরীক্ষা করা গভীরতর বিশ্লেষণের সুয�োগ দেয়। এই গবেষণাপত্রে প্রথমে কীভাবে প্রতিটি
দেশ অনিরাপত্তার তিনটি ক্ষেত্রকে পরিমাপ করে তা অন্বেষণ করে—এর মধ্যে রয়েছে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুল�োর তুলনামূলক ক্ষমতা, নাগরিক সমাজের বলিষ্ঠতা এবং সম্ভাব্য অভিজাতদের দখলের
নকশা। এছাড়া, অধ্যয়নটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুল�ো চীনা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ
পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্র কী পরিমাণ পরীক্ষা করে বা নজরদারি করে তা দেখে। নাগরিক
সমাজের বিশ্লেষণ, বিশেষতঃ গণমাধ্যম এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুল�ো (এনজিও) অনিয়মগুল�োকে
চিহ্নিত এবং প্রকাশ করে কিনা এবং কতখানি দূর করে তার উপরে নজর রাখে। এটি প্রত্যেক
জাতীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গের উপর বিদেশী অনুপ্রবেশ জনিত প্রভাব চিহ্নিত করে অভিজাতদের
সম্ভাব্য আটক অনুসন্ধান করে।
দ্বিতীয়ত, গবেষণা অধ্যয়নটি চারটি দেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ফাঁকটিতে নজর রাখে।4
ইঙ্গিত মিলছে যে প্রত্যেক দেশের প্রধান রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সামাজিক গ�োষ্ঠীসমূহ এই
অঞ্চল জুড়ে চীনা অভিযানের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা এবং জটিলতা সম্পর্কে সচেতন এবং তারা একে
অপরের অভিজ্ঞতার কিছু দিক থেকে শিক্ষা নিচ্ছে। যাইহ�োক, এই শিক্ষার বেশিরভাগই অপ্রত্যক্ষভাবে ঘটে -প্রতিবেশী দেশে কী ঘটেছে তা ঘনিষ্ঠভাবে দেখা, শিক্ষা নেওয়া এবং একই ভুলগুল�ো
এড়ান�োর চেষ্টা করার মাধ্যমে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মনে করেন, “আমরা শ্রীলঙ্কার
[চীনা রপ্তানি বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা] থেকে শিখেছি, আমরা জিবু তির [একই] থেকে শিখেছি।”5
এই দেশগুল�োর অংশীদারদের অভিজ্ঞতার আরও সক্রিয়ভাবে ভাগ করে নেবার মধ্য থেকে আরও
অনেক কিছু শেখা যেতে পারে। গবেষণার এই দ্বিতীয় অংশটি কীভাবে এটি করা যায় সে সম্পর্কে
পরামর্শ দেয়।
তৃতীয়ত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক সমস্যাগুল�োর মধ্যে এই
দেশগুল�োর সাথে চীনের সম্পর্কে র ক্ষেত্রে আসলে কী ঘটছে তা এই লেখায় ব্যাখ্যা করা আছে।
গবেষণার এই অংশটি বিশেষ করে চারটি দেশের প্রত্যেকের প্রভাবশালী এবং বিশেষজ্ঞদের একটি
অন্তর্জালের অন্তর্দৃ ষ্টি, পাশাপাশি ব্যাপক সাক্ষাৎকার, নিবিষ্ট দল এবং অন্যান্য অংশীদারদের
ব্যস্ততার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই এক বছরের প্রকল্পের সময়, কার্নেগী এনডাওমেন্ট
এই নেটওয়ার্ককে একত্রিত করেছিল, যাদের সদস্যরা সরকার, রাজনৈতিক দল, কূটনৈতিক পরিষেবা,
মিডিয়া, চেম্বার অব কমার্স, শিল্প স্বার্থ, একাডেমিয়া, থিংক ট্যাঙ্ক, সিভিল সার্ভিস এবং বেসরকারি
সংস্থা সহ প্রধান ক্ষেত্রগুল�োর মধ্যে রয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল চীনের প্রতি এবং দেশ জুড়ে গতিশীল
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মন�োভাবের সমগ্র সমাজ ব�োঝা। শেষের দিকে, কার্নেগী এনডাওমেন্ট বিভিন্ন দেশ থেকে তুলনামূলক
আল�োচনা, অভিজ্ঞতা এবং ধারণা ভাগ করে নেওয়ার সুবিধার্থে এই অংশীদারদের একত্রিত
করেছিল।
চতুর্থত, লেখনীটি চারটি দেশে কী ঘটছে সে অন্তর্জালকে প্রাথমিক এবং মধ্যবর্তী গবেষণা,
গণমাধ্যমে নজরদারি এবং চীনের সাথে সম্পর্কে র সমস্ত দিকের গভীর বিশ্লেষণমূলক ধাপগুল�োর
মাধ্যমে তুলনা করে থাকে।
চারটি দেশের প্রতিটির জন্য পেপারটিতে ছয়টি প্রশ্ন রয়েছে:
1.	চীনের কার্যক্রম পরিচালনা করে এমন অন্তর্নিহিত ক�ৌশলগত যু ক্তি এবং উদ্দেশ্যগুল�ো
কী?
2.	ক�োন সরঞ্জামগুল�োর দ্বারা এবং ক�োন সংমিশ্রণে চীন প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে ক�োন অসুরক্ষা
এবং দুর্বলতাগুল�োতে সুবিধালাভে সক্ষম হয়েছে?
3.	বিভিন্ন চীনা ক্রিয়াকলাপগুল�ো কতটা কার্যকর, এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুল�োতে এবং
চীনের জনসাধারণ এবং অভিজাত ধারণার উপর তাদের কী প্রভাব রয়েছে?
4. মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র এবং তার ক�ৌশলগত সহয�োগীদের স্বার্থের কাছে প্রকৃত বা সম্ভাব্য হুমকি
কী কী?
5. কর�োনা ভাইরাস অতিমারির কি এমন ক�োনও উপাদান যা চীনের প্রভাবকে শক্তিশালী
বা দুর্বল করে?
6.	চারটি দেশ কীভাবে তাদের অসুরক্ষাগুল�ো পরিচালনা এবং প্রশমিত করেছে এবং তাদের
প্রতিবেশীরা তাদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা থেকে কী শিক্ষা নিতে পারে?
কার্নেগী এনডাওমেন্ট অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে ফ�োকাস দেশগুল�োর রাজ্য
বিশেষজ্ঞদের সাথে বদ্ধ দ্বার কর্মশালার আয়োজন করে এবং এরপরে অন্তর্জালের সাথে জড়িত
থেকেছে। নিয়মমাফিক সেশনগুল�ো বিষয়ভিত্তিককভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং এতে চল্লিশজন
অংশগ্রহণকারী ছিল।
২০২১-এ জানুয়ারী এবং মে মাসের মধ্যে, লেখক চল্লিশটি অনলাইন এবং ফ�োনে সাক্ষাৎকারের
পাশাপাশি প্রাথমিক গবেষণার কাজ করেছেন। এটি কর্মশালার আল�োচনা থেকে সংগৃহীত তথ্য
এবং দেশের বিশ্লেষণ বিকাশে সহায়তা করেছিল। এই পর্বে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, চীন,
শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, এবং যু ক্তরাষ্ট্রের নীতিপত্র, কেতাবি গবেষণা, বেসরকারি এবং জনমুখী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যমের লেখা, দাপ্তরিক সরকারি কাগজপত্র ও বিবৃতি থেকে উন্মুক্ত
উৎসের তথ্য গভীরভাবে নিরীক্ষণ ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে ২০১৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
বাংলা, চীনা, ইংরেজি, নেপালি, শ্রীলঙ্কার এবং তামিল ভাষায় সংবাদ নিবন্ধের সংরক্ষণাগার
গবেষণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। একসাথে, এগুল�ো চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের একটি সম্পূর্ণ চিত্র প্রদান
করে যা শুধু মাত্র ইংরেজি ভাষার উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়।
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দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সক্রিয়তা:
এখনও অবধি ঘটনা
সাম্প্রতিক বছরগুল�োতে সমীক্ষা করা দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশে চীনা প্রভাবের সবচেয়ে
শক্তিশালী উৎস হল বাণিজ্যিক এবং আর্থিক।6 এটি কেবল শ্রীলঙ্কার হাম্বানত�োতা ও কলম্বো
বন্দর প্রকল্প এবং বাংলাদেশে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য নয়, বরং উচ্চ-মূল্যের প্রকল্প অর্থ
ও অপারেশন সহয�োগিতায় প্রতিফলিত হয়। ব্যতিক্রম ছাড়া, চারটি দেশের সরকার চীনকে একটি
গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে হয় তহবিল হিসেবে বা প্রযু ক্তিগত সরবরাহ এবং সহায়তার
উৎস হিসেবে বর্ণনা করেছে।7 এছাড়াও এটি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার জন্য পণ্যগুল�োর বৃ হত্তম বাণিজ্য
অংশীদার এবং নেপাল ও মালদ্বীপের জন্য দ্বিতীয় বৃ হত্তম। ২০২০–২০২১ পর্যন্ত টানা ছয় বছর
চীনের বিনিয়োগকারীদের নেপালের প্রতি প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (এফডিআই) প্রতিশ্রুতির
সবচেয়ে বড় উৎস হিসাবে দেখা যাচ্ছে, যা ২০১৮–২০১৯ অর্থবছরে দেশের ম�োট এফডিআইয়ের

িফগার
2
ফিগার 2. চিনের সাথে সুসম্পর্ক আছে এমন দেশের চিনের সাথে আমদানি এবং রপ্তানী
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স�োর্স: সংয�োজনী 9 দেখু ন।

েসাসর্: সংেযাজনী 9 েদখুন।
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অর্ধেকেরও বেশি।8 অর্থনৈতিক উপাদানটি ক্রমবর্ধমানভাবে এই সম্পর্কে র রাজনীতি, সরকার এবং
জনগণ থেকে জনগণের সাথে জড়িত।
চীনের পর্যটকরা চীনের কর্তৃ পক্ষের সক্রিয় উৎসাহসহ চারটি দেশের উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ চালক
হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালে ক�োভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের ফলে সরকার আন্তর্জাতিক
ভ্রমণ বন্ধ করার আগে নেপালে চীনা পর্যটকদের সংখ্যা প্রতি বছর ১১ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে।
তারা নিঃসন্দেহে চীনা রাষ্ট্রদূত যিনি সে দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করার জন্য তার
নিজের পেশাগতভাবে ত�োলা ছবি প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর থেকে উৎসাহিত হয়েছিল।9 অন্যদিকে,
মালদ্বীপে, পর্যটন শিল্পের প্রধানরা বিশ্বাস করেন যে চীন সরকারের সহায়তার অভাব চীনা পর্যটকদের দেশে প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করেছে, যা ২০২০ সালের মাঝামাঝি থেকে কর�োনা ভাইরাস
অতিমারির মধ্যেও আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।10
এছাড়া শিক্ষাগত অংশীদারিত্বও প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশে পরপর বেশ কয়েকটি কনফুসিয়াস
প্রতিষ্ঠান খ�োলা হয়েছে। নেপালে চীন সরকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বেতন কভার করার প্রস্তাব

িফগার 3.
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স�োর্স: সংয�োজনী 10 দেখু ন।

েসাসর্: সংেযাজনী 10 েদখুন।
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দেওয়ার পর একাধিক স্কুল চীনা ভাষার পাঠ্যক্রমকে বাধ্যতামূলক করেছে।11 বাংলাদেশে
সাংবাদিকরা চীনা প্রতিষ্ঠানগুল�োকে এক বছরের সময়কালের জন্য সব খরচ বহনসহ সহকারিতা
প্রদান করেছে এবং একাধিক সংবাদপত্র চীনা দূতাবাসের সাথে দেশের জন্য বিআরআই এর
সুবিধার বিষয়ে গ�োলটেবিল সমন্বয়ের কাজ করেছে।
চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগ (সিসিপি) এই অঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুল�োর সাথে
দৃঢ়ভাবে জ�োট তৈরি করেছে। এটি নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার ক্ষমতাসীন দলগুল�োর সদস্যদের সাথে
আন্তঃদলীয় সম্পর্ক এবং সহয�োগিতার উপায় নিয়ে আল�োচনা করার জন্য ভার্চুয়াল সেমিনার ও
কর্মশালার আয়োজন করেছে।12 বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় সভাপতি প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সিসিপি-এর সঙ্গে সহয�োগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মেম�োরেন্ডাম অফ
আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর করেছে।13
সিসিপি সাম্প্রতিক বছরগুল�োতে এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের জন্য তার আরেকটি ব্যবস্থাপনাও
সংহত করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তরা ব্যক্তি ইউনাইটেড
ফ্রন্ট ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টে ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন, ও তারা আবশ্যিকভাবে কুটনৈতিক বাহিনী
থেকে নন। ইউএফডাব্লিউডি অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বু দ্ধিজীবী অভিজাতদের
প্রভাবিত করতে কাজ করে; বর্ত মান প্রেক্ষাপটে, এর মধ্যে রয়েছে এমন একটি ধারণা তৈরি করা
যা চীনকে বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং ভবিষ্যত সহয�োগী হিসাবে তুলে ধরে।
বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং শ্রীলঙ্কার পূর্বতর রাষ্ট্রদূর চেং ঝুয়েউয়ান এ সংস্থায় তাদের
কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। এই অঞ্চলের অন্যদের মধ্যে, পাকিস্তানে নিযু ক্ত রাষ্ট্রদূত নং রংয়েরও
এই বিভাগে অভিজ্ঞতা আছে বলে জানা যায়।
অতিমারিটি চীনের জন্য নতুন উপায়ে চারটি দেশের-চিকিৎসা সরঞ্জাম, জৈব চিকিৎসাদক্ষতা এবং
কর�োনা ভাইরাস-সম্পর্কিত মূলধনের সংস্থানের উপর সরাসরি কাজ করার সুয�োগ সৃষ্টি করেছে।14
চীন ২০২০ সালে চারটি দেশে পরীক্ষা কিট, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং চিকিৎসা সামগ্রী
সরবরাহ করেছিল। এটি শ্রীলঙ্কাকে ৫০০-মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছে এবং র�োগীদের
চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশায় রয়েছে এমন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞদের
একটি দল বাংলাদেশে পাঠিয়েছে। ২০২১ সালে এটি চারটি দেশে সিন�োফার্ম ভ্যাকসিন সরবরাহ
করেছে।15 জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষমতার মধ্যে ত্রুটিগুল�ো উদ্ঘাটিত হওয়ার কারণে সম্ভবত
ক�োভিড-১৯-পরবর্তী বিশ্বে, যখন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুল�ো পরিকাঠাম�োর বিষয়ে কথা বলবে, তারা
বন্দর এবং হাইওয়ের মত�ো সমান গুরুত্ব দিয়ে হাসপাতাল এবং পরীক্ষাগারকে ব�োঝাবে। চীন এ
প্রযু ক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক সহয�োগিতা, এমনকি যদি অসংহত থাকে তা হেল্থ সিল্ক র�োডের
মাধ্যমে বিকল্পগুল�ো সরবরাহ করবে।16 টেলিমেডিসিন তৈরির জন্য উন্নত ৫জি প্রযু ক্তির প্রয়োজন
হবে, চীনা ক�োম্পানিগুল�োর সহ তার জাতীয় টেলিকম চ্যাম্পিয়ন হুয়াওয়ে–এরও সুয�োগ বেড়ে যাবে।
এই উন্নয়নগুল�ো প্রমাণ করে যে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের উপস্থিতি এখন আর প্রধানত অর্থনৈতিক
নয়, বরং এই অঞ্চলে তার দীর্ঘমেয়াদী ক�ৌশলগত স্বার্থকে আরও উন্নত করার জন্য বৃ হত্তর,
বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা জড়িত। কিন্তু এই ক্রমবর্ধমান চীনা সক্রিয়তা এবং প্রভাব সম্ভবত চারটি দেশেই
ঘর�োয়া বিভাজনকে বাড়িয়ে তুলবে। এটি চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে র ক্ষেত্রে অংশিদারত্ব তৈরি
করবে, যা রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক অভিজাতদের একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করান�োর সম্ভাবনা
রয়েছে। দুর্বল প্রতিষ্ঠান, অনুন্নত নাগরিক সমাজ, বা অভিজাতদের বিপরীতে সংবেদনশীল
দেশগুল�োর ক্ষেত্রে, এটি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দিতে পারে। আপাতত, চারটি রাজ্যের
অধিকাংশের মধ্যে, চীনকে এখনও একটি অংশীদার হিসাবে দেখা হয় যা উন্নয়নমূলক প্রয়োজনে
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সহায়তা করতে পারে -এবং মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহজ হবে না। এই
অঞ্চলের একাধিক অংশিদাররা বলেছেন যে, ছ�োট আকারের দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুল�োতে
মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ এবং সম্পৃক্ততা স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত সংশ্লিষ্টতা হিসেবে দেখা হয়। অন্য
দিকে চীনকে পরিকল্পনাযু ক্ত খেল�োয়াড় হিসাবে ধরা হয়। তাছাড়া, চীনের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন ও
সমাল�োচনা সত্ত্বেও, চীনের প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সংকল্প এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য আত্মবিশ্বাস
গড়ে তুলতে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছেন।

বাংলাদেশ
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক উষ্ণ হতে কয়েক বছর সময় নেয়। দুই দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক
সম্পর্ক মাত্র ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে, ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের
ঢাকা সফরের সময় বাংলাদেশ যখন বিআরআই-তে স্বাক্ষর করেছিল, তখন অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা
এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা তাদের মধ্যে সার্বিক সম্পর্ক নিশ্চিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায়
চীনের সহায়তায় গড়ে ওঠা সর্বাধিক সংখ্যক পরিকাঠাম�োর প্রকল্প বাংলাদেশে রয়েছে। একই
সময়ে সম্পর্ক টি একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের উপাদানগুল�োকে অন্তর্ভুক্ত করে।
স্টকহ�োম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ২০২০ সালের রিপ�োর্ট অনুসারে, বাংলাদেশ
বিশ্বব্যাপী চীনের সামরিক হার্ড ওয়্যারের দ্বিতীয় বৃ হত্তম ক্রেতা, যা ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে
ম�োট রপ্তানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। চীনের অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশের বড় আকারের অস্ত্র ক্রয়ের
৭০ শতাংশেরও বেশি।17 ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে, এতে ট্যাংক, উদ্ধারকারী যান, রাডার,
জাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার দাম প্রায় ৫৪৬ মিলিয়ন মার্কিন
ডলার।18 ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ১৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে চীন থেকে দুটি ডিজেল বৈদ্যুতিক
সাবমেরিন কিনেছিল।19
বাংলাদেশ চীনের অস্ত্র কিনতে পছন্দ করে কারণ সেগুল�ো পশ্চিমে বা রাশিয়ার প্রতিষ্ঠিত অস্ত্র
রপ্তানী করে এমন দেশগুল�োর তুলনায় সস্তা আর চীন এই কেনাকাটার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ দেয়।20
নিরাপত্তা সম্পর্কিত সহয�োগিতা পুলিশ বাহিনী অবধি প্রসারিত হয়। ২০১৮ সালে দুটি দেশ আইন-
প্রয়োগকারী প্রশিক্ষণ সহায়তায় জাতীয় পুলিশ বাহিনীর মধ্যে অস্ত্র ও গ�োলাবারুদ সরবরাহের
বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।21 বাংলাদেশের প্রাপ্ত প্রযু ক্তিগত সুবিধা ছাড়াও, এই নিরাপত্তা সম্পর্ক —
এমন একটি অঞ্চলে অনন্য যেটি ভারত তার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে—সেখানে
সম্পর্কে র ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশের দক্ষতার দিকেও ইঙ্গিত দেয়।
এই ভারসাম্যপূর্ণ কাজটি নিরাপত্তার গণ্ডি ছাড়িয়েও বিস্তৃত। চীন সহ বিভিন্ন রপ্তানি বাজারের
চাহিদা মেটান�োর জন্য এবং প্রকল্পের অর্থ ও নির্মাণের মাধ্যমে পরিকাঠাম�োগত ফাঁকগুল�ো দূর
করতে চীন বাংলাদেশের জন্য একটি আদর্শ অংশীদার হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মূলত
বাণিজ্য, পরিকাঠাম�ো এবং ব্যবসা থেকে ব্যবসায় অংশীদারিত্বের মধ্যে বিস্তৃত।
চীন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দশটি রপ্তানি অংশীদারদের মধ্যে নেই,22 কিন্তু এ থেকে উত্তরণের
লক্ষ্যে এটি নীতি এবং পছন্দগুল�োর দ্বারা আগামীর রপ্তানি সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করার জন্য
কাজ করছে । উদাহরণস্বরূপ, চীন ২০২০ সালের জুন থেকে এর ঘর�োয়া বাজারে বাংলাদেশী
সামগ্রীর ৯৭ শতাংশের শুল্ক মুক্ত ব্যবসার অনুমতি দিয়েছে।23 আরও গুরুত্বপূর্ণ হল�ো, এটি দেশকে
তার রপ্তানি ভিত্তিকে বৈচিত্র্যময় করতে এবং তার শিল্পকে মূল্য ধারায় উন্নীত করতে সহায়তা
করছে।24 বাংলাদেশী উদ্যোগীরা ন্যূনতম সুদে ও উল্লেখয�োগ্য অতিরিক্ত সময়কালে চীন থেকে
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উত্পাদন ও প্রক্রিয়া যন্ত্র আমদানি করতে পারে।25 ২০১৬ সালে জি এর ঢাকা সফরের সময়,
দুটি দেশ সাতাশটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল যার অধীনে চীন বাংলাদেশকে উপকূলীয় দুর্যোগ
ব্যবস্থাপনা এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে একটি সড়ক টানেলসহ প্রকল্পের জন্য ২ বিলিয়ন ডলার
ঋণ দেবে, পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষমতা জ�োরদার করতে সাহায্য করবে।26 চীন বাংলাদেশে সরাসরি
উত্পাদন শিল্পকারখানা স্থাপন করছে, যা চট্টগ্রামে চীনা আর্থিক এবং শিল্প এলাকা-২ বিশেষ
আর্থিক অঞ্চলে (এসইজেড) অবস্থিত।27 বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং চাকরি অর্থায়নের বাইরেও
বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুল�ো চীনের সাথে য�ৌথ উদ্যোগের জন্য অগ্রাধিকার প্রকাশ করেছে যা দক্ষতা
এবং প্রযু ক্তির স্থানান্তরকে সহজতর করতে সহায়তা করে।28 বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের মতে, চীন
থেকে বিনিয়োগ গুচ্ছে আসে, যেহেতু প্রাথমিক বিনিয়োগ সাধারণত অনুসৃত য�ৌথ উদ্যোগের দিকে
পরিচালিত করে, এটি পরিশেষে একটি সম্পূর্ণ বাস্তুসংস্থান সৃষ্টি করে।29
জ্বালানি খাতটি এই ধরনের বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় গ্রাহক বাংলাদেশী সংস্থাগুল�ো চীনা
প্রতিরুপের সাথে য�ৌথ উদ্যোগ স্থাপন করেছে। ১৩২০ মেগাওয়াটের পায়রা কয়লাচালিত প্রকল্প,
দেশের বৃ হত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র, ২০২০ সালে চালু হয়েছিল, যা প্রায়শই নকশাটির সাফল্যের উদাহরণ
হিসেবে তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার ক�োম্পানি এটির বিকাশ ঘটায়, যা চায়না
ন্যাশনাল যন্ত্রপাতি আমদানি ও রপ্তানি কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে শক্তি
উৎপাদক ক�োম্পানির মধ্যে সম-অংশের য�ৌথ উদ্যোগ হিসেবে তৈরি হয়েছিল।30 বিদ্যুৎ উৎপাদন
ছাড়াও, প্রকল্পটি উল্লেখয�োগ্য পরিবহণ কার্যক্রম এবং নির্বাচিত জমিতে পরিকাঠাম�োগত সুবিধা,
রেলপথ এবং সেতু নির্মাণ, পাশাপাশি পায়রা বন্দরের উন্নয়ন এবং বৃদ্ধি করার আশা করছে।
উপরন্তু, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ
দেওয়া হবে এবং কারখানাটি চালান�োর প্রযু ক্তি পাঁচ বছরের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে।31 শক্তিসম্পদের
বাইরে, বাংলাদেশের গুচ্ছ-ভিত্তিক-শিল্পায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা স্পষ্ট, যেমন দেশের প্রথম
“ছিমছাম” শহর পূর্বাচলে বিভিন্ন য�ৌথ উদ্যোগে, ঢাকার উপকণ্ঠে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য চট্টগ্রামের অঞ্চলে শিল্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে।.32
চীন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, বেশ কয়েকটি ম�োটর রাজপথ এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মত�ো বাংলাদেশের
বেশ কয়েকটি পরিকাঠাম�োর প্রকল্প গঠন এবং অর্থায়নে একজন মুখ্য সহয�োগী হিসাবে উঠে
এসেছে।33 ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সরকার চীনা ঋণ ৭.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের
অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প যেমন কর্ণফুলী নদীর তলদেশের বহুরাস্তা সুরঙ্গের মত�ো নয়টি
গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।34 ২০১৮ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, সাংহাই এবং
শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জকে বেচাকেনার ব্যবস্থার আধু নিকীকরণকে উৎসাহ দিতে ক�ৌশলী সহয�োগী
হিসাবে নথিবদ্ধ করেছে। চীনা এক্সচেঞ্জগুল�ো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সহ প্রচারের
মাধ্যম হিসেবে স্থাপনে সহায়তা করবে, কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করবে
এবং অন্তঃ নিরাপত্তা বাড়াতে এবং ডিজিটাল নজরদারি সফ্টওয়্যার সরবরাহে সহায়তা করবে বলে
আশা করা হচ্ছে।35
এই অঞ্চল জুড়ে চীনা সক্রিয়তার একটি অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে এমন একটি প্রবণতাকে
প্রতিফলিত করে দুই দেশ বাংলাদেশ-চীন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মত�ো বাণিজ্যিক
সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ব্যবসায়িক কারখানা তৈরির কাজ করে থাকে। চীন এমন কিছু
পরিশীলিত সমন্বয় প্রদর্শন করে যা এই সাধারণ পদক্ষেপের বাইরেও বিস্তৃত। চীনা ব্যবসা, ঢাকার
দূতাবাস এবং অন্যান্য অংশীদারদের তাদের বাংলাদেশী সমকক্ষদের কাছে নতুন সুয�োগের
জন্য এলাকাগুল�ো নির্ণয় করার সময় একত্রিত হতে দেখা যায়, যা পরে সবকিছু বিন্যস্ত করতে
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অনুসন্ধানমূলক য�োগায�োগ থেকে চুক্তি পর্যন্ত মাত্র কয়েক মাসের একটি দ্রুত সময়রেখা তৈরি করে
আল�োচনাসভা এবং মূলধনের প্রস্তাবগুল�ো অনুসরণ করতে পারে।36
ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ব্যস্ততার সাথে রাজনৈতিক সমন্বয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। কমপক্ষে ২০১৫
সাল থেকে সিসিপি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং তার প্রধান প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ন্যাশনাল
পার্টি (বিএনপি) -এর সঙ্গে বৈঠক করে আসছে।37 বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ২০১৬
সালে চীন সফর করেন, জিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে
সাহায্য করার জন্য দলকে ধন্যবাদ জানান।38 সিসিপি-এর আমন্ত্রণে দুটি পক্ষের সদস্যরাও চীনে
গিয়েছে।39 ২০১৯ সালে, আওয়ামী লীগ সিসিপির সাথে একটি সমঝ�োতা স্বাক্ষর করেছে যাতে দুটি
দল একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং সহয�োগিতা করতে পারে।40
যদিও এই অভিজাত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গুল�ো দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করেছে, বাংলাদেশের
নাগরিকরা এখনও চীনকে একটি শূন্য কাগজ হিসাবেই দেখে। বেজিংয়ের প্রতিনিধিরা চিন্তাশীল
ব্যক্তি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এটি পরিবর্তন করার
চেষ্টা করেছে। ২০১৫ সালে রাষ্ট্রদূত মা মিংকিয়াং ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে বাংলাদেশকে
দুটি এসইজেড স্থাপনে় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশের আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চলে চীনের
অর্থনৈতিক সক্রিয়তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।41 এগুল�ো বর্ত মানে আন�োয়ারা,
চট্টগ্রাম এবং গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জে উন্নয়নাধীন, যা চীনের উপস্থিতিকে বিকেন্দ্রীকরণ করে। ২০১৮
সালে বাংলাদেশী সংগঠন কসমস গ্রুপ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, রাষ্ট্রদূত জুও ঝ্যাং র�োহিঙ্গা
সংকট সমাধানে চীনের প্রচেষ্টার বিস্তারিত বর্ণনা করেন, এই সমস্যাটি মায়ানমার সীমান্তবর্তী পূর্ব
বাংলাদেশের ল�োকদের জন্যই কেবল নয় বরং জাতীয় পর্যায়েও গুরুত্বপূর্ণ।42
সাম্প্রতিক বছরগুল�োতে, চীন “সুক্ষ্ম প্রভাব” হিসাবে পরিচিত বিকাশের জন্য একাধিক উদ্যোগ চালু
করেছে।43 বন্ধুত্বের কেন্দ্রগুল�ো, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী এবং চিন্তাবিদদের সাথে সক্রিয়তা, সংবাদপত্র
এবং দেশের আশেপাশের স্থানীয় সরকারগুল�ো চীনের পছন্দের মাধ্যম। ২০১৫ সালে চল্লিশ বছরের
কূটনৈতিক সম্পর্ক গুল�ো চীনা জীবন এবং সমাজের উপর তিন দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের
মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছিল।44 সেই একই বছরে দেশটি ৮০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে
বাংলাদেশ-চীন বন্ধুত্বের প্রদর্শনী কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছে।45 একজন স্থানীয় অংশীদার
যেমনটি উল্লেখ করেছেন, একটি অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্র হিসাবে চীনের ভাবমূর্তি জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়—যা কেবলমাত্র সাময়িকভাবে দেশের অভ্যন্তরীন একজন কর্মকর্তা
হিসাবেই নয় “সম্পদ নির্মাতা” হিসাবে বাংলাদেশের উপর ছাপ ফেলে যাচ্ছে অবিরত।46
ঁ ান�োর জন্য বৃত্তি এবং শিক্ষামূলক
চীন বাংলাদেশীদের কাছে বিশেষ করে ছ�োটদের কাছে প�ৌছ
বিনিময়কে ব্যবহার করে আসছে। এটি বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশে পছন্দের গন্তব্য
হিসেবে উঠে এসেছে। জি-র ২০১৬ সাক্ষাতের সফরের সময়, ৬০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তির প্রতিশ্রুতি
দিয়ে একটি সমঝ�োতা স্বাক্ষরিত হয়েছিল।47 স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে গাঁটছড়া বাঁধার বাইরে
যেখানে তারা কনফুসিয়াস বিশ্ববিদ্যালয় খু লেছে, চীন বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের গ্রীষ্মকালীন
ক�োর্স এবং কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের প্রধান দফতরে ঘু রে আসার সুয�োগ প্রদান করে।48 চীনা
ব্যবসাগুল�ো এ জাতীয় প্রচারের কর্মসূচিতেও আবদ্ধ হয়েছে। একটি চীনা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন
উদ্যোগ (এসওই) চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং ক�োম্পানি লিমিটেড (সিএইচইসি)-এর দক্ষিণ এশিয়া
জুড়ে বিস্তৃত উপস্থিতি, চট্টগ্রামে তার একটি কর্মস্থলের কাছে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি,
নতুন সুবিধা এবং স্কুল রসদ সরবরাহ করেছে।49
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ক�োভিড-১৯ অতিমারীর আগেই সর্বজনীন স্বাস্থ্য সহয�োগিতার একটি কেন্দ্র ছিল। একটি চীনা
ন�ৌ হাসপাতালের জাহাজ ২০১৩ সালে চট্টগ্রামে একটি বন্দর পরিদর্শন করেছিল, যেখানে এটি
চিকিৎসা সেবা প্রদান করে।50 ২০১৫ সালে চীন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়কে ৪.১
মিলিয়ন ডলারের সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল।51 অতিমারী শুরু হওয়ার পর থেকে, এটি সরকারের
পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুল�োকে পরীক্ষা কিট, প্রতিরক্ষামূলক স্যুট এবং অন্যান্য সরঞ্জাম
দিয়ে সহায়তা করে আসছে।52 অতিমারী প্রতিক্রিয়া এবং প্রশমন ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করার জন্য
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের একটি দল ২০২০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে পাঠান�ো হয়েছিল।53 চীনের
বেসরকারি খাত থেকেও সাহায্য আসে-যেমন আলীবাবা ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে
টেস্টিং কিট এবং মাস্ক পাঠিয়েুছে।54 চীন সমর্থিত এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এ
পর্যন্ত অতিমারী ম�োকাবিলায় বাংলাদেশকে ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুম�োদন করেছে।55
২০২০ সালে চীনা সিন�োভ্যাক ভ্যাকসিনের ক্লিনিকাল ট্রায়ালের অর্থ য�োগান কেন্দ্র করে দুই দেশের
মধ্যে ভ্যাকসিন নিয়ে সম্পর্ক একটি ঝড়�ো আঘাতের মধ্য দিয়ে গেছিল�ো,56 তবে বেজিং দুটি ভাগে
এ ভ্যাকসিনের ১.১ মিলিয়ন ড�োজ উপহার দিয়ে তা এখন ভুলে গেছে বলে মনে হচ্ছে।57 বাংলাদেশ
এখন দেশে সিন�োভ্যাক-এর সহ-উৎপাদনের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করছে বলে জানা গেছে, যা
চীনের ক্রমবর্ধমান ভাবমূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দেশ হিসেবে সম্পদ উৎপাদন করছে এবং
বাংলাদেশকে তার শিল্পকে মূল্যমানের শৃঙ্খল থেকে নতুন জায়গায় প�ৌছাতে সাহায্য করছে।58
এই সব দ্রুত বর্ধনশীল সমপৃক্ততা সত্ত্বেও, চীনের প্রতি বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গির এমন কিছু উপাদান
রয়েছে যা সমস্যার সূচক। বাংলাদেশের বড় উদ্বেগের কারণ মায়ানমারে র�োহিঙ্গা সংকট, যা
র�োহিঙ্গা মুসলিম এবং রাখাইন ব�ৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পর বাংলাদেশে
শরণার্থীদের প্রবেশ ঘটায়। বাংলাদেশ মনে করে চীন মায়ানমারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে
সক্ষম এবং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত সান গুওক্সিয়াং ২০১৭-এর
এপ্রিলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করার সময় উভয় পক্ষই বিষয়টি নিয়ে সর্বোচ্চ
পর্যায়ে আল�োচনা করেন।59 চীন একাধিকবার র�োহিঙ্গা-সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করে তার
অবস্থানের প্রতি বাংলাদেশের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের জুন মাসে উভয় পক্ষ শরণার্থীদের জন্য চালের সহায়তা প্রদানের বিষয়ে চিঠি
বিনিময় করেছিল।60 বাংলাদেশ বিশ্বাস করে যে ভূ-রাজনীতি সমস্যাটি সমাধানের জন্য চীনের
আরও কিছু করার অন্তরায় এসে পড়েছে।61

নেপাল
নেপালের যে চারটি দেশ নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনন্য কারণ এটির টিবেট
অট�োন�োমাস রিজিয়ন (টার)-এর সাথে সীমানা রয়েছে ও নেপালের অধিবাসীদের তিব্বতীদের সাথে
ব্যবসা, সংস্কৃতি এবং পরিবারের সাথে কয়েক শতাব্দী ধরে বন্ধন রয়েছে। চীন নেপালের সাথে
তিব্বতে তার নিজস্ব উদ্দেশ্যে দশক ধরে চলে যাওয়া তিব্বতীয় প্রবাসী সম্প্রদায়ের সাথে তার সম্পর্ককে
কাজে লাগাতে আগ্রহী। ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকের আগে, টার-এ ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ
নেপালে প্রতিবাদে প্রতিফলিত হয়েছিল, যেখানে উল্লেখয�োগ্য তিব্বতি শরণার্থী জনসংখ্যা রয়েছে।
এক নেপালি অংশীদার নিশ্চিত করেছেন যে চীন নেপালে তিব্বতী সম্প্রদায়ের আয়োজিত দৈনিক
বিক্ষোভে অসন্তুষ্ট ছিল।62 তারপর থেকে, এটি তিব্বতী শরণার্থীদের জন্য চলাচল অনুমতির সংখ্যা
উল্লেখয�োগ্যভাবে হ্রাস করার জন্য নেপালকে চাপ দিয়েছে। ২০১৯ সালে যখন দুই দশকের মধ্যে
প্রথম চীনা নেতা হিসাবে জিং দেশটি সফর করেন তখন—একটি পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি,
সীমান্ত ব্যবস্থাপনার চুক্তি এবং এমনকি প্রত্যর্পণ চুক্তি নিয়েও আল�োচনা করা হয়েছিল।63
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চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্কে র সবচেয়ে সাম্প্রতিক দিকটি ছিল ২০১৫ সালে যখন দেশের নতুন
সংবিধানে নাগরিকত্বের বিধানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের জন্য ভারত একটি অনানুষ্ঠানিক ও
মাসব্যাপী অর্থনৈতিক অবর�োধ প্রয়োগ করেছিল। এর ফলে জ্বালানি সংকট দেখা দেয় এবং বছরের
ঁ ায়। সর্বাধিক সমাল�োচনায় অবর�োধটি
শুরুতে দুর্বল ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়ায় ত্রাণসামগ্রী প�ৌছ
একটি প্রভাবশালী বাজার এবং পরিকাঠাম�ো সংয�োগের উপর নির্ভ রতার বিপদগুল�োকে আরও
সুস্পষ্ট করে ত�োলে, যা নেপালের অভিজাতদের মধ্যে বিকল্প পন্থা বাড়ান�োর জন্য চীনের সাথে
সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়াসকে দৃঢ় করে।64 এটি দুই দেশকে একটি বিস্তৃত অতিক্রমণ এবং
পরিবহন চুক্তির দিকে নিয়ে যায় যা ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কার্যকর হয়েছিল। ভারতকে একটি
রাজনৈতিক সংকেত পাঠান�ো ছাড়াও, চুক্তিটি স্থলবেষ্টিত নেপালকে, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে, চীনের
বন্দরগুল�োতে প্রবেশাধিকার দিয়ে পণ্য ও বাণিজ্যের জন্য ভারতের উপর তার একমাত্র নির্ভ রতা
শেষ করতে সক্ষম করেছে।65 নেপাল থেকে আসা এবং যাওয়ার জন্য ভারতীয় বন্দরগুল�োর বিকল্প
হিসাবে চীনা প্রতিষ্ঠানগুল�োর অর্থনৈতিক কার্যকারিতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। চুক্তিটি সিসিপি
এবং নেপালি নেতাদের মধ্যে বৃ হত্তর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতারও সূচনা করেছে যা কমিউনিস্ট পার্টি অব
নেপাল-ইউনিফাইড মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট (সিপিএন-ইউএমএল)-এর মন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিনেতৃত্ব
দিয়েছে।
দুই দল রাজনৈতিক এবং আদর্শের বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করেছে। এর মধ্যে ২০১৬ সালে
ওলিএবং চীনের পিপলস পলিটিক্যাল কনসালট্যাটিভ কনফারেন্সের চেয়ারম্যান ইউ ঝেংশেং এর
মধ্যে মিটিংয়ের মত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক রয়েছে।66 সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ “শি জিনপিং চিন্তাধারার”
মত একটি সম্মেলন নিয়মিতভাবে সিপিএন-ইউএমএল দ্বারা সংগঠিত হয় এবং উচ্চ পদস্থ নেপালি
এবং চীনা নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করেন। সিসিপি নিয়মিত নেতাদের থেকে তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের
জন্য পুর�ো পর্যায়টি জুড়ে রাজনৈতিক দলের সদস্যদের পরিদর্শনের তহবিল প্রদান করে।67 ২০২১
সালের মে মাসে প্রধান নেপালি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠকে,
সিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগ দেশের রাজনৈতিক দলগুল�োর মাধ্যমে ক�োভিড-১৯
সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব দেয়।68
নেপালের ক্ষমতা কাঠাম�োতে মতাদর্শগতভাবে একতাবদ্ধ সমকক্ষ থাকার জন্য চীন স্পষ্টভাবে
উল্লেখয�োগ্য তাৎপর্য বহন করে এবং এর বর্ত মান রাষ্ট্রদূত হু ইয়াংকি দেশের দলীয় রাজনীতিতে
বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। সিপিএন-ইউএমএল এর মধ্যে ফাটল দেখা দিলে ২০২০ সালের প্রথম
দিকে, হাউ দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।69
বছরের শেষের দিকে, দলটি অবশেষে বিভক্ত হয়ে পড়লে, সিসিপির আন্তর্জাতিক বিভাগের সহ-
মন্ত্রী গু ইয়েজু-এ
 র নেতৃত্বে একটি দল রাষ্ট্রদূত বিদ্যা দেবী ভান্ডারী এবং সিপিএন-ইউএমএল
নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রদূতের প্রচেষ্টা ঠেকাতে রাজনৈতিক সংকট এবং পার্টির বিভাজনকে
বাধা দেয়।70
একাধিক ক্ষেত্রে নেপাল ও চীনের মধ্যে সহয�োগিতা বাড়ান�ো শুধু দুই দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুল�োর
মধ্যে আদর্শগত সম্পর্কে র ফসল নয়। এটি অবর�োধ-পরবর্তী সময়ে সম্পর্কে র জন্য জনসমর্থনের
বাস্তবতা এবং একটি কার্যকর উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে চীনের উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ
করে ২০১৭ সালে নেপাল বিআরআই-তে স্বাক্ষর করার পর। চীনের বৃদ্ধির গল্প এবং রাজনৈতিক
ও অর্থনৈতিক শাসনের একটি মডেল হিসেবে ভূমিকার জন্য ক্রমবর্ধমান প্রশংসা রয়েছে। সীমানা
ব্যবস্থাপনা, ফ�ৌজদারি বিষয়ে পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পর্যায়ে
সহয�োগিতা সহ আইনগত বিষয়ে দুটি দেশ বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
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এ সম্পর্কে র মধ্যে পরিকাঠাম�ো ব্যাপকভাবে প্রসঙ্গিক। এমনকি মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের মিলেনিয়াম
চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশনের (এমসিসি) সঙ্গে দেশের চুক্তির অনুম�োদন সংসদে সমস্যায় পড়লেও,71
নেপাল প�োখরা আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক বিমানবন্দর, একটি সীমান্তের অপটিক্যাল ফাইবার লিঙ্ক
এবং উচ্চ মারসিয়াংদি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মত�ো উচ্চতর প্রকল্পের জন্য চীনের সহায়তা চেয়েছে।
কেরুং-কাঠমান্ডু আন্তঃসীমান্ত রেলপথ প্রকল্পটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুল�োর মধ্যে একটি। এটি
সম্পন্ন হলে, চীনের সড়ক অন্তর্জালের মাধ্যমে বাকি বিশ্বের সঙ্গে নেপালের য�োগায�োগ সহজতর
হবে বলে আশা করা হচ্ছে। লাসায় নেপালের কনসাল জেনারেল হরি প্রসাদ বাশিয়াল ২০১৪ সালে
উল্লেখ করেছিলেন যে, “রেলওয়ে নেটওয়ার্কে র সম্প্রসারণ দুই দেশের মধ্যে (মানুষ থেকে মানুষে)
স্তরে সম্পর্ক গড়ে ত�োলার পাশাপাশি বাণিজ্য, ব্যবসা এবং পর্যটন বিকাশে সহায়তা করবে। চীনারা
অবগত করেছে যে তারা নেপালে রেল অন্তর্জালের সম্প্রসারণের জন্য আমাদের অনুর�োধ বিবেচনা
করছে।”72
বাংলাদেশের মত�ো, চীন নেপালে প্রযু ক্তি হস্তান্তরের সুবিধা দিয়েছে, সম্পদ সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান
সম্প্রসারণে উপলব্ধি ও বাস্তবতা তৈরি করেছে। য�ৌথ উদ্যোগের বৃদ্ধির প্রতীক হল হংশী শিবম
সিমেন্টস -এর মত�ো প্রকল্পের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা -একটি সিমেন্ট কারখানায় ৩৩৩.৬ মিলিয়ন
ডলারের সম্মিলিত বিনিয়োগ যার লক্ষ্য ১২০০০ টন সিমেন্ট উৎপাদন এবং ২০০০ নেপালি শ্রমিক
নিয়োগ করা।73গত এক দশকে বাণিজ্য সম্পর্ক গভীর হয়েছে, ২০১৯ সালের হিসাবে নেপালের
আমদানির মধ্যে চীনের ১৫.২ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ১১.১ শতাংশ ছিল।74
নেপালের সাথে সামরিক সম্পর্ক এবং নিরাপত্তা বিনিময় এই অঞ্চলে চীনের দুর্বলতম স্থানগুল�োর
মধ্যে রয়েছে। তবে ২০১৭ থেকে সাগরমাথা বন্ধুত্ব্বের বার্ষিক য�ৌথ সামরিক মহড়া সহ নতুন উদ্যোগ
ঘ�োষণা করা হয়েছে। য�ৌথ নির্দে শ ক�ৌশল চুক্তির আওতায় দুই দেশ সীমান্তে য�ৌথ টহলদারি
নিয়ে আল�োচনা করেছে।75 জিংয়ের ২০১৯ সফরের সময়, তারা নেপালে সীমান্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম
সরবরাহের বিষয়ে চিঠি আদানপ্রদানও করেছিল।76
ক�োভিড-১৯ অতিমারী চীনকে নেপালে হেল্থ সিল্ক র�োডের দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি
দিয়েছে। ২০২০ সালের মার্চে র মধ্যে, কাঠমান্ডু “ক�োভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে চীনা মডেল“-এ স্বাক্ষর
করেছিল এবং চীনা পরীক্ষা কিট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অতিমারী ম�োকাবিলার
সর্বোত্তম অনুশীলনে চীনের সাথে কাজ শুরু করেছিল।77 সাম্প্রতিক মাসগুল�োতে, চীন নেপালকে
অনুদান হিসাবে ১৫০০ অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াও সিন�োফার্ম ভ্যাকসিনের ১.৬ মিলিয়ন ড�োজ
প্রদান করেছে।78 নেপাল চিরাচরিত ওষু ধ প্রচারের জন্য চীনা অনুশীলনকরীদের সহ�োযগিতার
নিমিত্তে চিকিত্সক পাঠিয়ে কাজ করেছে।79 জিংয়ের ২০১৯ সফরের সময়, দুই দেশ নেপালে
আয়ুর্বেদিক ওষু ধ উৎপাদনের জন্য একটি প্রকল্প স্থাপনে সহয�োগিতা করতে সম্মত হয়েছিল।80
ঁ ান�োর ব্যাপারেও আগ্রহী। ২০১৮ সালে নেপালের সমাজ কল্যাণ
চীন জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে প�ৌছ
পরিষদ এবং চায়না এনজিও নেটওয়ার্ক ফর ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি
কাঠাম�ো চুক্তির আওতায় ত্রিশটি চীনা এনজিও নেপালে কাজ করছে। ২০১৭ থেকে, চীন শিক্ষক
নিয়োগের খরচ বহন করে স্কুলের জন্য মান্দারিন পাঠ্যক্রমগুল�ো আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
নেপালের প্রধান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় অন্যদের মধ্যে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট
প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।81 বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুয�োগ খু ঁজতে থাকা নেপালি শিক্ষার্থী দের জন্য ভারত চিরাচরিত পছন্দের গন্তব্য ছিল, কিন্তু আর্থিক সহায়তা এবং বৃত্তির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমানভাবে কারিগরি দক্ষতা এবং স্নাতক ডিগ্রির সন্ধানে চীন তাদের পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠেছে।82
উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ সালের এপ্রিলে, চীন নেপালে দক্ষ মানব সম্পদ উৎপাদনের সুবিধার্থে পাঁচ
বছরের জন্য ১৫০০ বৃত্তি ঘ�োষণা করেছিল।83 ২০১৯ সালে আনুমানিক ৬৪০০ নেপালি শিক্ষার্থী
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চীনে পড়াশুনা করে।84 এর ফলে নেপালি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রযু ক্তিবিদ এবং
বিশেষজ্ঞদের অবিচ্ছিন্ন অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যা সম্ভবত একটি প্রজন্মের জন্য নকশা স্থাপন করছে।85
মিডিয়ার সহয�োগিতা এবং বিষয়বস্তুর সমন্বয়ও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উভয় দেশের সাংবাদিকদের
দল নিয়মিত জ্ঞান ভাগ করে নেয়া এবং পরামর্শের জন্য একে অপরের সাথে দেখা করে থাকে।86
২০১৪ সালের দিকে, চীনা সাংবাদিকদের একটি দল নেপাল সফর করে এবং দেশের অন্যতম
বৃ হত্তম গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান কান্তিপুর গণমাধ্যম দলের প্রতিনিধিরা আল�োচনা করে। চায়না রেডিও
ইন্টারন্যাশনাল বিশেষ নেপালি প্রকল্প এবং চীনা ভাষার ক্লাস পরিচালনা করে।87
চীন প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের জন্য পরিদর্শন এবং পরামর্শ ব্যবহার করেছে, যেমনটা
দেখা গেছে চীনের ইনস্টিটিউট অব কনটেম্পোরারি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস (সিআইসিআইআর)
এর নেতৃত্বে ২০১৪ সালে বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইযের সফরের ঠিক আগে, যা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি চিন্তা ক্ষেত্র।88 ২০১৬ সালে, সিআইসিআইআর এর একটি প্রতিনিধি দল
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কামাল দহল, প্রাক্তন মাওবাদী গেরিলা নেতা সহ রাজনৈতিক নেতাদের
সাথে; সিপিএন-ইউএমএল চেয়ারপারসন এবং পূর্বতর প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা অলি; এবং
নেপালি কংগ্রেসের চেয়ারপারসন শের বাহাদুর দেউবা, যিনি এখন নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে
পঞ্চম মেয়াদের দায়িত্ব পালন করছেন, সে বছরের শেষের দিকে শি জিনপিংয়ের সফরের প্রস্তুতি
হিসেবে দেখা করেন।89 একটি বহুল পঠিত সংবাদপত্র সারাংশ হিসেবে তুলে ধরে, “চীন নেপালের
রাজনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক দলগুল�োর কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গুল�ো তার চিন্তা
ক্ষেত্রর’ মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করছে।”90
নেপালের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে সম্পর্ক উন্নয়নে চীন পরিবেশগত সহয�োগিতা এবং মানবিক
সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণ (এইচএডিআর) ব্যবহার করেছে। এরা ২০১৫ সালের এপ্রিল ভয়াবহ
ভূমিকম্পের ২ ঘন্টার মধ্যে একটি উদ্ধারকারী দল পাঠায়।91 এটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাগুল�ো
মূল্যায়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক এবং ভূমিকম্পবিদদের সাথে অনুসন্ধান করে।92 পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াং
ই একটি সরকারী সফরের সময় ভূমিকম্পে বাস্তুচ্যুত মানুষদের সাথে দেখা করে সংহতি প্রদর্শনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে।93 তহবিল এবং মানব সম্পদের বাইরে চীন পুনর্গঠনে সরাসরি
অংশগ্রহণ করেছে; উদাহরণস্বরূপ, কাঠমান্ডু র দরবার উচ্চ বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ যা সেপ্টেম্বর ২০২০
সালে হস্তান্তর করা হয়েছিল। দুই দেশ ২০১৮ সালে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল যার অধীনে
চীন নেপালকে এইচএডিআর সরঞ্জাম সরবরাহ করবে এবং ভূমিকম্প-পর্যবেক্ষণ প্রকল্প স্থাপনে
সহায়তা করবে।94

শ্রীলঙ্কা
২০১৩ সালে BRI শুরু হওয়ার আগে থেকেই শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের অর্থনৈতিক সক্রিয়তার
একটি প্রধান বিষয়। এটি ধীরে ধীরে সরাসরি বিনিয়োগ এবং রাষ্ট্র-সমর্থিত নীতি ঋণের মাধ্যমে
প্রসারিত হয়েছে।95 দেশটি চীনের “ঋণের-জাল কূটনীতি” সম্পর্কে ব্যাপক বিবরণে উল্লেখয�োগ্যভাবে
উঠে এসেছে, যেমন হাম্বানত�োতা বন্দর এবং কলম্বো প�োর্ট সিটি প্রকল্পের (যেটি সিএইচইসি প�োর্ট
সিটি নামেও পরিচিত) সাধারণ হেডলাইনে উঠে আসে। কলম্বো প�োর্ট সিটি শ্রীলঙ্কায় এখন পর্যন্ত
সবচেয়ে বড় বিদেশী বিনিয়োগ (১.৪ বিলিয়ন ডলার) এবং এটি সম্পন্ন হওয়ার পর ১০০,০০০ স্থায়ী
কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।96 কিন্তু চীনের সাথে শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক , প্রয়�োগিক মাধ্যম
এবং উদ্দেশ্যে এই বর্ণনার থেকে অনেক বেশি স্তরযু ক্ত এবং বৈচিত্রপূর্ণ।
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চীনের সাথে রাজাপাক্ষে পরিবারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত ব্যক্তিগতকৃত এবং উল্লেখয�োগ্যভাবে আবদ্ধ, যারা ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল, এবং ২০১৯ সাল থেকে আবারও
রয়েছে, যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী ভাই গ�োতাবায়া এবং মাহিন্দা। এই
পুর�ো সময়কালে, প্রকল্পগুল�োর কার্যকারিতা এবং অনুপযু ক্ততা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।97 কিন্তু
এর ক�োন�োটিই রাজনৈতিক এবং ক�ৌশলগত প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে ভেঙে
দেয়নি। শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারার জন্য, চীন একটি দরকারী বন্ধু ছিল—কিন্তু এটি
বিশেষত রাজাপাক্ষেদের ক্ষেত্রে সত্য ছিল, কারণ গৃহযু দ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনেকেই
তামিল ইলাম (LTTE)-এর সাথে তাদের স্বাধীনতা যু দ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য
তাদের দায়ী করতে চেয়েছিল এবং বিশেষ করে ২০০৮ সালে সংঘর্ষের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন মাহিন্দা
দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তখন।98 চীনের জন্য, দেশটি দক্ষিণ এশিয়ায়
তার উপস্থিতি সম্প্রসারণের জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছে; এটি অস্ট্রাইড সি লেনে
থাকা সম্ভাব্য ক�ৌশলগত সম্পদেরও প্রতিনিধিত্ব করে যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে চীনের শক্তি
সরবরাহ চলে।99
ঁ ায়নি। ২০১৫ সালে যখন তিক্ত প্রতিদন্দ্বিতায় মৈত্রিপাল
চীন তাই শুধু রাজাপাক্ষের কাছেই প�ৌছ
সিরিসেনা রাষ্ট্রপতি পদে মাহিন্দা রাজাপাক্ষেকে পরাজিত করেন, তখন চীন দ্রুত নতুন সরকারের
মন্ত্রীদের একটি প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানায়।100 যথাসময়ে, সিরিসেনার সরকার রাজাপাক্ষের
চীনের অর্থ সাহায্যের প্রকল্পগুল�ো অনুম�োদন করেছিল যা আগে সমাল�োচিত হয়েছিল এবং প্রাথমিকভাবে বিরতি দেয়া হয়েছিল।101 ২০১৭ সালে জিং কে দেওয়া এক বার্তায় সিরিসেনা বিআরআই
-কে সমর্থন করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে এটি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে র নতুন যু গের সূচনা
করবে।102 চীন জ�োর দিচ্ছে যে, কলম্বোতে সরকারের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য যাই হ�োক না কেন, সে
নিজেকে শ্রীলঙ্কার বন্ধু হিসেবে দেখে। অতি সম্প্রতি, এটি চীনা দূতাবাস সিসিপি-এর শতবর্ষ
উদযাপনের সময় একটি স্মারক অনুষ্ঠানে য�োগ দেওয়ার জন্য দল এবং নেতাদের পৃথকভাবে
নামকরণ এবং ধন্যবাদ জানান�োর ঘটনায় তা প্রতিফলিত হয়েছে।103
রাজাপাক্ষের ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে দেশে চীনের সক্রিয়তা সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে ২০২১ সালের মে মাসে সিএইচইসি বন্দর শহর অনুম�োদনকারী বিল পাস
করা। এটি বিলের ধারাগুল�ো দেশের সংবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং একটি জনপ্রিয় গণভ�োট
প্রয়�োজনে তা সুপ্রিম ক�োর্টে র নির্দেশের মাত্র কয়েক দিন পরে করা হয়েছিল।104 বিলটি পাস হওয়ার
পরপরই, মন্ত্রীরা বন্দর নগরীকে অতিরিক্ত সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া এবং প্রকল্পটির দেশে
বিনিয়োগের সুয�োগ তুলে ধরার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি প্রকাশ করে।105
ঋণদাতা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, নির্মাতা এবং অংশীদার হিসেবে চীনের গুরুত্ব আংশিকভাবে
শ্রীলঙ্কার নিজস্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্বারা পরিচালিত হয় যা ২০১৭ সালে একে নিম্ন-মধ্যম
আয়ের মর্যাদায় উন্নীত হতে সাহায্য করে, তথাপি দেশটিকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং
বিশ্বব্যাংকের অনেক ছাড়ের সহায়তার থেকে কার্যকরভাবে অয�োগ্য ঘ�োষণা করে।106 এই কারণে,
শ্রীলঙ্কা তার মূলধনের উৎসকে বৈচিত্র্যময় করতে বাধ্য হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বন্ড বাজারের দিকে
বেশ চালিত হয়েছে। চীনা ঋণের অংশ বৃদ্ধির সময়ে এখনও বহিরাগত ঋণের ১৫ শতাংশেরও
কম।107 কিন্তু গতিপথটি পরিষ্কার: ২০১৯ সালে, দ্বিপক্ষীয় ঋণের ম�োট ১.১ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে
৬৮৪ মিলিয়ন ডলার ছিল চীন থেকে। তুলনামূলকভাবে, জাপানের ঋণ ১৭৮ মিলিয়ন ডলার
এবং অনুদান ছিল ৯.৪ মিলিয়ন ডলার।108 ২০২০ সালে, ঋণ ৭২০ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে,
যেখানে চীনের ৩২৪ মিলিয়ন ডলার এবং জাপানের ১৬১ মিলিয়ন ডলার।109
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(সব্াস্থয্, আবাসন এবং িশক্ষা)

ওভারলয্ান্ড (েরলপথ বা রাস্তা)
সামুিদর্ক
পর্ধান েতেলর পাইপলাইন
পর্ধান বন্দর
জাতীয় রাজধানী
অনয্ শহর

80°E

ভারত মহাসাগর

কলেমব্া

শর্ীলঙ্কা

বেঙ্গাপসাগর

ঢাকা

বাংলােদশ

উরুমিক

রািশয় া

েনপাল

ভারত

িকংবদিন্ত

মালদব্ীপ

আরব সাগর

েগায়াদার

পািকস্ ত ান

তাসেকন্ট

কাজাখাস্ ত ান

0
500
1000 িকেলািমটার
TAJIKISTAN

0

উল্লিখিত দেশগুল�োতে চিনের প্রোজেক্ট

0

0

100 মাইল

10°N

েপােলাননারুয়া

িটর্নেকামািল

বেঙ্গাপসাগর

হামব্ানেতাতা

কাটারাগামা

ভা রত
ম হ া সা গর

BANGLADESH

80°E

গােল
মাতারা

চট্টগর্াম

100 িকেলািমটার

কয্ািন্ড

BHUTANমাত্তলা

কলেমব্া

50

50

শর্ীলঙ্কা
কুরুেনগালা
কাতুনােয়েক

েনােরােচালাই

জাফনা

0

0

90°E

বেঙ্গাপসাগর

পটুয়াখািল

মাদািরপুর েজলা

মায়ানমার

িসেলট
ঢাকা

100 মাইল

ভারত

50

50 100 িকেলািমটার

বাংলােদশ

ভূটান

ফিরদপুর

ভারত

কলকাতা

ভারত

েনপাল

বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে শ্রীলঙ্কাকে কেবল চীনের ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে তার ঋণ পরিচালনা
উন্নত করতে হবে।110 যাইহ�োক, আপাতত, অর্থ জ�োগাড়ের একটি দরকারী উৎস এবং মূলধন
সরবরাহকারী হিসাবে চীনের ভূমিকা ব্যাপকভাবে গ্রহণয�োগ্য। এর পেছনের কারণের একটি অংশ
হল চীন তার নিজের সাফল্যের গল্প যথেষ্ট প্রচার করেছে। শ্রীলঙ্কার অংশীদাররা লক্ষ্য করেন
যে দেশটিতে কীভাবে সফররত সরকারি কর্মচারীরা তার অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেখে বিশেষভাবে
প্রভাবিত হয়েছিল এবং এই বার্তাটি গ্রহণ করেছিল যে বিশেষত যদি চীন একটি উন্নয়নশীল দেশ
হিসেবে বহিরাগতদের দ্বারা “অপমানজনক শতাব্দী” এর নিজস্ব ইতিহাস সত্বেও এই সমৃদ্ধির সম্মান
অর্জন করতে পারে, তাই একটি উত্তর উপনিবেশিক দেশ হিসাবে শ্রীলঙ্কাও তেমনটি হতে পারে।111
উপরন্তু, জনপ্রিয়তার চিন্তাধারায়, চীনকে একটি ধারাবাহিক সহয�োগী হিসাবে দেখা হয় এবং শুধু
সুসময়েরই বন্ধু হিসাবে নয়। হাম্বানত�োতা বন্দরের মত�ো নেতিবাচক প্রচার সত্ত্বেও দেশে প্রকল্পের
উন্নয়ন অব্যাহত রাখার চীনের সিদ্ধান্ত এই অনুভূতিকে শক্তিশালী করেছে।112
রাজাপাক্ষেরা চিরকাল থাকবে না এই যু ক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির
ক�ৌশল স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, যা শ্রীলঙ্কায় সাধারণ জনগণের কাছে চীনের নাগালের দিকে নজর
রাখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।113 সাম্প্রতিক বছরগুল�োতে, এটি শ্রীলঙ্কা-চীন ফ্রেন্ডশিপ অ্যাস�োসিয়েশন এবং শ্রীলঙ্কা-চীন ইয়ুথ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাস�োসিয়েশনের মত�ো কর্মসূচিগুল�োর সমন্বয় এবং
আন্তঃজনতা সংগঠনগুল�োকে অর্থ জ�োগাড়ে সাহায্যের কাজ শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কা চীনা পর্যটকদের
কাছে ক্রমবর্ধমান হারে জনপ্রিয় যা ২০১৬ সালে সমস্ত বিদেশী পর্যটকের ১৩.২ শতাংশ নিয়ে শীর্ষে
ছিল, ২০১০ সালে ১.৮ শতাংশ থেকে অগ্রসর হয়ে যা ২০১৯ সালে ৮.৮ শতাংশে নেমে আসে।114
দুই দেশের সাধারণ মানুষ ব�ৌদ্ধ ঐতিহ্যকে পুঁজি করে, চীন শ্রীলঙ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ ব�ৌদ্ধ ধর্মীয়
নির্বাচনী এলাকায় প্রভাব ফেলেছে, ২০১৫ সালে শ্রীলঙ্কা-চীন ব�ৌদ্ধ মৈত্রী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে
এবং একটি ব�ৌদ্ধ টেলিভিশন স্টেশনকে অর্থের জ�োগান দিয়েছে।115
চীন শ্রীলঙ্কার সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং নীতি পেশাদারদের দেশে আমন্ত্রণ জানায় এবং শ্রীলঙ্কা-
চীন সাংবাদিক ফ�োরামের মত�ো প্রচারমাধ্যমের মাধ্যমে তাদের সাথে সমন্বয় করে।116 সিসিপি-এর
সাথে যু ক্ত বিদ্যাপীঠ এবং চিন্তন সংগঠনগুল�ো রাজাপাক্ষের কাছের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুল�োর সাথে
সম্পর্কযু ক্ত ।117 একজন স্থানীয় অংশীদার চীন সফরের আমন্ত্রণ বাড়ান�োর প্রয়াসের কথা তুলে
ধরেছেন, যেখানে শ্রীলঙ্কাবাসীদের এমন মাত্রায় প্রভাবিত করা হবে যাতে তারা উপস্থিত হতে রাজি
হয়।118
এই প্রচেষ্টা সাফল্যের সাথে জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর শুভ ইচ্ছা তৈরি করেছে, যা যু ক্তরাষ্ট্র এবং
ভারতের প্রতি আরও কঠ�োর।119 কিছু অংশীদার বলেছিলেন যে শ্রীলঙ্কায় বর্ত মান ধারণাটি হল
যে মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের মহামারী-সম্পর্কিত সহায়তা চীনের সাথে সম্পর্কে র সুয�োগ এবং গভীরতা
হ্রাস করার শর্তযু ক্ত-যা মার্কিন ভ্যাকসিন ব্যবহারের সুয�োগকে নীতি এবং ক�ৌশলগত ভিত্তি কম
আকর্ষণীয় করে ত�োলে, তা এর আবেদন জনস্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে যাই হ�োক না কেন।120 এই
সন্দেহটি অতিমারীর প্রতিক্রিয়ার বাইরেও বিস্তৃত, যার ফলে শ্রীলঙ্কা যু ক্তরাষ্ট্রের যেক�োন�ো ধরনের
সাহায্যের পিছনের উদ্দেশ্য বিষয়ে সতর্ক । এদিকে, চীন এই শূন্যতার সুয�োগ নিয়েছে কলম্বোর
অন্যান্য তাত্ক্ষণিক চাহিদা চিহ্নিত করে এবং ২০২০ সালের মার্চ মাসে দেশের বৈদেশিক সঞ্চয়ের
চাপ কমান�োর জন্য ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ, এরপরে ২০২১ সালের এপ্রিলে আরও ৫০ মিলিয়ন
ডলার প্রদান করে।121 দুই দেশ এই বছর ১.৫ বিলিয়ন ডলারের মুদ্রা বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর
করেছে।122 চীন টিকা এবং চিকিৎসা সহায়তা নিয়েও এগিয়ে গেছে: ২০২০ সালে পরীক্ষা কিট এবং
চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করার পর, এটি শ্রীলঙ্কায় সিন�োফার্ম ভ্যাকসিনের ১.১ মিলিয়ন ড�োজ
সরবরাহ করেছে।123
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দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্বলতাসমূহ উন্মোচন
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুল�ো যে বাধার মুখ�োমুখি হচ্ছে তা হল, গত দুই দশকে চীনা অর্থের দ্রুত
প্রবাহ এবং চীনা প্রভাবের দ্রুত বৃদ্ধি তিনটি সুস্পষ্ট পদ্ধতিগত দুর্বলতার পটভূমিতে এসেছে যা
হল�ো: এ অঞ্চলের দুর্বল প্রতিষ্ঠান, দুর্বল নাগরিক সমাজ এবং অভিজাতদের দখল ও দুর্নীতির উচ্চ
সম্ভাবনা।
অধ্যয়ন করা চারটি দেশের সবারই এই দুর্বলতার সবকয়টি নেই: কিছু কিছু শক্তিশালী দেশ আছে;
কিছু শক্তিশালী নাগরিক সমাজ আছে; কারও কারও কম “আটকয�োগ্য” অভিজাতগ�োষ্ঠী রয়েছে।
তারা ঠিক একই ভাবে দুর্বল নয়। কিন্তু সকলেরই এই দুর্বলতাগুল�োর মধ্যে অন্তত একটি রয়েছে, যা
তাদের জন্য বহিরাগত অর্থ এবং প্রভাবের দ্রুত প্রবাহের নেতিবাচক প্রভাবগুল�ো পরিচালনা এবং
হ্রাস করা কঠিন করে ত�োলে, ফলে তাদের নিজস্ব জাতীয় সমর্থনকারী দিকগুল�োতে চীনা শক্তিকে
চালিত করে যা ক�ৌশল, অগ্রাধিকার এবং উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যকে সমর্থন জ�োগায়।
যে উপাদানগুল�ো এই চারটি দেশের সক্ষমতা নির্ধারণ করে তার প্রত্যেকটি কিভাবে সাম্প্রতিক
ইতিহাসে দেশের নিজস্ব আপেক্ষিক ক্ষমতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিচালিত ও
কমবেশি স্বাধীন নাগরিক সমাজ গ�োষ্ঠীগুল�ো কীভাবে বিকশিত হয়েছে এবং আদ�ৌ হয়েছে কিনা—
এসব বিষয়ের সাথে জড়িত। একটি দুর্বলতার উপস্থিতি নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি বা
নাগরিক সমাজের স্বাধীনতার ইঙ্গিত বাহক নয়। চারটি দেশে এই সংস্থাগুল�ো এবং নাগরিক গ�োষ্ঠীর
চীনা শক্তির আকার নিরূপণ ও পরিচালনা করার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে ভিন্ন।
এই কারণেই, উদাহরণস্বরূপ, বন্দী বা বন্দী করা যায় এমন অভিজাতদের সমস্যা বাংলাদেশের
তুলনায় শ্রীলঙ্কায় বেশি প্রাসঙ্গিক, অন্যদিকে নেপালের নাগরিক সমাজ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চীনের
প্রভাব নিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। মালদ্বীপে, ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তনের
সাথে অভিজাতদের দখলের ঝুঁকি উল্লেখয�োগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে; ২০২৩ বা ২০২৪ সালে আবার
ক্ষমতা বদলে গেলে এটি পরিবর্তন হতে পারে। তবু ও, ক্ষমতায় যে কেউই থাকুক না কেন, মালদ্বীপে
অভিজাত রাজনীতির কাঠাম�ো এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি তার সমস্ত অভিজাত শ্রেণীকে শ্রীলঙ্কার
তুলনায় বহিক্ষেত্র বন্দী করার জন্য কম প্রবণ করে ত�োলে। যেহেতু এই অঞ্চলে চীনের ভূমিকা
ক্রমাগত বাড়তে থাকবে—কখনও ভাল�োর জন্য, কখনও খারাপের জন্য—তাই দক্ষিণ এশিয়ার
অংশীদারদের একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের ব্যবস্থাগুল�ো দমন করার এবং
দুর্বলতাগুল�ো দূর করার প্রয়াস করা গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা
ভঙ্গুর বা দুর্বল প্রদেশের প্রতিষ্ঠানগুল�োর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে সেসব যেগুল�ো নিয়ম অনুসরণ ও
যথাযথ বিনিয়�োগে কঠ�োর তদারকির ক্ষেত্রে দুর্বল; দুর্বল নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন; আইন প্রয়োগের
অসম ক্ষমতাযু ক্ত বা দুর্বল দুর্নীতির�োধী ব্যবস্থাসম্পন্ন; এবং নির্বাহী বা আইনগত সিদ্ধান্তের যথাযথ
বিচারিক পর্যাল�োচনা পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগ খু ব দুর্বল।
বাংলাদেশ, মালদ্বীপ এবং নেপালে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুল�ো অসুরক্ষিত রয়েছে যা অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায়
শক্তিশালী। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে শক্তিশালী বিষয় হল�ো প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থা এবং লক্ষ্যযু ক্ত
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িফগার 4:

অসুরক্ষা
দিক্ষণ এিশয়া
ফিগার
4. আনপ্যাকড:
অসুরক্ষা আনপ্যাকড:
দক্ষিণ এশিয়া

অসুরক্ষা 1

অসুরক্ষা 2

অসুরক্ষা 3

সরকােরর স্থািয়ত্ব
• সংিবধােনর পূণর্তাপ্রািপ্ত
• শাসেনর স্থািয়ত্ব
• অবাধ ও সুষ্ঠু িনবর্াচন

মুক্ত গণমাধ্যম
• েসন্সরিশপ
• গণমাধ্যেম বহুত্ববাদ
• িমিডয়ার মািলকানায় স্বচ্ছতা

অভ্যন্তরীণ দুনর্ীিত

সিমিতর, সমােবশ, িবেক্ষাভ, বক্তৃতার
স্বাধীনতা
• ক্ষমতাবানেক প্রশ্ন করার স্বাধীনতা
• প্রিতবােদর স্বাধীনতা

ৈবেদিশক হস্তেক্ষপ
• রাজৈনিতক ক্ষমতাশালী/পক্ষগুেলার
• আইনসভার
• িবচারসভার
• শাসন পিরচালনার উপাদানগুেলার
• িনরাপত্তা সংক্রান্ত যন্ত্রপািত/সশস্ত্র বািহনী
• নাগিরক সমাজ/গণমাধ্যেমর
• িশল্প সংস্থা/েবসরকাির সংস্থার
• অন্যান্য েস্টকেহাল্ডারেদর
• িবেদশী প্রভাব সম্পেকর্ তেথ্যর
অ্যােক্সসেযাগ্যতা

খুব দুবর্ল রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠান

সংেশাধন এবং ভারসাম্য রক্ষা
• প্রশ্ন, তদন্ত এবং তদারিক
আমলাতািন্ত্রক ক্ষমতা
• রাজৈনিতক চাপ েথেক স্বাধীনতা
• প্রযুিক্তগত নীিত প্রণয়েনর দক্ষতা
আইন প্রেয়াগ ব্যবস্থার সক্ষমতা
• আইন প্রেয়াগ ব্যবস্থার স্বাধীনতা
• জিটল অপরাধ েমাকািবলায় আইন
• জিটল অপরাধ প্রেয়ােগর প্রিশক্ষণ
পদ্ধিতর আইন েমেন চলা
সবর্ জনীনভােব েকনাকাটার
েক্ষেত্র স্বচ্ছতা

দুবর্ল নাগিরক সমাজ

নাগিরক সমাজ সংগঠন ও অন্যান্য
েস্টকেহাল্ডারেদর ক্ষমতা
• আইেনর েক্ষেত্র সুসঙ্গত পিরেবশ
• সাংগঠিনক ক্ষমতা
• আিথর্ক সম্ভবপরতা
• পক্ষসমথর্ন
• েসবার সংস্থান
• েসক্টরাল অবকাঠােমা
• জনসমেক্ষ ধারণা
ইন্টারেনেট স্বাধীনতা
• অ্যােক্সেস বাধা
• িবষয়বস্তুেত সীমাবদ্ধতা
• ব্যবহােরর অিধকােরর লঙ্ঘন

দখলেযাগ্য েদশ ও ব্যবস্থা

িবেদশী প্রভােবর অধীেন অিভজাত
দুনর্ীিত
• রাজৈনিতক েশ্রণী/আইনসভা/িবচার
িবভাগ/আমলাতেন্ত্রর
• িমিডয়ার
• িশেল্পর
• নাগিরক সমােজর প্রধান/কমর্ীেদর
• সম্প্রদায়/ধমর্ীয়/উপজাতীয় েনতােদর
• িবেদশী প্রভােব দুনর্ীিত সম্পেকর্
তথ্যপ্রািপ্ত
ৈবেদিশক হস্তেক্ষেপর অধীেন েক্রািন
পুিঁ জবাদ
• ৈবেদিশক হস্তেক্ষেপর কারেণ িশল্পেক্ষেত্র
অৈনিতক সুিবধা
• িবেদশী প্রভােবর কারেণ অেযৗিক্তক
সুিবধা সম্পেকর্ তেথ্যর অ্যােক্সসেযাগ্যতা
অ্যাকােডিমক/গেবষণা পিরেবেশর
স্বাধীনতা
• স্কুল/িবশ্বিবদ্যালেয়র
• গেবষণা প্রিতষ্ঠান/িচন্তাশীল ব্যিক্তর
স্বাধীনতা

উৎস: লেখকের বিবরণ।

উৎস: েলখেকর িববরণ।
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িফগার 5

ফিগার
5. অসু
রক্ষিতিনিরেখ
থাকার নিরিখে
ফ�োকাস
অসুরিক্ষত
থাকার
েফাকাস
েদশ দেশ

অসুরিক্ষত 1

স্বল্প ঝঁু িক

মাঝাির ঝঁু িক

উচ্চ ঝঁু িক

ঠু নেকা রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠান
শ্রীলঙ্কা

অসুরিক্ষত 2

স্বল্প ঝঁু িক

মাঝাির ঝঁু িক

বাংলােদশ
েনপাল
মালদ্বীপ

উচ্চ ঝঁু িক

দুবর্ল নাগিরক সমাজ
েনপাল
শ্রীলঙ্কা

অসুরিক্ষত 3

স্বল্প ঝঁু িক

মাঝাির ঝঁু িক

বাংলােদশ
মালদ্বীপ

উচ্চ ঝঁু িক

দখলেযাগ্য েদশ ও ব্যবস্থা
বাংলােদশ

েনপাল
মালদ্বীপ

শ্রীলঙ্কা

েসাসর্: লেখকের
েলখেকরব্যাখ্যা।
ব্যাখ্যা।
স�োর্স:

দেশগুল�োর মধ্যে সক্ষম প্রতিষ্ঠান। ঠিক পিছনেই রয়েছে বাংলাদেশ, প্রতিষ্ঠানে ভঙ্গুরতার যথেষ্ট
ইঙ্গিত সত্ত্বেও। তবু ও দুজনেই তাদের পরিচালনার পথে বাধার সম্মুখীন হয় যা বহিরাগত চাপকে
কাটান�ো কঠিন করে ত�োলে। এর মধ্যে রয়েছে চীনা সক্রিয়তা থেকে রক্ষার ব্যাপারটিও। দীর্ঘদিনের
প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে নেপাল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যা রাজতন্ত্র-পরবর্তী গণতন্ত্রায়নের চরম
প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূ ত। অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ভুগছে মালদ্বীপ।
গণতন্ত্র ও শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর রাজনৈতিক চাপ
রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পরে বিশেষ করে সেখানে, যেখানে ক্ষমতাসীন
রাজনৈতিক দলের শক্তিশালী নেতা বা জাতীয় আইনসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। এটি
এমন একটি আইনের মাধ্যমে চাপ প্রয়�োগ করার সুয�োগ করে দেয় যা স্বল্প সংখ্যক অভিজাতদের
উপকার করে বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। এই ধরনের
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িফগার 6

ফিগার
6. অসু
রক্ষিত
সারে দেশ—খু
দুর্বল রাষ্ট্রীয়
প্রতিষ্ঠান
অসুরিক্ষত
থাকা
অনুথাকা
সােরঅনু
েদশ—খু
ব দুবর্লব রাষ্ট্রীয়
প্রিতষ্ঠান

অসুরিক্ষত 1

সংিবধােনর পূণর্তাপ্রািপ্ত

খুব দুবর্ল রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠান
শ্রীলঙ্কা

উচ্চ ঝঁু িক
পদ্ধিতর আইন েমেন চলা

শাসেনর স্থািয়ত্ব

মাঝাির ঝঁু িক

েনপাল
বাংলােদশ

স্বল্প ঝঁু িক
আইন প্রেয়াগ জিটল অপরাধ
প্রেয়ােগর প্রিশক্ষণ

অভ্যন্তরীণ দুনর্ীিত

আইন প্রেয়াগ - স্বাধীনতা

প্রশ্ন, তদন্ত এবং তদারিক

আমলাতািন্ত্রক ক্ষমতা —
রাজৈনিতক চাপ

েসাসর্: েলখেকর ব্যাখ্যা।

স�োর্স: লেখকের ব্যাখ্যা।

দুর্বলতার ফলে দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক এবং আইন-প্রয়োগকারী ব্যবস্থায় অদক্ষতা, সেইসাথে
স্বচ্ছতা এবং পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থতা দেখা যায়।
বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে যেখানে দুই পরিবারের মধ্যে ক্ষমতা
আবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মান জানাতে সাম্প্রতিক
একটি অনুষ্ঠানে তার কন্যা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে গণতন্ত্রের
বিকাশের জন্য কার্যকর বির�োধী দলের প্রয়োজন।124 যাইহ�োক বাংলাদেশে এর প্রতিফলন খু ব কমই
দেখা যায় যেখানে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার বর্ত মানে তার টানা তৃতীয় মেয়াদে রয়েছে,
বির�োধী দল বিভ্রান্তিতে রয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বির�োধী নেতাকে দুর্নীতির জন্য দ�োষী সাব্যস্ত
করা হয়েছে।125 যদিও আপাতত অতিমারীর প্রভাব থেকে অর্থনীতি রক্ষা পেয়েছে, এবং দেশটি
সম্প্রতি ভারত ছাড়া এই অঞ্চলের একমাত্র দেশ হয়ে প্রতিবেশীকে ঋণ বাড়িয়ে সাহায্য করার জন্য
তার অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে উজ্জ্বল করেছে।126
এর অর্থ বাংলাদেশে শাসনের স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু কিনা তা নিয়ে
প্রশ্ন ওঠা প্রধানমন্ত্রীকে প্রক্রিয়াটির পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য করে এবং একটি শক্তিশালী বাইরের
শক্তির হস্তক্ষেপের নিকট দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ত�োলে।127 ২০২৩ সালে পরবর্তী নির্বাচনের সময়ও
একই অভিয�োগ উঠতে পারে।128
নেপাল, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক নির্বাচনগুল�োতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে,
যা বাংলাদেশের মত�ো নয়। এর মধ্যে রয়েছে ২০১৮ সালে মালদ্বীপে আবদুল্লাহ ইয়ামিন থেকে
ইব্রাহিম ম�োহাম্মাদ স�োলিহ, ২০১৮ সালে নেপালে শের বাহাদুর দেউবা থেকে কে.পি. শর্মা ওলিএবং
তারপর ২০২১ সালে আবার দেউবা, এবং ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কার মৈত্রিপালা সিরিসেনা থেকে
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গ�োটাবায়া রাজাপাক্ষে। এটি গণতান্ত্রিক শাসনে একটি নির্দিষ্ট স্তরের স্থিতিশীলতার পরামর্শ দেয়।
কিন্তু এই দেশগুল�ো এখনও বাইরের চাপের নিকট ঝুঁকিপূর্ণ কারণ তাদের সরকার তাদের নিজস্ব
সুবিধা এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ম�োকাবেলায় সাংবিধানিক সংশ�োধন করেছে বা চেষ্টা করেছে।
এটি শ্রীলঙ্কায় সবচেয়ে উল্লেখয�োগ্য যেখানে চীন অত্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং রাজাপাক্ষে পরিবার
রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য দীর্ঘদিনের লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল সেখানে, যা এটি দীর্ঘ সময় ধরে অসাধারণভাবে শক্তিশালী উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে।129 ২০১০ সালে মাহিন্দা রাজাপাক্ষে প্রবর্তিত সংবিধানের
অষ্টাদশ সংশ�োধনীর মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। এটি স্বতন্ত্র কমিশনে রাষ্ট্রপতি নিয়োগের
বিষয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব এবং সাংবিধানিক তত্ত্বাবধানের জন্য দুই মেয়াদের সীমা সরিয়ে দেয়,
যেখানে এমন নিয়োগের জন্য একটি সাংবিধানিক কাউন্সিলের পরিবর্তে বৃ হত্তর নির্বাহী নিয়ন্ত্রণের
অধীনে একটি সংসদীয় কাউন্সিল থাকবে। এই সংশ�োধনটি পরবর্তীতে ২০১৫ সালে তৎকালীন
রাষ্ট্রপতি মৈত্রিপালা সিরিসেনার সময়ে বাতিল করা হয়েছিল। যাইহ�োক, এটি বর্ত মান রাজাপাক্ষে
সরকার বিংশতম সংশ�োধনীর মাধ্যমে বাতিল করে দিয়েছে, যা বাতিলকৃত অষ্টাদশ সংশ�োধনী
থেকে অনেকগুল�ো ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এই কাজগুল�োকে অবৈধ করে ত�োলে,
এমনকি ম�ৌলিক অধিকারের আবেদনের ভিত্তিতেও। এটি সংবিধানের পরিপক্কতা এবং রাজাপাক্ষে
পরিবারকে যে অমিত ক্ষমতা দেয় সে সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করে।130
মালদ্বীপ এবং নেপালেও একইভাবে সাংবিধানিক বিধানগুল�ো প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। মালদ্বীপ ২০০৭
সালে বর্ত মান সংবিধানের অধীনে গণতান্ত্রিক হয়েছিল এবং ক্ষমতাসীন মালদ্বীপীয় গণতান্ত্রিক
দলের শক্তিশালী নেতারা দেশটিকে রাষ্ট্রপতি থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য বিধান
পরিবর্তন করতে বলেছিলেন। রাষ্ট্রপতি স�োলিহকে অবশ্য অন্যরকম মনে করা হয়।131 নেপালে
নতুন সংবিধান ২০১৫ সালে রাজতন্ত্র-পরবর্তী দুটি জাতীয় সংবিধান সমাবেশ এবং বছরের
পর বছর রাজনৈতিক আল�োচনার পর কার্যকর হয়েছিল যা মাধেসিস, যারা দক্ষিণ তেরাইয়ে
বসবাসকারী ভারতীয় বংশের মানুষ—এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠীদের মধ্যে বিক্ষোভ এবং
সংশ�োধনের দাবির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।132 বিষয়গুল�োকে আর�ো জটিল করে ত�োলে সিপিএন-
ইউএমএল এর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, যারা ২০১৮ সাল থেকে ক্ষমতায় ছিল যার মধ্যে
ছিলেন যথাক্রমে কে.পি. ওলিএবং পুষ্প কামাল দহাল । ২০২১ সালের জুলাই মাসে ক্ষমতাচ্যুত না
হওয়া পর্যন্ত, সংসদে আস্থা ভ�োট হারান�োর পরও ওলিপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন,
কারণ বির�োধী দলগুল�ো জ�োট সরকারের জন্য সংখ্যা সংয�োজন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।133
আমলাতান্ত্রিক দক্ষতা এবং দুর্নীতি
নির্বাচনী এবং বিশেষ করে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সমঝ�োতার সম্ভাবনা এই শ্রেণীর একমাত্র দুর্বলতা
নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদিও শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ উন্নত প্রতিষ্ঠানের সাথে ভালভাবে কাজ করে,
প্রশ্নবিদ্ধ অনুশীলন এবং চাপ তাদের আমলাতন্ত্রকে অকার্যকর করে তুলতে পারে। শ্রীলঙ্কায় ২০১৫
সালে ক্ষমতা গ্রহণকারী সিরিসেনা সরকার আগের সিদ্ধান্তগুল�ো পর্যাল�োচনা করার পর রাজাপাক্ষে
সরকারের সন্দেহজনক পদক্ষেপগুল�ো প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে শুরু করে। এর মধ্যে রয়েছে চীনের
অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পে অপ্রশংসিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দুর্নীতির অভিয�োগের তদন্ত।134 কর্মকর্তারা চীনা পর্যটক সহ বিদেশীদের একটি অন্যায় সুবিধা প্রদানের পদ্ধতিগুল�ো উপেক্ষা করেছেন
বলে মনে করা হয়েছে, যার ফলে রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে।135 সিরিসেনা সরকার তার পূর্বসূরী দ্বারা
পরিচালিত চীনের অর্থ সাহায্যের প্রকল্পগুল�োর একটি নিরীক্ষাও শুরু করেছিল-এর মধ্যে ছিল
হাম্বানত�োতা বন্দর, হাম্বানত�োতা তেল ট্যাঙ্ক কমপ্লেক্স, সূরিয়াওয়েওয়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং
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মাত্তলা রাজাপাক্ষে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-তাদের বাণিজ্যিক কার্যকারিতা অথবা তারা ব্যক্তি
এবং/অথবা স্বার্থ গ�োষ্ঠীর পক্ষে উপয�োগী চুক্তি ছিল কিনা যাচাই করার জন্য। এর একটি যথার্থ
উদাহরণ যা দেখায়136 রাজ্যের পদ্ধতিগত দুর্বলতাগুল�ো কীভাবে চীনা প্রভাবের দুর্বল রূপগুল�ো
প্রতির�োধ করা কঠিন করে তুলতে পারে; একটি দেশের জন্য ইতিবাচক দিকগুল�োতে চীনা শক্তিকে
চালিত করা ত�ো পরের কথা।
শ্রীলঙ্কায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অব্যবস্থাপনার অভিয�োগ উঠেছে যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
হয়েছে। অংশীদাররা বিশ্বাস করেন যে রাজনীতিবিদ এবং সরকারী দপ্তরের মধ্যে জ�োটবদ্ধতার
উদাহরণ প্রকট, যার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি এবং তহবিলের অব্যবস্থাপনা ঘটে। শ্রীলঙ্কায় বিভিন্ন সরকারি
দপ্তরে অব্যবস্থাপনার অভিয�োগ উঠেছে যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।137 এই অভিয�োগগুল�োর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হল কলম্বো প�োর্ট সিটি নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ক�োম্পানি সিএইচিসি,
যার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বদলির মাধ্যমে মাহিন্দা রাজাপাক্ষের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ১০ মিলিয়ন
ডলারের বেশি অর্থ দেওয়ার অভিয�োগ ছিল।138 যাইহ�োক, রাজাপাক্ষে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের
বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিয�োগ সিরিসেনার বছরগুল�োতে অগ্রগতি করতে ব্যর্থ হয় এবং
শেষ পর্যন্ত ভুলে যায়। কিছু ক্ষেত্রে, গ�োটাবায়া রাজাপাক্ষের মত�ো, ক্ষমতায় ফিরে আসা দুর্নীতির
অভিয�োগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতার সমসাময়িক ছিল।139
রাজনৈতিক চাপ সরকারী বিভাগগুল�োকে তাদের কার্যক্রমগুল�োকে আরও অস্বচ্ছ করে ত�োলার
ক্ষেত্রে ধাবিত করে, যার মধ্যে রয়েছে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ না করা, যা ফলাফলস্বরুপ তাদের কম দক্ষ করে ত�োলে।140 পরিবেশগত উদ্বেগ, যা শ্রীলঙ্কার মত�ো একটি দ্বীপ জাতির
জন্য সমাল�োচনামূলক বলে বিবেচিত হয়েছিল, সেগুল�ো উপেক্ষা করা হয়েছিল -তাই পর্যাল�োচনা
সংস্থাগুল�ো কর্মী বা বাজেটের দিক থেকে শক্তিশালী হতে পারলেও, তখন তারা তাদের দায়িত্বগুল�ো
এমনভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয় যা জনসাধারণের সম্মান এবং বিশ্বাসয�োগ্যতা অর্জন করতে
পারে। কলম্বো প�োর্ট সিটির জন্য ২০১১ সালের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপকূলীয়
ক্ষয় এবং মাছ ধরার শিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকল্পের জন্য যে ভূমি
পুনরুদ্ধার করা হয়েছে তা কী কাজে ব্যবহার করা হবে সে বিষয়েও ক�োন�ো স্পষ্টতা ছিল না।141
প্রকৃতপক্ষে, প্রকল্পের মূল চুক্তিতে, ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা চীনকে ক্ষতিপূরণ
দেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিল, এর উল্টোটি নয়।142 দক্ষিণবর্তী , বাহ্যিক বৃ ত্তাকার এবং কলম্বো-
কাতুনায়েক ম�োটর রাস্তাগুল�োর ক্ষেত্রে বন্যা সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছিল কিন্তু তা পরে উপেক্ষা
করা হয়।143
মালদ্বীপে ক্ষমতা হস্তান্তর পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃ ক ঘর�োয়া দুর্নীতির অভিয�োগকে আল�োচনায়
এনেছে। ঋণ পুনর্গঠনের জন্য চীনের সঙ্গে তার আল�োচনায় অর্থমন্ত্রী ইব্রাহিম আমির আগের
সরকারের বিরুদ্ধে চুক্তির দাম বেশি রাখার জন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে ঘু ষ গ্রহণ করার অভিয�োগ
করেন।144 স�োলিহ বলেছিলেন যে সরকারের বিভিন্ন স্তরে পরিচালিত আত্মসাৎ ও দুর্নীতির কারণে.
“রাষ্ট্রীয় তহবিল কয়েক বিলিয়ন রুফিয়া নষ্ট করেছে।”145 এটি প্রধান চীন-মালদ্বীপ মৈত্রী বন্ধনে
প্রতিফলিত হয়, যা পরিবেশগত অবক্ষয় এবং সামুদ্রিক জীবনের হুমকি সম্পর্কে একাধিক প্রশ্নের
সম্মুখীন হয়েছে।146 সেতুটি সম্পন্ন হওয়ার পরেও, চীনা সাব -চুক্তিকারকদের অবৈধভাবে বালি
উত্তোলন করতে দেখা গেছে, এবং দাবি করা হয় এটি নির্মাণ চুক্তির অধীনে অনুম�োদিত, যা
থেকে ব�োঝা যায় যে রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা সরকারকে তার যথাযথ তদারকি, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োগের
কার্য সম্পাদন করতে অক্ষম করেছে—এটি রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা কীভাবে চীনা সক্রিয়তার অনুৎপাদনশীল রূপগুল�োকে কার্যসক্ষম করে তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ।147 আরেকটি বহুল প্রচারিত চুক্তি,
ইয়ামিনের বছরগুল�োতে স্বাক্ষরিত মালদ্বীপ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ), যার শর্ত গুল�ো নতুন
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সরকারের বিশ্বাস মতে উপকারী না হওয়ার মধ্যেই পড়েছে।148 চীন এর শাসন-সংক্রান্ত রূপরেখার
অভাব এবং মালদ্বীপের সীমিত ক্ষমতার পাশাপাশি পর্যবেক্ষণের প্রতি স্বল্প গুরুত্ব, দুর্নীতিবাজদের
কার্যকলাপ নজর থেকে সরে যেতে সাহায্য করেছে বলে মনে হয়।149
আর�ো বিস্তৃতভাবে, বেসামরিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং দক্ষতার অভাব মালদ্বীপে চীনা
ঋণকে সক্ষম করে তুলেছে, যা আর�ো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের দ্বারা
ভিন্নভাবে দেখান�ো হত�ো। অংশীদাররা যু ক্তি দিয়েছিলেন যে চীনা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুল�ো অন্য যে
সব ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ঋণ বিতরণ করেছে তা থেকে কেবল গতিতে নয় বরং আর্থিক চুক্তিসমূহের জটিল পটভূমির যত্ন নেওয়ার প্রস্তাবের ক্ষেত্রের থেকে আলাদা। এর ফলে ইয়ামিন বছরগুল�োতে
একটি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা হয়েছিল যেখানে চীনা প্রতিষ্ঠান মালদ্বীপের ব্যক্তি বা ক�োম্পানিকে
মালদ্বীপ রাজ্যের সার্বভ�ৌম গ্যারান্টি দ্বারা সমর্থিত ঋণ প্রদান করেছিল। ক্ষমতায় আসার পর,
স�োলিহ সরকার স্বীকার করে যে এই ধরনের ঋণের ম�োট পরিমাণ তারা জানে না।150 কেন্দ্রীয়
ব্যাংক সার্বভ�ৌম গ্যারান্টির সম্ভাব্য পরিমাণ হিসেবে ৯০০ মিলিয়ন ডলার জানিয়েছে, যা সরকারের
সরাসরি চীনের প্রতি ঋণের চেয়ে ৩০০ মিলিয়ন ডলার বেশি। এটি চীনা অংশীদারদের সাথে
কাজ করা একটি সুসংযু ক্ত ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সংযু ক্তির পরামর্শ দেয়।151 ২০২০ সালে এক্সপ�োর্ট -
ইমপ�োর্ট ব্যাংক অব চায়না (চায়না এক্সিমব্যাংক) সরকারকে ১২৫ মিলিয়ন ডলার ঋণের কিছু
অংশ পরিশ�োধ করতে বলেছিল যখন আহমেদ সিয়াম তার নেওয়া ব্যক্তিগত ঋণ পরিশ�োধ করতে
ব্যর্থ হয়। সিয়াম, ইয়ামিনের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মিত্র এবং তার রাষ্ট্রপতির সময় আইনসভার সদস্য -
অবশেষে ঋণ পরিশ�োধ করেছেন বলে জানা গেছে।152 কঠ�োর অধ্যাবসায় এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া
সহ একটি শক্তিশালী অবস্থায় এই ধরণের ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুল�ো অন্য তিনটি দেশের তুলনায় তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, কিন্তু
অংশীদাররা চীনা-সমর্থিত প্রকল্প অনুম�োদনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে সমস্যা
তুলে ধরেন। কিছু হিসাবের মতে, এই ধরনের প্রকল্পগুল�োর প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাণিজ্যিক এবং/
অথবা আর্থিকভাবে অয�োগ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়েছে কারণ রাষ্ট্রীয়
প্রতিষ্ঠানগুল�ো সুবিধা পেতে চাওয়া রাজনৈতিকভাবে সংযু ক্ত ব্যক্তিদের চাপ প্রতির�োধ করতে অক্ষম
ছিল।153
২০১২ সালে, বিশ্বব্যাংক পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প থেকে সরে আসে কারণ প্রকল্পে দুর্নীতির তদন্তের
অনুর�োধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুল�ো শ�োনেনি।154 বর্ত মানে সরকার এবং চীনের এক্সিম ব্যাংকের
অর্থায়নে নির্মিত এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে তুলে ধরার অন্যতম প্রধান প্রকল্প হিসেবে
বিবেচিত। সংশ্লিষ্ট মূল্যের বিষয়ে ক�োনও পদ্ধতিগত পর্যাল�োচনা বা উত্তর পাওয়া যায়নি। চীনের
এসওই সিন�োহাইড্রো কর্পোরেশন প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২০১৪ সালে ৬৮০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি
জয় এও দেখায় যে কীভাবে দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুল�ো সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। এটি বিশ্বব্যাংক
কর্তৃ ক সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নিলাম জিতে নেয়।155 যে ক�োম্পানিগুল�ো হারিয়ে গেছে তারা
বলেছে যে তারা সরকারকে সিন�োহাইড্রো নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানিয়েছিল, যা কর্তৃ পক্ষ অস্বীকার
করেছে। স্থানীয় সংবাদপত্র জানিয়েছে যে একজন প্রাক্তন য�োগায�োগ মন্ত্রী চীনা সংস্থার সাথে কাজ
করছিলেন এবং চুক্তিটি জেতার জন্য তদবির করেছিলেন। সিন�োহাইড্রোর বাংলাদেশের একটি
পরিকাঠাম�ো প্রকল্প নিয়ে বিতর্কে র মধ্যে পড়া এই প্রথম নয়—এটি এর আগে ঢাকা-চট্টগ্রাম রাজপথ
সম্প্রসারণ প্রকল্পে কাজ করেছিল এবং দুই বছর ধরে তা আটকে রাখার জন্য একে দায়ী করা
হয়েছিল।156 একই ধরনের ক্ষেত্রে, স্থানীয় সংঘে য�োগদানের পর ২০১৯ সালে মিরসরাই অর্থনৈতিক
অঞ্চলে সিএইচইসি কে একটি চুক্তি দেওয়া হয়েছিল।157 বাংলাদেশ সরকার মাত্র এক বছর আগে
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এটিকে কাল�ো তালিকাভুক্ত করেছে, যা একে প্রযু ক্তিগতভাবে নতুন প্রকল্পে কাজ করতে বাধা দেয়,
কারণ এটি কর্মকর্তাদের ঘু ষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল�ো।158
আমলাতান্ত্রিক নজরদারি, বিনিয়োগ তদারকি এবং চুক্তি পর্যাল�োচনার আর�ো কার্যকর প্রক্রিয়া এই
প্রকল্পগুল�োর প্রথম পর্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারত, অন্তত চীনা এবং বাংলাদেশী অংশীদারদের
আরও স্বচ্ছ হতে এবং পদ্ধতির শক্তিশালী নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করত। সমস্যাটি চারটি দেশ
জুড়েই রয়েছে, অংশীদাররা জানিয়েছেন যে চীনা ঋণ একটি অনির্দিষ্ট প্রত্যাশা নিয়ে আসে যে
ক�োনও প্রস্তাবসম্বলিত পত্র প্রক্রিয়াশীল হবে না অথবা চীনা ঠিকাদারের পক্ষে প্রস্তাবসম্বলিত পত্রের
ব্যবস্থা করা হবে। অর্থ মন্ত্রনালয়ের ২০১৫ সালের একটি প্রতিবেদনে এই সমস্যাটি চিহ্নিত করা
হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে যে এই অনুশীলনটি দেশের আনুষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং চুক্তি আইনের
বিরুদ্ধে গেছে। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এগুল�ো প্রয়োগ করতে পারে। বাণিজ্যমন্ত্রী এমনকি এসইজেড-এ চীনা বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা বলার সময় চীনের পছন্দের ঠিকাদারদের সঙ্গে কাজ
করার অভ্যাসের কথা স্বীকার করেছেন।159
মালদ্বীপে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ম�োহাম্মদ নাশিদ একই রকম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং য�োগ করেছেন
যে অন্যান্য দেশকে প্রকল্প প্রদান করার প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হওয়া উচিত ছিল -“ প্রস্তাবসম্বলিত
পত্র প্রক্রিয়া এখানে হয়, পুরস্কার (চুক্তি) মেলে, পর্যবেক্ষণ হয় এবং শ্রম ও এখান থেকে আসতে
পারে।”160 “মালদ্বীপীয়কে কিনুন এবং ভাড়া করুন” নীতিগুল�ো কার্যকর করার জন্য দেশটির এই
মুহুর্তে র তুলনায় অনেক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে। প্রকৃতপক্ষে, পূর্ববর্তী সরকারের
অধীনে, প্রতিয�োগিতামূলক নিলামকে ছাপিয়ে যেতে আইন সংশ�োধন করা হয়েছিল।161 এবং ২০১৫
সালে, আইনসভার একটি তাড়াহুড়ো করে ডাকা অধিবেশনে সংবিধান সংশ�োধন করা হয়েছিল
যেখানে জমির বিদেশী মালিকানা অনুম�োদিত হয় যা চীনা প্রকল্পগুল�োকে উপকৃত করে বলে মনে
করা হয়।162
শ্রীলঙ্কায় আগের রাজাপাক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তার কাজ থেকে শুরু করে স্টেডিয়াম পর্যন্ত
একাধিক চীনের অর্থে তৈরি প্রকল্পের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বাধীন প্রস্তাবসম্বলিত পত্রের প্রক্রিয়াকে
পরিত্যাগ করার অভিয�োগ ছিল।163 ক্ষমতায় আসার পর সিরিসেনা সরকার চীনের ক�োম্পানিসহ
বেশ কয়েকটি ক�োম্পানির সঙ্গে তেলের চুক্তি বাতিল করে দেয়, কারণ আইন এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়নি।164 সবচেয়ে গুরুতর অভিয�োগগুল�ো
সিএইচইসি প�োর্ট সিটির জন্য ছিল। আইনপ্রণেতারা অভিয�োগ করেছেন যে এই প্রকল্পের
জন্য সিএইচইসি এর সাথে চুক্তি গ�োপনীয় ছিল এবং রাজাপাক্ষে সরকার এমনকি সংসদ বা
বির�োধীদলীয় নেতার সাথেও এ বিষয়ে অবগত করতে অস্বীকার করেছিল।165 প্রকল্পের ক্ষেত্রটি
কারণ ছাড়াই বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করে ২০০ হেক্টর থেকে বাড়িয়ে ২৬৯ হেক্টর করা হয়েছিল।166
সুতরাং, চীনের সাথে দ্রুত বর্ধনশীল সম্পর্ক রাজ্যের সীমিত আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতাকে প্রসারিত
করেছে। এর ফলে ইচ্ছাকৃত আন্তঃসংয�োগ প্রক্রিয়া যা প্রতিয�োগিতামূলক স্বার্থের ভারসাম্য বজায়
রাখে এবং চীনের সাথে সম্পর্কে র সমস্ত দিকের হিসাব রক্ষা করে পরিচালনা করা আরও কঠিন হয়ে
ওঠে।
নেপালে, রাজ্য চীনা পর্যবেক্ষকদের উন্নয়ন সম্পর্কিত সরকারি মন্ত্রণালয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে
উপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়েছে যাতে তারা চীনের অর্থ সংস্থানে পরিচালিত প্রকল্পগুল�োর উপর
নজর রাখতে পারে, যাতে জাতীয় কর্মকর্তাদের থেকে বিদেশী কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণের সাব-
কন্ট্রাক্টের বিষয় হওয়া উচিত।167 প�োখারায় একটি বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর
করার আগে অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃ পক্ষের কর্মকর্তারা দেখতে পান যে চীন এক্সিম ব্যাঙ্ক
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নেপালের সমস্ত বিমানবন্দর থেকে রাজস্ব একটি য�ৌথ অ্যাকাউন্টে রাখা হবে তা জামানৎ হিসাবে
দাবি করেছিল।168 একটি পৃথক উদাহরণে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিমান সংস্থাটি অলাভজনক
এবং কর্মক্ষম সমস্যার কারণে চীন থেকে কেনা বিমানগুল�ো বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল।169
পরবর্তীতে জানা যায় যে নেপালের প্রয়োজনের উপযু ক্ততা সরকারী তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার
আগেই বিমানটিকে বহরে নিয়ে আসা হয়েছিল।170 অন্যান্য ক্ষেত্রে, স্থানীয় কর্মকর্তাদের একটি
সড়ক প্রকল্পে চীনা ঠিকাদার এবং স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে হয়েছিল নিয়োগকর্তা
শ্রমিকদের আইনি ন্যূনতম মজুরি প্রদান না করার অভিয�োগের প্রেক্ষিতে, যা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে
কার্যকর হত�ো।171 একইভাবে, স্কুল পাঠ্যক্রম নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা অন্ধকারে
পরেছিল যখন সারা দেশের স্কুলগুল�ো স্কুল এবং চীন সরকারের মধ্যে সরাসরি চুক্তির অংশ হিসেবে
মান্দারিন ক্লাস বাধ্যতামূলক করেছিল।172
আইন প্রয়োগকারী
দুর্বল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রবাহিত দুর্বলতাগুল�ো আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। একাধিক
নির্দে শনায় চীনের সাথে সক্রিয়তা বিস্তারের সাথে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুল�োকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির
ম�োকাবিলা করতে হবে এবং তাদের পরিচালন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে।
ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্টের ২০২০ রুল অব ল ইনডেক্স অনুযায়ী, চারটি দেশই এই মুহূর্তে র
রাজনৈতিক শাসন দ্বারা নামমাত্র স্বাধীন আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার উপর উল্লেখয�োগ্য প্রভাব
অনুভব করে। ০ থেকে ১ এর মাত্রায় ১ হল সর্বনিম্ন রাজনৈতিকীকৃত ফ�ৌজদারি বিচার ব্যবস্থার
প্রতি নির্দে শ এবং ০ সবচেয়ে বেশি—বাংলাদেশের নম্বর সর্বনিম্ন ০.২৬, এবং শ্রীলঙ্কা ০.৪৯ নম্বর
নিয়ে সর্বোচ্চ। নেপালের নম্বর ০.৮০।173 এর পরে, যখন চীন চাপ দেয়, তখন রাজনীতিবিদ বা
সরকার রাষ্ট্রীয় সংস্থার কাছে তার অনুর�োধ বা দাবিগুল�ো প্রেরণ করে। এবং এটি কীভাবে বিদেশে
দেখান�ো হবে তা ক্রমবর্ধমানভাবে সংবেদনশীল হয়ে ওঠায় চীন বিদেশে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার
সম্পদের উপর দাবি করা শুরু করেছে।
উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে, ১২২ জন চীনা নাগরিককে নেপালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল�ো এবং
স্থানীয় কর্তৃ পক্ষ তাদের বিরুদ্ধে অভিয�োগ দায়ের করতে ব্যর্থ হওয়ায় চীনে ফেরত পাঠান�ো হয়েছিল।
নেপালি এবং চীনা কর্তৃ পক্ষ কার্যক্রমের প্রকৃতি সম্পর্কে একে অপরের বির�োধিতা করে, নেপালের
দাবি ছিল যে তারা চীনা কর্তৃ পক্ষের তথ্য দিয়ে একা কাজ করেছিল, অন্যদিকে বেজিং দাবি
করেছিল যে এটি একটি য�ৌথ অভিযান।174 অংশীদারদের মতে, ২০০৮ সালের অলিম্পিকের আগে
নেপালের পুলিশকে চীন অনুর�োধ শুরু করায় তিব্বতপন্থী প্রতিবাদীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল।175
এই উচ্চতর স্তরের সতর্ক তা শি এর ২০১৯ সফরের সময় কেবল সরকারের উদ্যোগের কারণে নয়
বরং বেজিংয়ের অনুর�োধের কারণেও ফিরে এসেছে।176
বাংলাদেশে পুলিশ এবং অন্যান্য আইন-শঙ্খ
ৃ লা রক্ষাকারী বাহিনীর রাজনৈতিক প্রভাবের খবর নতুন
নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুল�ো সেদিনের রাজনৈতিক বির�োধিতা এবং সরকারবির�োধী কর্মকাণ্ডের অভিয�োগে গ্রেপ্তার হওয়া নাগরিকদের কীভাবে পুলিশকে ব্যবহার করা হয়েছে তার
উদাহরণ তুলে ধরেছে।177 চীনা সত্তা দ্বারা অর্থায়িত বা নির্মিত প্রকল্পগুল�োতে পুলিশের পদক্ষেপের
ঘটনাগুল�ো অংশীদারদের সাথে কথ�োপকথনে উঠে আসে, যা খু ব কমই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।178
কমপক্ষে একটি প্রকল্পে -চট্টগ্রামে একটি বাংলাদেশী এবং একটি চীনা ক�োম্পানির য�ৌথ উদ্যোগের
অংশ হিসেবে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে যা বছরের পর বছর ধরে অশান্ত অবস্থা চলেছে।
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প্রকল্প নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালিয়ে ২০১৬ সালে পুলিশ
চার জনকে হত্যা করেছিল।179 ২০২১ সালের এপ্রিলে চীনা উপ -ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা
পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে একই প্রকল্পের সাথে জড়িত পাঁচজন নিহত হন।180
শেষ কথা
চারটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রদর্শন করে। তবে
উভয়ই অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগত ঘাটতির ফলে বাধাগ্রস্ত হয় যা তাদের বিদেশী হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে
সংবেদনশীল করে ত�োলে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠান এবং
প্রশাসনিক যন্ত্রপাতির উপর চাপ যা তাদের ভূমিকা পালন করতে বাধা দেয়। বাংলাদেশে, দুর্নীতি
এবং অভিজাতদের হস্তক্ষেপ বিনিয়োগের তদারকি এবং চুক্তি পর্যাল�োচনার পদ্ধতি দুর্বল করে
দিয়েছে, ফলত চীনা অংশীদারদের সাথে অ-স্বচ্ছ চুক্তি হয়ে থাকে। শ্রীলঙ্কায়, অনুরূপ হস্তক্ষেপ
অভিজাত শ্রেণীকে সাহায্য করেছে, এর ফলে অদক্ষতা, ব্যয় বৃদ্ধি এবং তহবিলের অব্যবস্থাপনা
দেখা দিয়েছে।
নেপাল এবং মালদ্বীপ ঘাটতিপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে যা তাদের অসুরক্ষিত করে
তুলেছে। নেপাল এখনও তার ব্যবস্থাগুল�োকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এটি
অন্যান্য কারণ যেমন চীনকে অংশীদার হিসেবে শাসকের পছন্দ—চীনা প্রভাবের প্রতি বিশেষভাবে
সংবেদনশীল করে তুলেছে। একাধিক ক্ষেত্রে চীনের সাথে ত্বরান্বিত সক্রিয়তার মুখ�োমুখি হয়ে এটি
পদ্ধতির নিয়ম নির্ধারণ থেকে শুরু করে তদারকি প্রক্রিয়া এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজেকে
প্রসারিত আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার মধ্যে প্রকাশ করেছে। ২০০৭ সালে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা
গ্রহণ করা মালদ্বীপের জন্য বাধাগুল�ো সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং দক্ষতার সাথে যু ক্ত।
এটি শর্তাবলীর অধীনে গৃহীত ঋণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখয�োগ্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যা পর্যাপ্ত
চেক এবং অর্থ সহ যে ক�োনও ব্যবস্থায় বিপদ সংকেত দেখাবে। তবে, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের
জর্জরিত থাকা সমস্যাগুল�োর বিপরীতে, এগুল�ো এমন অপ্রতুল নয় এবং প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক
সদিচ্ছার মাধ্যমে সংশ�োধন করা যায়। নেপাল এবং মালদ্বীপের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলা
এবং বছরের পর বছর ধরে সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতায় বিনিয়োগ করা দরকার। যতদিন না এটি
সম্ভব হবে চীনা অনুপ্রবেশের পরিমাণ প্রায়ই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতায় ঢাকা পড়ে গিয়ে, এই দক্ষতার
অভাবের ঘটনাগুল�ো বিদ্যমান থাকবে ।

বহিরাগত চাপের নিয়ন্ত্রণ হিসাবে নাগরিক সমাজের স্বাধীনতা
একটি সু-কার্যকরী রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রীয় কর্মের উপর একটি স্বাধীন
নিয়ন্ত্রণ দিয়ে থাকে। অধ্যয়ন করা চারটি দেশে জনসাধারণের ব্যয়ে চীনা প্রভাব বিস্তার করা
হলে শক্তিশালী সুশীল সমাজের একে পর্যবেক্ষণ ও সংহত করতে সক্ষম হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত
নাগরিক কর্মকর্তা এবং গ�োষ্ঠীগুল�ো চীনা কর্মকর্তাদের দ্বারা বা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অনিয়মের কথা বলে এবং ঘটনাগুল�ো প্রতিবেদন করে থাকে। নেপাল
এবং শ্রীলঙ্কা এই শ্রেণীতে ভালভাবে এগিয়েছে, যদিও বিভিন্ন কারণে মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশ
উল্লেখয�োগ্য দুর্বলতা প্রদর্শন করে। চারটি দেশে এটি আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে কারণ নীতিগত
ব্যবস্থাগুল�োর মাধ্যমে সরকারগুল�ো নাগরিক বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্যভাবে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা
করেছে।
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িফগার 7

ফিগার
7. অসু
রক্ষিতঅনু
থাকার
সারে উল্লিখিত
দেশগুলি—দু
র্বল নাগরিক
সমাজ
অসু
রিক্ষত
থাকার
সােরঅনু
উিল্লিখত
েদশগুিল—দু
বর্ল নাগিরক
সমাজ

সংবাদ মাধ্যেমর েসন্সরিশপ

অসুরিক্ষত 2

উচ্চ ঝঁু িক

দুবর্ল নাগিরক সমাজ
শ্রীলঙ্কা

CSOs–পক্ষসমথর্ন

েনপাল

গণমাধ্যেম বহুত্ববাদ

মাঝাির ঝঁু িক

স্বল্প ঝঁু িক

বাংলােদশ
CSOs—
আিথর্ক কাযর্কািরতা

প্রিতবােদর স্বাধীনতা

CSOs—
প্রািতষ্ঠািনক ক্ষমতা

CSOs—
আইিন এনভায়রনেমন্ট

েসাসর্: েলখেকর ব্যাখ্যা।

স�োর্স: লেখকের ব্যাখ্যা।

এ চারটি দেশের সরকার, দুর্বল বা শক্তিশালী যাই হ�োক, নাগরিক সমাজের চীন বা চীনা কার্যকলাপের সমাল�োচনা করার ক্ষমতাকে দুইভাবে সীমিত করার প্রবণতা রয়েছে। ক�োনও একটি সরকারের
সাথে বেজিংয়ের সম্পর্ক দৃঢ় হলে সেই দেশটি সমাল�োচনা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে। বিকল্পভাবে,
নাগরিক সমাজ নিজেই নমনীয় এবং সরকারী প্রভাবের অধীন হতে পারে, যা রাষ্ট্রীয় চাপে তার
বার্তা পরিবর্তন করে। প্রায়শই দেখা না গেলেও, যেখানে নাগরিক সমাজ শক্তিশালী সেখানে
রাষ্ট্র চীনের সমাল�োচনায় কঠ�োর চাপ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, নেপালে এটি ঘটেছে। বিপরীতভাবে,
বাংলাদেশে, যেখানে একটি দুর্বল নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কম, এখানে
নাগরিক সংগঠনগুল�োর চীনের সাথে যু ক্ত কার্যক্রমের সমাল�োচনা কমিয়ে আনার অনুর�োধ মেনে
চলার সম্ভাবনা বেশি কারণ তারা চাপে পড়ে বা প্রল�োভনের ঝুঁকিতে থাকে।
নেপালে নাগরিক সমাজের জন্য চ্যালেঞ্জ
চারটি দেশের মধ্যে নেপাল সম্ভবত রাষ্ট্রের এবং চীনা কার্যক্রমের স্বাধীন তত্ত্বাবধান প্রদানে গণমাধ্যমের সক্ষমতার দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী। রিপ�োর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) প্রেস
ফ্রিডম ইনডেক্স অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুল�োতে দেশে গণমাধ্যমের অবস্থার সামান্য উন্নতি
হয়েছে।181 সাংবাদিকদের ভয় দেখান�ো বা পুনর্বিবেচনাকারী প্রকাশনার শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকারি
বিজ্ঞাপন আটকে রাখার মত�ো সমস্যা বিদ্যমান। তবে, গণমাধ্যম বৈচিত্র্যময় এবং প্রাণবন্ত। এটি
চীনের সাথে সম্পর্কে র বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে, যার মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ ক্ষেত্রে সরকার বা চীনের নাম
ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। গণমাধ্যমের উভয় দিক থেকেই চাপ ম�োকাবিলা করতে হয় কিন্তু এটি এসব
ম�োকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে। তবে, সরকার বিভিন্ন আইন বিবেচনা করছে যা
এই নিমিত্তে উদ্বেগজনক, যার মধ্যে রয়েছে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার
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তত্ত্বাবধান করে থাকে, তাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন একটি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার পরিকল্পনা।182
একটি দ্বিতীয় আইন সরকারকে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং রেডিও স্টেশনের উপর আর�ো নিয়ন্ত্রণের
অনুমতি দেবে।183 সাইবার ক্রাইম বির�োধী জাতীয় লেনদেন আইন সাংবাদিকদের আটক করার
জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।184
নেপালের সংবাদপত্রগুল�োও চীনা ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। তাদের সমাল�োচনামূলক
সম্পাদকীয় লাইনে যখন একটি সংবাদপত্র চীনে কর�োনাভাইরাস মহামারীর উৎস সম্পর্কে
গ�োপনীয়তা নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল তখন চীনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং চীনা দূতাবাস
সম্পাদকের কঠ�োর সমাল�োচনা করে।185 তিব্বত এর ব্যাপারে রিপ�োর্ট করা গণমাধ্যমের ওপর চীনের
সবচেয়ে বেশি চাপ ছিল। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় সংবাদ সংস্থা রাষ্ট্রীয় সমাচার সমিতি
চীনের অর্থ সরবরাহে পরিচালিত প্রকল্প, তিব্বতি শরণার্থী ইস্যুর আন্তর্জাতিক দিক বা দালাই
লামার প্রতিবেদন করে না। এটি চীনের চাপের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ হয়েছে: সংস্থাটি ২০১৯ সালে
দালাই লামাকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছিল, তখন চীনা দূতাবাস এটির সমাল�োচনা করেছিল।
য�োগায�োগ মন্ত্রী তখন নিশ্চিত করেন যে তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যেন তদন্তের নির্দে শ দেওয়া হয়,
“আমাদের প্রতিবেশীদের উদ্বেগের প্রতি আমাদের সংবেদনশীল হওয়া উচিত।”186
তবু ও, এই রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও, ২০১২ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে বেসরকারি
গণমাধ্যম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক তিব্বতীয় সমস্যাগুল�োকে পর্যাপ্ত স্থান দেয়। যেক�োন�ো উচ্চ
পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সফরের আগে তিব্বতীয় সমস্যাগুল�ো বেসরকারি গণমাধ্যমে বেশি রিপ�োর্ট
করা হত।187 যাইহ�োক, সাংবাদিকরা বলছেন যে তিব্বতীয় বিষয়গুল�োর নিবন্ধগুল�োর জন্য সম্পাদকদের কাছ থেকে অনুম�োদন পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে পরেছে, এমনকি বেসরকারি গণমাধ্যমের
ক্ষেত্রেও।188 একজন জ্যেষ্ঠ্য সাংবাদিকের মতে, সরকারি কর্মকর্তারা চীন-সম্পর্কিত প্রতিবেদনের
বিষয়ে মন্তব্য করে এমন সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া জানাতে লজ্জা পান।189
নেপালের নাগরিক সংগঠনগুল�ো তিব্বতীয় ব্যাপারে এই বাধাগুল�ো জানিয়ে থাকে: ২০০৮ সালের
বেজিং অলিম্পিকের পর থেকে সমস্ত নাগরিক সমাজের সংগঠনের জন্য শরণার্থী বিষয়ে জড়িত
থাকার জায়গাটি অনেকটা সঙ্কুচিত হয়েছে। কর্তৃ পক্ষের নির্দেশে এবং চীনের অনুর�োধে, পুলিশ দ্বারা
গ্রেপ্তার হওয়ার ঝুঁকি নাগরিক কর্মী সম্প্রদায়কে যেক�োন�ো ধরণের প্রকাশ থেকে বিরত রেখেছে। কেউ
কেউ বলছেন এটি দালাই লামার জন্মদিন উদযাপনের মত�ো বড় ঘটনা থেকে শুরু করে তিব্বতের
সাথে সংহতির অপেক্ষাকৃত ছ�োটখাট অভিব্যক্তি, এমনকি তিব্বতী চরিত্রের প�োশাক পরা সহ সকল
ক্ষেত্রেই প্রয�োজ্য। কারণগুল�োর সাথে প্রতিবাদ বা সংহতির অভিব্যক্তিগুল�ো দ্রুত মিলিত হয়।190
জিংয়ের ২০১৯ সফরের আগে কঠ�োর ব্যবস্থাস্বরুপ বেশসংখ্যক গ্রেপ্তার হয়েছিল, যা তার সফরের
সময় জনসাধারণের আক্রোশ র�োধ করার জন্য গ�োপন রাখা হয়।191 একই বছর, সমাজবাদী দল
কর্তৃ ক লাটভিয়ায় তিব্বতের একটি সম্মেলনে য�োগ দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত
করা হয়েছিল। তার সঙ্গী, জাতীয় জনতা দল নেপালের আরেক আইনপ্রণেতা অবশ্য শাস্তিমূলক
ব্যবস্থা থেকে রক্ষা পান।192
তিব্বতী শরণার্থীদের নেপালি পাসপ�োর্ট দেয়া হয় না এবং পরিচয় প্রমাণ হিসেবে চলাচল
অনুম�োদনের উপর নির্ভ র করতে হয়, এটি ইস্যু করা সাম্প্রতিক বছরগুল�োতে প্রায় বন্ধ হয়ে
গেছে, কার্যকরভাবে তাদের অবস্থানে সীমাবদ্ধ। কমিউনিটি আয়োজকরা বলছেন, নেপালে কাজ
করা কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ সরকারি সংস্থাগুল�ো তিব্বতিদের সঙ্গে কাজ করে এমন নাগরিক
সংগঠনের সঙ্গে কাজ করতে রাজি নয়। এর মধ্যে রয়েছে নতুন নাগরিক সংস্থা নিবন্ধিত হওয়ার
ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বাধা এবং বিদ্যমান সংগঠনগুল�োর পরিচালনার স্বাধীনতা।193 সাম্প্রতিক
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মাসগুল�োতে, উদাহরণস্বরূপ, কমিউনিটি আয়োজকরা তিব্বতি শরণার্থীদের জন্য ক�োভিড-১৯
টিকার ব্যবস্থা করা কঠিন বলে মনে করেন, কারণ তাদের অধিকাংশই নথিভুক্ত নয়।
বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর চাপ
বাংলাদেশ স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জের মুখ�োমুখি, কারণ অন্য তিনটি দেশের তুলনায় চীনা চাপের প্রকৃতি
সেখানে ভিন্ন এবং চীনা দূতাবাস একটি স্বতন্ত্র ক�ৌশল গ্রহণ করেছে। চীনা প্রকল্পগুল�োর সাথে
সংশ্লিষ্ট বিষয়গুল�োর বিষয়ে নিয়মিতভাবে রিপ�োর্ট করার জন্য গণমাধ্যম অনেকটা স্বাধীন হয়েছে,
যার মধ্যে রয়েছে প্রস্তাবসম্বলিত পত্রের অনুপযু ক্ততা এবং চীনা প্রতিষ্ঠানগুল�োর বিরুদ্ধে প্রকল্পের
জন্য তদবির করা বা তাদের সাহায্যকারী স্থানীয় অংশীদারদের বিরুদ্ধে অভিয�োগ। একই সময়ে,
অংশীদাররা বলছেন যে কর্মকর্তারা পর্যায়ক্রমে চীনের নেতৃত্বাধীন উদ্যোগের সমাল�োচনা করতে খু ব
কঠ�োর না হওয়ার জন্য অনুর�োধ এবং অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ দিয়ে থাকেন, ও সেই সময়ে তারা তার
ভাবমূর্তির জন্য ইতিবাচক হবে এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করার পরামর্শ দেন।194
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চীনের উদ্যোগ এবং জনগণের সচেতনতা বা মতামতের মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃত।
চারটির মধ্যে এটিতে চীনের সহায়তায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পরিকাঠাম�ো প্রকল্প তৈরি হচ্ছে।
সামরিক হার্ড ওয়্যার কেনার উপর ভিত্তি করে চীনের সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তা সম্পর্ক রয়েছে। তা সত্বেও, চীন খু ব কমই জনসাধারণের চিন্তাধারায় উপস্থিত। এটি
ম�োকাবেলা করার জন্য, চীনা দূতাবাস সম্পাদকীয় এবং লেখনীর সমাল�োচনার মাধ্যমে জ�োর করার
চেষ্টা না করে গণমাধ্যমকে প্রচারের অগ্রাধিকার দেয়। এর লক্ষ্য মূলত বার্তাটিকে রুপায়ন করা,
এটিকে নিবৃত্ত করা নয়। সাংবাদিকদের ঘন ঘন প্রদান করা বৃত্তি চীনে এক বছর পর্যন্ত কাটান�োর
অনুমতি দেয়। এতে জড়িত কিছু সাংবাদিককে চীনা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যম দ্বারা নিয়োগ
করা হয়েছে। দূতাবাস স্থানীয় সংবাদপত্রের সাথে অংশীদারিত্ব করে বাংলাদেশে বিআরআই অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করে। দূতসহ দূতাবাসের কর্মকর্তারা নিয়মিত
এই সংবাদপত্রগুল�োর অফিসে যান এবং তাদের কর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বিনিময় করেন।195 চীনা
দূতাবাস বিআরআই -এর সমাল�োচনার চেয়ে তিব্বত এর বিষয়ে বেশি সংবেদনশীল। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালে, এটি ঢাকা শিল্প সম্মেলন একটি প্রদর্শনীতে যেখানে আত্মহত্যা করা তিব্বতি
বিক্ষোভকারীদের লেখা চিঠি ছিল তার আপত্তি করেছিল। নেপালের নাগরিক সংগঠনগুল�োর
বিরুদ্ধে দৃশ্যমান তিব্বতীয় সমস্যা সম্পর্কিত চাপের প্রতিধ্বনিতে আয়োজকদের শেষ পর্যন্ত শিল্পটিকে
ঢেকে রাখতে হয়েছিল।196
অংশীদাররা যু ক্তি দেন যে বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা চীন সম্পর্কে
রিপ�োর্ট করা থেকে নয় বরং চীনের সাথে সরকারের সহয�োগিতা খারাপ আল�োকে দেখান�ো থেকে
উদ্ভূ ত হয়। গণমাধ্যমের মালিকানা অস্বচ্ছ এবং ঘনিষ্ঠ ব্যবসা বা রাজনৈতিক সংয�োগেযু ক্ত কিছু
পরিবারের সাথে থাকে। আর্থিক বিবৃতি কদাচিৎ প্রকাশ করা হয়, এবং মিডিয়া মালিকদের বা
তাদের অন্যান্য ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্পর্কে খু ব কমই সরকারি তথ্য আছে।197 দুর্বল গণমাধ্যমের
স্বাধীনতা বাংলাদেশে একটি পদ্ধতিগত দুর্বলতা এবং এটি আরও গভীর হচ্ছে। আরএসএফ সমাল�োচনামূলক সাংবাদিকদের ভয় দেখান�ো এবং আটকে রাখার নিয়মিত ঘটনাগুল�ো লক্ষ্য করে।198
পুলিশকে পর�োয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করার অনুমতি দেয় এমন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনলাইন
মাধ্যমে সরকারের সমাল�োচনা করার অভিয�োগে গণমাধ্যম কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে ব্যাপকভাবে
ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ব্যঙ্গচিত্রকর, চিত্র সাংবাদিক এবং প্রতিবেদকদের কাছে প্রসারিত হয়েছে।199
মিডিয়ার দুর্বলতা স্ব-বিবাচনের আকারেও দেখা যেতে পারে: উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা
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বলছেন, যখন চীন-অর্থায়িত প্রকল্পগুল�োতে শ্রমের সমস্যার কারণে পর্যায়ক্রমে অশান্তির ঘটনা
ঘটে, তখন তা সম্ভবত আইন এবং সরকার থেকে অনানুষ্ঠানিক নির্দে শনা ম�োতাবেক তাদের
কাগজপত্রের বহির্ভু ত রাখতে ব্যবহৃত হত। ইউএসএআইডি-র ২০১৯ সিভিল স�োসাইটি অর্গানাইজেশন সাসটেইনেবিলিটি ইনডেক্স (সিএসওএসআই) এই সমস্যাগুল�োকে লক্ষ্য করে এবং বলেছে
যে বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের স্থান সঙ্কুচিত হওয়ার কারণগুল�ো স্ব-বিবাচন, ভয় দেখান�ো এবং
বিক্ষোভকে শক্তভাবে দমন করা হতে পারে।200
মালদ্বীপে পুনরুদ্ধার করা নব্য গণমাধ্যম
মালদ্বীপে গণমাধ্যমের পরিস্থিতি সাম্প্রতিক বছরগুল�োতে উন্নতির দৃঢ় লক্ষণ দেখিয়েছে, দেশটি বিশ্ব
প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ক্রমাগত তার নম্বর উন্নত করছে।201 সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার
জন্য রাষ্ট্রপতি স�োলিহর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে এটি একটি কঠ�োর মানহানি আইনের
প্রত্যাহারের জন্য অনেক ঋণী। ২০১৬ সালে পাস হওয়া আইনটি অপবাদে অভিযু ক্ত সাংবাদিকদের
জন্য জেল এবং ম�োটা জরিমানার হুমকি দেয়।202 প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল্লাহ ইয়ামিনের শাসনব্যবস্থা গণমাধ্যমের প্রতি বিরূপ মন�োভাবের জন্য পরিচিত ছিল, যার কারণে প্রায়শই তাদের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী প্রচার করা বন্ধ করে দেয়া হত�ো। সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার নিয়মিতভাবে
ঘটত�ো; উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালে সুপ্রিম ক�োর্ট এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে অচলাবস্থা প্রচার করার
সময় ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সাংবাদিকরা পুলিশের হাতে আটকদের মধ্যে ছিলেন।203 ২০১৭ সালে
যখন একজন জনপ্রিয় ব্লগারকে ছুরির আঘাতে হত্যা করা হয়, তখন তার পরিবার বলেছিল যে
“শাসকগ�োষ্ঠীর সমাল�োচনা করার সাহস করে অথবা যে সমাজের অবস্থা সম্পর্কে মত প্রকাশ করে
এমন যে ক�োনও কার�োর জন্য মালদ্বীপ একটি বিপজ্জনক জায়গা।”204
অতি সাম্প্রতিককালে, চীন-সংক্রান্ত সমস্যা বা বিবাচনের বিষয়ে বিব্রতকর প্রতিবেদনের উদাহরণ
কমই রয়েছে। স�োলিহর অধীনে সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে চীনের অর্থ সাহায্যের প্রকল্প এবং
চুক্তি প্রদানে দুর্নীতি বা অনিয়মের বিষয়ে প্রতিবেদন করে। গণমাধ্যমের কাজের সম্পাদকীয় এবং
সাংগঠনিক দিকগুল�োতে সীমিত দক্ষতার সাথে গণমাধ্যমের দৃশ্যপটে এখনও নবীন।205 এমন
একটি সরকারের অধীনেও যা গণমাধ্যমের প্রতি বিরুপ নয়, জনপ্রিয় সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেছে,
সেখানে206 গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ ত�ো দূরের কথা। মালদ্বীপ ব্রডকাস্টিং
কমিশন (এমবিসি) এবং মালদ্বীপ মিডিয়া কাউন্সিল (এমএমসি) এর মত�ো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুল�ো
সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণের অন্তর্ভুক্ত -রাষ্ট্রপতি প্রাক্তন সদস্যদের মন�োনীত করেন এবং তথ্যমন্ত্রী পরবর্তী প্রার্থীদের গণ প্রার্থীদের মন�োনীত করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সরকার এমবিসি
এবং এমএমসি কে একীভূত করার পরিকল্পনা করছে যাতে চূড়ান্ত লক্ষ্যে সরকার এবং সংসদকে
গণমাধ্যমের আউটলেটের উপর নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা দেওয়া যায়।207 এটি গণমাধ্যমের প্রতি ভবিষ্যতের
সরকারের প্রতিপক্ষের হাতে সম্ভাব্য অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। চীনা বা অন্যান্য কর্মকর্তারা সমাল�োচনামূলক প্রতিবেদন বন্ধ করার জন্য সরকারকে এই ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য চাপ দিলে এটি
একটি দুর্বলতাও হতে পারে।
শ্রীলঙ্কায় শাসকের দীর্ঘ হাত
শ্রীলঙ্কায় মূলধারার গণমাধ্যমের ঐতিহ্যগতভাবে সরকারপন্থী ছিল। ফলস্বরূপ, চীনপন্থী বা
চীন বির�োধী ঝুঁকির মাত্রা সে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভ র করে।208 দেশের গণমাধ্যমের
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মালিকানার ধরনকে “সংশ্লিষ্ট” বলে বর্ণনা করে কারণ সরকারসহ চারটি প্রতিষ্ঠানই মুদ্রণ পাঠকের
সংখ্যা ৭৫ শতাংশ। বেসরকারি গণমাধ্যমের অনেক মালিক রাজনীতির সাথে যু ক্ত বলে পরিচিত,
যার ফলে স্বাধীনতা এবং পক্ষপাতের প্রশ্ন দেখা দেয়।209 CSOSI এর মতে, গণমাধ্যম সহ নাগরিক
সমাজের অবস্থার উন্নতি ২০১৫ সাল থেকে হয়েছে কিন্তু ২০১৯ সাল থেকে কমতে শুরু করেছে। এটি
এর জন্য রাজ্যের ক্রমবর্ধমান যাচাই এবং হয়রানির ঘটনাকে দায়ী করে।210
মাহিন্দা রাজাপাক্ষের রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রথম বছরগুল�োতে সরকারের সমাল�োচনামূলক প্রতিবেদন
ছিল, যা গৃহযু দ্ধের শেষ পর্যায়ে এবং LTTE-র চূড়ান্ত পরাজয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছিল। একই
সময়ে, সাংবাদিকদের অপহরণ এবং হত্যার বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের মামলা ছিল।211 আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন সাংবাদিকদের সুরক্ষার বিষয়টি উত্থাপন করে এবং মামলার তদন্তে
বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজাপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ত�োলে। মাহিন্দা রাজাপাক্ষে ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর আত্মগ�োপন করেছিলেন এমন একজন সাংবাদিক ২০০৮ এবং
২০১৯ সালে আবারও লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন এবং তিনি হিউম্যান রাইটস
ওয়াচকে বলেছিলেন যে “যতবার রাজাপাক্ষে ক্ষমতায় আসে, সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া হয়।”212
রাজাপাক্ষের শাসনের বিরুদ্ধে প্রভাব কেনারও অভিয�োগ ছিল। একটি তদন্ত অনুসারে, ক�োষাগার
এই ঋণের সুদ পরিশ�োধ করতে করদাতাদের তহবিল ব্যবহার করেছে ও সরকার ৫০০টিরও বেশি
সাংবাদিককে বিনামূল্যে ল্যাপটপ এবং সুদমুক্ত গাড়ি ঋণ দিয়েছে।213
সিরিসেনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে চীন-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক গণমাধ্যমে ২০১৫ সাল থেকে
আরও বেশি নজরদারির মধ্যে রয়েছে। যদিও এর বেশিরভাগই সরাসরি চীনের পদক্ষেপকে প্রশ্নবিদ্ধ
করে না বরং পূর্ববর্তী রাজাপাক্ষে শাসনকালের সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রতিবেদনকে ব�োঝায়।
তামিল ভাষার গণমাধ্যমগুল�ো সিংহলী মিডিয়ার চেয়ে বেশি স্পষ্টবাদী, যদিও তারা তাদের বক্তব্যকে
ব�োঝান�োর জন্য সূক্ষ্মতা ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা পরামর্শ দিয়েছিল যে চীনের হৃদয়ে
সর্বদা শ্রীলঙ্কার নয়, বরং দেশের সাথে জড়িত থাকার সময় তার নিজের স্বার্থ রয়েছে।214
শ্রীলঙ্কার সরকারকে চীনপন্থী বা চীনবির�োধী বলার অভ্যাস দেশের অভ্যন্তরে আউটলেটের চেয়ে
বিদেশি গণমাধ্যমে বেশি প্রচলিত। অভ্যন্তরীণভাবে, চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ত�োলা একটি
সরকার সম্পর্কে সাধারণত অনেক বেশি ক�ৌশলে প্রতিবেদন করা হয়। গণমাধ্যমগুল�োকে সরকারগুল�োকে চীনের দিকে ঝুঁকতে না দেখিয়ে নির্জোট অনুসরণ করতে দেখা যায় -উদাহরণস্বরূপ,
রাজাপাক্ষে-যু গের চীনা পরিকাঠাম�ো প্রকল্প এবং ঋণ চালিয়ে যাওয়ার সিরিসেনা সরকারের
সিদ্ধান্তটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই শর্তাবলীতে আবদ্ধ হয়েছিল। তবে সম্প্রতি কলম্বো প�োর্ট সিটি বিল
পাস এবং এর মধ্যে নির্মিত ব্যতিক্রমগুল�োর প্রকাশ একটি বিতর্কে র সূত্রপাত করেছে। রাজনৈতিক
ও প্রশাসনিক অভিজাতরা মনে করে যে, শ্রীলঙ্কার চীনের সাথে বন্ধুত্ব থেকে উপকৃত হওয়ার আগ্রহ
তার অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ককে নির্দেশিত নীতি থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।215
চীনা দূতাবাস সরাসরি বা সরকারের মাধ্যমে প্রতিকূল প্রতিবেদন প্রত্যাহারের জন্য গণমাধ্যমকে চাপ
দেওয়ার চেষ্টা করেছে। রিপ�োর্ট প্রত্যাহার বা “যু ক্তি স্পষ্টীকরণ” করার জন্য মিডিয়া আউটলেটের
সাথে প্রায়ই য�োগায�োগ করা হয়।216 ২০২০ সালে চীনা দূতাবাসের ট্যুইটার মাধ্যমটি শ্রীলঙ্কায়
চীনবির�োধী দৃষ্টিভঙ্গির সমাল�োচনার জন্য কঠ�োর ভাষা ব্যবহার করার পরে কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত
করা হয়েছিল।217 একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, গণমাধ্যম সংস্থাগুল�োর
জন্য বিদেশী অর্থ সাহায্য নিষিদ্ধ করা আইনের অভাবে, চীন একটি ব�ৌদ্ধ টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপনে
সহায়তা সহ স্থানীয় গণমাধ্যম সংস্থাগুল�োতে বিনিয়োগ করেছে, যদিও এই অভিয�োগটি তদন্ত বা
প্রমাণিত হবার উপায় নেই218 ১৯৬৩ সাল থেকে রাষ্ট্র পরিচালিত চায়না রেডিও ইন্টারন্যাশনাল
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তামিল পরিষেবাটি কলম্বো থেকে চালাচ্ছে, যা তার সবচেয়ে জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক পরিষেবা।219 এর
সিংহলী ভাষা পরিষেবা ১৯৭৫ সাল থেকে চলছে।220
শেষ কথা
এই গবেষণায় চারটি দেশের নাগরিক সমাজ স্বাধীনভাবে চীনা প্রর�োচনা এবং চাপ পর্যবেক্ষণ
করার ক্ষমতার দিক থেকে একটি মিশ্রিত উদাহরণ। নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা, যদিও তা ভিন্ন উপায়ে
তবু ও ভাল�োভাবেই চলছে। নেপালি গণমাধ্যম সংগঠনগুল�ো বহু সংখ্যক মতামত উপস্থাপন
করলেও, তিব্বতের ক্ষেত্রে তারা ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। সমস্যাটি নিয়ে প্রতিবেদন করতে
নিরুৎসাহিত করা হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া হয়। তিব্বতী শরণার্থীদের সাথে কাজ করে
এমন সংস্থা এবং ব্যক্তিরা কী করতে পারে এবং কীভাবে তারা নিজেদের প্রকাশ করে তা সীমাবদ্ধ।
২০১৫ সাল থেকে সিরিসেনা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে শ্রীলঙ্কার রাজাপাক্ষে এবং চীনের
মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আরও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। উল্লেখয�োগ্যভাবে, উভয় ক্ষেত্রেই দেশের চীনা
অংশীদাররা চীনের সমাল�োচনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমন পদক্ষেপগুল�োকে নিরুৎসাহিত
করতে সরকারে তাদের সংয�োগগুল�ো ব্যবহার করে।
বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপে সমস্যাটির এবং গণমাধ্যমকে পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকার
ক্ষমতা সীমিত। চীনের নেতৃত্বাধীন প্রকল্পে বিলম্বের প্রতিবেদন বা চীনা ক�োম্পানিগুল�োর সঙ্গে
স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত নিয়ে প্রশ্ন ত�োলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সমৃদ্ধ। যাইহ�োক, এমন
কিছু নিবন্ধ রয়েছে যা সরাসরি চীনের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ
করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা আনুষ্ঠানিক পরামর্শের কথা উল্লেখ করেন যা প্রায়ই সরকারের
বিভিন্ন মহল থেকে বাংলাদেশের প্রতিবেশীদের সমস্যা সম্বন্ধে নির্দে শনা দেওয়ার জন্য প্রদান করা
হয়। মালদ্বীপে, যেখানে নাগরিক সমাজের স্থান নবীন, সেখানে গণমাধ্যমের সরকারের নির্দে শনা
নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে তাদের য�োগসাজশ আরও সরাসরি। উভয় দেশে, আগ্রাসী সম্মতির জন্য
চাপ চীনা বা অন্যান্য বিদেশী কর্মকর্তাদের দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে যারা সরকারের কাছাকাছি
অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রভাব-সক্ষম অভিজাত সম্প্রদায় এবং সম্ভাব্য ক্যাপচার
অভিজাতদের দখলের দুর্বলতার উদাহরণগুল�োর মধ্যে রয়েছে পদ্ধতিগত বা যু ক্ত থাকা
অভিজাতদের দুর্নীতি এবং দীর্ঘস্থায়ী অন্তরঙ্গ পুঁজিবাদ। এগুল�ো বাইরের শক্তি বা স্বার্থ গ�োষ্ঠীর
দ্বারা প্রভাব কেনার উপয�োগী জায়গা সরবরাহ করতে পারে। বহিরাগত তহবিল স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ফলাফলকেও প্রভাবিত করতে পারে।
যে চারটি দেশ অধ্যয়ন করা হচ্ছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ যার
অভিজাতদের দখলের ইঙ্গিত সামান্য। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্ষমতায় থাকা একটি শক্তিশালী
রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত, যার অভ্যন্তরীণ অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য বিদেশী
প্রভাব বা সমর্থকদের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এটি সেই দেশ যার শাসকগ�োষ্ঠী ভারত ও
চীনের সাথে সবচেয়ে দক্ষতার সাথে চলাচল এবং সুষম সম্পর্ক স্থাপন করেছে। নেতৃত্বের ক্রিয়াগুল�ো
উভয়ের দিকে ঝুঁকে থাকা অভিজাতদের এবং দেশের নমনীয়তার জায়গা সীমাবদ্ধ করবে তার
ইঙ্গিত দেয়; সুতরাং, রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য চীনের প্রভাবের উপর খু ব বেশি নির্ভ র করার
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েদশদেশ
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শ্রীলঙ্কা

উচ্চ ঝঁু িক

গেবষণার পিরেবেশর স্বাধীনতা
(গেবষণা সংস্থা/িচন্তাশীল ব্যিক্তরা)

েনপাল

মাঝাির ঝঁু িক
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শাসন পিরচালনার
উপাদানগুেলার ৈবেদিশক হস্তেক্ষপ

স্বল্প ঝঁু িক

িশক্ষার পিরেবেশ স্বাধীনতা
(িবদ্যালয়/িবশ্বিবদ্যালয়)

নাগিরক সমাজ/গণমাধ্যেমর
ৈবেদিশক হস্তেক্ষপ

ৈবেদিশক হস্তেক্ষেপর
কারেণ িশল্পেক্ষেত্র অৈনিতক সুিবধা

ৈবেদিশক হস্তেক্ষেপর অধীেন
রাজৈনিতক েশ্রণী/আইনসভা/িবচারসভা/
আমলাতেন্ত্রর অিভজাত দুনর্ীিত

েসাসর্: েলখেকর ব্যাখ্যা।
স�োর্স: লেখকের ব্যাখ্যা।

দরকার নেই। স্পেকট্রামের বিপরীত প্রান্তে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, যেখানে অভিজাতরা বিদেশী প্রভাব এবং
এমনকি আটক প্রবণ ছিল কারণ এটি দেশীয় চাহিদাগুল�োকে চাপ দেয়।
বিদেশী অর্থ ও প্রল�োভনের মুখে নেপাল এবং মালদ্বীপ তাদের অভিজাতদের আপেক্ষিক শক্তিতে
বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। মালদ্বীপে স�োলিহ সরকার ইয়ামিন সরকারের
অগ্রাধিকারকে আকৃষ্টকারী উল্লেখয�োগ্য চীনা প্রভাব প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু ক্ষমতার হাত বদল
হলে এটি পরিবর্তন হতে পারে। যদিও নেপাল-চীন সম্পর্ক গত বেশ কয়েকটি সরকারের অধীনে
দ্রুত বিকশিত হয়েছে, সাম্প্রতিক সাম্যবাদীরা বেজিং থেকে সরাসরি প্রভাব বিস্তারের জন্য আরও
উন্মুক্ত হয়েছে, যা প্রশ্ন তুলেছে এখন নেপালি কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসায় এটি কতটা টেকসই
হবে তা নিয়ে। উভয় দেশে, ভবিষ্যতের নির্বাচনগুল�ো সম্ভবত ইঙ্গিত দেবে যে আসন্ন বছরগুল�োতে
কি সেই অভিজাতরাই শাসন করবে কিনা যাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা বা আর্থিক পরিস্থিতি তাদের
কমবেশি আটকপ্রবণ করে ত�োলে।
শ্রীলঙ্কায় রাজাপাক্ষের থেকে সুবিধা অর্জন
যেখানে অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, চীনা কর্মকর্তারা
চীনা স্বার্থকে অনুসরণ এবং সমর্থন করার জন্য অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক
অভিজাতদের দিকে ঝুঁকেছে। তবু ও, চূড়ান্তভাবে অভিজাত এবং বিদেশী অংশীদারদের মাঝে
সংয�োগ স্থাপন করা কঠিন।
চীনের জন্য, ২০০০ এর দশকের শেষের দিক ছিল�ো শ্রীলঙ্কায় রাজাপাক্ষে পরিবারের থেকে সুবিধা
অর্জনের জন্য একটি উপযু ক্ত মুহূর্ত , যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী।
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দেশটিকে মেরুকরণ করে রাখা পঁচিশ বছরের গৃহযু দ্ধের অবসান ঘটেছিল যার কারণে সরকার তার
মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক যাচাই-বাছাই করেছিল। অর্থনীতি স্বল্পমেয়াদী বহিরাগতদের অর্থ সাহায্যের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভ রশীল ছিল, বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের ফলে মূলধন
প্রবাহ হ্রাস পেয়েছিল, যার ফলে পুঁজির বিকল্প উৎসের জন্য অভিজাতদের চাহিদা ছিল।221
২০০০ এর দশকের শেষের দিকে চীন ইতিমধ্যে শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় ঋণদাতা হয়ে ওঠে ও অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার উন্নতিতে শর্ত ছাড়াই ২০০৮ সাল থেকে বার্ষিক প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের
সাহায্যের প্রস্তাব দেয়।222 আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষ করে জাতিসংঘের
মানবাধিকার পরিষদ (ইউএনএইচআরসি)-এ রাজাপাক্ষে সরকারের প্রতি তার অটল সমর্থন,
পরিবারের সাথে তার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে। মাহিন্দা রাজাপাক্ষের নিজ নির্বাচনী এলাকার
হাম্বানত�োতা বন্দর সহ বেশ কয়েকটি বৃ ্হৎ প্রকল্পে চীনা বিনিয়োগের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি
পায় যা শুরু হয় ২০০৮ সালে এবং এমআরআইএ ২০০৯ সালে শুরু হয়। কলম্বো প�োর্ট সিটির
প্রস্তাব ২০১২ সালে সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। ২০১১ সালের মধ্যে, শ্রীলঙ্কায় আসা
এফডিআইয়ের সবচেয়ে বড় অংশ ছিল চীন। প্রায় একই সময়ে, এটি উন্নয়ন সহায়তার সবচেয়ে
বড় প্রদানকারী হিসাবে জাপানকে ছাড়িয়ে গেছে।223
২০১৫ সালে মৈত্রীপালা সিরিসেনা রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেই চীন এবং রাজাপাক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ
সম্পর্ক বাস্তবিকই প্রকাশ্যে আসে। তবে তত�োদিনে, চীনা কর্মকর্তারা শ্রীলঙ্কায় এত গভীরভাবে
জড়িয়ে পড়েছিল যে ক�োনও সরকারই এই প্রবণতাকে উল্টোদিকে নিয়ে যেতে পারেনি। দেশটি
২০১৪ সালে বিআরআই তে য�োগ দিয়েছিল এবং চীনা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এসওই ঋণ এবং
বিনিয়োগ, অংশীদার এবং নির্মাণের আরও বেশি সুয�োগের সন্ধানে ছিল। সিরিসেনা এবং তার
প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে শীঘ্রই বেজিংপন্থী হয়ে যান। সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন এবং পরিবেশগত
মূল্যায়ন ছাড়াই প্রকল্পগুল�ো চালু করার জন্য তাড়াহুড়ো করে তদন্ত শুরু হয়।224 কিছু চীনা ঋণে
স্বচ্ছতার ধারার অভাবের অর্থ এই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা প্রায়ই ক�োনও প্রস্তাবসম্বলিত পত্র প্রক্রিয়া
অনুসরণ না করেই প্রকল্পগুল�ো চীনা ঠিকাদারদের অভিমুখী করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মহিন্দা
রাজাপাক্ষে সম্ভাব্য জমি পরিদর্শন করার পর CHEC একটি প্রস্তাব জমা দেয় ও কলম্বো প�োর্ট সিটি
প্রকল্পটি প্রতিয�োগিতামূলক নিলাম ছাড়াই -প্রতিষ্ঠানটি কে প্রদান করা হয়।225 একজন সাক্ষাৎকার
গ্রহণকারীর মতে, শ্রীলঙ্কা যত বেশি কিনেছে, তত বেশি দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদরা লাভ অর্জন
করেছে।
চীনা ক�োম্পানিগুল�োর প্রতি রাজাপাক্ষের পক্ষপাতিত্ব নিয়মিত সমাল�োচনার সম্মুখীন হয়েছে।
এডিবি বা বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে চীনা প্রতিষ্ঠানগুল�োর ঋণের সুদের হার তুলনা করা গবেষণায় দেখা
গেছে যে, চীন থেকে ঋণ গ্রহণের যু ক্তি এবং খরচ প্রশ্নবিদ্ধ।226 প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের মাধ্যমে
২০০৫-২০১৫ এর মধ্যে চীনের শাসনের উপর যে দখল ছিল তা স্পষ্টভাবে যে চুক্তিগুল�ো প্রস্তাবিত
হয়েছিল এবং সেই প্রকল্পগুল�ো যেভাবে পরিচালিত হয়েছিল তার মাধ্যমে ব�োঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কলম্বো প�োর্ট সিটির জন্য প্রাথমিক চুক্তিতে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতির ক্ষেত্রে
সিএইচইসি কে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছিল। চুক্তিতে আর�ো বলা হয়েছে যে প্রকল্পের উপরের
আকাশসীমা চীনা আকাশসীমা হিসেবে বিবেচিত হবে।227 সিরিসেনা সরকার চুক্তি পুনর্বিবেচনার
সময় এই প্রতিশ্রুতিগুল�ো সংশ�োধন করা হয়েছিল।
যাইহ�োক, বর্ত মান রাজাপাক্ষে সরকার ২০২১ সালের মে মাসে কলম্বো প�োর্ট সিটি ইক�োনমিক
কমিশন বিল পাস করে। শ্রীলঙ্কায় কিছু ব্যক্তি উদ্বেগ সত্ত্বেও এটি কলম্বো প�োর্ট সিটি এসইজে এবং
কলম্বো প�োর্ট সিটি ইক�োনমিক কমিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুমতিপ্রাপ্ত। বিলটি রাজনৈতিক
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বির�োধিতা এবং ব্যাপক সমাল�োচনার সম্মুখীন হয়েছে।228 বির�োধী রাজনীতিকরা বিভিন্ন কারণে
আপত্তি করেছেন এই দাবিতে যে এটি—বাস্তবে বন্দরনগরীকে “চীনের একটি প্রদেশ” হিসেবে
প্রতিষ্ঠিত করে থেকে এই পর্যন্ত যে এটি শ্রীলঙ্কানদের বিদেশীদের কাছে “দাসস্বরুপ” ফুটিয়ে ত�োলে
এবং সেই সাথে এটি সংসদে পাস হওয়া পঁচিশটি আইন লঙ্ঘন করেছে তার উল্লেখ করে।229
যদিও এই সমাল�োচনা কিছুটা অতিশয়োক্তি, বিলটির বিরুদ্ধে একটি পিটিশন এখনও সুপ্রিম ক�োর্ট
বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায়ও জ�োর করে পাস করা হয়। আদালত বিলটির কিছু অংশে অসাংবিধানিকতা খু ঁজে পেয়েছিল এবং গণভ�োটের জন্য বলেছিল, কিন্তু প্রস্তাবিত সংশ�োধনী গ্রহণের পরও
সংসদ শেষ পর্যন্ত তা পাস করে।230 এই ঘটনাটি অন্যান্য অংশীদারদের সহায়তায় অবকাঠাম�ো
প্রকল্পগুল�োতে শ্রীলঙ্কার পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত যেখানে সরকার তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য
উন্মুক্ত ছিল। উদাহরণগুল�োর মধ্যে রয়েছে মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র থেকে এমশিশি অনুদান অনুম�োদন
এবং প্রত্যাখ্যান; অথবা, ঘর�োয়া প্রতিবাদের মুখে কলম্বো ইস্ট কনটেইনার টার্মিনাল ভারত ও
জাপানের সঙ্গে গড়ে ত�োলার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া।231
চীনের স্বার্থের কারণে রাজাপাক্ষেদের দখল করা হয়েছে এমন অভিয�োগ মহিন্দার রাষ্ট্রপতি
হিসাবে সময়কালের প্রথম থেকে প্রচারিত হয়েছে। ২০১৫ সালের যে নির্বাচনের পর সিরিসেনা
এবং বিক্রমাসিংহে ক্ষমতায় আসেন, সংগঠনগুল�ো অভিয�োগের তদন্ত শুরু করে যে সিএইচইসি
মাহিন্দার নির্বাচনী প্রচারের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ দিয়েছে। সিএইচইসি -এর মূল
ক�োম্পানি এই অভিয�োগ অস্বীকার করেছে। চীনা দূতাবাস এই বিতর্কে র মধ্যে সংস্থা যে নির্দোষ
তার প্রতিশ্রুতি দেয়।232 ২০১৬ সালে, মাহিন্দার ভাই বাসিলের এক সহয�োগী স্বীকার করেছিলেন
যে তাকে ষ�োল একর জমি কিনতে এবং তার উপর বাড়ি তৈরির জন্য প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছিল।
অভিয�োগ ওঠে যে এই জমি এবং বাড়ির প্রকৃত মালিক বাসিল নিজেই। কর্তৃ পক্ষ অবশেষে সম্পত্তি
নিলামের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।233 মাহিন্দার ছেলে নমল এবং তার ভাই, সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং
বর্ত মান রাষ্ট্রপতি গ�োটাবায়াসহ পরিবারের অন্যদের বিরুদ্ধে আত্মসাৎ এবং অর্থ পাচারের
অভিয�োগ আনা হয়েছিল।234 ২০১৯ সালে, রাজাপাক্ষেদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ জমি
একটি আন্তর্জাতিক হ�োটেল শৃঙ্খলের কাছে বিক্রি করার অভিয�োগ আনা হয়েছিল।235 যাইহ�োক,
বেশিরভাগ অভিয�োগ প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং গ�োটাবায়া ২০১৯ সালে রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময়
ছাড় পেয়েছিলেন।236
মৈত্রিপালা সিরিসেনা ২০১৫ সালের নির্বাচন এমন একটি মঞ্চে লড়েছিলেন যা স্পষ্টভাবে
“বিদেশীদের কাছ থেকে” দেশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। রাজাপক্ষ এবং চীনের
মধ্যে অনুমিত ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে “এই ডাকাতি প্রত্যেকের সামনে
এবং দিনের আল�োতে হচ্ছে। যদি এই প্রবণতা আরও ছয় বছর ধরে চলতে থাকে, আমাদের দেশ
উপনিবেশে পরিণত হবে এবং আমরা দাস হয়ে যাব।”237 তার উদ্বোধনের পরপরই, সিরিসেনা
পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃ ক স্বাক্ষরিত ৫.৩ মার্কিন বিলিয়ন ডলারেরও বেশি চুক্তির পুনঃআল�োচনার জন্য বেজিং সফর করেন।238 চীনের অর্থ সাহায্যের প্রকল্পগুল�ো যাচাই করা হয়েছিল এবং
ইউএনএইচআরসি—চীনের উপর সরকারের নির্ভ রতা হ্রাস করবে এমন একটি পদক্ষেপ হিসেবে—
তিনি পরিবর্তনকালীন-সুবিচার ক�ৌশলের মাধ্যমে গৃহযু দ্ধে সরকারের ভূমিকা পুনর্বিবেচনার জন্য
একটি সংকল্প স্বাক্ষর করেছিলেন।
যাইহ�োক, চীনের ঋণ থেকে “শ্রীলঙ্কার সার্বভ�ৌমত্ব রক্ষা” করার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, অর্থনীতির দুর্বল
অবস্থা শীঘ্রই সিরিসেনার সরকারকে আবারও বেজিংমুখী হতে বাধ্য করে।239 পর্যাল�োচনার অধীনে
রাখা প্রকল্পগুল�োও ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। চীন এই পুনর্নবীকরণের গতি গ্রহণ করে, নিজেকে শ্রীলঙ্কার
বন্ধু বলে অভিহিত করে।240 অনুদান, ঋণ এবং প্রকল্পগুল�োর পরিচিত প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়।241
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সিরিসেনা সরকার চীনা এসওইগুল�োকে নিরানব্বই বছরের লিজের অধীনে হাম্বানত�োতা বন্দরের
ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণমূলক আগ্রহ নিতে অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছে। এমনকি এই সময়ে, কিছু
উন্নয়ন চীনা ক�োম্পানির পক্ষে কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিক্রমাসিংহে স্বীকার করেছেন যে
সরকার হাম্বানত�োতা বন্দর পরিচালনার জন্য প্রস্তাবের প্রথম অংশ চীনা ক�োম্পানি থেকে চাওয়ার
বেজিংয়ের অনুর�োধে সম্মত হয়েছিল।242
২০১৯ সালে চীন এবং ফিরে আসা পুরান�ো অংশীদারি উভয়ই রাজাপাক্ষের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনকে
পুরন�ো অংশীদারিত্বকে পুনরুজ্জীবিত করার সুয�োগ হিসেবে দেখেছে। সিরিসেনা বছরগুল�ো যেমন
সরকারকে চীনা সাহায্য চাইতে এবং গ্রহণ করার সময় দেখেছিল, তেমনি তারা চীনের সাথে যু ক্ত
প্রকল্পগুল�োর সমাল�োচনামূলক সংবাদ প্রকাশে ওয়েবসাইটগুল�োতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সহ মত
প্রকাশের অধিক স্বাধীনতার মাধ্যমেও চিহ্নিত হয়েছিল। এটি চীন -শ্রীলঙ্কার সম্পর্ককে জনপ্রিয়
আল�োচনায় প্রশ্নবিদ্ধ করার অনুমতি দেয়, যদিও এটি অনেক এগিয়ে ও যেতে থাকে।243 এটি চীনা
কর্মকর্তাদের জন্য কার্ষক্রম পরিবেশে পরিবর্তন এনেছিল। একটি দৃষ্টান্তে, চীনা দূতাবাস মন্তব্য
করেছে যে “শ্রীলঙ্কার জনগণ এবং সরকারের আমাদের দেওয়া জিনিসগুল�োর জন্য কিছু কৃতজ্ঞতা
থাকা উচিত।”244 সিরিসেনার অধীনে এই প্রকাশ বেজিং এবং রাজাপাক্ষের আগের ব্যবস্থাকে
নির্বিঘ্নে পুনরায় চালু করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে। তবে, এটি চীনকে রাজনৈতিক শৃঙ্খল জুড়ে
ঁ াতে বাধা দেয়নি, সম্প্রতি সিসিপি-এর শততম বার্ষিকী উপলক্ষে
বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় প�ৌছ
বেজিং শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক দলগুল�োকে ২০২১ সালের জুন মাসে একটি স্মারক সম্মেলনে য�োগ
দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।245
রাষ্ট্রপতি গ�োটাবায়া রাজাপাক্ষে “শ্রীলঙ্কার জন্য চীন-শৈলী উন্নয়ন” এর জন্য তার পছন্দের জানান
দিয়েছেন। সিএইচইসি প�োর্ট সিটি প্রকল্প ছাড়াও, কেউ কেউ যু ক্তি দেখান যে এফটিএ এই সাধারন
নকশার সাফল্যের চাবিকাঠি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুম�োদনহীন সিন�োফার্ম ভ্যাকসিন আমদানির
সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন ত�োলার পর সরকার জাতীয় ওষু ধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃ পক্ষের কর্মকর্তাদের সরিয়ে দিয়েছে
বলে জানা গেছে। তবু ও শীঘ্রই, ৬০০,০০০ ড�োজ আমদানি করা হয়েছিল।246 ইতিমধ্যে, কেউ
কেউ দাবি করেছেন যে সরকার সিএইচইসি এবং এর স্থানীয় মধ্যস্থতাকারীদের কাছে আরও রাষ্ট্রীয়
মালিকানাধীন প্রধান জমি বিক্রির প্রক্রিয়া স্থাপন করছে।247
শ্রীলঙ্কায় নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ
চীনের স্বার্থ শ্রীলঙ্কার রাজনীতিবিদদের বিকল্প হিসেবে, জনসাধারণের বক্তব্যে তাদের মতামত পেতে
তাদের প্রাণবন্ত এবং শক্তিশালী মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ধরে নেওয়ার এবং প্রভাবিত করার
ঁ ান�োর
চেষ্টা করেছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা চীনা দূতাবাসের সরাসরি বা সরকারের মাধ্যমে প�ৌছ
বিভিন্ন ঘটনা লক্ষ্য করে ও প্রতিবেদন করার বিষয়ে প্রত্যাখ্যান বা ব্যাখ্যা চায় যা চীনের ভাবমূর্তির
প্রতি ক্ষতিকর বলে তারা মনে করে। কিছু ক্ষেত্রে, দূতাবাস সাংবাদিকদের সাথে অত্যন্ত ব্যক্তিগত
সম্পর্ক গড়ে তুলেছে যার ফলে গণমাধ্যম সংগঠনগুল�োর কাজ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং
তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। লক্ষ্য হল বিভিন্ন প্রকাশনায় পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করা যাতে
যখন চীন বিশ্বাস করে যে একটি নিবন্ধ যা তাদের নেতিবাচক আল�োকে দেখায় মুদ্রণ হতে যাচ্ছে
তারা সম্পাদকীয় প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়। এই প্রভাব চীনকে এই ধরনের প্রিন্টগুল�ো
ছাপার আগেই ছিঁড়ে ফেলার অনুমতি দেবে, যা প্রকাশের পরে প্রত্যাহারের দাবির অগ�োছাল�ো
প্রক্রিয়াটি এড়িয়ে চলতে সাহায্য করবে।
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চীনা কর্মকর্তারা বদলির মাধ্যমে কাজ করাও কার্যকর বলে মনে করেন। চীনা অর্থের উৎসের
চিরাচরিত মূলধারার সংবাদ ওয়েবসাইটের আদলে তৈরি ওয়েবসাইটগুল�ো এমন খবর এবং মতামত
প্রচার করে যা চীনকে ইতিবাচকভাবে চিত্রিত করার দিকে মন�োনিবেশ করে। এই ওয়েবসাইটগুল�ো
গ�োপনীয় এবং মালিকানা বা তহবিলের বিবরণ প্রকাশ করে না। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা উল্লেখ
করেছেন যে, যদিও ক�োভিড-১৯ অতিমারী আয় কমেছে এমন ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যমকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এই ওয়েবসাইটগুল�ো প্রায়শই চীনা ক�োম্পানি বা দূতাবাসের বিজ্ঞাপন বা স্পনসরকৃত
নিবন্ধের আকারে ভাল অর্থ সাহায্যকে অব্যাহত রেখেছে।248
দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের জন্য নিবেদিত সংস্থাগুল�ো -উদাহরণস্বরূপ, অভিজাত
সাংবাদিকদের মধ্যে -একটি সক্রিয় অনলাইন এবং সামাজিক মাধম্য উপস্থিতি রয়েছে, যা চীন
সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সহায়তা করে। চীন-সম্পৃক্ত সাংবাদিকরা মাঝে মাঝে
মূলধারার সংবাদপত্রে ক�োভিড-১৯ সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যমের প্রচারের সমাল�োচনা থেকে শুরু
করে “মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের” বিরুদ্ধে ভাষ্য পর্যন্ত সম্পাদকীয় প্রকাশ করে থাকে।249 কিছু ক্ষেত্রে,
প্রকাশনাগুল�ো তাদের চীনা অংশীদারিত্বকে স্বীকার করে, যেমন শ্রীলঙ্কা রেডক্রস স�োসাইটির
ক্ষেত্রে, চীন রেডিও ইন্টারন্যাশনালের সাথে য�ৌথভাবে সুভাষারা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে।250
একইভাবে, শ্রীলঙ্কা-চীন সাংবাদিক ফ�োরাম এবং চীনা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র দ্বি-মাসিক পত্রিকা পিপলস
ঁ ান�োর জন্য,
রিপাবলিক অফ চায়না কে পৃষ্ঠপ�োষকতা করে।251 জন-নীতি জনগণের কাছে প�ৌছ
চীনের স্টেট কাউন্সিল বা সিসিপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুল�ো শ্রীলঙ্কার চিন্তা প্রকল্পগুল�োর সঙ্গে
সরাসরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করেছে।252 চীনা
কর্মকর্তারা সরাসরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুল�োকে নির্দিষ্ট কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অর্থের য�োগান দেয়, যেমন
দেশের দক্ষিণাঞ্চলের রুহুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চায়না-শ্রীলঙ্কা সেন্টার ফর এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চে র
অর্থের য�োগানে রয়েছে চাইনিজ একাডেমি অফ সায়েন্স।253
নেপালে রাজনৈতিক অভিজাতদের সুয�োগ গ্রহণের পদক্ষেপ তৈরি
নেপালে, মাওবাদীদের গেরিলা সংগ্রামের অবসান, রাজতন্ত্রের পতন এবং ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপতি
প্রজাতন্ত্র গঠনের ফলে একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। ভারতের
২০১৫ সালের অর্থনৈতিক অবর�োধ রাজনীতিকদের একটি দলকে ভারতবির�োধী অনুভূতির
ভিত্তিতে এবং কাঠমান্ডুতে চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ত�োলার আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে আরও
কিছু বদলে দিয়েছে। কমিউনিস্টদের মধ্যে যারা ২০১৮ এবং জুলাই ২০২১ এর মধ্যে ক্ষমতায় ছিল,
তারা চীনের প্রতি আদর্শগতভাবে গ্রহণয�োগ্য ছিল, তিব্বতীয় বিষয়ে এটিকে সামঞ্জস্য করার বৃ হত্তর
ইচ্ছা এবং তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লালন করার আগ্রহ সহকারে । সব
মিলিয়ে, ২০০৮ সাল থেকে এই নাটকীয় পরিবর্তনগুল�ো চীনের অভিজাতদের একটি সহানুভূতিশীল আসনে পরিণত করার জন্য উর্বর স্থল তৈরি করেছে।
নেপালি উচ্চবিত্তদের সাথে চীনের সক্রিয়তা রাজনৈতিক বিষয়গুল�োকে কেন্দ্র করে তার কূটনীতির
অন্যতম কেন্দ্রীয় নীতিমালার অর্থাৎ একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে
বির�োধিতা করে। ২০১৭ সালে, যেহেতু নতুন সংবিধানে আপত্তির কারণে মাধেসী এবং অন্যান্য
প্রান্তিক গ�োষ্ঠী নির্বাচনের বির�োধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাই তাদের চীন সরকার নির্বাচন
অনুষ্ঠানের জন্য ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছিল। যেমনটি প্রত্যাশিত ছিল�ো, চীন-বন্ধু
দহালের নেতৃত্বাধীন সরকার, সরকার এবং নতুন সংবিধানের জন্য এই চীনা সমর্থন প্রদর্শন
করেছিল।254 অতি সম্প্রতি, ২০২০ সালে সাম্যবাদী পার্টির দুটি গ�োষ্ঠীর মধ্যে বিতর্কে র সৃষ্টি হওয়ায়
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চীনের রাষ্ট্রদূত হু ইয়াংকি বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন, বিভিন্ন দলের নেতাদের এবং দহাল এবং
ওলিএই দুই গ�োষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় নেতাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন।255 এমনকি তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে একটি যু দ্ধবিরতি করার চেষ্টা করেছিলেন; যদিও, এই বৈঠক নেপালের পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়ের অজান্তে অনুষ্ঠিত হওয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত কূটনৈতিক ঘটনা তৈরি করেছে।256 (চীনে
নেপালের একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত দাবি করেছেন যে হাউয়ের বৈঠকে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না -
একটি সঙ্কটের সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব�োঝার চেষ্টা করা একজন রাষ্ট্রদূতের জন্য স্বাভাবিক
কূটনৈতিক অনুশীলন ছিল।257) যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে ওলিএবং দহাল পুনর্মিলিত হতে
যাচ্ছেন না, সিসিপির আন্তর্জাতিক বিভাগের উপমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি দল সিনিয়র রাজনীতিবিদদের সাথে দেখা করতে এবং হাউয়ের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য শ্রীলঙ্কা সফর করে।258 পাঁচ
দিনের সফরে প্রতিনিধি দলটি সংকট সমাধানের চূড়ান্ত প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি দাহাল,
ওলিএবং দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে দেখা করে। এটি বির�োধী নেতাদের কাছেও প�ৌছঁ েছিল।
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা এবং বাবু রাম ভট্টরাইয়ের সাথে দেখা করেছিল, যদি ওলিসরকারকে অ-কমিউনিস্ট সরকার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায়।259
নেপাল-চীন রাজনৈতিক সম্পর্কে র মধ্যে সিসিপির আন্তর্জাতিক বিভাগ দ্বারা আয়োজিত কর্মশালাগুল�ো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কর্মীদের, বিশেষত সিপিএন-
ইউএমএল-এর সদস্যদের থেকে সুয�োগ নেওয়া। ২০২০ সালে চীন-ভারত সীমান্ত উত্তেজনার
উচ্চতায় কার্যত এমন একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল।260 অন্যটি, “শি জিনপিং
চিন্তাধারা” বিষয়ক দুই দিনের একটি সিম্পোজিয়াম ২০১৯ সালে জিংয়ের নেপাল সফরের কয়েক
দিন আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।261
চীনা অর্থপ্রবাহের সুয�োগ এবং মাত্রা-২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এফডিআই তে ২২০ মিলিয়ন
মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে যা আগের বছরের ব্যক্তিগত স্তরের ১১৬ মিলিয়ন ডলার দুর্নীতির
ইন্ধন দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।262 তহবিলের প্রবাহ প্রধান পরিকাঠাম�ো প্রকল্পের সরকার-থেকে-
সরকার চুক্তি বেসরকারি খাতের ক্ষুদ্র-উদ্যোগ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের তহবিল প্রদান করে। প্রভাব
এবং দুর্নীতির সমস্যা ঘন ঘন দেখা দিয়েছে, এবং চীনা কর্মকর্তারা সবাই এটি স্বীকার করেছেন।
উদাহরণস্বরূপ, ফুডান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী একজন চীনা কর্পোরেট
বলেছিলেন যে “প্রত্যেক রাজনৈতিক দল, সরকারী সংস্থা, স্থানীয় চাপ গ�োষ্ঠী এবং অন্যান্য দৃশ্যমান
ও অদৃশ্য গ�োষ্ঠীকে [নেপালে] অর্থ প্রদান করতে হবে।”263 সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীরা পরামর্শ দেন যে
সিনিয়র রাজনৈতিক নেতাদের স্তরেও দুর্নীতি বিদ্যমান।264
চীনের রাজধানী প্রধান কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত প্রধান প্রকল্পগুল�োতে অর্থের জ�োগান দিয়েছে। একটি উদাহরণ হল লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়ে অলির নির্বাচনী
এলাকায় একটি শিল্প পার্ক হওয়ার কথা।265 ক্রয়, এছাড়াও, অভিজাত দুর্নীতির দাগ বাড়িয়েছে।
২০১৬ সালে, যখন পর্যটন মন্ত্রী চীনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ছয়টি বিমান কেনার জন্য জ�োর
দিয়েছিল, সে সময়ের জাতীয় ক্যারিয়ার, নেপাল এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন, আপত্তি করেছিল যে
বিমানগুল�ো প্রায়ই বন্ধ রাখা হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং বীমার জন্য অনেক বেশি খরচ হবে,
প্রভাবিত করবে বিমানের লাভজনকতা।266 মন্ত্রী এতে জ�োর দেওয়ার পর, বিমানগুল�ো কেনা
হয়েছিল কিন্তু পূর্বাভাস অনুযায়ী, সেগুল�ো শীঘ্রই বাতাল করা হয়েছিল এবং বিমান সংস্থা এখন
তাদের জন্য ক্রেতা খু ঁজছে।267 প্রতিয�োগিতামূলক বিডিং ছাড়াই চীনা ক�োম্পানিগুল�োর সাথে চুক্তি
করার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি ডিজিটাল অ্যাকশন রুমের
চুক্তি বাতিল হওয়ার পরে এটি প্রকাশ পায় যে খ�োলা টেন্ডার ছাড়াই জনসাধারণের ক্রয়ের আইন
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অনুসারে চুক্তিটি হুয়াওয়ে কে দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টার সরাসরি
চাপে টেন্ডারিং বাদ দেওয়া হয়েছিল।268
অপ্রতিদ্বন্দ্বী চুক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, ১২০০ মেগাওয়াট বু ড়িগণ্ডক
জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অনুপযু ক্ততার অভিয�োগে জর্জরিত। ২০১৭ সালে, দহালের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট
সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন চায়না গেঝ�োবা গ্রুপ কর্পোরেশনকে (সিজিজিসি) প্রকল্পটি প্রদান
করে। ক�োন প্রতিয�োগিতামূলক দরপত্র ছিল না এবং প্রধানমন্ত্রী এবং চীনের রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে
চুক্তিটি ধু মধামের সাথে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।269 সেই বছরের শেষের দিকে, নেপালি কংগ্রেসের
শের বাহাদুর দেউবার নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার চুক্তিটি যখন একটি সংসদীয় কমিটি এটিকে
অনিয়মিত এবং অ-স্বচ্ছ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে।270 ২০১৮ সালে অলির নেতৃত্বে কমিউনিস্ট
নেতৃত্বাধীন সরকার আবার ক্ষমতায় আসার পর সেই সিদ্ধান্তটি বাতিল হয়ে যায় এবং প্রতিয�োগিতামূলক দরপত্র ছাড়াই প্রকল্পটি আবার সিজিজিসিকে প্রদান করা হয়। ম�োটকথা, প্রকল্পগুল�ো
জাতীয় স্বার্থকে এতটা অনুসরণ করে নি যতটা তারা যে ক�োন�ো মুহূর্তে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি এবং
রাজনৈতিক দলের স্বার্থ অনুসরণ করেছে।271
শেষ কথা
এই বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শ্রীলঙ্কা এমন একটি দেশ যেখানে অভিজাতদের দখল এবং ক্রোনি
পুঁজিবাদ সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে। সিরিসেনা সরকারের অধীনে যেমন স্পষ্ট, বিদেশি প্রবাহের
উপর অর্থনীতির ভারী নির্ভ রতার দ্বারা চীনের প্রভাব র�োধ করার প্রচেষ্টা সীমিত হয়ে পড়েছে।
উপরন্তু, গৃহযু দ্ধের অবসানের পর রাজাপাকসে সরকারের বাহ্যিক সহায়তার প্রয়োজন, সেইসাথে
নাগরিক আল�োচনার সীমাবদ্ধতা ও আকার দেওয়ার প্রবণতা চীনকে তার প্রভাব বাড়ান�োর একটি
ধারাবাহিক সুয�োগ দেয়।
রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে দৃঢ়ভাবে নেতৃত্বাধীন একটি দলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্পেকট্রামটির
অন্য প্রান্তে রয়েছে, সেখানে খু ব কম সংখ্যক নির্দে শক অয�ৌক্তিক চীনা অভিজাতদের সক্রিয়তার বা
ক্যাপচারের পরামর্শ দিচ্ছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর প্রশাসনিক যন্ত্রপাতির অয�ৌক্তিক প্রভাব নিয়ে
ক্রমবর্ধমান প্রশ্নের সাথে ২০২৩ সালের সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে ধারণা করা
হয়। বর্ত মান সরকারকে তার শক্তিশালী প্রতিবেশীদের কাছে পুনঃনির্বাচনের দৃশ্যকল্পে তার বৈধতার
অনুম�োদনের জন্য ফিরে যেতে হলে এটি চীনকে আরও প্রবেশ করার সুয�োগ দেবে।
মালদ্বীপ এবং নেপালের জন্য ২০২৩ এবং ২০২৪ আসন্ন নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশ থেকে
প্রল�োভনের মুখে এই দেশগুল�ো ঘরে বসে চ্যালেঞ্জ ম�োকাবিলায় ক�োন দিক নিবে তা তারা নির্ধারণ
করবে। নেপালে, গত কয়েক বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা কমিউনিস্ট শাসন চীনের প্রভাবের জন্য
বেশি গ্রহণয�োগ্য। বর্ত মান নেপালি কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের মতাদর্শগত
ঘনিষ্ঠতা সিসিপি-এর সাথে শেয়ার করে না, কিন্তু নেপালের ভারতের ওপর নির্ভ রশীলতার বিকল্প
সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। একইসাথে, পরিকাঠাম�ো উন্নয়নে সহায়তা
সহ মহামারী-পরবর্তী পরিস্থিতিতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরও বিশালভাবে সহায়তা হয়ে থাকলে,
মালদ্বীপের ভবিষ্যতের সরকার চীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বর্ত মানের সিদ্ধান্তকে বাতিল
করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উন্নয়ন এই দেশগুল�োতে চীনা গ�োষ্ঠীসমূহের বৃ হত্তর সক্রিয়তার অনুমতি
দেবে এবং প্রভাব বিস্তার এবং জালিয়াতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।
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শিক্ষণীয় বিষয়গুল�ো
চীনের লক্ষ্যসমূহ
চীনের প্রধান সম্পদ হল তার প্রভাবের অর্থনৈতিক চালক এবং চীন এগুল�ো সব
ভাল�োভাবে পরিচালনা করে থাকে।
সেগুল�ো দীর্ঘমেয়াদী চীনা ক�ৌশলগত প্রান্তকে পরিবেশন করে এবং ভারতের ক�ৌশলগত ব্যাকইয়ার্ড
হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এমন একটি অঞ্চলে তার প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করলেও, চারটি দেশে
চীনের প্রভাবের প্রাথমিক ভিত্তিই হল অর্থনৈতিক। ২০২০ সালে শ্রীলঙ্কার জন্য এর ঋণ মহামারী
সত্ত্বেও ছিল ৪.৬ বিলিয়ন ডলার, এবং মালদ্বীপের ক্ষেত্রে তা ১.১ থেকে ১.৪ বিলিয়ন ডলারের
মধ্যে হবে বলে মনে করা হয়।272 অঞ্চলটির প্রতিটি দেশে চীন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক
ঋণ দিয়ে বড় মাত্রার পরিকাঠাম�ো গঠনে সাহায্য করছে। চীনা কর্মকর্তারা সুয�োগ খ�োঁজার ক্ষেত্রে
সক্রিয়: সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীদের সক্রিয়তার জন্য সুপারিশ সহ চারটি দেশে সরকারী বা বেসরকারী
অংশীদারদের কর্মসূচির বিবিধ উদাহরণ রয়েছে।273 চীনা কর্মকর্তারা সুয�োগগুল�ো চিহ্নিত করে এবং
দেশটি প্রথমে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা না করেই প্রস্তাব দেয়। চীনা দূতাবাস, এসওই, প্রাইভেট ফার্ম,
সাংবাদিক এবং একটি দেশে উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা একে অপরের সাথে তথ্য ভাগ করে নেয়
এবং সক্রিয়তার জন্য এই সম্ভাব্য সুয�োগগুল�ো সনাক্ত এবং উন্নত করতে অন্তর্দৃ ষ্টি সমন্বয় করে।
এর মধ্যে স্থানীয় সক্ষমতা গড়ে ত�োলা, ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব শনাক্ত করা, অথবা প্রযু ক্তি
প্যাকেজ প্রদান এবং চারপাশে অর্থ সরবরাহ, যেমন, ৫জি টেলিয�োগায�োগ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
এই অঞ্চলে সক্রিয় অনেক চীনা সংস্থা যে সরকারগুল�োর কাছে তদবির করছে যেন তাদের বড়
মাপের প্রকল্পগুল�োর এমন চীনা বিনিয়�োগের গুরুত্ব বহন করে এবং গুরুত্ব সহকারে ভ�োটারদের
সম্মুখীন হতে পারে । প্রকল্পের সমাপ্তির ধারা প্রায়শই আসন্ন নির্বাচনের সময়ের সাথে মিলে যায়।

িফগার 9

ফিগার 9. উল্লিখিত দেশগুল�োতে FDI-এর সেরা স�োর্স

উিল্লিখত েদশগুেলােত FDI-এর েসরা েসাসর্
শ্রীলঙ্কা
(2020-এর েশেষ)
িচন

েনপাল
(আিথর্ ক বষর্ 2019–2020 অবিধ)
িচন

$2,188

মািকর্ন যুক্তরাষ্ট্র

$1,097

ভারত

ভারত

ইউনাইেটড িকংডম

েনদারল্যান্ড

হংকং

েনদারল্যান্ড

িসঙ্গাপুর

মািকর্ন যুক্তরাষ্ট্র

িসঙ্গাপুর

মালেয়িশয়া
0

বাংলােদশ
(2019-এর েশেষ)

1,000

দিক্ষণ েকািরয়া
2,000

3,000

মািকর্ন ডলার (িমিলয়ন)

4,000

0

1,000

$3,593

হংকং
2,000

3,000

4,000

অেস্ট্রিলয়া

মািকর্ন ডলার (িমিলয়ন)

িচন
0

$833
1,000

2,000

3,000

4,000

মািকর্ন ডলার (িমিলয়ন)

স�োর্স: সংয�োজনী 6 দেখু ন।
েসাসর্
: সংেযাজনী 6 েদখুন।
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ক্ষমতায় থাকা দলগুল�োকে প্রদর্শনের জন্য একটি কৃতিত্ব প্রদান করে, যার ফলে প্রস্তাবিত চীনা
প্রকল্পকে প্রথম স্থানে সবু জ সঙ্কেত দেয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
এই সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি চীনকে অনেক সদিচ্ছা ও বিশ্বাস এনে দিয়েছে।274 যদি প্রস্তাবগুল�ো কার্যকর না
হয় বা যদি তারা সরকারের অনুম�োদন না পায় তবে চীনা ক�োম্পানিগুল�ো দেশ ছাড়ার পরিবর্তে স্বল্প
রাখার চেষ্টা করে। যেমন মালদ্বীপ একবার ইয়ামিন থেকে স�োলিহ সরকার পরিবর্তনের পর চীনা
ঠিকাদাররা তাদের প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ দেখতে পেয়েছিল এবং অতঃপর তারা অব্যাহত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সম্পূর্ণ প্রকল্পগুল�োতে বর্ধিত দায়বদ্ধতার সময় প্রস্তাব করে।275 শ্রীলঙ্কায়
চীনা ঠিকাদাররা প্রকল্পের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর বিতর্ক এবং খারাপ চাপের মধ্যে থেকে নির্ভ রয�োগ্য অংশীদার হিসাবে সুনাম অর্জন করে।276
যেখানে চিনা কর্মকর্তারা সহয�োগিতার জন্য নতুন সুয�োগ সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত করতে পারে না সেখানে
তারা তৃতীয় দেশগুল�োর সাহায্যে হ�োস্ট দেশের বিদ্যমান সহয�োগিতার উন্নতির সুয�োগ দেয়। যেমন,
নেপালে, চীনের বিকাশ অংশীদার হিসাবে প্রায়শই ভারত যে প্রকল্পগুল�োর কাজ করছে তার বড়
সংস্করণগুল�ো সরবরাহ করার সাথে জড়িত ছিল, সেগুল�ো ভারতের চেয়ে দ্রুত এবং কম খরচে
সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।277
এই মডেলটি নেপাল থেকে বাংলাদেশের মত�ো অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।278
সাম্প্রতিক মাসগুল�োতে, চীন ক�োভিড-১৯ ম�োকাবেলায় একাধিক দেশ জুড়ে একটি সহয�োগী
নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এবং একবার ভারতের প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাসেবী ক�োভিড-১৯ জরুরি
তহবিল দক্ষিণ এশিয়ায় চালু করতে ব্যর্থ হলে, ভারতের প্রচেষ্টার মত�ো সহয�োগিতার পথ নিয়ে
আল�োচনা করার জন্য বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান এবং
শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রীদের সাথে অর্থনৈতিক সহয�োগিতা এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক
উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অতিমারী প্রশমনকে উদ্দেশ্য করে সাক্ষাৎ করেন।279
চীনের হস্তক্ষেপের সরঞ্জামগুল�ো অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ।
চীন প্রভাব বিস্তার করার জন্য একটি ভাণ্ডার ব্যবহার করে, কিন্তু কিভাবে এগুল�ো ব্যবহার করা
হয় বা ক�োন দেশে তার পরিমাণ, সেই দেশের প্রতিষ্ঠানের দৃঢ়তা এবং প্রধান শাসক কর্মকর্তাদের
সাথে চীনের ব্যক্তিগত সম্পর্কে র উপর নির্ভ র করে। চীনের স্বার্থের প্রতি বিরূপ বলে মনে করা হয়
বা মেনে চলতে বাধ্য করা হয় এমন কিছু কর্মকে প্রতিহত করার জন্য এখন জ�োরাল�ো শাস্তি এই
উপায়গুল�োতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চীন প্রর�োচনা এবং ইতিবাচক প্রণ�োদনার সরঞ্জামগুল�োও
ব্যবহার করে চলেছে।
বিভিন্নভাবে নেতিবাচক প্রভাবের হাতিয়ার হিসেবে জ�োরপূর্বক হুমকি ব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে
রয়েছে প্রান্তিক হুমকি যা স্থানীয় কর্মকর্তাদের বাকর�োধের দিকে নিয়ে যায়। যেমন, ২০২০ সালের
ফেব্রুয়ারিতে, যখন একটি নেপালি সংবাদপত্র কর�োনাভাইরাসের উৎপত্তি সম্পর্কেগ�োপনীয়তা নিয়ে
একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল, তখন চীনে নেপালি দূতাবাস একটি হুমকিপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করে
সমাল�োচনার মুখ�োমুখি হয়েছিল, নেপালি সংবাদপত্রগুল�োকে সম্পর্কে র মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব
ফেলতে পারে এমন অবস্থান এড়িয়ে চলতে বলেছিল।280 এই ঘটনায় হুমকি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল
দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নেপালি সম্পাদকরা পিছু হটতে অস্বীকৃতি জানান, দূতাবাসকে স্মরণ করিয়ে দেন
যে সংবিধান দ্বারা গৃহীত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায় এটি ব্যবহার করা।281 কিন্তু
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িফগার 10

ফিগার
10. েদশগুেলােত
-উল্লিখিত দেশগুল�োতে
COVID19ত জিনিসপত্রের
রপ্তানী,
2020
-উিল্লিখত
COVID19সম্পিকসম্পর্কি
র্ ত িজিনসপেত্রর
রপ্তানী,
2020
িচন (মূল ভূ খণ্ড)

ইউেরাপীয় ইউিনয়ন

মািকর্ন যুক্তরাষ্ট্র

িসঙ্গাপুর

জামর্ ািন

জাপান

ভারত

$125

মািকর্ন ডলার (িমিলয়ন)

40

~~

30

20

10

0
বাংলােদশ

শ্রীলঙ্কা

েনপাল

মালদ্বীপ

েসাসর্: বিশ্বের
িবেশ্বরসংহত
সংহতব্যবসায়িক
ব্যবসািয়কসংস্থা,
সংস্থা,বিশ্ব
িবশ্বব্যাঙ্ক।
ব্যাঙ্ক।
স�োর্স:

এই ধরনের প্রতিক্রিয়া চীন থেকে আরও সরাসরি হুমকি দিতে পারে। শ্রীলঙ্কার একটি সংবাদপত্রে
অনুরূপ একটি নিবন্ধ চীনা দূতাবাসকে সরকারকে সংবাদপত্রটি প্রত্যাহার করতে বলার অনুর�োধ
জানায়।282
অন্যত্র, চীন বিজ্ঞাপন কেনা, দূতাবাসের সাথে একটি মিডিয়া আউটলেটের সহয�োগিতার প্রস্তাব
দেওয়া, স্থানীয় সাংবাদিকদের চীনে চাকরির সুয�োগ তৈরি করা, অথবা ফেল�োশিপ প্রদান সহ
প্রণ�োদনার মাধ্যমে অপমানসূচক ও নেতিবাচক সংবাদ এড়ান�োর লক্ষ্য নিয়েছে। বাংলাদেশে, চীনা
দূতাবাস নিয়মিতভাবে স্থানীয় দৈনিকগুল�োতে পূর্ণাঙ্গ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন বের করে, এবং রাষ্ট্রদূত সহ
দূতাবাসের কর্মকর্তারা নিউজরুম পরিদর্শন করে এবং কর্মীদের সাথে সংযত আল�োচনায় অংশ
নিয়ে ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করতে আগ্রহী হন যেন তা যা ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারে।283
চীন একইভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ব্যবহার করে, সরাসরি তার প্রভাব বিস্তারের জন্য মানুষের
সাথে সংয�োগ স্থাপন করে। শ্রীলঙ্কায় এটি ব�ৌদ্ধধর্মের সংয�োগ ও প্রচারের মাধ্যমে করা হয়েছে এবং
সিএইচইসি একটি আন্তর্জাতিক ব�ৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে সাহায্য করেছে। প�োর্ট সিটি প্রকল্পের
মাধ্যমে, ক�োম্পানি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কনফুসিয়ান চিন্তাধারার উপর বইও দান করেছে।284
নেপালেও সাংস্কৃতিক সংয�োগগুল�ো ইতিবাচক প্রভাবের উপকারী উপাদান হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে,
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যেমনটি চীনের প্রেস ও মিডিয়া মন্ত্রী লুম্বিনি এবং তিলাউরক�োটের সাংস্কৃতিকভাবে উল্লেখয�োগ্য
স্থান পরিদর্শন করেন এবং ২০১৬ সালে লুম্বিনির মায়াদেবী মন্দিরে চীনের জংহুয়া গুম্বা দ্বারা
আয়োজিত ২৬৪০ তম বু দ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।285
যখন প্রণ�োদনাসমূহ ব্যর্থ হয়, তখন চীনা স্বার্থের জন্য হুমকি ব্যবহার করা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মালদ্বীপে, রিপ�োর্ট গুল�ো থেকে জানা যায় যে ২০১৭ সালে এফটিএ নিয়ে আল�োচনার সময়
চীনা দূতাবাস ভবিষ্যতে সমস্ত আর্থিক সহায়তা স্বাক্ষরের সাথে সংযু ক্ত করেছিল।286 একইভাবে,
বাংলাদেশে, চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সিন�োহাইড্রো কর্পোরেশন ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের
সমাপ্তি উত্তর পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের কাছে নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন চুক্তি
স্বাক্ষরের সাথে সংযু ক্ত করেছে।287 কঠ�োর এবং ক�োমল কূটনীতি উভয় ই অনেক ক্ষেত্রে পর�োক্ষভাবে
চালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মাইক পম্পেও ২০২০ সালের অক্টোবরে তার
সফরের সময় চীনের সাথে শ্রীলঙ্কার গভীর সম্পর্কে র বিষয়ে প্রকাশ্যে অভিয�োগ করেছিলেন, তখন
শ্রীলঙ্কা-চীন ফ্রেন্ডশিপ অ্যাস�োসিয়েশন কঠ�োর ভাষায় বিবৃতি দিয়ে এটি “ভুল তথ্য” এবং মার্কিন
“সাম্রাজ্যবাদ” উল্লেখ করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।288 বাংলাদেশে অংশীদাররা সেই ঘটনাগুলির
কথা জানিয়েছেন যেখানে সরকারী কর্মকর্তাগণ “বন্ধু প্রতিবেশী” সম্পর্কে কীভাবে রচনা লিখতে
হবে সে সম্পর্কে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন।289 একজন সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীহিসাবেউল্লেখকরেছে, কিছু স্বল্প-প্রচলিত সংবাদপত্র চীনা ঠিকাদার এবং তাদের স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্যে
মতবির�োধের প্রতিবেদন করলেও মূলধারার গণমাধ্যম কদাচিৎ এইবিষয়টি সামনে নিয়ে আসে।290
চারটি দেশে ক�োনও “ঋণের জাল” নেই।
কিছু দেশ চীনা ঋণের সমাল�োচনা “ঋণের জালের কূটনীতি” চর্চা করে এমন বর্ণনায় করে থাকে।
এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, চীন পরিকাঠাম�ো প্রকল্পগুল�োকে তহবিলের জন্য সহজ অর্থ প্রদান করে
এবং অবশেষে তা অয�োগ্য বলে মনে করা হয়। এটি ঋণদানকারী চীনা সংস্থাকে গ�োড়ে উঠতে এবং
এমনকি ঋণকে সমতায় রূপান্তর করে বা নতুন শর্তাবলী নির্ধারণ করে সম্পদ দখল করতে উদ্বুদ্ধ
করে।
এই ধারণাটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীলঙ্কার ঋণের চীনা অংশ ব্যাপকভাবে
অতিরঞ্জিত; ২০২০ সালের মার্চে র একটি গবেষণায় দেখা যায় এটি জিডিপির মাত্র ৬ শতাংশ, বরং
দেশটি অন্য পাওনাদারের কাছে আর�ো বেশি ঋণগ্রস্ত।291 আসল কথা হল, শ্রীলঙ্কার একটি বিদেশী
ঋণের সমস্যা আছে এবং ঋণের ব্যবস্থাপনার আরও ভাল হওয়া প্রয়োজন। ২০১৬ সালে সিরিসেনা
সরকারের একজন সদস্য যেমন দাবি করেছিলেন, ক্ষমতায় আসার পরপরই দেশটিকে চীনের কাছ
থেকে ঋণ নিতে হয়েছিল কারণ অন্য কেউ আর ঋণ দিতে আগ্রহী হত না।292
অন্য তিনটি দেশের মধ্যে, শুধু মাত্র মালদ্বীপে চীনা বাণিজ্যিক ঋণের উল্লেখয�োগ্য খ্যাতি রয়েছে।
চীনের অর্থের উপর কম নির্ভ রতা নিশ্চিত করতে নেপাল এবং বাংলাদেশ তাদের তহবিল এবং অর্থ
সরবরাহের পদ্ধতি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক তা অবলম্বন করেছে। বাংলাদেশ বাণিজ্যিক ঋণের
চেয়ে সফ্ট ঋণের চেষ্টা করে অন্যদিকে নেপাল ক�োমল ঋণের চেয়ে অনুদান পছন্দ করে।
২০১৫ সালে যখন চীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দশটি প্রধান পরিকাঠাম�ো প্রকল্পে অর্থ
সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন সরকার জাপান এবং ভারতের মত�ো অন্যান্য উন্নয়ন সহয�োগীদের
প্রস্তাবের মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।293 একইভাবে, নেপাল বিশ্বব্যাংকের কাছে একাধিকবার
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টেবিল: নেপালে চীনের সাহায্যের প্রকার
২০১৩-১৪ এবং ২০১৯-২০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)
বছর/প্রকার

অনুদান

ঋণ

প্রযু ক্তিগত সহায়তা

ম�োট

২০১৩/১৪

-

-

-

-

২০১৪/১৫

২৮.৮

৯.২

০

৩৮.৮

২০১৫/১৬

২৭.১

৮.১

০.১

৩৫.৩

১০১৬/১৭

৪১.২

০

০

৪১.২

২০১৭/১৮

৩৬.৪

১৮.৫

৩.৮

৫৮.৭

২০১৮/১৯

১০৬

৪৪.৪

০

১৫০.৪

২০১৯/২০

৩৩

০

৬০.০

৯৩.০

স�োর্স: “উন্নয়ন সহয�োগিতা রিপ�োর্ট আর্থিক বছর ২০১৪/১৫,” “উন্নয়ন সহয�োগিতা রিপ�োর্ট আর্থিক বছর ২০১৫/১৬,” “উন্নয়ন
সহয�োগিতা রিপ�োর্ট আর্থিক বছর ২০১৬/১৭,” “উন্নয়ন সহয�োগিতা রিপ�োর্ট আর্থিক বছর ২০১৮,” “উন্নয়ন সহয�োগিতা রিপ�োর্ট আর্থিক
বছর 2019,” এবং “উন্নয়ন সহয�োগিতা রিপ�োর্ট আর্থিক বছর ২০১৯/২০,” নেপালের অর্থ মন্ত্রক, জুলাই, ২০২১ অ্যাক্সেস করেছে,
https://mof.gov.np/site/publication-category/65।

ক�োভিড-১৯ত্রাণ চেয়েছে। প্রথমত, দেশটি ক�োভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড হেলথ সিস্টেমস
প্রিপারডনেস প্রজেক্টের অধীনে ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গ্রহণ করে।294 তারপর, এটি অতিমারী
পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য এপ্রিল থেকে নভেম্বর ২০২০ এর মধ্যে বিভিন্ন পরিকাঠাম�ো
এবং শহুরে পুনর্নবীকরণ প্রকল্পের জন্য ৮০০ মিলিয়ন ডলার ধার করেছে।295 যদিও নেপাল টেস্টিং
কিট, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে চীনের সাহায্য গ্রহণ করেছে, কিন্তু অতিমারীর
সাথে জড়িত অসুবিধা ম�োকাবিলায় আর্থিক সাহায্যের জন্য এটির দিকে নজর দেয়নি। এক সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর মতে, বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া অনেক বেশি সুবিধাজনক কারণ সুদ
হারের অনুকূল। নেপালের অন্যান্য বিকল্প রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ক�োমল ঋণ, ছাড়ের ঋণ এবং
বিশ্বব্যাংক ও এডিবি -র মত�ো ঐতিহ্যবাহী সংস্থা এবং যু ক্তরাজ্য, মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র বা ভারতের মত�ো
অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় অংশীদার।296
দেশগুল�ো একে অন্যের থেকে শিখছে এবং ফলস্বরূপ তারা কীভাবে সক্ষমতাকে কাজে
লাগাতে পারে সে ধারণায় পরিবর্তন আনছে।
সম্ভবত এই গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার হল যে চারটি দেশের কেউই এখন আর চীনের
সাথে ম�োকাবিলার ক্ষেত্রে একটি ভগ্নাংশ নয়। কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা এবং তাদের সকলের
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা চীনের উপর অতিরিক্ত নির্ভ রতার বিপদ সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন এবং
সেই সম্ভাবনা এড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। চীনের সাথে তাদের নিজ দেশের সক্রিয়তা নিয়ে
আল�োচনা করার সময় অনেকেই অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন। বিশেষ করে,
এমআরআইএ এবং হাম্বানত�োতা বন্দরকে কার্যকর করার জন্য শ্রীলঙ্কার প্রাথমিক প্রয়াস এবং
হাম্বানত�োতাতে চীনা এসওই এর পরবর্তী বিনিয়োগ প্রায়শই অন্যান্য তিনটি দেশের কর্মকর্তারা
উত্থাপন করেছে। স্পষ্টতই, শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা একটি উল্লেখয�োগ্য উদাহরণে পরিণত হয়েছে।
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সাধারণ ভুল ধারণা সত্ত্বেও, চারটি দেশ এজেন্সি কাজে লাগায় এবং শেষ পর্যন্ত চীনের সাথে তাদের
সম্পর্কে র শর্ত গুল�ো নির্ধারণ করে। তারা অয�োগ্য বলে প্রমাণিত নির্দিষ্ট প্রকল্পগুল�োকে প্রত্যাখ্যান
করেছে। বাংলাদেশে, ২০২০ সালে স�োনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর বাতিল করার পর চীন সফ্ট ঋণ
থেকে বাণিজ্যিক ঋণে অর্থ প্রদানের শর্তাবলী পরিবর্তন করে।297 পরিবর্তে , বাংলাদেশ স�োনারদিয়া
থেকে প্রায় পঁচিশ কিল�োমিটার দূরে মাতারবাড়িতে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কাজ চালিয়ে
যাচ্ছে। সরকারের মতে, নতুন প্রকল্পটি জাপান থেকে 3.7 বিলিয়ন ডলার ঋণের মাধ্যমে তিরিশ
বছরে 0.1 শতাংশ সুদে হস্তান্তর করা হয়।298 এই বছরের শুরুর দিকে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় চীনের
ঋণ দিয়ে নির্মিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ রেললাইন প্রকল্পের বাজেট খু ব বেশি হয়ে যাওয়ায় হ্রাস করার জন্য
পদক্ষেপ নিয়েছিল। ঢাকার দূতাবাস জানিয়েছে যে চীন প্রকল্প থেকে সরে যাচ্ছে।299
প্রকল্পগুল�ো বাতিলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একা নয়। ঠিকাদার গুয়াংজি ট্রান্সমিশন এবং সাবস্টেশন
নির্মাণ, ঠিক সময়ের মধ্যে মাত্র 8 শতাংশ কাজ শেষ করার পর নেপাল বিদ্যুৎকর্তৃ পক্ষ, আপার
তামাক�োশি-কাঠমান্ডু ট্রান্সমিশন লাইনের প্রথম অংশের জন্য একটি চুক্তি বাতিল করে।300
পরবর্তীতে, চীনের রাষ্ট্রদূতের সাথে এক বৈঠকে, শক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিশ্বের অন্য
ক�োথাও কাজ করে এমন বিভিন্ন এবং আরও দক্ষ চীনা ক�োম্পানিকে প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য
অনুর�োধ করে দেশে চীনা ক�োম্পানিগুল�োর কর্মক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ত�োলেন।301
চারটি দেশ চীনের সাথে তাদের সক্রিয়তার অন্যান্য দিকগুল�োতেও সম্মতি এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন
করে। যেমন, শ্রীলঙ্কার সিসিপি এবং রাজনৈতিক দলগুল�োর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যস্ততা বাড়লেও,
কিছু কর্মকর্তা আদর্শগত সম্পর্ক থেকে এর থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেন। দেশের প্রধান
কমিউনিস্ট পার্টি জনতা বিমুক্তি পেরামুনা, সিসিপির শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য ২০২১ সালের
জুন মাসে একটি স্মারক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। এটি কলম্বো প�োর্ট সিটির কার্যক্রম
পরিচালনার জন্য বর্ত মান শর্তাবলী অনুযায়ী বন্দর শহরটি “চীনের আরেকটি প্রদেশ” হবে যু ক্তি
দিয়ে রাজাপাক্ষে সরকার কর্তৃ ক সম্মত শর্ত গুল�োর বির�োধিতা করেছ।302
এটি চারটি দেশের সরকার সুস্পষ্ট সুফল দেখছে বলে অনেক ক্ষেত্রে চীনকে কাছে টেনেছে। চীনের
সাথে সম্পর্ক নির্বাচনের আগে দেশীয় রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান করতে পারে, বির�োধী দলকে চাপে
রাখতে পারে এবং জনসাধারণের কাজ করতে এবং ভ�োটদাতাদের অন্যান্য সুবিধা প�ৌছঁ ে দিতে
পারে। মাহিন্দা রাজাপাক্ষের নির্বাচনী এলাকায় নির্মিত হাম্বানত�োতা বন্দর, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির
পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষ হিসাবে ঠিক সময়ে কাজ শুরু করে।303 একইভাবে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী
ওলির নির্বাচনী এলাকার একটিতে চীনের অর্থ সাহায্যে তৈরি শিল্প পার্ক জমির ক্ষতিপূরণ হিসেবে
দেওয়া অর্থ নিয়ে প্রতিবাদ শুরু হওয়ার কারণে নেপালে খবরের শির�োনাম হয়েছে।304 সাধারণভাবে
বলতে গেলে চীন প্রকল্পগুল�োতে পরিচালনাগত কঠ�োর শর্ত আর�োপ না করা চটজলদি লাভ
চায় এমন রাজনীতিবিদদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই প্রকল্পগুল�োতে বাস্তুচ্যুত
ব্যক্তিদের এবং পরিবেশের পুনর্বাসনের জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনের এবং এর চেয়েও বেশি,
মানবাধিকার বা নির্বাচনী চর্চা সম্পর্কিত দাবির অভাব রয়েছে।305
চীন এবং এর সহয�োগীরা এখনও সমস্যা তৈরি করছে।
চীন দক্ষিণ এশিয়ায় অপেক্ষাকৃত নতুন প্রবেশকারী, এবং এটি এখনও চারটি দেশের প্রতিষ্ঠান এবং
সাংগঠনিক সংস্কৃতির সাথে নিজেকে পরিচিত করার কাজটি করছে। একজন অংশীদার জানান
চীন তাদের “সিস্টেম, ভাষা বা সংস্কৃতি” বিশেষ করে ভাল করে জানে না।306 একইসাথে, এই
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দেশগুল�ো সম্প্রতি চীনের সাথে তাদের সম্পর্কে র বন্ধন আরও গভীর করে তুলতে শুরু করেছে এবং
এটি কীভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং কাজ করে থাকে তা এখনও জানার চেষ্টা করছে। এটি তাদের
নিজ নিজ প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কে তাদের ব�োঝার এবং য�োগায�োগের ব্যবধানের কারণ।
এক্ষেত্রে একটি ঘটনা উল্লেখয�োগ্য যেখানে বাংলাদেশে নিযু ক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত চতুর্মুখী ক�োয়াড এ
য�োগদানের সম্ভাবনা সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেন। পরের দিন, রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশের
বিদেশমন্ত্রীকে একটি অনুষ্ঠানে চীনের সিন�োফার্ম ভ্যাকসিনের ৫০,০০০ ড�োজ উপহারের উদযাপন
উপলক্ষে ছবি ত�োলেন।307 যে ক�োন�ো নিয়�োগের মত�ো, উভয় পক্ষের ভুল হতে বাধ্য, কিন্তু, চীন
অঞ্চলের গুরুত্ব এবং চারটি দেশ উন্নয়নের যাত্রায় চীনের গুরুত্ব বিবেচনা করে, সেগুল�ো উপেক্ষা
করতে এবং একসাথে কাজ করতে অগ্রসর হয়।
ভারত এখনও চীনের চেয়ে ক�ৌশলগত দিক থেকে বিচক্ষণ খেল�োয়াড় বলে বিবেচিত।
চারটি দেশের পছন্দ, স্বার্থ এবং আচার-আচরণের উপর ভারত সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার
করলেও ভারসাম্য ধীরে ধীরে চীনের দিকে চলে যাচ্ছে। এই দেশগুল�োর অধিকাংশের জন্য ভারত
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার এবং তাদের এফডিআই -এর অন্যতম প্রধান
উৎস।308 ভারত এ দেশসমূহের সাথে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক সংয�োগও বজায় রাখে এবং
সর্বোপরি, এটি তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এমনভাবে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে যা চীন
সেভাবে নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকর্তা বিভিন্ন সময়ে সরকারী এবং বেসরকারী মাধ্যমে ভারতীয়
সহায়তা থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাছাড়া, ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড়
এবং পরিচালনাগতভাবে সক্রিয়। ১৯৮৭ সালে একটি অভ্যুত্থান র�োধে মালদ্বীপের জন্য এবং
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাহিনীটি
অবদান রাখে।
এই সমস্ত বিষয় একসঙ্গে নিলে চীন এই অঞ্চলে কতটা গভীরভাবে আবদ্ধ হতে পারে তার সীমাবদ্ধতাকেই প্রকাশ করে়। যেমন ভারতের আপত্তি চীনকে চারটি দেশের সঙ্গে পরিচালনাগত নিবিড়
নিরাপত্তা সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধা দিয়েছে। দেশগুল�োর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক
জীবনে ভারতের নিবিড় উপস্থিতি হস্তক্ষেপের অভিয�োগ সহ উচ্চ সমাল�োচনার সুয�োগ তৈরি
করে। সাম্প্রতিক উদাহরণগুল�োর মধ্যে রয়েছে ২০১৫ সালে নেপালের অর্থনৈতিক অবর�োধের পরে
ভারতের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় মন�োভাবের পরিবর্তন, অথবা মাহিন্দা রাজাপক্ষে ভারতের বহিরাগত
গ�োয়েন্দা সংস্থাকে ২০১৫ সালে তার নির্বাচনের পরাজয়ের জন্য দায়ী করার অভিয�োগ ইত্যাদি।309

মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র এবং এর ক�ৌশলগত সহয�োগীদের জন্য সুপারিশ
সামঞ্জস্যই চীনের আঞ্চলিক সংয�োগের চাবিকাঠি; এটি মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের জন্যও
গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।310
জরিপ করা চারটি দেশের কাছেই মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র এবং তার ক�ৌশলগত অংশীদারদের ধারাবাহিক
সক্রিয়তা কাম্য। এর মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, এখানে স্থানীয় অভিজাতরা চীনের সাথে সক্রিয়তার
দিকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। মাহিন্দা রাজাপাক্ষের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ২০১৯ সালে নির্বাচনের সময়
বলেছিলেন: “ধারণাটি ছিল যে আমরা চীনকে হতাশ করলে পশ্চিমীরা আমাদের কাছে ঢালাও
সুবিধা নিয়ে আসবে। কিন্তু ঢালাও সুবিধা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি।”311 এই সমস্যার সমাধান
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হল চৈনিক চ্যালেঞ্জ ম�োকাবিলা করে এই অঞ্চলের জন্য ধারাবাহিকভাবে মার্কিন উপস্থিতি এবং
দীর্ঘমেয়াদী নীতি নিশ্চিত করা। এই দেশগুল�োর অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিমা অনুপ্রবেশ বিক্ষিপ্ত এবং
ক্ষণস্থায়ী হয়েছে, প্রায়ই ওয়াশিংটনে এবং মার্কিন দূতাবাসগুল�োতে এই অঞ্চলে কাজ করা ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভ র করে। অংশীদাররা আশা নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং
দক্ষিণ এশিয়ার সাথে আরও বেশি সক্রিয়তার লক্ষ্যে ক�োয়াড এর মত�ো আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ
করেছিলেন। ভ্যাকসিন, উদীয়মান প্রযু ক্তি এবং জলবায়ুর উপর মন�োয�োগ কেন্দ্রীভূত করার জন্য
প্রথম চতুর্ভু জ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত -এই তিনটি ক্ষেত্রে চীনের দক্ষিণ এশিয়াকে সাহায্য করার জন্য
বড় ভূমিকা গ্রহণ করে।312
অংশীদাররা যু ক্তি দিয়েছিলেন যে মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র বেসরকারি উপায়ে চীনের সাথে প্রতিয�োগিতা
করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে দাপ্তরিক নয় এমন মাধ্যমগুল�ো স্থানীয় সরকারকে চীনের “বিরুদ্ধে”
ওয়াশিংটনকে বেছে নেওয়া থেকে আটকান�োর পাশাপাশি এই অঞ্চলে মার্কিন ভূমিকা বাড়ান�োতে
সাহায্য করতে পারার কারণেই অগ্রাধিকার দেয়। কেউ কেউ আমেরিকানদের ব্যক্তিগত ভিত্তিতে
এই অঞ্চলে চীনের ভূমিকা নিয়ে আল�োচনা করার জন্য আরও কর্মশালা চালু করার আহ্বান
জানিয়েছেন। এগুল�ো ক্রস-ন্যাশনাল লার্নিংয়েও সাহায্য করতে পারে: যেমন এই কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা প্রায়শই একে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়।
চারটি দেশের প্রয়�োজনের উপর চীনা প্রকল্পগুল�ো সুনির্দিষ্ট করে; তাই মার্কিন সক্রিয়তাও
সেরূপ থাকা উচিত।
চীনকে একয�োগে অনেক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুল�োর সাথে তার সক্রিয়তা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম
হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঘন ঘন প্রস্তাব দেয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ ও এরপর অংশীদাররা কী
চায় তা মন�োয�োগ দিয়ে শ�োনা। সংয�োগ এবং পরিকাঠাম�ো প্রকল্পগুল�ো দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত
রাষ্ট্রের ইচ্ছার তালিকার শীর্ষে রয়েছে এবং সহয�োগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। চীনা
প্রকল্পগুল�োর অর্থ ও বিনিয়োগের মুখে এই অঞ্চলে তাদের ভাবমূর্তি বাড়ান�োর জন্য, যু ক্তরাষ্ট্র এবং
তার অংশীদারদের অবশ্যই দেশগুল�ো কী চাইছে সেদিকে মন�োয�োগ দিতে হবে। মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে এবং জুন ২০২১ এ জি৭ নেতাদের সভায় দ্য বিল্ড ব্যাক বেটার ওয়ার্ল্ড ইনিশিয়েটিভের ঘ�োষণা করা এই লক্ষ্যে একটি ফলপ্রসূ পদক্ষেপ।313 ব্লু ডট নেটওয়ার্কে র সাথে মিলিয়ে, এই
দেশগুল�ো চীনকে বলেছে যে তাদের যে ধরনের সক্রিয়তার দরকার তা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।314
তবে এটি করার ক্ষেত্রে, মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই রাজনৈতিক দল এবং অংশীদারদের সাথে
ধারাবাহিকভাবে যু ক্ত থাকতে হবে। যেমন, শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা
প্রথম ক্ষেত্রে যু ক্তরাষ্ট্র এমসিসি কম্প্যাক্টের ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয়টিতে রাজনৈতিক মন�োভাবের
অভাবকে এই ধরনের বহু-অংশীদার পদ্ধতির অনুপস্থিতির জন্য দায়ী করেছেন।315
চীনের তুলনায় দেশগুল�োকে তাদের সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে যু ক্তরাষ্ট্রও তার প্রভাব বাড়াতে
পারে। যেমন মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র ঋণ পরিচালনার জন্য প্রযু ক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে সাহায্য
করতে পারে। বহুমুখী ঋণ মুক্তির উদ্যোগের মত�ো বহুমুখী কর্মসূচীতে যেমনটি ধারণা করা হয়েছিল
এক্ষেত্রে এটির অর্থ চিরাচরিত ঋণ থেকে মুক্তি নয়। পরিবর্তে , মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র চীনের ঋণ নিতে
সম্মত হওয়ার আগে এবং পরে উভয় দেশকে সহায়তা করার প্রস্তাব দিতে পারে।
বাস্তবে, এর অর্থ হবে শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপের মত�ো দেশগুল�োকে কেবল তাদের সামগ্রিক
বৈদেশিক ঋণ পরিচালনা ও পুনর্গঠন করতেই নয় বরং চীনা কর্মকর্তাদের সাথে আল�োচনায়
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তাদের দরকষাকষির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে এমন শর্তাবলী বিকাশে সহায়তা করে শক্তিশালী
আল�োচক হওয়া। স্টেকহ�োল্ডাররা প্রায়ই উল্লেখ করেন যে কিভাবে তাদের আমলাতন্ত্রগুল�ো
অনভিজ্ঞ হতে পারে বা জটিল আর্থিক যন্ত্রগুল�ো পরিচালনা করার ক্ষমতার অভাব হতে পারে,
তাই চীন তাদের একটি চুক্তিতে ব্যাকএন্ড পরিচালনা করতে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়ে প্রভাব বিস্তার
করেছে।316 তবে এর ফলে সার্বভ�ৌম নিরাপত্তা সহ ব্যক্তিগত ঋণ অথবা যেখানে ঋণগ্রহণকারী
দেশের পক্ষে অনুপযু ক্ত শর্ত রয়েছে এমন চুক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষণ
এবং ক্ষমতা তৈরির প্রস্তাব দিতে পারে যা ভবিষ্যতে এই ধরনের ফলাফল র�োধ করবে।
অবশেষে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুল�ো মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জনের পথে উন্নীত হয়েছে। শ্রীলঙ্কা
ঁ ান�োর লক্ষ্য থাকলেও
ইতিমধ্যেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং ২০২৬ সালে প�ৌছ
317
ঁ াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটি তাদের অনেক
বাংলাদেশের ২০২১ সালের শেষের দিকে প�ৌছ
ছাড়ের সহায়তা পাওয়ার অয�োগ্য করে তুলবে, সম্ভবত তাদের ঋণের জন্য চীনের আরও কাছাকাছি
নিয়ে যাবে। বাংলাদেশ ও চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আল�োচনা শুরু করেছে এবং বাংলাদেশের
বাণিজ্য মন্ত্রী দাবি করেছেন যে এই ধরনের চুক্তি “বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের
অন্তরায় ম�োকবিলায় সাহায্য করবে।”318 মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র পাশ্চাত্য বহুপাক্ষিক সংস্থায় তার প্রভাব
ব্যবহার করে সহজ উত্তরণ করতে পারে এবং এই দেশগুল�োকে উন্নয়ন সহায়তার বিকল্প পথ তৈরি
করতে সাহায্য করতে পারে।
চীন সংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে অঞ্চলটিতে মার্কিন সক্রিয়তাকে মুক্ত করা
জর্জ ডব্লিউ বু শ প্রশাসনের সময়, মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র বলেছিল যে এটি যু যু ধান দুই দেশ ভারত এবং
পাকিস্তানের সাথে তার সম্পর্ককে নিরপেক্ষ করছে। এর বিষয়টি বিবেচনার পাশাপাশি চীনের প্রশ্ন
থেকে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে নিরপেক্ষ করার সময় এসেছে। স্টেকহ�োল্ডাররা যু ক্তি দিয়েছিলেন যে তাদের দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের একটি উল্লেখয�োগ্য অংশ এমন কিছু
অপছন্দ করে যা তারা চীনের কাছে তাদের সহায়তা কমিয়ে আনার জন্য মার্কিন সহায়তাকে শর্ত সাপেক্ষ দাবি করে। বিভিন্ন কারণে এটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
ছ�োট দেশ হিসাবে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল বা শ্রীলঙ্কা বৃ হত্তর শক্তিগুল�োর মধ্যে স্পষ্টত
ক�োনও সম্পর্ক বেছে নেয়ার ক্ষমতা ধরার সম্ভাবনা কম। উপরন্তু, একটি ছ�োট দেশের ক্ষেত্রে
কেবলমাত্র একটি বড় শক্তির সাথে “সমস্ত কিছু” করার সিদ্ধান্ত বিরলভাবে কাম্য ক�ৌশল কারণ
তা একটি গণ্ডির মধ্যে রেখে তাদের বিকল্প সুয�োগগুল�ো হ্রাস করে।319 অবাক হওয়ার কিছু নেই,
এই দেশগুল�োর মধ্যে কয়েকটি ভারত এবং চীনকে তাদের উন্নয়নের চাহিদার জন্য সেরা চুক্তি বের
করতে একে অপরের সাথে ক্রিয়ারত। মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র “চীনের বিরুদ্ধে” লড়াইয়ে নামলে সম্ভবত
একই ক�ৌশল ঘটবে। ভ�ৌগলিক রাজনীতি দেশগুল�োকে তাদের ক�ৌশলগত হিসাবে জটিল সমন্বয়
করতেও নেতৃত্ব দিতে পারে।320 নেতিবাচকের পরিবর্তে একটি ইতিবাচক লক্ষ্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া
সরকার, ব্যবসায়ী গ�োষ্ঠী এবং জনসাধারণের মধ্যে বৃ হত্তর আস্থা অর্জন করবে।
ঘর�োয়া চালিকা শক্তিগুল�োকে স্বীকার করা ও চীনের জন্য জায়গা সঙ্কুচিত করতে ক্ষমতা গঠন।
দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের হস্তক্ষেপ না করার দৃশ্যমান নীতি তার কলিং কার্ড গুল�োর মধ্যে একটি।
শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীর দাবি, “চীন কখনও শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত
করতে চায়নি।”321 যেসব দেশকে একাধিক সামাজিক, জাতিগত এবং ধর্মীয় ভিত্তিতে ঘর�োয়া
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বির�োধের ম�োকাবিলা করতে হবে, তাদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ মুক্ত চীনা দৃষ্টিভঙ্গি সুবিধাজনক। মার্কিন
যু ক্তরাষ্ট্র এই দেশগুল�োর সাথে সহয�োগিতার লক্ষ্য নির্ধারণের সাথে সাথে দুটি সমরূপী খারাপ
বিকল্পের সম্মুখীন হয়-অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে শক্ত প্রশ্ন করা ও চীনের থেকে সুয�োগগুল�ো
“হারান�ো” বা এই প্রশ্নগুল�ো এড়ান�ো এবং পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জগুল�ো আরও গভীর হওয়ার
অনুমতি দেয়া। এডিবি এবং বিশ্বব্যাঙ্কের মত�ো ঐতিহ্যবাহী বহুপাক্ষিক সংস্থাগুল�োর অর্থ সাহায্য
শাসনাবস্থার উপর নির্ভ র করে একই সমস্যার সম্মুখীন হয়।
এই সমস্যা ম�োকবিলার একটি কার্যকর উপায় হতে পারে মার্কিন সমাজকে অগ্রাধিকার হিসেবে এই
দেশগুল�োতে নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করা এবং সক্ষমতা বাড়ান�ো। চীন যু ক্তরাষ্ট্রের মত�ো
এর প্রায় কাজ করে না, বরং কঠিন পরিকাঠাম�োতে মন�োনিবেশ করতে পছন্দ করে। কিন্তু এই
গবেষণার দেশের রাজ্যের মিডিয়া আউটলেট এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুল�ো তাদের
শাসনের মানবাধিকার রেকর্ড থেকে চীনা চুক্তি নিয়ে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে সুশাসনের প্রশ্নে মন�োনিবেশ
করছে। এই দলগুল�ো বাংলাদেশ বা মালদ্বীপের চেয়ে শ্রীলঙ্কা ও নেপালে বেশি কার্যকর। মার্কিন
যু ক্তরাষ্ট্র সেগুল�ো চিহ্নিত করতে এবং তাদের ও তাদের সংশ্লিষ্টদের কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ও
স্বচ্ছতা চাইতে সক্ষম করতে তুলতে অনুদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করতে পারে। সময়ের
সাথে সাথে ক্ষমতা বৃদ্ধি এই দেশগুল�োর আরও বেশি করে অংশীদারদের অস্বচ্ছ চুক্তির বিপদ এবং
পরিবেশগত এবং অন্যান্য উদ্বেগ উপেক্ষা করতে পরিচালিত করতে পারে। তারা দাবি করবে যে
সরকার তাদের সাথে অংশীদারিত্ব এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনে
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি চীনের উপর চাপ বাড়াবে এবং মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র এবং তার অংশীদারদের জন্য
নতুন সুয�োগ সৃষ্টি করবে।
অবশেষে, চীন প্রজেক্ট ফাইন্যান্স এবং সরাসরি বিনিয়োগের উপর খু ব বেশি ঝুঁকছে কারণ এটি
উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নবীন।322 চারটি দেশের বেশিরভাগ চীনা
প্রকল্পগুল�ো বিভিন্ন চীনা এসওই এর অস্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়, যা বিশেষভাবে বিশেষ অঞ্চলগুল�োতে মন�োনিবেশ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহয�োগিতা সংস্থা বা
তার অনুসারীদের দ্বারা নয়। চীনা ক�োম্পানিগুল�ো উন্নয়নে সহায়তায় উদ্দীষ্ট অনুদান দিলে ভুল
য�োগায�োগ, বিলম্ব এবং সম্মত শর্ত পূরণে ব্যর্থতাকে প্রায়ই এই ভূমিকার সাথে তাদের অপরিচিততার জন্য দায়ী করা যেতে পারে। বর্ধিত ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র এবং তার
অংশীদাররা নিশ্চিত করতে পারে যে এই দেশগুল�োর অংশীদাররা চীনা গ�োষ্ঠীদের কাছে তাদের
প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
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লেখক সম্পর্কে
দীপ পাল কার্নেগি এন্ডোয়মেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস এর এশিয়া প্রোগ্রামে একজন ভিজিটিং
ফেল�ো। তাঁর গবেষণা ও প্রকাশনা ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, ভারতের তাত্ক্ষণিক ও বৃ হত্তর
প্রতিবেশী অঞ্চলে ভারতের বিদেশনীতি এবং চীনের উপর বিশেষ জ�োর দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার
আঞ্চলিক নিরাপত্তার উপর আল�োকপাত করে। তিনি ন্যাশনাল ব্যুর�ো অফ এশিয়ান রিসার্চ এবং
ওয়াশিংটন ডিসিতে সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সাথে কাজ করেছেন
এবং ভারতে সাংবাদিক হিসেবে এক দশকের অভিজ্ঞতা আছে। তার গবেষণা চায়না ব্রিফ, হিন্দুস্তান
টাইমস, ফরেন পলিসি, এবং দ্য ওয়্যার-এ প্রকাশিত হয়েছে।

স্বীকৃতি
লেখক থমাস ক্যার�োথার্স, ইভান ফেইগেনবাউম, রুদ্র চ�ৌধু রী এবং এরিক ব্র্যাটবার্গকে গবেষণার
পূর্ববর্তী খসড়া এবং পর্যায়গুল�োতে সহায়ক মতামতের জন্য এবং গবেষণার সহায়তা এবং
সহায়তার জন্য আলেকজান্ডার টেলর এবং লিমিং লিনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এই প্রতিবেদনটি
চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে লেখকসাহেব সিং চাড্ডা প্রদত্ত উল্লেখয�োগ্য অবদানের কথাও স্বীকার করেছেন
। সর্বশেষে, জ�োসেলিন স�োলিকে তার ধৈর্যের জন্য এবং এই কাগজের গ্রাফিক্সে তার কাজের জন্য,
এবং স্যামুয়েল ব্রাসকে কাগজের ত্রুটিমুক্তির প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ। এই প্রকল্পের জন্য তহবিল
মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনুদান সরবরাহ করা হয়েছিল।
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Bo’ao
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Date
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2013

June 24,
2013

June 24,
2013
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2014
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2014

December 27,
2014

March 19,
2015

March 29,
2015

June 24,
2015
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2015

NEPAL

Li Yuanchao

Wang Yi

Xi Jinping

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Yang Jiechi

Yang Jiechi

Xi Jinping

Chinese
Leader(s)

Vice President

Minister of Foreign Affairs

General Secretary of CCP/
President

Minister of Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs

State Councillor

State Councillor

General Secretary of CCP/
President

Title

China-South Asia Bilateral High-Level Visits

Appendix 1

Kamal Thapa

Sushil Koirala

Ram Baran Yadav

Mahendra
Bahadur Pandey

Sushil Koirala

Ram Baran Yadav

Mahendra
Bahadur Pandey

Parmanand Jha

Madhav Prasad
Ghimire

Pushpa Kamal
Dahal

Nepali
Leader(s)

Foreign Minister/Vice Prime
Minister

President/Prime Minister

President

Minister of Foreign Affairs

Prime Minister

President

Minister of Foreign Affairs

First Vice President of Nepal

Minister for Home and
Foreign Affairs

President of Communist
Party of Nepal (Maoist)

Title

Bilateral cooperation

Disaster management
(4.25 Earthquake)

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral cooperation/
BRI

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation/
territorial integrity

Bilateral cooperation/
territorial integrity
(Tibet)

Bilateral cooperation

Bilateral/interparty
relations

Topic

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1327833.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1275716.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1249740.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1246760.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1223231.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1223230.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1195883.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1053186.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1052919.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1032734.shtml
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Location
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Beijing

Beijing

India Goa

Beijing

Beijing

Kathmandu

Kathmandu

Beijing

Beijing

Beijing

Date

December 25,
2015

March 21,
2016

March 23,
2016

October 15,
2016

March 27,
2017

May 14,
2017

August 15,
2017
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2017

September 7,
2017

April 19,
2018

June 20,
2018

NEPAL (continued)

Xi Jinping

Wang Qishan

Yang Jiechi

Wang Yang

Wang Yang

Wang Yang

Xi Jinping

Xi Jinping

Yu Zhengsheng

Xi Jinping

Wang Yi

Chinese
Leader(s)

General Secretary of CCP/
President

Vice President

State Councillor

Vice Premier

Vice Premier

Vice Premier

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Member of Politburo
Standing Committee/
Chairman of Chinese People’s
Political Consultative
Conference

General Secretary of CCP/
President

Minister of Foreign Affairs

Title

K.P. Sharma Oli

Pradeep Kumar
Gyawali

Krishna Bahadur
Mahara

Bidhya Devi
Bhandari/Sher
Bahadur Deuba

Bijay Kumar
Gachhadar

Krishna Bahadur
Mahara

Pushpa Kamal
Dahal

Prime Minister

Foreign Minister

Foreign Minister/Vice Prime
Minister

Bilateral relations

Political transition in
Nepal

BRI

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

President/Prime Minister

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1570241.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1552348.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1490962.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1485258.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1484954.shtml

BRI
Deputy Prime Minister and
Minister of Federal Affairs
and Local Development

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1449057.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1406026.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1350024.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1349371.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1328023.shtml

Link

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1461451.shtml

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral cooperation/
BRI

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation/
BRI

Bilateral cooperation

Topic

BRI

Financial Minister/Vice
Prime Minister

Prime Minister

Prime Minister

Prime Minister

K.P. Sharma Oli

Pushpa Kamal
Dahal

Prime Minister

Foreign Minister/Vice Prime
Minister

Title

K.P. Sharma Oli

Kamal Thapa

Nepali
Leader(s)
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Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

September 9,
2019

September 9,
2019

September 9,
2019

September 10,
2019

September 10,
2019

October 13,
2019

Kathmandu

Beijing

July 3,
2019

October 13,
2019

Beijing

April 29,
2019

Kathmandu

Beijing

June 21,
2018

October 13,
2019

Location

Date

NEPAL (continued)

Xi Jinping

Xi Jinping

Xi Jinping

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Xi Jinping

Li Keqiang

Chinese
Leader(s)

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

General Secretary of CCP/
President

Premier

Title

K.P. Sharma Oli

Pushpa Kamal
Dahal

Bidhya Devi
Bhandari

Sher Bahadur
Deuba

Pushpa Kamal
Dahal

Bidhya Devi
Bhandari

Pradeep Kumar
Gyawali

K.P. Sharma Oli

Pradeep Kumar
Gyawali

Bidhya Devi
Bhandari

K.P. Sharma Oli

Nepali
Leader(s)

Prime Minister

President of Communist
Party of Nepal

President

President of Nepali
Congress

President of Communist
Party of Nepal

President

Foreign Minister

Prime Minister

Foreign Minister

President

Prime Minister

Title

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral/interparty
relations

Bilateral relations

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral cooperation/
territorial integrity (Hong
Kong)/BRI/Against
Indo-Pacific Strategy

Bilteral relations/BRI

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilteral relations/BRI

Bilteral relations/BRI

Bilteral relations/BRI

Bilateral cooperation

Topic

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1707494.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1707493.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1707479.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696302.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696292.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696274.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696121.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696119.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1678163.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1659514.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1570706.shtml

Link

82 | দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব

Appendix 1 China-South Asia Bilateral High-Level Visits

Beijing

Beijing

Beijing

March 26,
2015

March 26,
2015

Naypyidaw

August 11,
2014

February 27,
2015

Shanghai

May 22,
2014

Beijing

Colombo

April 25,
2014

February 27,
2015

Beijing

February 11,
2014

Colombo

Beijing

February 11,
2014

September 17,
2014

Colombo

September 10,
2013

Colombo

Xi’an

May 30,
2013

September 17,
2014

Beijing

May 29,
2013

Colombo

Beijing

May 28,
2013

September 16,
2014

Location

Date

SRI LANKA

Zhang Dejiang

Xi Jinping

Li Keqiang

Wang Yi

Xi Jinping

Xi Jinping

Xi Jinping

Wang Yi

Xi Jinping

Liu Zhenmin

Li Yuanchao

Wang Yi

Liu Yunshan

Li Yuanchao

Li Keqiang

Xi Jinping

Chinese Leader(s)

Mahinda Rajapaksa

Mahinda Rajapaksa

Mahinda Rajapaksa

Member of Politburo
Standning Committee/
Chairman of the Standing
Committee of the National
People’s Congress

General Secretary of CCP/
President

Premier

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

Vice Foreign Minister

Vice President

Foreign Minister

President
President

Maithripala Sirisena

Foreign Minister

Foreign Minister

Speaker of the
Parliament

Prime Minister

President

Foreign Minister

President

President

Special Envoy of
President/Foreign
Minister

Special Envoy of
President/Foreign
Minister

Maithripala Sirisena

Mangala Samaraweera

Mangala Samaraweera

Chamal Rajapaksa

D.M. Jayaratne

Mahinda Rajapaksa

G.L. Peiris

Mahinda Rajapaksa

Mahinda Rajapaksa

G. L. Peiris

G. L. Peiris

President/Prime
Minister

President

President

President

Sri Lanka Leader(s) Title

Mahinda Rajapaksa/D. M.
Member of Politburo
Jayaratne
Standning Committee/
Secretary of CCP Secretariat

Vice President

Premier

General Secretary of CCP/
President

Title

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1075118.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1045649.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1045165.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1044834.shtml

Link

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1127474.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1158517.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1248910.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1248862.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1241314.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1241279.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1192024.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1192020.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1191912.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1181581.shtml

Bilateral cooperation/
BRI/FTA

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1150299.shtml

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1127400.shtml

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation

Bilateral relations/
cooperation

Topic

Appendix 1 China-South Asia Bilateral High-Level Visits

দীপ পাল | 83

Location

Beijing

Colombo

Colombo

Colombo

Beijing

Beijing

Colombo

Colombo

India Goa

Colombo

Beijing

Beijing

Beijing

Beijing

Beijing

Date

March 26,
2015

October 9,
2015

October 9,
2015

February 6,
2016

April 7,
2016

April 8,
2016

July 9,
2016

July 9,
2016

October 17,
2016

April 8,
2017

May 16,
2017

May 16,
2017

October 30,
2017

May 14,
2019

May 14,
2019

Li Keqiang

Xi Jinping

Wang Yi

Li Keqiang

Xi Jinping

Yu Zhengsheng

Xi Jinping

Wang Yi

Wang Yi

Xi Jinping

Li Keqiang

Wang Yi

Liu Zhenmin

Liu Zhenmin

Li Keqiang

Chinese Leader(s)

SRI LANKA (continued)

Premier

General Secretary of CCP/
President

Foreign Minister

Premier

General Secretary of CCP/
President

Member of Politburo
Standing Committee/
Chairman of Chinese
People’s Political
Consultative Conference

General Secretary of CCP/
President

Foreign Minister

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

Premier

Foreign Minister

Vice Foreign Minister

Vice Foreign Minister

Premier

Title

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1249053.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1353922.shtml

Maithripala Sirisena

Maithripala Sirisena

Tilak Marapana

Ranil Wickremesinghe

President

President

Foreign Minister

Prime Minister

Prime Minister

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1462277.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1462244.shtml

Anti-terrorism (Easter
Bombings)/bilateral
cooperation/BRI

Anti-terrorism (Easter
Bombings)/bilateral
cooperation/BRI

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1663745.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1663315.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1505780.shtml

Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

BRI

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1452374.shtml
Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

President/Prime
Minister/Speaker of the
Parliament

Maithripala Sirisena/Ranil
Wickremesinghe/Karu
Jayasuriya

Ranil Wickremesinghe

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1406087.shtml
Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1378889.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1378888.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1354203.shtml

Colombo Port City/
Hambantota Port/FTA

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1339229.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1304610.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1304434.shtml

Bilateral cooperation

Link

President

Foreign Minister

President

Prime Minister

Prime Minister

Foreign Minister

Prime Minister

President

President

Topic

Maithripala Sirisena

Mangala Samaraweera

Maithripala Sirisena

Ranil Wickremesinghe

Ranil Wickremesinghe

Mangala Samaraweera

Ranil Wickremesinghe

Maithripala Sirisena

Maithripala Sirisena

Sri Lanka Leader(s) Title
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Colombo

Colombo

January 14,
2020

January 14,
2020

Location

Kunming

Beijing

Shanghai

Beijing

Beijing

Beijing

Beijing

Dhaka

Dhaka

Dhaka

Date

September 21,
2013

October 21,
2013

May 22,
2014

June 9,
2014

June 10,
2014

November 8,
2014

November 8,
2014

December 29,
2014

December 29,
2014

May 25, 2015

BANGLADESH

Location

Date

Liu Yandong

Wang Yi

Wang Yi

Li Yuanchao

Xi Jinping

Xi Jinping

Li Keqiang

Wang Yi

Li Yuanchao

Li Yuanchao

Chinese
Leader(s)

Wang Yi

Wang Yi

Foreign Minister

Foreign Minister

Title

Vice Premier

Foreign Minister

Foreign Minister

Vice President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Premier

Foreign Minister

Vice President

Vice President

Title

Chinese Leader(s)

SRI LANKA (continued)

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Abul Hassan Mahmud Ali

Abdul Hamid

Abdul Hamid

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Abul Hassan Mahmud Ali

Dipu Moni

Shirin Sharmin Chaudhury

Bangladesh
Leader(s)

Gotabaya Rajapaksa/
Mahinda Rajapaksa

Dinesh Gunawardena

Topic

Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

Topic

Prime Minister

Prime Minister

Foreign Minister

President

President

Prime Minister

Prime Minister

Foreign Minister

Foreign Minister

BRI/BCIM/other cooperation

BRI/BCIM/other cooperation

BCIM/BRI/cooperation in culture
exhange and climate change

Bilateral cooperation/BCIM

BRI/BCIM/Welcome Bangladesh
to AIIB

BRI/BCIM

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1266463.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1223547.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1223544.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1208632.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1208628.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1164145.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1163619.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1158329.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1091627.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1079222.shtml

Link

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1732071.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1732123.shtml

Link

Cooperation in economy, agriculture, BCIM Economic Corridor

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation

Speaker of the Parliament Bilateral cooperation

Title

President/Prime
Minister

Foreign Minister

Sri Lanka Leader(s) Title
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Location

New York City

Dhaka

Dhaka

Dhaka

Dhaka

Beijing

Beijing

Beijing

Beijing

Beijing

Date

September 27,
2015

October 14,
2016

October 15,
2016

November 18,
2017

November 18,
2017

June 29,
2018

June 29,
2018

July 4,
2019

July 5,
2019

July 5,
2019

Wang Yi

Xi Jinping

Li Keqiang

Wang Qishan

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Xi Jinping

Xi Jinping

Xi Jinping

Chinese
Leader(s)

BANGLADESH (continued)

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

Premier

Vice President

Foreign Minister

Foreign Minister

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Title

AK Abdul Momen

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Abul Hassan Mahmud Ali

Abul Hassan Mahmud Ali

Sheikh Hasina

Abul Hassan Mahmud Ali

Abdul Hamid

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Bangladesh
Leader(s)

Foreign Minister

Prime Minister

Prime Minister

Foreign Minister

Foreign Minister

Prime Minister

Foreign Minister

President

Prime Minister

Prime Minister

Title

Rohingya crisis

BRI/BCIM

BRI

BRI

BRI/Rohingya crisis

BRI/BCIM/Rohingya crisis

BRI/BCIM/Rohingya crisis

BRI/BCIM/other cooperation

BRI/BCIM/other cooperation

BCIM/BRI/cooperation in culture
exhange and climate change

Topic

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1678951.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1678864.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1678461.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1572893.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1572805.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1511956.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1511955.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1405951.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1405808.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1300897.shtml

Link
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Beijing

Beijing

Beijing

December 7,
2017

February 9,
2018

September 19,
2019

Wang Qishan

Wang Yi

Xi Jinping

Li Keqiang

Beijing

Li Yuanchao

December 7,
2017

Kunming

June 12,
2015

Xi Jinping

Wang Yi

Malé

September 15,
2014

Xi Jinping

Beijing

Malé

September 15,
2014

Xi Jinping

January 6,
2017

Nanjing

August 16,
2014

Liu Zhenmin

Liu Zhenmin

Malé

January 7,
2014

Chinese
Leader(s)

September 17,
2015

Location

Date

MALDIVES

Vice President

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

Premier

Foreign Minister

Vice Foreign Minister

Vice President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Vice Foreign Minister

Title

President

President

President

Abdulla Shahid

Mohamed Saeed

Abdulla Yameen

Abdulla Yameen

Mohamed Asim

Mohamed Saeed

Abdulla Yameen

Foreign Minister

Minister of Economic
Development

President

President

Foreign Minister

Minister of Economic
Development

President

Abdulla Maseeh Mohamed Speaker of the Parliament

Abdulla Yameen

Abdulla Yameen

Abdulla Yameen

Maldives Leader(s) Title

BRI

Political situation in Maldives

BRI/other cooperation

Bilateral cooperation

BRI

Maldives Investment Forum

Bilateral cooperation

BRI

BRI/climate change/other
cooperation

BRI/climate change/other
cooperation

Bilateral cooperation

Topic

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1700007.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1533331.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1517504.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1517503.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1428606.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1297332.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1272605.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1191425.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1191245.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1183284.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1115098.shtml

Link
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Sri Lanka

Nepal

Sri Lanka

Sri Lanka

Nepal/Thailand

Maldives

Nepal

March 29, 2014

June 24, 2014

July 8, 2014

September 2014

November 1,
2014

November 23,
2014

December 4,
2014

April 7, 2015

Nepal

Money ($50,000)

Daily supplies

Contents of
Donation/
Assistance

Chinese Buddhist
Delegation

China Mechanical
Engineering Corp

China International
Culture Communication
Center with Chinese
companies
(not-specified)

Ceylon Chinese Paper;
not-specified Chinese
private companies

China Merchants Group

Buddhist Association
of China/Nepal Chinese
Temple

China Railway
Engineering Corp

Quasi-NGO/private
sector

Scholarship/fund for
school construction

Disaster relief fund;
dispatch rescue team

Daily supplies

School/daily supplies;
scholarship; school
building

Private sector

Private sector

Religious group

State-owned
enterprise

State-owned
enterprise; private
sector

Disaster relief fund

Potable water

State-owned
enterprise

Religious group

School facilities

Free cataract surgery
campaign

State-owned
enterprise

Religious group; NGO

Quasi-NGO

Religious group

Donor Type

Medical and daily
supplies

Arniko Society, Shenzhen Free clinic
Qingchaohui, Nepal
Chinese Temple

Red Cross China

Hainan Airline

Nepal

January 24, 2013

Nepal Chinese Temple

2015

Sri Lanka

January 13, 2013

Ceraflo China

Nepal

Date

China-Based
Donor

December 11, 2015 Nepal

Target
Country

Chinese Assistance in Focus Countries, 2013–2019

Appendix 2

Hospital

BRI

Local citizens

College Students 100 per Local citizens/
country/Nepal Lumbini academia
University

https://travel.163.com/15/0430/10/
AOEMDB4H00064M2L.html

http://www.ceraflo.cn/page118?article_id=11

http://www.xinhuanet.com/world/201504/07/c_1114880420.htm

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_
AN201509170010823398_1.pdf

http://world.people.com.cn/n/2014/1124/c100226083850.html

Central government http://news.sina.com.cn/m/news/roll/2014-1103/142131087122.shtml

Sri Lanka Parliament

BRI

https://www.cmhk.com/main/a/2015/k13/
a14960_15015.shtml?2

https://fo.ifeng.com/news/
detail_2014_07/14/37325135_0.shtml

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_
AN201509170010823398_1.pdf

http://np.chineseembassy.org/chn/xwdt/
t1141920.htm

http://news.12371.cn/2013/01/24/
ARTI1359022771698829.shtml

http://www.fjnet.com/cssy/cssynr/201301/
t20130120_203933.htm

Local citizens

Lumbini Charity Primary Local citizens
School

Sri Lanka National
Cancer Hospital

Local citizens

Quasi-NGO

Local citizens

Recipient Type Link

BRI

BRI

Local citizens in rural
areas

Red Cross Sri Lanka

Local students in need
at Butwal

Connections to
Target Country Recipient

http://csr.
hnagroup.com/
hna-common
weal/news-de
tail.jsp?id=59

Arniko Society
is composed of
Nepali students
who studied in
China

Note
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Sri Lanka

Bangladesh

July 4,
2017

2015

June 3,
2017

Nepal

2015

Sri Lanka

Nepal

2015

April 4,
2017

Nepal

2015

Bangladesh

Nepal

2015

February 28,
2017

Nepal

2015

Sri Lanka

Nepal

2015

July 9,
2016

Nepal

2015

Sri Lanka

Nepal

Date

June 3,
2016

Target
Country

Disaster relief fund and
materials

Money

Raise money

Dispatch rescue team

Disaster relief fund and
materials

Red Cross China

Chinese Buddhist
Delegation

China Aviation
International

Chinese Buddhist
Delegation

Buddhist Temples from
Fujian Province

China Harbor
Engineering Corp
Religious group

State-owned
enterprise

Money ($100,000)

Disaster relief fund;
scholarship

Daily/school supplies

Quasi-NGO

Religious group

State-owned
enterprise

BRI

BRI

Bangladesh Buddhism
Revival Society

Local citizens

Local citizens

https://www.sohu.com/a/132720430_115926

http://www.jxfx.org/news_info.asp?nid=933

http://www.jjfj.com/h-nd-181.html

Red Crescent
Bangladesh

Quasi-NGO

http://toutiao.chinaso.com/gj/detail/2017070
4/1000200032975761499177106299456243
_1.html

Disaster Relief National Central government; http://www.shandongfojiao.cn/xinwenzhongxin/
duiwaijiaoliu/2017-06-07/719.html
Fund; Buddhist and Pali academia
University of Sri Lanka

A girls’ orphanage

Religious group

Local citizens

https://m.sohu.
com/n/452644465/?wscrid=32576_2

http://roll.sohu.com/20150505/n412434637.
shtml

Private sector; stateowned enterprise

http://www.vtibet.com/tbch/2015zt/nbrqz/
shgz/201504/t20150428_298856.html

https://rufodao.qq.com/a/20150427/022401.
htm

https://www.cswef.org/cswef/news/detail/
id/176.html

http://news.jcrb.com/jxsw/201504/
t20150427_1500366.html

http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201505/01/
t20150501_5258546.shtml

http://www.ceweekly.cn/2018/0427/223983.
shtml

Recipient Type Link

https://www.foryoucf.com/article/343
BRI

Local citizens, school

Connections to
Target Country Recipient

Private sector

Private sector

Religious group

Quasi-NGO

Quasi-NGO

Quasi-NGO

Money (100,000 RMB) Religious group
and a statue of Amitabha

Disaster relief fund;
scholarship

Daily supplies

Infrastructure repair;
Chinese companies in
daily supplies; disaster
Nepal: ZTE; Gezhouba
Group; Hongxiang Hotel; relief by volunteers
Shanghai Construction
Group

Foryou Charitable
Foundation

Wanda Group

Shanghai Yufo Temple

China Social Welfare
Foundation

Red Cross China

Donor Type

Disaster relief; school
Quasi-NGO
building; hygiene service

Contents of
Donation/
Assistance

Disaster relief fund
China Medical
Pharmaceutical Material
Association

China Foundation for
Poverty Alleviation

China-Based
Donor

The event
recurred
annually from
2014 at least
until 2019

Note
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Bangladesh

Bangladesh

Nepal

Sri Lanka

Nepal

Nepal

Sri Lanka

Nepal

Bangladesh

Sri Lanka

Nepal

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

July 28,
2017

September 1,
2017

September 20,
2017

December 8,
2017

April 14,
2018

April 26,
2018

June 8,
2018

July 30,
2018

November 6,
2018

November 28,
2018

December 20,
2018

December 29,
2018

January 1,
2019

June 4,
2019

Date

Target
Country

Quasi-NGO; business
association

School supplies

Fund for Ananda Kuti
School

NGO

Chinese Embassy/
Chinese Companies

School supplies

State-owned
enterprise

Red Cross China, Weigao Hemodialysis equipment Quasi-NGO; private
Group
sector

Fix the underdrainage
State-owned
China Railway
Engineering Corp (Padma system in Dhaka old city enterprise
Bridge Team)

Enlai Foundation

Business (not
specified)

School supplies
Volunteers from
Chinese companies (not
specified)

Quasi-NGO; NGOs

State-owned
enterprise

School supplies

Local citizens

State-owned
enterprise

Private sector

Private sector;
quasi-NGO

Durbar Middle School

Money

Yuba Sahabhagita
School

China Petroleum Pipeline School supplies
Engineering

China Association for
NGO Cooperation; 25
Chinese NGOs (not
specified)

Religious group

Donor Type

Hemodialysis equipment Quasi-NGO

A tower for Atiśa

Contents of
Donation/
Assistance

Nepal Chinese Federation Disaster relief fund

China Foundation for
Poverty Alleviation;
Nepal Chinese
Companies Association

China Aviation Planning
and Design Institute

Tianjin Tockcheck Puji
Foundation

Suning Group; China
Foundation for Poverty
Alleviation

Red Cross China

Yunnan Province
Buddhist Association

China-Based
Donor

BRI

BRI

BRI

BRI

http://www.avic-apc.com/Content-30-71.html

https://www.sohu.com/a/209317545_434342

http://www.chinafrica.cn/chinese/
mrxw/201709/t20170920_800104983.html

http://www.chinanews.com/gn/2017/0929/8343969.shtml

https://rufodao.qq.com/a/20170728/017474.htm

http://www.xinhuanet.com/world/201811/06/c_129985788.htm

http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/
news-21709.html

Quasi-NGO

Local citizens

http://www.xinhuanet.com/world/201906/04/c_1210149978.htm

http://www.kmcits0366.com/a/guoneizix
un/2019/0101/169778.html

http://www.xinhuanet.com/world/201812/29/c_1210026833.htm

https://news.sina.com.cn/o/2018-12-20/doc-ih
qhqcir8615850.shtml

Chinese organization http://www.xinhuanet.com/over
seas/2018-11/28/c_1210004214.htm

Local citizens

Local citizens

Central government http://www.chinaql.org/n1/2018/0622/c41965030075706.html

Quasi-NGO

Quasi-NGO

Religious group

Recipient Type Link

Local schools/orphanage Local citizens

Red Crescent
Bangladesh

Ananda Kuti School

Colombo calligraphy
class

A local primary school

MAV School

Ministry of Disaster
Management

Pinnawala Elephant
Orphanage

Red Crescent
Bangladesh

Bangladesh Buddhism
Revival Society

Connections to
Target Country Recipient

These NGOs
also sought
cooperation
partners during
the visit

Began to build

Note
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Nepal

Bangladesh

Nepal

June 16,
2019

July 23,
2019

August 28,
2019

Date

Target
Country

China Foundation for
Poverty Alleviation

China Communication
Construction

Chengdu City

China-Based
Donor

School supplies

Blood separation
collection equipment

Street sweepers

Contents of
Donation/
Assistance

Quasi-NGO

State-owned
enterprise

Local government

Donor Type

BRI

Sister cities

A local school for deaf

Local hospitals

Kathmandu City

Connections to
Target Country Recipient

Local citizens

Local citizens

Local government

http://www.xinhuanet.com/world/201908/28/c_1124931904.htm

http://www.xinhuanet.com/world/201907/23/c_1210207424.htm

http://www.xinhuanet.com/world/201906/16/c_1124630716.htm

Recipient Type Link

Note
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China Railway
Construction
Corp.

February
21, 2020

Bangladesh
Donation
China Railway
Engineering Corp Military Hospital
(Padma Bridge
Project)
Donation

April 8,
2020

April 9,
2020

China Merchants Ministry of
Port Holding
Health and
Family Welfare

2 temperature
measuring devices

Thermometers

Donation

Sinohydro 3rd
Bureau

April 6,
2020

Dhaka
Department of
Water

5,000 nucleic acid
test kits, 100 kg of
disinfectant, 50 kg of
hand sanitizer

10,000 test kits,
1,000 thermometers

Donation

Donation
Ministry of
Health and
Family Welfare/
CDC/hospitals

Donation

2,000 pieces
of protective
clothing worth
$80,000,
50,000 medical
masks

30,000 medical
masks, 3,000
KN90 masks,
545 sets of
protective
clothing, Goggles

100,000 dis
posable medical
masks, 5,000
disposable med
ical protective
clothing

10,000 PPEs

Medical
Equipment
(test kits,
thermometers, Medical
disinfectant, etc.) Clothing

March 29, Overseas Chinese Bangladesh
Policemen
2020
Association in
Department
Bangladesh

March 26, Huawei
2020

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

Local orphanages Donation

To

March 26, Chinese embassy Bangladesh
2020

From

Date

BANGLADESH

China’s COVID Diplomacy in Focus Countries

Appendix 3

Vaccines

Source

“Medical
Supplies”

Remote video
conferencing
systems and AI
solutions

https://www.163.com/dy/article/
FA1VEGAB0550A54Z.html

http://www.xinhuanet.com/
world/2020-04/08/c_1210548785.
htm

http://www.cteb.com/art/2020/4/10/
art_7336_774308.html

http://www.chinaqw.com/
hqhr/2020/03-30/251510.shtml

http://m.xinhuanet.com/202003/27/c_1125776729.htm

https://www.ebdpratidin.com/arc/
archive/2020-03-25

School supplies, http://www.crcc.cn/art/2020/2/21/
art_205_3058974.html
schoolbags,
stationery

COVID
Infrastructure
Loan/Debt
(field
Restructuring hospital, etc.) Other
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Surgical masks,
N95 masks,
protective
gloves, safety
goggles, PPEs

Bangladesh

Local
contractors/
Local people

National
Donation
Museum/ some
other culture
related NGOs

Ministry of
Donation
Health and
Family Welfare

China

April 22, China Railway
2020
Construction
Corporation
2nd Bureau

April 23, Hunan
2020
Archaeology
Research
Center

April 25, China
2020
Machinery
Import &
Export Corp.

Donation

Donation

Green Zhejiang Institute of
Donation
Epidemiology,
Disease Control
& Research

April 17,
2020

April 17,
2020

1,000 goggles,
3,640 medical
isolation
clothing,
18,000 civilian
protective
masks

Bhanga Highway Donation
China Railway
Engineering Corp. Police Station
4th Bureau

April 17,
2020

2 temperaturemeasuring devices

Thermometers

15 bottles of disposable
disinfectant

Masks,
protective
clothing

13,700 masks

500 protective
masks

Local families in Donation
need

Bangladesh
Association
of Chinese
Enterprises

April 10,
2020

2,000 coronavirus
nucleic acid detection
reagents, worth
360,000 yuan

Bangladesh
Donation
Beijing XABT/
Chinese Academy Embassy in China
of Medical
Sciences/BRI
Chinese Medicine
Development
Forum

April 10,
2020

To

From

Medical
Equipment
(test kits,
thermometers, Medical
disinfectant, etc.) Clothing

Date

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

BANGLADESH (continued)

Vaccines

http://www.bjchp.gov.cn/
cpqzf/315734/bmdt/5245422/
index.html

Source

“Other
http://www.xinhuanet.
anti-epidemics” com/world/202004/25/c_1125904646.htm

“Anti-epidemic http://www.hnkgs.com/
materials”
show_news.aspx?id=2377

http://www.sc.chinanews.com.
cn/bwbd/2020-04-22/126630.
html

https://www.ebdpratidin.com/
arc/archive/2020-04-20

https://www.163.com/dy/article/
FAG36DVO0511AVHF.html

http://www.ctcecc.com/
content-581-30929-1.html

10 tons of rice, http://www.xinhuanet.com/
2,000 litres of world/2020-04/13/c_1210556296
edible oil, money .htm

COVID
Infrastructure
Loan/Debt
(field
Restructuring hospital, etc.) Other
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Fujian Yongfu
Holding

China

Not Specified
Huatai
Insurance/Fuxing
Foundation/
Fuxing Medicine

China

China

China

May 25,
2020

June 8,
2020

July 19,
2020

May 12,
2021

June 12,
2021

June 29,
2021

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Mymensingh

Bashundhara
Petroleum and
Gas

Sinopec

May 14,
2020

To

From

Date

Sale

Donation

Donation

Donation

Donation

Donation

Team from the
Chinese National
Health Council,
comprising
doctors, nurses, and
scientists

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

BANGLADESH (continued)

2592 nucleic acid test
reagents

100 temperature
measuring devices

40,000 medical
surgical masks,
20,460 KN95
masks

110,000 disposable masks, 500
sets of medical
protective
clothing, 5,000
pairs of medical
gloves

500 disposable
medical masks,
50 sets of
protective
clothing, 100
goggles

Medical
Equipment
(test kits,
thermometers, Medical
disinfectant, etc.) Clothing

Purchase,
amount, and
vaccine unclear

600,000 doses
of Sinopharm

500,000 doses
of Sinopharm

Vaccines

COVID
Infrastructure
Loan/Debt
(field
Restructuring hospital, etc.) Other

https://www.dhakatribune.com/
health/coronavirus/2021/06/29/
envoy-first-batch-of-purchasedchinese-vaccines-to-arrive-soon

https://www.aa.com.tr/en/
asia-pacific/china-gives-bangladeshanother-600-000-doses-of-covid19-vaccine/2272534

https://www.thehindu.com/news/
international/bangladesh-receives500000-doses-of-chinese-covid-19vaccine-as-gift/article34542748.ece

http://www.ehuatai.com/news/
1232.html

https://www.ebdpratidin.com/arc/
archive/2020-06-09

http://fzgxq.fuzhou.gov.cn/
xjwz/zwgk/yqdt/202005/
t20200528_3290105.htm

https://www.sohu.
com/a/395229669_818167

Source

94 | দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব

Appendix 3 China’s COVID Diplomacy in Focus Countries

Shenzhen Hongfa Nepal
Temple, Tibet
Government/
Lumbini Park

People’s Liberation Nepal Army
Army

May 3,
2020

May 13,
2020

Medical
Expertise
(doctors,
training
manuals)

Donation

Donation

Donation

Medical
Expertise
(Doctors,
Donation/ Training
Sale
Manuals)

Donation

Donation

Donation

Nepal Consulate Donation
in Lhasa

Tibet Shanyuan
Foundation

April 1,
2020

May 2020 Zhonghua Temple Not specified
(Chinese Temple in
Nepal)

Pokhara

March 27, Tibet Ganzi
2020

To
Nepal
Government

From

Maldives

March 25, Beijing Savant
2020
Biotechnology
Company

Date

NEPAL

March 26, China
2021

Donation
Beijing Urban
Maldives National
Construction Group Disaster Management
Agency

Donation/
Sale

May 6,
2020

To

From

Date

MALDIVES

2,000 kits

Medical
Equipment

Medical
Equipment

250,000 disposable
medical masks,
10,000 N95 masks

50,000 medical
masks

260,000 masks

20,000 medical
masks

Medical
Clothing

Tents

Source

“116,984 pieces
of health items”

https://ekantipur.com/news/2020/05/13/158
9356646747641.html

https://fo.ifeng.com/c/7wENza77BYW

https://www.chinacourt.org/article/
detail/2020/04/id/4878677.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?
id=1678945617276176724&wfr=spider&for=pc

http://www.gzz.gov.cn/gzzrmzf/
c100044/202004/
538f08bd121e46b18685dfe5c7f1759f.shtml

https://ekantipur.com/news/2020/03/25/
1585141917062314.html

Source

https://www.gov.mv/en/news-and-communications/china-donates-200000-dosesof-sinopharm-vaccine-to-the-maldives

“Anti-epidemic https://www.sohu.
materials”
com/a/393289196_267106

COVID
Infrastructure
Loan/debt
(field
Vaccines restructuring hospital, etc.) Other

200,000 Sinopharm
vaccines, out of
which 100,000 have
been received

Medical
Clothing Vaccines

COVID
Infrastructure
Loan/Debt
(field hospital,
Restructuring etc.)
Other
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Nanjing City

August 4,
2020

5,000 testing
kits, 2 nucleic
acid amplification
and detection
analyzers, 5,000
sampling kits

Overseas Chinese Village in Rasuwa Donation
Association in
Nepal/ Xi’an Yaji
Academy

August 2,
2020

Donation

620,000 masks

Donation

Lumbini
Development
Trust/TransHimalayan
Charity
Foundation

Nepal Chinese
Temple/Shenzhen
Na Zi Charity
Foundation

July–
August
2020

Kathmandu City

490,000 masks,
protective clothing,
goggles, medical
gloves, protective
masks

Donation

http://wb.nanjing.gov.cn/xwzl/202008/
t20200804_2321071.html

170 households, https://baijiahao.baidu.com/
s?id=167414589364215
in which each
villager received 4366&wfr=spider&for=pc
25 kg of rice and
1,000 NPR cash

https://baijiahao.baidu.com/
s?id=167894561727617
6724&wfr=spider&for=pcc

https://baijiahao.baidu.com/
s?id=167894561727617
6724&wfr=spider&for=pc

http://www.linzhi.gov.cn/linzhi/
xwzx/202005/6e36b227eb8247aba55db
2c048a1ae88.shtml

10,000 masks,
300 PPEs, 5,000
pairs of disposable
rubber gloves,
1,000 disposable
medical caps, 300
medical protective
masks, 300 medical
isolation goggles,
300 medical isolation masks, 1,000
medical isolation
shoe covers

Not specified

May
2020

100 non-contact
infrared
thermometers

Source
http://news.sznews.com/content/mb/202005/13/content_23149525.htm

COVID
Infrastructure
Loan/debt
(field
Vaccines restructuring hospital, etc.) Other

1,000 sets of medical
protective clothing,
3,000 pairs of
medical goggles

Medical
Clothing

Zhejiang
Luban Alumni
Association

Tibet Nyingchi

May 26,
2020

Donation

Not specified

Medical
Equipment

Donation

China
International
Culture
Communication
Center

May 13,
2020

To

Pokhara

From

Date

Medical
Expertise
(Doctors,
Donation/ Training
Sale
Manuals)

NEPAL (continued)
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China

China

China

July 9,
2021

July 16,
2021

July 16,
2021

China

March
2021

China

China Railway Moonlight
Construction
Children’s
Corporation 14th House
Bureau

March
2021

June 2,
2021

Jiangxi Heying Not specified
Pharmaceutical
Co. Ltd.

August
2020

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Shenzhen
Not specified
Kingworld Group

August
2020

To

From

Date

NEPAL (continued)

Sale

Donation

Sale

Donation

Donation

Donation

Donation

Donation

Medical
Expertise
(Doctors,
Donation/ Training
Sale
Manuals)
Medical
Equipment

4,200 masks

100,000
disposable medical
masks, 6,000 N95
masks

200,000
disposable medical
masks

Medical
Clothing

4,000,000
doses of
Sinopharm/
Vero Cell
bought,
800,000
delivered

1,600,000
doses of
Sinopharm
donation
pledged

Undisclosed
amount of
Sinopharm

1,000,000
doses of
Sinopharm
vaccine

800,000
doses of
Sinopharm
- grant
(probably)

https://baijiahao.baidu.com/
s?id=167894561727
6176724&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/
s?id=1678945617276176
724&wfr=spider&for=pc

Source

https://kathmandupost.com/
national/2021/07/16/china-to-donateadditional-1-6-million-doses-of-covid-19vaccines-to-nepal

https://kathmandupost.com/
national/2021/07/16/china-to-donateadditional-1-6-million-doses-of-covid-19vaccines-to-nepal

http://www.xinhuanet.com/en
glish/2021-07/09/c_1310052208.htm

“https://www.business-standard.com/
article/current-affairs/nepal-receives800-000-doses-of-coronavirus-vaccinefrom-china-121060200071_1.html

https://www.reuters.com/business/
healthcare-pharmaceuticals/china-gift1-million-covid-19-vaccine-doses-ne
pal-2021-05-26/

School supplies https://www.163.com/dy/article/
G59ORHRJ0514R9KD.html

COVID
Infrastructure
Loan/debt
(field
Vaccines restructuring hospital, etc.) Other
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China

March
2020

100,000 KN95
masks

Donation

Donation

Singer (Sri Lanka)
PLC

Chongqing
Beian Electric
Engineering
Equipment

Alibaba
Foundation
and Jack Ma
Foundation

April 1,
2020

April 1,
2020

Colombo
Department of
Health

20,000 medical
masks

Donation

Prime Minister
Office

China
Metallurgical
Group
Corporation

April 1,
2020

1,008 nucleic acid 50,000 medical
masks
diagnostic kits
(test kits)

Donation

Chinese Embassy Health Ministry

20,000 face
masks, 2,000
N95 masks, 2,000
protective suits, 200
quarantine suits

April 1,
2020

Donation

Xiangyuan
County/China
International
Chamber of
Commerce for
the Private
Sector

March 31,
2020

Business
and Industry
Association of Sri
Lanka

March 29, Kaison (Xiamen) Sri Lanka Embassy Donation
2020
in China

10,000 disposable
protective masks

3,000 masks

Donation

Colombo Police
Department

March 28, AVIC (Aviation
2020
Industry
Corporation
of China)
International

8,000 masks

Medical
Clothing

10,000 medical
masks

Medical
Equipment

Sri Lanka Embassy Donation
in China

Donation

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

March 26, Sinopec
2020

Sri Lanka

Zhejiang Shuren University of Sri
University
Jayawardenapura

January
29, 2020

To

From

Date

SRI LANKA

$500,000,000 loan

Financial
Vaccines Assistance

https://www.imsilkroad.com/news/p/407761.
html

http://www.sinopecgroup.com/
group/xwzx/gsyw/20200331/
news_20200331_370350709722.shtml

https://www.thehindu.com/news/international/
china-extends-500-million-loan-to-lanka/
article34305277.ece

https://www.zjsru.edu.cn/info/1042/7837.htm

Source

https://www.163.com/dy/article/
F97C0LQ00525TCS0.html

https://www.cndca.org.cn/mjzy/ztzl/hdlzt/
kjyq_mjzxd/_1471376/1510021/index.html

“Anti-epidemic http://www.xinhuanet.com/world/2020supplies”
04/03/c_1210540936.htm

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/
t1765095.shtml

http://www.xiangyuan.gov.cn/xwzx/
jrxy/202004/t20200402_1944193.html

http://fj.sina.com.cn/news/b/2020-03-30/
Hopeng tea
detail-iimxxsth2593881.shtml
products
worth
100,000 yuan

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other
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125,000 face masks

75,000 masks of
various types, 500
sets of protective
clothing, 1,000 pairs
of goggles

Chinese
government

Chinese embassy Education Minister

China Machinery Ministry of Civil
Import & Export Transportation
Corp.

April 28,
2020

May 26,
2020

June 2,
2020

20,016 nucleic acid 10,000 medical
diagnostic kits
protective face
masks, 10,000
disposable coveralls,
1,000 medical
goggles, 5,000
single-use rubber
surgical gloves

Ministry of Health Donation
and Indigenous
Medicine

Donation

Medical surgical
masks, medical
protective clothings

20,000 disposable
medical masks

Donation

Western Province

100 ear
thermometers

Sichuan

Donation
Sri
JayawardenapuraKotte

April 23,
2020

Medical
Clothing

Licheng City

Medical
Equipment

April 17,
2020

To

From

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

Date

SRI LANKA (continued)
Financial
Vaccines Assistance

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other

https://www.chinacourt.org/index.php/article/
detail/2020/06/id/5282457.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/
t1783538.shtml

http://www.dinamina.lk/2020/04/28/%E0%B
6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A
D%E0%B7%8A/94278/%E0%B6%A0%E0%B
7%93%E0%B6%B1-%E0%B6%BB%E0%B6%A
2%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0
%B7%8A-%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6
%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1211%E0%B6%9A-%E0%B6%86%E0%B6%BB%
E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7
%92%E0%B6%AD-%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%
B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA-%E0%B6%
8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B6%BB%
E0%B6%AB

https://cbgc.scol.com.cn/
home/275213?from-related-news

http://fj.sina.com.cn/news/2020-04-17/detail-iir
cuyvh8331963.shtml

Source
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Zhejiang Shuren University of Sri
University
Jayawardenapura

July 24,
2020

Sri Lanka

Ma’an’shan Local Sri Lanka China
Government
Association

June
2020

September China
15, 2020

Bandaranaike
Hangzhou
Hikvision Digital International
Airport
Technology
Co. Ltd in
coordination
with IT Gallery
Computers
Pvt. Ltd. (SL
Company)

June 3,
2020

To

From

Date

SRI LANKA (continued)

Donation
(note, this
could be
cumulative)

Donation

Donation

Donation

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

10,000 antiepidemic masks

5,000 disposable
medical masks

Medical
Clothing

73,000 testing kits 4,500,000 face
masks, 54,000
PPE suits

Temperaturetesting heat
camera

Medical
Equipment

Financial
Vaccines Assistance

“Other
equipment”

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other

http://www.dinamina.lk/2020
/09/15/%E0%B6%B4%E0%B7
%94%E0%B7%80%E0%B6%
AD%E0%B7%8A/104095/%
E0%B7%81%E0%B7%8A%E2
%80%8D%E0%B6%BB%E0%
B7%93-%E0%B6%BD%E0%B
6%82%
E0%B6%9A%E0%B7%8F-%E0%
B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%
B1-%E0%B7%83%E0%B6%B6%
E0%B6%B3%E0%B6%AD%
E0%B7%8F-%E0%B6%86%E0%B
6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE
%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%
B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B
6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%
B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%91

https://www.zjsru.edu.cn/info/1042/7837.htm

http://news.hnr.cn/202007/03/130634.html

http://www.dinamina.
lk/2020/05/27/%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2
%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%
B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0
%B6%9A/95974/it-gallery-%E0%B7%83%E0%
B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BA-%E0%B6%B
6%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0
%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%
8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A-%E0%B6%A2%E
0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80
%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%
E0%B6%AD%E0%B6%BB-%E0%B6%9C%E0%
B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A
%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%
B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%8
5%E0%B6%A7

Source
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From

China

China

March
2021

April 12,
2021

Sri Lanka

Donation

Sri Lanka

China

March
2021

Sri Lanka

Sri Lanka Embassy Donation
in China

Donation

March 22, Demai
2021
International
(Shandong)

Ma’an’shan Local Sri Lanka China
Government
Association

Donation

Colombo

March 18, Beijing,
2021
Shanghai, and
Chengdu

March
2021

Donation

Donation

Anuradhapura

Chinese Embassy Sri Lanka

Sri Lanka

To

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

November Linfen Local
19, 2020 Government

October
27, 2020

October 12, China
2020

Date

SRI LANKA (continued)

30 sets of flat face
mask–making
machines, 60
sets of welding
earband machines,
altogether a value
of 17.64 million
yuan

Testing reagents,
ventilators

25,000 PCR test
kits

Medical
Equipment

Masks, protective
clothing

30,000 disposable
medical antiepidemic masks

Medical
Clothing

600,000
Sinopharm
vaccines
$500,000,000 loan

$1.5 billion USD
currency swap deal

$90,000,000 grant

Financial
Vaccines Assistance

Funds and
donations to drop
out schoolchildren

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other

https://www.thehindu.com/news/international/
china-extends-500-million-loan-to-lanka/
article34305277.ece

https://timesofindia.indiatimes.com/world/restof-world/sri-lanka-gets-2nd-vaccine-donationfrom-china/articleshow/82965756.cms

https://www.thehindu.com/news/international/
sri-lanka-secures-15-bn-chinese-loan/arti
cle34144236.ece

http://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/sz8srm/stories/
WS60598225a
3101e7ce974557e.html

http://ahfao.ah.gov.cn/xwzx/wsdt/120274401.
html

https://www.fmprc.gov.cn/ce/celk/chn/xwdt/
t1862319.htm

https://www.thepaper.cn/
newsDetail_forward_10065256

http://www.dinamina.lk/2020/10/24/%E0%B6
%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD
%E0%B7%8A/107404/%E0%B6%A0%E0%B7
%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%
E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%A7pcr-%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E
0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%
BD-25000%E0%B6%9A%E0%B7%8A

https://www.thehindu.com/news/international/
sri-lanka-in-talks-to-secure-500-mn-in-chineseloans/article32837581.ece

Source
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From

China

China

China

Date

May 26,
2021

July 16,
2021

July 27,
2021

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

To

SRI LANKA (continued)

Donation

Sale

Donation

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)
Medical
Equipment

Medical
Clothing

1,600,000
Sinopharm
doses

6,000,000
Sinopharm
doses bought;
2,000,000
bought
doses to be
delivered
in the third
week of July;
2,000,000
more doses to
be bought in
the last week
of July

500,000
Sinopharm
vaccines

Financial
Vaccines Assistance

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other

https://twitter.com/GotabayaR/stat
us/14199960082
72916481

https://www.thehindu.com/news/international/
china-to-pump-in-more-vaccines-as-sri-lankawidens-coverage/article35365446.ece

https://timesofindia.indiatimes.com/world/restof-world/sri-lanka-gets-2nd-vaccine-donationfrom-china/articleshow/82965756.cms

Source

Appendix 4
Chinese Education Initiatives With Focus Countries

NEPAL
Culture and Education Cooperation
•

•

Kathmandu University Confucius Institute
-

Founded in 2007 in cooperation with Hebei University of Economics
and Business

-

Until 2017, this center has taught Mandarin for over 20,000 Nepali students

-

It currently has four Chinese teachers with unknown number of volunteers

Confucius Classroom (affiliated to Kathmandu University Confucius Institute)
-

•

Tribhuvan University Confucius Institute
-

•

The radio program teaches Mandarin and discusses news in China

Hainan College of Vocation and Technique Nepal Campus
-

•

Opened in 2011 in cooperation with Beijing International Chinese College

China Radio International Radio Confucius Classroom
-

•

Received permission in April 2020 in cooperation with East China University
of Technology and Qinghai Nationalities University

Learning Realm International School Confucius Classroom
-

•

Opened in Nepal Academy of Tourism and Hotel Management in 2016

Opened in 2019, offering courses in hotel management

Qingdao Electronics School Nepal Campus
-

Opened in January 2020

Scholarships
Up to 2019, Chinese government has sponsored 3,000 students from Nepal with 100 new
scholarship holders added in 2019. The total number of Nepali students in China in 2019
was more than 6,400.
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Joint Degree Program
•

Master’s in Public Health: Kathmandu University School of Medical SciencesNanjing Medical University

Joint Research Center
•

Himalayan Hydropower Research Center: Kathmandu University-Wuhan
University

•

Kathmandu Center for Research and Education: Chinese Academy of ScienceTribhuvan University

•

Nepal Research Center: Yunnan Nationalities University-Tribhuvan University

•

Nepal Research Center: Zhejiang Gongshang University

Student Exchange Program
•

Northwestern Polytechnical University-Tribhuvan University

MoU on Cooperation
•

Tribhuvan University-Yunnan University

•

Central South University Xiangya Nursing School-Bharatpur City

•

China Federation of Literary and Art Circle-Nepal Academy

•

University of South China-Pokhara University

•

Leshan Normal University-Nepal Institute for Strategy Studies

•

Sun Yat-Sen University-Nepal Health Research Council

•

Central South University-Nepal Ministry of Health and Population

Research Project
•

China-Nepal Joint Experiment of RETROFIT Sponsored by International Center
for Collaborative Research on Disaster Risk Reduction
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BANGLADESH
Culture and Education Cooperation
•

•

North South University Confucius Institute
-

Opened in 2006 in cooperation with Yunnan University

-

Up to 2015, it offered Mandarin courses to more than 12,000 Bangladeshi
students

-

It currently has 2 full-time, 1 part-time, and 4 voluntary Chinese teachers

University of Dhaka Confucius Institute
-

•

•

Opened in 2016 in cooperation with Yunnan University

Shanto-Mariam University of Creative Technology Confucius Classroom
-

Opened in 2010 in cooperation with China Radio International

-

Has both a radio program and an in-person Chinese classroom

Under Negotiation: Luoyang Normal University Bangladesh Campus in coopera
tion with Comilla University

Scholarships
•

Chinese government offered 52 slots for scholarships to study in China in 2019

•

Technical and Vocational Education and Training (TVET) scholarship program

•

This program began to recruit students from Bangladesh since 2017 and offered
scholarships for 1,149 students and 50 candidates for master and PhD programs
in 2017 and 2018. In 2019, the program estimated to award 300 students with
scholarships.

Joint Degree Program
•

Wuhan Textile University-Southeast University; BGMEA University of Fashion &
Technology
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MoU
•

Shenyang Sports University-Bangladesh Institute of Sports

•

Huazhong Agricultural University-University of Rajshahi

•

Guangdong University of Foreign Studies-Dhaka University (agreement on
cooperation but no mention of MoU)

•

Yunnan University of Finance and Economics-Eastern University-Southeast
University

•

University of International Business and Economics-Bangladesh University of
Professionals

•

Beijing University of Foreign Studies-Dhaka University

•

Kunming Botanical Research Institute-Dhaka University

•

Research Center for Eco-Environmental Sciences-Bangladesh University of
Engineering and Technology

Joint Center
•

Center for Chinese Language and Culture: Yunnan Normal University-Eastern
University

•

Center for Chinese and Bangladesh Studies: Yunnan University-Dhaka University

SRI LANKA
Culture and Education Cooperation
•

•

Colombo University Confucius Institute
-

Opened in 2016 in cooperation with Beijing Foreign Studies University and
Yunnan Honghe University

-

It currently has 4 Chinese teachers (no information on volunteers)

Kelaniya University Confucius Institute
-

Opened in 2007 in cooperation with Chongqing Normal University

-

It currently has 3 Chinese teachers (no information on volunteers)
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•

•

China Radio International Confucius Classroom
-

Opened in 2009 in cooperation with a local Sri Lanka audience association

-

Offered courses in cooperation with China Construction Third Engineering
Bureau

Confucius Classroom at Sabaragamuwa University of Sri Lanka
-

•

Began to operate in early 2020 in cooperation with Huanggang Normal
University

Dalian Maritime University Sri Lanka Campus
-

Opened in 2017

Scholarships
•

24 students from Sri Lanka received scholarships from the Chinese government to
study in China

Joint Center
•

China-Sri Lanka Water Technology Research and Demonstration Center: Chinese
Academy of Sciences-University of Peradeniya

•

Huaqiao University Maritime Silk Road South Asian Research Center

MoU
•

University of Sanya-Horizon College of Business and Technology

•

China Buddhist Academy Putuoshan College-Kelaniya University

•

Leshan Normal University-Pathfinder Foundation

•

KAATSU International University Sri Lanka-Yunnan University of Finance and
Economics

•

Shandong Foreign Trade Vocational School-Sri Lanka National Institute of Labor
Studies
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Appendix 5
Chinese Training Programs for Focus Countries

NEPAL
Training Programs/Student Exchanges
Type of
Organizer

Program

Number of
Participants

Sichuan Association for Civil
Engineering

Quasi-NGO

China (Sichuan Province)-Nepal Cultural Heritage Restoration Seminar

20

Shanyuan Foundation

NGO

Job training program for Nepali adults (computer use), first class

20

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on Mandarin and Chinese culture at Kathmandu

100

Year

Organizer

2017
2018

2019

Shanyuan Foundation

NGO

Job training program for Nepali adults (computer use), second class

25

Shanyuan Foundation

NGO

Job training program for Nepali adults (computer use and Mandarin), third class

20

China Foundation for Poverty
Alleviation/Laoniuxiongmei
Foundation (joined in 2021)

Quasi-NGO

Electricians and plumbers training program at Kathmandu in cooperation with Chinese
companies in Nepal

75 for each year
aims for 3 years

NEPAL

Training Programs for Officials
Number of
Participants

Year

Organizer

Type of Organizer

Program

2015

Ministry of Foreign Affairs/
China Youth University of
Political Studies

Central government/party
organization

Seminar for young Nepali officers in the Communist Party (United
Marxist-Leninist)

20

2016

Sichuan government

Local government

Nepali health officers’ seminar in Sichuan

19

Qingdao Communist Youth
League School

Party organization

Seminar for young Nepali officers (no party affiliation specified)

20

Sichuan University

Academia

Advanced seminar on government affairs (first class)

15

Sichuan University

Academia

Advanced seminar on government affairs (second class)

15

2017

2018

Sichuan University

Academia

Advanced seminar on government affairs (third class)

20

Panzhihua College

Academia

Nepali health officers’ seminar in Sichuan

35

Tibet Foreign Affairs Office/
Xizang Minzu University

Local government/academia

Seminar for young Nepali officers (no party affiliation specified)

N/A

Local governments across China (no main organizer mentioned, the
students just travel around China)

Seminar on anti-corruption

N/A

Tibet Foreign Affairs Office/
Xizang Minzu University

Local government/academia

Seminar for young Nepali officers (no party affiliation specified)

9

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on anti-corruption

21

Supreme Court of PRC

Central government

Seminar for Nepali judges

N/A

Seminar on translation

N/A

General Administration of Press Central government
and Publication
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NEPAL

Training Programs for Officials (continued)
Year

Organizer

Type of Organizer

Program

Number of
Participants

2019

Tibet Foreign Affairs Office/
Xizang Minzu University

Local government/academia

Seminar for young Nepali officers (no party affiliation specified)

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on anti-corruption

Around 20

Tibet Foreign Affairs Office/
Xizang Minzu University

Local government/academia

Seminar for young Nepali officers (claimed to be coming from different
political parties)

30

2020

BANGLADESH

Training Programs/Student Exchanges
Program

Number of
Participants

Ministry of Commerce/Public Safety Central government

Seminar on public safety management for Bangladesh

20

Chinese Embassy in Bangladesh/
Yunnan Provincial government

Embassy and local
government

Visiting program for think tank scholars from Bangladesh

6

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on natural disaster response for Bangladesh

23

National Academy of Governance

Party organization

Workshop for senior civil servants from Bangladesh

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on customs management for Bangladesh

17

Ministry of Public Safety

Central government

Seminar on public safety and anti-terrorism for Bangladesh

20

Chinese Embassy in Bangladesh

Central government

2nd China-Bangladesh senior civil service officials seminar

60

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on alleviating poverty in Bangladesh

30

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on PPP project management in Bangladesh

27

N/A

Seminar on smart grid and urban grid upgrade for Bangladesh

N/A

Shangdong Police College
(purveyor) Supposed to be initiated
by Ministry of Public Safety though

Seminar for Bangladesh senior police officers

N/A

Huazhong University of Science and Academia
Technology

Seminar for senior officials of Bangladesh Ministry of Public Administration 32

Quanzhou Medical College

Academia

Seminar on maritime resources management and “blue” economy
development for Bangladesh

N/A

Ministry of Commerce/State
Council Information Office

Central government

Seminar for Bangladesh media practitioners

19

Ministry of Public Safety

Central government

BRI seminar on security management

15

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on public administration for Bangladesh

20

Year

Organizer

2015

2016

2017

2018

2019

Type of Organizer

N/A

2021

Seminar for Bangladesh junior and senior police officers

10+

Supreme Court

Central government

Seminar for Bangladesh judges

N/A

Yunan University

Academia

Bangladesh Foreign Service Academy online Mandarin seminar

N/A
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SRI LANKA

Training Programs
Year

Organizer

Type of Organizer

Program

Number of
Participants

2015

Ministry of Public Safety

Central government

Seminar for junior and senior policemen from Sri Lanka

14

2016

Yunan Police College

Local government

Seminar on internet crime prevention and detection for Sri Lanka

N/A

Sri Lanka Ministry of Public
Administration/Beijing Foreign Studies
University

Foreign government/academia

BRI seminar for Sri Lanka senior officials

30

Sinohydro 14th Bureau

State-owned enterprise

Training course on hydropower operation and maintenance

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on condiment plantation and production

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on agricultural information technology application

20

Chinese Embassy in Sri Lanka

Embassy

Dentist training for Chinese Sri Lankans

6

Chinese Academy of Science

Academia

Seminar on field epidemiology

10

China Harbor/Changsha University of
Technology

State-owned enterprise/
academia

Seminar on port and shipping engineering

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on transportation infrastructure planning and development

19

2018

2019

MALDIVES

Training Programs/Student Exchanges
Year

Organizer

Type of Organizer

Program

Number of
Participants

2014

Ministry of Commerce/Ministry of
Public Safety

Central government

Seminar on police affairs for Maldives police

20

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on solar energy appliance and management

20

Not specified

Central government

China-Maldives seminar on police affairs

20

2015

2016

Chinese Embassy in Maldives/National Central government/party
Academy of Governance
organization

Overseas seminar on public management for officials from Maldives

409

2017

Chinese Academy of Discipline
Inspection and Supervision

Central government/party
organization

Seminar on anti-corruption for Maldives officials

N/A

2018

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on strategic planning of human resources for Maldives officials

19

Ministry of Commerce/National
Academy of Governance

Central government/party
organization

Overseas seminar on public management for officials from Maldives

19

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on smart sanitation and harmless treatment of garbage for Maldives 19

Hainan Department of Commerce

Local government

Seminar on tourism management professional cultivation

11

Shandong provincial government

Local government

Seminar on anti-corruption for Maldives officials

20

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on public management for officials from Maldives (two classes)

N/A

Chinese Embassy in Maldives/National Central government/party
Academy of Governance
organization

Overseas seminar on public management for officials from Maldives

N/A

Jiangxi provincial government
(purveyor)

Local government

Seminar for local representatives of Maldives

N/A

Ministry of Commerce/Ministry of
Public Safety

Central government

Seminar on criminal investigation capability for Maldives police

20

2019
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Appendix 6
Citations for Figure 9, “Top Sources of FDI in Focus Countries”
Foreign Investment & External Debt (FIED) Division, Statistics Department, Bangladesh
Bank; Government of Nepal, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Department
of Industry, Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section, Industrial Statistics for
FY 2019/20 https://www.doind.gov.np/uploads/notices/Notices-20210424190332609.pdf;
“Annual Report 2017,” Central Bank of Sri Lanka, 2018, https://www.cbsl.gov.lk/en/
publications/economic-and-financial-reports/ annual-reports/annual-report-2017; “Annual
Report 2020,” Central Bank of Sri Lanka, April 2021, https://www.cbsl.gov.lk/en/
publications/economic-and-financial-reports/annual-reports/annual-report-2020.
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Appendix 7
China–Focus Country Interactions Between Governments and Political Parties
Party

Government

Hybrid

NEPAL
Date

Type

Topic

China

Nepal

Content

Note

Source

March 21,
2016

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of International Chairman of Nepal
Department of Communist Communist Party/PM Oli
Party of China (IDCPC)
Tao Song

Discussed inter-party
cooperation/bilateral
relations

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114068.html

August 18,
2016

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC,
Tao Song

Special envoy of PM,
Krishna Bahadur Mahara
(was in Maoist faction)

Discussed inter-party
cooperation/bilateral
relations

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114337.html

March 26,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

PM Pushpa Kamal Dahal

Inter-party/bilateral
cooperation

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114680.html

September 8, Meeting
2017

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Vice PM/Foreign minister
Krishna Bahadur Mahara

Bilateral cooperation/BRI

December 20, Meeting
2017

Political/party
affairs

Delegation of CCP officials Former PM Sher Bahadur
led by President of CSSA, Deuba
Weiguang Wang

Introduce 19th National
Congress of CPC

February 19,
2018

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Chairman of Nepal
Communist Party/PM
Oli, Chairman of Maoist
Communist Party Pushpa
Kamal Dahal, Chairman
of Nepali Congress Sher
Bahadur Deuba, and
Chairman of Federal
Socialist Forum, Upendra
Yadav

Discussed inter-party
cooperation/bilateral
relations

April 3,
2018

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Delegation of Federal
Socialist Forum

Inter-party/bilateral
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115215.html

April 9,
2018

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yajun Wang

Former PM Madhav Kumar Inter-party/bilateral
Nepal
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115222.html

May 28,
2018

Meeting

Party affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Members of Central
Commission of Nepal
Communist Party

July 29,
2018

Meeting

Political/Party
affairs

September
13, 2018

Meeting

Political/Party
affairs

https://www.idcpc.org.
Mahara: Nepal
cn/bzhd/wshd/201912/
follows “One
China Policy” and t20191216_114922.html
does not allow
any faction to
carry on antiChina operation
in Nepal
https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115129.html
IDCPC’s trip to
Nepal was part
of campaign to
introduce the gist
of 19th National
Congress of CCP

https://www.idcpc.
org.cn/ztwy/zytz/
sjdxj_1/dwxjt/gyzxjt/
nbe/xw/201912/
t20191226_136238.html

Celebration and seminar of
200th anniversary of Karl
Marx’s birth

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115322.html

Delegation of CCP officials PM Oli
led by Vice Chairman of
IDCPC, Yajun Wang

Inter-party/bilateral
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115430.html

Vice Chairman of IDCPC,
Hongshan Qian

Inter-party/bilateral
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115501.html

Delegation of Nepali
Congress
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NEPAL (continued)
Date

Type

Topic

China

Nepal

Content

September
18, 2018

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Chairman of Nepal
Communist Party, Pushpa
Kamal Dahal

Inter-party/bilateral
cooperation

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115520.html

September
20, 2018

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Hongshan Qian

Delegation of Nepal
Communist Party led by
former vice PM Narayan
Kaji Shrestha

Inter-party/bilateral
cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115529.html

November 23, Meeting
2018

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Permanent member of
Central Commission of
Nepal Communist Party,
Subhas Nemwang

Bilateral relations and
party cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115642.html

February 26, Meeting
2019

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Delegation of Nepal
Communist Party

Bilateral relations/BRI

April 1,
2019

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Delegation of Nepal
Communist Party

Bilateral relations and
party cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115814.html

April 10,
2019

Seminar

Political/party
affairs

Central Party School

Delegation sent by Nepal
Communist Party

“Rule of Law within CCP”

https://www.ccps.gov.
cn/bmxw/201904/
t20190410_130862.
shtml

July 4, 2019

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Foreign minister Pradeep
Kumar Gyawali

Inter-party/bilateral
cooperation/territorial
integrity

September
2019

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

President, PM, Secretary of Bilateral relations/party
Communist Party
cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/ztwy/zytz/
tyn2019_1/fwjj/201909/
t20190925_123034.html

September
2019

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

President, PM, Secretary of Bilateral relations/party
Communist Party
cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/ztwy/zytz/
tyn2019_1/fwjj/201909/
t20190925_123034.html

October 25,
2019

Meeting

Political/party
affairs

Vice president of Central
Party School, Zhanmin
Zhen

Principal of Nepal
Communist Party school,
who is also vice PM and
head of DoD

Cooperation between two Officials from
parties
CPC International
Department
(IDCPC) also
attended

https://www.ccps.
gov.cn/bmpd/gjhzb/
xwdt/201910/
t20191025_135176.shtml

April 2020

Video
COVID-19
conference

IDCPC

Secretary of Nepal
Communist Party

Experience on fighting
against COVID-19

April 29,
2020

Video
COVID-19
conference

IDCPC officials/ Public
health experts

Nepal Communist Party
leaders/public health
experts

Shared experience on
fighting against COVID-19/
Inter-party cooperation/
bilateral relations
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Note

The meeting is
part of briefing
on China’s ethnic
policy that took
place in Xinjiang

Source

https://www.idcpc.org.
cn/ztwy/hytl/ztxjh2019/
hj0227/201902/
t20190228_125551.html

https://www.idcpc.org.
Song Tao: CPC
supports Nepal cn/bzhd/wshd/201912/
to protect terri t20191216_115945.html
torial integrity
and maintain the
independence of
foreign policy

Other party
https://www.idcpc.org.
leaders across
cn/bzhd/wshd/202004/
Asia attended the t20200430_138441.html
conference
https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202004/
t20200430_138441.html
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NEPAL (continued)
Date

Type

Topic

China

Nepal

June 19,
2020

Video
seminar

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC Tao
Song, Secretary of CCP of
Tibet Yingjie Wu

Chairman and Secretary of Party/statecraft
Nepal Communist Party,
Pushpa Kamal Dahal and
Giriraj Mani Pokharel

September
30, 2020

Video
Political/party
conference affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Secretary of Nepal
Communist Party

Socialism under COVID-19

October 20,
2020

Video
Political/party
conference affairs

Chairman of IDCPC Tao
Song, Secretary of CCP of
Tibet Yingjie Wu

Chairman of Federal
Parliament of Nepal,
Chairman of Nepal
Communist Party, Party
leader of Nepal Socialist
Party

Party communication
mechanism on China-Nepal
cooperation over
Himalayas network

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Ambassador to China

December 11, Video
Political/party
2020
conference affairs

Ambassador to Nepal,
Yanqi Hou; Chairman of
Foreign Affairs Office of
Tibet, vice president of
Tibet Party School

Young officials

6th seminar for Nepali
young officials

http://np.chineseem
bassy.org/chn/xwdt/
t1839498.htm

January 28,
2021

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Nepali Ambassador to
China

Discussed inter-party
cooperation/bilateral
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/202101/
t20210129_141301.html

November 3, Meeting
2020

Meeting

Political/party
affairs

Content

Note

Source
https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202006/
t20200620_138901.html

15 left-wing
parties leaders
from South Asia
also attended

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202009/
t20200930_140242.html
https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202010/
t20201020_140474.html

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/202011/
t20201104_140567.html
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BANGLADESH
Date

Type

Topic

China

Bangladesh

Content

Note

Source

Bilateral relations

Former Australian https://www.idcpc.
foreign minister org.cn/lldt/201912/
t20191216_115078.html
Bob Carr also
attended

December 2, Meeting
2017

Political affairs Assistant to Chairman of
IDCPC, Yajun Wang

Secretary of Bangladesh
Peace Council

December
7–8, 2017

Meeting

Party/political
affairs

Delegation of CPC
officials led by Assistant to
Chairman of IDCPC, Yajun
Zhou

Introduce the results of
General Secretary of
19th National Congress
Awami League, Obaidul
Quader and Chairperson of of CCP
Nationalist Party, Khaleda
Zia/other politicians,
journalists, think tanks,
and business/labor
associations

February 25, Meeting
2019

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yazhou Guo

Vice speaker of parliament/ Inter-party cooperation/
leader of Awami League
bilateral relations/BRI

March 21,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leader of Awami League/
PM Sheikh Hasina

Inter-party cooperation/
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115790.html

March 22,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Deputy general secretary
of Awami League

Inter-party cooperation/
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115792.html

March 22,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Left wing party leaders in
opposition

Inter-party cooperation/
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115791.html

July 5, 2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leader of Awami League/
PM Sheikh Hasina

Inter-party cooperation/
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115946.html

September 6, Meeting
2019

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yazhou Guo

President of Workers Party Inter-party cooperation/
Rashed Khan Menon
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_116022.html

February 4,
2020

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Foreign Minister Momen, Introduced the situation of
COVID-19 in China
Foreign Secretary,
Permanent Secretary of
Health and Family Welfare

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1739927.htm

February 26, Media
2020

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Health and
Family Welfare, Zahid
Maleque

Press conference about
COVID-19 and bilateral
cooperation on COVID-19

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1749538.htm

March 23,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Health and
Family Welfare, Zahid
Maleque

Discussed the cooperation
between the two countries
during the pandemic

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1759972.htm

April 7,
2020

Phone call

Political affairs Foreign Minister Wang

Foreign Minister Momen

Bilateral relations/COVID/
Rakhine State Problem

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1767275.htm

April 2020

Video
conference

COVID-19

Shared experience on
fighting against COVID-19

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/zmjw/
t1774898.htm

Phone call
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Professor Wenhong Zhang Bangladesh Ministry of
Health

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115099.html

https://www.idcpc.
The meeting is
org.cn/lldt/201912/
part of briefing
on China’s ethnic t20191216_115748.html
policy that took
place in Xinjiang
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BANGLADESH (continued)
Date

Type

Topic

China

May 19,
2020

Video
conference

COVID-19

Senior officials of Awami
Vice Chairman of IDCPC,
Yazhou Guo, health offcials League, Minister of
government health and
and experts from Hubei
family welfare

June 20,
2020

Media

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Jointly interviewed by RTV
RTV/Minister of Health
and Family Welfare, Zahid about COVID-19/Chinese
health experts delegation/
Maleque
BRI

July 20,
2020

Video
conference

COVID-19/
Political/
Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Secretary of Ministry
of Finance Economic
Relations Bureau

COVID-19 and economic
recovery

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1799297.htm

July 22,
2020

Video
conference

COVID-19/
Chinese Ambassador to
Political affairs Bangladesh, Jiming Li

Minister of Information,
Muhammad Hasan
Mahmud

Cooperation in media
industry and COVID-19

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1800155.htm

August 16,
2020

Video
conference

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Foreign Affairs, Participated in an memorial
meeting for Sheikh Mujibur
AK Abdul Momen &
Minister of Justice, Anisul Rahman
Huq

August 20,
2020

Ceremony

Cultural affairs/ Chinese Ambassador to
COVID-19
Bangladesh, Jiming Li

Bangladeshi people

Awarded winners for
China-Bangladesh Poster
Competition

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1807728.htm

August 22,
2020

Video
conference

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Attended an online panel
Center for Research and
in memorial of Sheikh
Information/Awami
Leagues’ officials/Minister Mujibur Rahman
of Foreign Affairs, AK
Abdul Momen

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1808390.htm

September 3, Meeting
2020

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Chairman of Parliament’s Cooperation in COVID-19
and natural disaster
standing committee on
Ministry of Foreign Affairs,
Muhammad Faruk Khan

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1811883.htm

September 11, Meeting
2020

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Chairman of Parliament’s
standing committee
on Ministry of Housing
and Public Works, Eng.
Mosharraf Hossain

COVID-19 and
infrastructure

September
28, 2020

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Bangladesh National
Defense Academy

Delivered a speech about
Chinese foreign policy

Video
conference

Bangladesh

Content

Note

COVID, economic recovery
and BRI

Appendix 7 China–Focus Country Interactions Between Governments and Political Parties

Source
https://www.idcpc.
org.cn/lldt/202005/
t20200520_138501.html
http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1790776.htm

Ambassadors
from various
countries also
attended

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1806738.htm

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1814227.htm

Military officials
from China,
Bangladesh,
Omen, Nigeria,
Mali, Tanzania,
India, Nepal,
Saudi Arabia,
Indonesia, Sri
Lanka, Egypt,
Pakistan, and
other countries
attended the
event

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1819545.htm
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BANGLADESH (continued)
Date

Type

Topic

China

Bangladesh

Content

September
30, 2020

Video
conference

Political/party
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Delivered a speech
Leaders of Bangladesh
Communist Party (Marxist- about CCP’s reign and
accomplishment
Leninist), Labor Party,
Bangladesh Nationalist
Party, Jatiya Samajtantrik
Dal

October 4,
2020

Media

Political affairs President Xi, Premier Li and President Hamid and PM
Foreign Minister Wang
Hasina

October 11,
2020

Meeting

COVID-19/
Political/
Economic
affairs

October 13,
2020

Meeting

October 14,
2020
October 22,
2020

Note

Source
http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1820498.htm

Published messages of
leaders from each country
on 45th anniversary of
establishing diplomatic
relationship

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/zmjw/
t1822410.htm

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Foreign affairs, Political, economic, and
Momen
cultural cooperation after
the pandemic

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1823194.htm

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Posts,
Telecommunications and
Information Technology,
Mustafa Jabbar

Potential cooperation in
information technology

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1823491.htm

Video
conference

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Railway, Md.
Nurul Islam Sujon

Current situation and
future of Joint railway
projects

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1824047.htm

Phone call

Political affairs Foreign Minister Wang Yi

Foreign Minister Momen

Bilateral relations/BRI/
COVID-19/Rakhine State
Problem

November 24, Video
2020
conference

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Ongoing and potential
Permanent Secretary of
Ministry of Road Transport infrastructure project
and Bridges

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1835834.htm

December 31, Video
2020
conference

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Health and
Family Welfare, Zahid
Maleque

Cooperation during the
pandemic

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1843893.htm

January 10,
2021

Video
conference

Political/party
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Delivered a speech about
Leaders of Bangladesh
Communist Party(Marxist- 5th meeting of 19th CCP
Central Committee
Leninist), Communist
Party, Labor Party,
Bangladesh Nationalist
Party, Jatiya Samajtantrik
Dal, Former Ambassador to
China, Editor of Financial
Express

February 1,
2021

Video
conference

Political/party
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Foreign Minister Momen

Attened a seminar about Diplomats from
2th anniversary of Awami’s India, North
Korea, Vietnam,
League administration
Turkey also
attended the
event

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1849980.htm

February 9,
2021

Video
conference

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Permanent Secretary
of Ministry of Diaster
Management and Relief

Ceremony for Chinese
donation of foods to
Bangladesh

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1847545.htm
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Both sides agree http://bd.chineseem
bassy.org/chn/zmjw/
to establish a
trilateral working t1826451.htm
group with
Myanmar

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1845458.htm
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BANGLADESH (continued)
Date

Type

Topic

China

Bangladesh

Content

Note

February 9,
2021

Video
conference

Culture affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Commerce Tipu Launch event for
Munshi
Bangladesh-China
Friendship Exhibition
Center

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1852942.htm

March 10,
2021

Meeting

Political affairs/ Chinese Ambassador to
COVID-19
Bangladesh, Jiming Li

Foreign Minister Momen

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1859947.htm

Celebrated the 50th
anniversary of the independence of Bangladesh and
discussed the cooperation
on vaccines

Source

SRI LANKA
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

Content

March 1,
2016

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Delegation of United
National Party led by
Samarawickrema

Inter-party coopera
tion/21st century maritime
silk road

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114035.html

April 7,
2016

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leader of United
National Party/PM Ranil
Wickramasinghe

Inter-party cooperation

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114095.html

May 31,
2016

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Bilateral relations/South
General Secretary of
United National Party Kabir China Sea
Hashim

November 30,
2016

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Former president Mahinda Maritime silk road
Rajapaksa

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114534.html

February 24,
2017

Meeting

Political affairs Chairman of IDCPC, Tao
Song

President Sirisena and PM Bilateral relations/BRI
Wickremesinghe

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114635.html

June 30,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Inter-party/bilateral
Delegation of United
National Party led by Kabir cooperation/BRI
Hashim

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_114830.html

Vice Chairman of IDCPC,
Xiaosong Zheng
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Note

Source

https://www.idcpc.org.
Song Tao:
China insists on cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114219.html
using bilateral
negotiation to
solve territorial
disputes peacefully. Hashim:
Regional (SCS)
issues should be
solved by regional
countries and not
be interfered by
countries outside
the region. China
should use
bilateral channel
to negotiate.
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

September 12,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Xiaosong Zheng

Inter-party/bilateral
Delegation of United
cooperation/BRI
National Party led by
Minister of government’s
land and parliament reform
affairs

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_114929.html

September 15,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Assistant to Chairman of
IDCPC, Yajun Wang

Delegation of parliament
members

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_114937.html

December 12–15, Meeting
2017

Party/political
affairs

Delegation of CCP
officials led by Assistant to
Chairman of IDCPC, Yajun
Zhou

Introduce the results of
PM Wickremesinghe,
19th National Congress
General Secretary of
United National Party Kabir of CCP
Hashim/other politicians,
media outlets, think tanks

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115115.html

May 26,
2018

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Vice General Secretary of
Sri Lanka Freedom Party

Inter-party/bilateral
cooperation/SCO

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115300.html

August 2,
2018

Meeting

Party/political
affairs

Delegation of CCP officials PM Wickremesinghe and
led by Vice Chairman of
leaders of Freedom Party
IDCPC, Yezhou Guo
and People’s Front

Inter-party/bilateral
cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115436.html

October 10,
2018

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Minister of Ports and
Inter-party/bilateral
Shipping/Vice President
cooperation/BRI
of Freedom Party Mahinda
Samarasinghe

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115550.html

June 25,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Delegation of United
National Party’s officials

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115926.html

December 18,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leader of United National Inter-party/bilateral
Party/Speaker of the
cooperation/BRI
Parliament Karu Jayasuriya

January 31,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to Sri PM Mahinda Rajapaksa
Lanka, Xueyuan Cheng

February 7,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to Sri Leader of United National
Lanka, Xueyuan Cheng
Party Wickremesinghe

February 9,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to Sri Secretary to the President, Talked about COVID-19
Lanka, Xueyuan Cheng and Punchi Banda Jayasundara and China-Sri Lanka joint
other Chinese diplomats
projects

February 13,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to Sri A representative of
Lanka, Xueyuan Cheng
Muslims in Sri Lanka and
a Muslim MP from United
National Party

February 18,
2020

Meeting

COVID-19/other Chinese Ambassador to Sri Governor of the Eastern
cooperation
Lanka, Xueyuan Cheng
Province, Anuradha
Yahampath
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Content

Note

BRI

Inter-party/bilateral
cooperation/BRI/terrorist
attack in Sri Lanka

Source

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191220_121890.html
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1737996.
htm
Wickremesinghe: http://lk.chineseembassy.
“United National org/chn/xwdt/t1739563.
Party will firmly htm
support China
in Parliament
and other
circumstances.”
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1742588.
htm
In addition
COVID-19,
Ambassador
Cheng also
introduced
Chinese policies
on Muslim
minority

Talked about COVID-19 and
BRI projects

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1744288.
htm

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1746219.
htm
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

Content

February 24,
2020

Ceremony

Economic
affairs

Chinese Ambassador
to Sri Lanka, Xueyuan
Cheng; Representatives of
financial institutions and
construction companies

President Gotabaya
Rajapaksa, PM Mahinda
Rajapaksa, and other
ministers

Celebrated the opening
of Southern Highway
extension

February 29,
2020

Meeting

Hosted farewell events for
Political affairs Chinese Ambassador to Sri President Gotabaya
Ambassador Cheng
Lanka, Xueyuan Cheng
Rajapaksa, PM Mahinda
Rajapaksa, Karu Jayasuriya,
Ranil Wickremesinghe, and
other influential politicians

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1750829.
htm

March 5,
2020

Meeting

Political affairs Charge d’affaires, Wei Hu

PM Mahinda Rajapaksa
with some other
government officials

Talked about economic
cooperation and other
issues

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1752404.
htm

March 13 and
23, 2020

Meeting

COVID-19

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Health, Pavithra Exchanged information
Wanniarachchi
about the pandemic

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1755375.
htm http://lk.chinese
embassy.org/chn/xwdt/
t1759648.htm

March 18,
2020

Meeting

Economic
affairs/
COVID-19

Charge d’affaires, Wei Hu; PM Mahinda Rajapaksa
Vice president of National
Development Bank, Xin Ma

Signed the contract of 500
million USD assistance loan

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1757622.
htm

April 24,
2020

Meeting

COVID-19

Charge d’affaires, Wei Hu

Exchanged information
about the pandemic

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1773372.
htm

April 29,
2020

Meeting

COVID-19/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

President Gotabaya
Rajapaksa

May 13,
2020

Phone call

COVID-19/
political and
economic
affairs

President Xi

President Gotabaya
Rajapaksa

Talked about COVID-19
and BRI

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1779003.
htm

May 23,
2020

Meeting

COVID-19/
political and
economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

PM Mahinda Rajapaksa

Economic cooperation and
recovery after the civil war

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1781600.
htm

June 2,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Chairman of Ceylon Electric Talked about cooperation
Board
in electric industry

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1785200.
htm

June 2,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Chairman of Sri Lanka Tea
Bureau

Promotion of Tea from Sri
Lanka in China

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1785203.
htm

June 3,
2020

Meeting

Other
cooperation

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of higher
education, technology
and innovation, Bandula
Gunawardane

Donated medical supplies
and discussed potential
cooperation on higher
education

June 11,
2020

Video
conference

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leaders of People’s Front, Established China-Sri Lanka
inter-party conference
United National Party,
Freedom Party, Communist on BRI
Party and People’s United
Front

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202006/
t20200612_138644.html

June 17,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

PM Mahinda Rajapaksa

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1789896.
htm

Foreign minister Dinesh
Gunawardena

Note

Source
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1748563.
htm

Condemned the http://lk.chineseembassy.
politicization and org/chn/xwdt/t1774915.
stigmatization of htm
COVID-19

COVID-19 and bilateral
trade/investment and
other regional/
international issues
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

June 18,
2020

Meeting

June 30,
2020

Sri Lanka

Content

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

President Gotabaya
Rajapaksa

COVID-19 and bilateral
trade/investment and
other regional/internation
al issues

Meeting

Economic
affairs

Dongfang Electric
Corporation

Ceylon Electric Board

Signed a contract for
constructing part of a
hydropower station

July 2,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Justice

Judicial cooperation and
bilateral relations

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1794242.
htm

July 2,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Governor of the Central
Bank of Sri Lanka, W. D.
Lakshman

Economic and financial
cooperation/economic
recovery

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1794244.
htm

July 3,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

Mayor of Colombo, Rosy
Senanayake

Colombo Port/city
management

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1794593.
htm

July 14,
2020

Meeting

Political affairs Charge d’affaires, Wei Hu

Former speaker of
the parliament, Karu
Jayasuriya

COVID-19 and bilateral
relations

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1797609.
htm

August 24,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

State Minister of Money
and Capital Market and
State Enterprise Reforms

Finance, investment/
Colombo Port and
Hambanthota
Comprehensive
Development

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1808742.
htm

August 24,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of education,
Gamini Lakshman Peiris

Vocational training/BRI

August 25,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Trade, Bandula Bilateral trade,
Gunawardena
E-commerce, investment

August 26,
2020

Video
conference

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leaders of People’s Front,
including G. L. Peiris,
Sagara Kariyawasam and
Basil Rajapaksa

August 27,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Health, Pavithra COVID-19
Wanniarachchi/Permanent
Secretary of Ministry
of Health, Sanjeewa
Munasinghe
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China

Inter-party/bilateral
cooperation/BRI

Note

Source
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1789981.
htm

This project was
funded by Asian
Development
Bank and
Dongfang Electric
Corporation won
the bid

https://finance.sina.
cn/2020-07-03/
detail-iirczymm0362720.d.htm
l?cre=wappage&mod=r&loc=3&r=0&rfunc=19&tj=wap_news_
relate

Peiris: “Education http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1808838.
and vocational
training is crucial htm
for national
projects like
Colombo Port and
Hambanthota
Comprehensive
Development. Sri
Lanka expects
China to provide
more assistance
in this area.”
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1809211.
htm
https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202008/
t20200826_139610.html
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1809735.
htm
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

August 28,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Speaker of the Parliament, Bilateral relations
Mahinda Yapa
Abeywardena

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1809972.
htm

August 28,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

State Minister of Regional
Cooperation, Tharaka
Balasuriya

BRI/Colombo Port
and Hambanthota
Comprehensive
Development

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1810198.
htm

September 3,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

Governor of the Eastern
Province, Anuradha
Yahampath

Local cooperation, BRI,
poverty alleviation

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1811574.
htm

September 12,
2020

Meeting

Other
cooperation

Minister of Youth and
Sports, Namal Rajapaksa

Sports-industry
cooperation

September 16,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

Secretary to PM and other
officials in PM office

Chinese investment
projects in Sri Lanka

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1815415.
htm

September 16,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

Incoming Sri Lanka
Ambassador to China,
Palitha Kohona

Bilateral relations/BRI

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1815416.
htm

September 21,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

State Minister of Money
and Capital Market and
State Enterprise Reforms,
Ajith Nivard Cabraal

Finance, investment/big
cooperation projects

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1816630.
htm

September 23,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

New General Secretary of Bilateral/interparty
Sri Lanka Communist Party, cooperation, international/
regional issues
Dr. G. Weerasinghe

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1817435.
htm

September 23,
2020

Meeting

COVID-19

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Health, Pavithra COVID-19 and border
Wanniarachchi/Permanent opening
Secretary of Ministry
of Health, Sanjeewa
Munasinghe

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1817439.
htm

October 9,
2020

Meeting

COVID-19/
Member of CPC Central
Political affairs Politburo, Jiechi Yang

President Gotabaya
Rajapaksa and PM
Mahinda Rajapaksa

COVID-19/BRI

October 12,
2020

Meeting

Economic
affairs

Minister of Energy, Udaya
Gammanpila

Increasing investment
in Sri Lanka’s petroleum
industry

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1823334.
htm

October 13,
2020

Meeting

Political affairs Charge d’affaires, Wei Hu

Head of PM office

Bilateral relations

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1823635.
htm

October 14,
2020

Ceremony

Economic
affairs

Minister of Water Supply,
Vasudeva Nanayakkara

Signed the supplementary
text for MoU on Chinese
Academy of ScienceMinistry of Water Supply
Cooperation

Charge d’affaires, Wei Hu

Charge d’affaires, Wei Hu
/Head of Bank of China in
Colombo, Chuan Wang

Charge d’affaires, Wei Hu

Content
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Note

Source

China announced http://www.
a 90 million USD xinhuanet.com/2020assistance to Sri 10/09/c_1126586823.htm
Lanka several
days after the
meeting

The original MoU http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1823977.
was signed in
2015. Since then, htm
China helped Sri
Lanka construct
water purification
facilities and
train graduate
students from Sri
Lanka.
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

Content

October 14,
2020

Meeting

Economic
affairs

Chinese Embassy in Sri
Lanka

Ministry of Foreign
Relations/IT companies

Sino-Sri Lanka cooperation
in IT industry

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1824296.
htm

October 16,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

State Minister of Money
and Capital Market and
State Enterprise Reforms,
Ajith Nivard Cabraal/
President of the Central
Bank, W. D. Lakshman

Finance, investment/
Colombo Port and
Hambanthota
Comprehensive
Development

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1824578.
htm

October 20,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Incoming Sri Lanka
Ambassador to China,
Palitha Kohona

3rd China International
Export-Import Expo,
bilateral trade

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1825448.
htm

November 4,
2020

Video
conference

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song /CCP Secretary of
Hainan Province, Cigui Liu

Speaker of the Parliament, Senior seminar on party/
state craft
Mahinda Yapa
Abeywardena, Minister of
Education G.L. Peiris and
other leaders of People’s
Front

November 19,
2020

Ceremony

Economic
affairs

Signed the contract of
Chinese Ambassador to Sri PM Mahinda Rajapaksa,
Ceylon Tire Factory in
Lanka, Zhenhong Qi
Minister of Youths and
Hambanthota Port
Sports, State Minister of
Money and Capital Market

November 24,
2020

Video
conference

Secretary of Ministry of
Economic/
Vice Minister of Foreign
Foreign Relations
political affairs Affairs, Zhaohui Luo/
Chinese Ambassador to Sri
Lanka, Zhenhong Qi

November 24,
2020

Meeting

COVID-19

December 2,
2020

Meeting

Economic/
Chinese Ambassador to Sri Minister of Foreign
political affairs Lanka, Zhenhong Qi
Relations, Dinesh
Gunawardena

COVID-19, agriculture,
tourism, trade, multilateral
cooperation, and joint
projects

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1837282.
htm

December 7,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Chinese Ambassador to Sri Former president Sirisena
Lanka, Zhenhong Qi

COVID-19/bilateral
relations

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1838340.
htm

December 14,
2020

Video
conference

Economic
affairs/
education

Chinese Ambassador to
Sri Lanka, Zhenhong Qi/
Huawei Sri Lanka

Opening of Huawei Sri
Lanka’s training program
“Future Seed”

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1840022.
htm

December 15,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Chinese Ambassador to Sri Speaker of the Parliament, Legislation cooperation
Lanka, Zhenhong Qi
Mahinda Yapa
Abeywardena

December 17,
2020

Ceremony

Economic
affairs

Chinese Ambassador to Sri State Minister of Money
Lanka, Zhenhong Qi/China and Capital Market,
Ajith Nivard Cabraal/
Harbor Engineering
LOLC Consortium, Brown
Investment
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COVID-19, economic
recovery, cultural
exchange, security
cooperation

Chinese Ambassador to Sri Minister of Health, Pavithra
Lanka, Zhenhong Qi
Wanniarachchi

Minister of Education, G.
L. Peiris

Note

Source

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202011/
t20201104_140572.html

http://lk.chineseembassy.
Phase one
org/chn/xwdt/t1833851.
investment
estimates to have htm
300 million USD
of fund
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1834997.
htm
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1835000.
htm

Signed agreement on
Colombo International
Financial Center

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1840306.
htm
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1840960.
htm
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

Content

January 12,
2021

Ceremony

Culture affairs

Chinese Ambassador to Sri PM Mahinda Rajapaksa
Lanka, Zhenhong Qi

February 24,
2021

Meeting

February 24,
2021

Meeting

Note

Source

Donated a set of Huawei
Smart Classroom solution
for a middle school that is
PM Mahinda Rajapaksa’s
old school

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1845718.
htm

Political affairs Chinese Ambassador to Sri Minister of Foreign
Lanka, Zhenhong Qi
Relations, Dinesh
Gunawardena

Exchanged greetings for
the new year and discussed
potential cooperation

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1856202.
htm

Political affairs Chinese Ambassador to Sri President Gotabaya
Lanka, Zhenhong Qi
Rajapaksa

President expressed the
gratitude to China for
donating vaccines. Also
discussed Chinese projects
in Sri Lanka and other
cooperation.

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1856204.
htm

MALDIVES
Date

Type

Topic

China

Maldives

Content

February 13, Meeting
2020

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Health,
Abdulla Ameen

Introduced Chinese fight
against COVID-19

March 5,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Exchanged information
Abdulla Shahid
about COVID-19

http://mv
.chineseembassy.org/chn/
sgsd/t1757025.htm

March 17,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Discussed potential
Abdulla Shahid
cooperation on COVID-19

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1757025.htm

March 21,
2020

Video
conference

COVID-19

Chinese Health Experts

Ministry of Health officials Participated in a video
conference with health
officials from Eurasian and
South Asian countries on
COVID-19

May 24,
2020

Video
conference

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, COVID-19 and economic
Abdulla Shahid
recovery

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1782905.htm

June 9,
2020

Video
conference

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Introduced Chinese
Abdulla Shahid
Whitebook on COVID-19

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1787289.htm

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

State Minister of Foreign
Affairs

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1797389.htm

July 13, 2020 Meeting

Discussed fast track for
Chinese personnel and
economic recovery
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Note

Source
http://mv
.chineseembassy.org/chn/
sgsd/t1745522.htm

Participants came http://mv.chineseembas
from Kazakhstan, sy.org/chn/sgsd/t1759163.
htm
Kyrgyzstan,
Tajikistan,
Turkmenistan,
Uzbekistan,
Russia, India,
Ukraine, Pakistan,
and Afghanistan
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MALDIVES (continued)
Date

Type

Topic

China

Maldives

Content

August 10,
2020

Meeting

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of National
Planning and
Infrastructure, Mohamed
Aslam

Signed contract of
providing 5 sets of sea
water desalination devices

September 7, Meeting
2020

COVID-19/
political
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Economic recovery, vaccine
Abdulla Shahid

http://mv.chineseembas
sy.org/chn/sgsd/t1812713.
htm

September
15, 2020

Meeting

COVID-19/
economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Tourism, Dr.
Abdulla Mausoom

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1814996.htm

October 16,
2020

Meeting

COVID-19/
economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Cooperation on vaccine
Abdulla Shahid/Minister of and BRI
Finance, Ibrahim Ameer

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1824990.htm

October 18,
2020

Meeting

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Communication Digitalization and Internet
construction
Science and Technology,
Mohamed Maleeh Jamaal

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1824904.htm

November
15, 2020

Meeting

Party/political Chinese Ambassador to
affairs
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Introduced the results of
Abdulla Shahid
5th meeting of 19th CPC
Central Commission

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1832657.htm

November
25, 2020

Ceremony

Economic
affairs

Chinese Ambassador
to Maldives, Lizhong
Zhang /China Machinery
Engineering Corporation

Ministry of National
Signed the contract for
Planning and Infrastructure International Olympics
Stadium

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1835850.htm

December 11, Video
2020
conference

Political/
economic
affairs

Ministry of Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs COVID-19, economic
cooperation, regional
Asia Department/Chinese China Affairs office/
Ambassador to Maldives Maldives Ambassador to issues
China

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1839421.htm

December
27, 2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Health, Ahmed
Naseem

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1842840.htm

January 12,
2021

Ceremony

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

State Minister of Foreign
Affairs

January 18,
2021

Meeting

Political/
economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Discussed BRI and
Abdulla Shahid
economic recovery after
pandemic

January 29,
2021

Video
conference

Political/
economic
affairs

Vice Foreign Minister Luo
Zhaohui

State Minister of Foreign
Affairs

February 5,
2021

Meeting

Political
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Introduced the human
Foreign minister http://mv.chineseembas
sy.org/chn/sgsd/t1851677.
Abdulla Shahid
rights situation in Xinjiang understood
htm
and supported
Chinese stance on
Xinjiang’s issues

March 5,
2021

Meeting

Political
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Introduced the accomplishAbdulla Shahid
ment of poverty reduction
in China

124 | দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব

Tourism cooperation
during and after the
pandemic

Attended the ceremony for
the completion of a Chinese
renovation project

7th round of diplomatic
negotiation/discussed
bilateral cooperation

Note

Source
http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1805296.htm

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1845821.htm
http://mv.chineseembas
sy.org/chn/sgsd/t1846911.
htm
Some topics are http://mv.chineseem
worth noting: the bassy.org/chn/sgsd/
implementation t1849588.htm
of FTA and debt
relief

http://mv.chineseembas
sy.org/chn/sgsd/t1858817.
htm
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MULTILATERAL
Date

Type

Topic

China

Multilateral

July 8,
2017

Meeting

Party affairs

Vice Chairman of IDCPC

International Conference of
Asian Political Parties

https://www.idcpc.org.cn/lldt/201912/
t20191216_114836.html

September 11,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC

A group of party officials
from 15 left-wing parties of
Bangladesh, India, Nepal,
and Sri Lanka

Meeting with participants https://www.idcpc.org.cn/lldt/201912/
of a seminar on left-wing t20191216_114926.html
party theory for party
officials

November 5,
2020

Video
conference

Party affairs

IDCPC

Shared CPC’s experience on https://www.idcpc.org.cn/lldt/202011/
Around 300 junior and
t20201106_140694.html
senior officials of 16 parties developing rural areas
from Myanmar, Malaysia,
Nepal, Pakistan, Sri Lanka,
Thailand, and Indonesia

November 10,
2020

Video
conference

Political affairs Vice minister of foreign
affairs

February 3,
2021

Video
conference

Climate

Vice ministers of foreign
affairs from Pakistan,
Nepal, Sri Lanka, and
Bangladesh

Tibet Autonomous Region Representatives from
Nepal, Bangladesh, and
Government/Foreign
other countries, and
Ministry of PRC
international organizations

Content

Source

Discussed the strategy on https://www.fmprc.gov.cn/web/
fighting against COVID-19/ wjbxw_673019/t1831269.shtml
BRI/supply chain
https://www.sohu.
Pan-Himalaya
International Cooperation com/a/448503484_114731
Forum on Biological and
Environmental Protection
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Appendix 8
Chinese Projects in Focus Countries
BANGLADESH
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

Power Grid Network Strengthening Project

Various parts of Bangladesh

Energy

Agreement

$970 Million

Replacement of Overloaded Transformers (Power) Unknown

Energy

Verbal discussion/pledge

$230 Million

System Loss Reduction Project (Power)

Unknown

Energy

Verbal discussion/pledge

$467.95 Million

Joydebpur-Ishwardi Double Line Railway Project

Joydebpur-Ishwardi

Transport, storage

Agreement

$1.04 Billion

Conversion of Akhaura-Sylhet Meter Gauge Line to Akhaura-Sylhet
Double Gauge Line

Transport, storage

Agreement

$1.27 Billion

Joydebpur-Mymensingh-Jamalpur Double Gauge
Line

Joydebpur-MymensinghJamalpur

Transport, storage

Agreement

$581.26 Million

Inland Container Depot near Dhirasram Railway
Station

Dhirasram

Transport, storage

Feasibility study

$200 Million

Dhaka-Ashulia Expressway

Dhaka-Ashulia

Transport, storage

Agreement

$1.15 Billion

Sitakunda-Cox’s Bazar Marine Drive Expressway

Sitakunda-Cox’s Bazar

Transport, storage

Suspended

$2.85 Billion

Marine Aquarium

Cox’s Bazar

Other social infrastructure
and services

Completed

Establishing Digital Connectivity Project

Various parts of Bangladesh

Communications

Agreement

$837 Million

Modernization of Telecommunication Network for Various parts of Bangladesh
Digital Connectivity Project

Communications

Construction

$224.96 Million

Modernizing Rural & Urban Lives Through ICT
Project

Various parts of Bangladesh

Communications

Construction

$150 Million

National ICT Infra-Network Project (Info-Sarker)

Various parts of Bangladesh

Communications

Construction

Unknown

Rajshahi WASA Water Treatment Plant

Rajshahi

Water supply, sanitation

Agreement

$478 Million

Municipalities Water Supply, Sanitation, & Waste
Management Project

Unknown

Balancing, Modernization, Rehabilitations, &
Expansion of the Public Sector Jute Mills

Unknown

$150 Million

Industry, mining, construction

Suspended

$280 Million

Chinese Economic and Industrial Zone, Chittagong Anowara Upazila

Industry, mining, construction

Agreement

$221 Million

Six TV Stations of Bangladesh Television Project

Khulna, Rajshahi, Rangpur,
Barisal, Sylhet, and
Mymensingh

Communications

Agreement

$125 Million

Mongla Port Expansion & Modernization

Mongla, Bagerhat District

Transport, storage

Agreement

$353.52 Million

Sonadia Deep Sea Port

Sonadia

Transport, storage

Cancelled

$14 Billion

Padma Bridge Rail Link Project

Padma Bridge

Transport, storage

Construction

$4.62 Billion

Concrete Sleeper Factory for PBRLP

Bhanga, Faridpur

Transport, storage

Completed

Unknown

Azsalaam Coal-Fired Power Station Project

Chittagong

Energy

Construction

$2.48 Billion

Dhaka Power Distribution Company Area Power
System Network Expansion Project

Khulna

Energy

Agreement

$1.4 Billion
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Various parts of Bangladesh

Water supply, sanitation

Unknown

BANGLADESH (continued)
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

Multilane Road Tunnel Under Karnaphuli River

Chattogram

Transport, storage

Construction

$1.16 Billion

Padma Water Treatment Plant Project

Jashaldia, Munshiganj

Water supply, sanitation

Completed

$406 Million

Installation of Single-Point Mooring with Double
Pipeline Project

Moheshkhali Island

Energy

Construction

$550.67 Million

China-Bangladesh Friendship Bridge I

Posthogola

Transport, storage

Completed

Unknown

China-Bangladesh Friendship Bridge VI

Munshiganj District

Transport, storage

Completed

Unknown

China-Bangladesh Friendship Bridge VII

Arial Khan crossing at
Madaripur-ShariyatputChadpur road

Transport, storage

Completed

$32.38 Million

China-Bangladesh Friendship Bridge VIII

Kocha River, Potuakhali

Transport, storage

Construction

$73.01 Million

China-Bangladesh Friendship Bridge IX

Barguna Upzaila Amtali

Transport, storage

Agreement

Unknown

China-Bangladesh Friendship Bridge X

Patuakhali, Galachipa Upzaila

Transport, storage

Verbal discussion/pledge

Unknown

Extension of Existing Underground Mining
Operation of Barapukuria Coal mine

Parbatipur Upzila, Dinajpur

Industry, mining, construction

Feasibility study

$256.41 Million

Pre-Payment Metering Project for the BPDB’s
distribution Zone

Various parts of Bangladesh

Energy

Suspended

Gazaria 350 MW Coal Fired Thermal Power Plant
Project

Munshiganj

Energy

Suspended

$433 Million

Dhaka-Chittagong Four lane Project

Dhaka-Chittagong

Transport, storage

Completed

$482 Million

Shahjalal Fertilizer Factory

Fenchuganj, Sylhet

Agriculture, forestry, fishing

Completed

$569.96 Million

Meter-Gauge passenger Coach Distribution

Unknown

Transport, storage

Suspended

Unknown

Third Meghna Bridge

Unknown

Transport, storage

Agreement

$2.71 Million

Patuakhali Power Station, Ashuganj

Ashuganj

Energy

Cancelled

$2 Billion

Dhaka Circular Waterway and Water Pollution
Treatment Project

Dhaka

Transport, storage/
water supply, sanitation

Verbal discussion/pledge

$16.48 Million

Airport-Gazipur Bus Rapid Transit

Gazipur-Airport

Transport, storage

Agreement

$106.92 Million
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MALDIVES
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

China-Maldives Friendship Bridge (CMFB)

Male

Transport, storage

Completed

USD 224.2 Million

Water Pipeline Through CMFB

Male

Water supply, sanitation

Agreement

Unknown

Fibre Optic Cable Through CMFB

Male

Communications

Agreement

Unknown

Velana Airport Upgrading

Hulhule Island, North Male Atoll Transport, storage

Construction

USD 830 Million

Runway

Hulhule Island, North Male Atoll Transport, storage

Construction

USD 400 Million

Seaplane Facilities and Velana International Airport Hulhule Island, North Male Atoll Transport, storage
Auxiliary Infrastructure

Unknown

Hulhumale Social Housing Project-7,000 Units

Hulhumale

Other social infrastructure
and services

Construction

1,000 Housing Units-Phase 1 of Urban Development Hulhumale
Project

Other social infrastructure
and services

Completed

1,500 Housing Units / Maldives Housing Project
Phase 2

Other social infrastructure
and services

Construction

Other social infrastructure
and services

Construction

Housing Phase 3

Hulhumale

Unknown

USD 84.07 Million
USD 434 Million

Unknown
Unknown
USD 187.5 Million

Gan-Funadhoo Road

Between Gan & Funadhoo
islands, Laamu Atoll

Transport, storage

Construction

1.5 Megawatt Solar Power Project

Hulhumale

Energy

Agreement

Chinese Joint Marine Observatory

Makunudhoo Island

General environment
protection

Suspended

Fifth Power Development Project

Hulhumale

Energy

Construction

USD 79.94 Million

Greater Male Grid Connection Phase 1

Greater Male

Energy

Construction

USD 44.46 Million

Link Road Connecting Hulhule and Hulhumale

Hulhule-Hulhumale

Transport, storage

Construction

USD 36.4 Million

Electricity System & Open Access Network of
Hulhumale Phase 2

Hulhumale

Energy

2.5 Megawatt Hybrid Power Project

Five Islands

Energy
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Unknown
Agreement

Unknown
Unknown
Unknown

USD 84 Million
Unknown
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NEPAL
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

750 MW West Seti Hydropower Project

Dhungad

Energy

Cancelled

USD 1.8 Billion

Pokhara International Regional Airport

Pokhara

Transport, storage

Construction

USD 305 Million

Gautum Buddha International Airport

Bhairahawa

Transport, storage

Construction

USD 70 Million

Kerung-Kathmandu Cross Border Railway

Kerung-Kathmandu

Transport, storage

Agreement

USD 5.5 Billion

1,200 MW Budhigandaki Hydropower Project

Ghyalchok, Gorkha District

Energy

Suspended

USD 2.5 Billion

Kathmandu Ring Road Improvement Phase 1

Koteshwor-Kalanki

Transport, storage

Completed

USD 43.18 Million

Kathmandu Ring Road Improvement Phase 2

Kalanki-Maharajgunj

Transport, storage

Agreement

Unknown

Tatopani Frontier Inspection Station Project

Tatopani

Business and other services/
reconstruction relief, rehabil
itation/disaster prevention,
preparedness

Agreement

Agreement

USD 13.71 Million

Timure Frontier Inspection Station Project

Timure, Rasuwagadhi

Business and other services

Syaprubensi-Rasuwagadhi Highway Repair and
Improvement

Syaprubensi-Rasuwagadhi

Transport, storage

Upgrading and Renovation Project of Civil Service
Hospital

Kathmandu

Health

Araniko Highway Upgradation

Panchkhal-Kodari

Transport, storage

Construction

USD 12.12 Million

Xiarwa Boundary River Bridge

Hilsa, Humla

Transport, storage

Agreement

Unknown

Nepal-China Optical Fibre Link Project

Various parts of Nepal.

Communications

Completed

Unknown

Keyrong-Rasuwagadhi-Galchhi-Ratamate
Transmission Line

Keyrong-Rasuwagadhi-Galchhi- Energy
Ratamate

Feasibility study

Earthquake Monitoring Network Project

Kathmandu, Biratnagar, other
parts of Northern Nepal

Disaster prevention,
preparedness

Completed

Municipal Water Supply Improvement Project

Kathmandu

Water supply, sanitation

Feasibility study

Unknown

Kathmandu-Rasuwagadhi Tunnel Road

First Stretch: Tokha,
Kathmandu-Chhahare,
Nuwakot

Transport, storage

Agreement

Unknown

Agreement
Construction

Unknown
USD 37.88 Million
USD 10.94 Million

Unknown
Unknown

Second Stretch: MailungSyaphrubesi, Rasuwa
Madan Bhandari Technical University

Chitlang

Education

Construction

USD 361.96 MIllion

Koshi Economic Corridor

Biratnagar-Kimathanka

Transport, storage

Verbal discussion/pledge

Unknown

Karnali Corridor / Jamunaha-Hilsa Road
Development Project

Jamunaha-Hilsa

Transport, storage

Feasibility study

Hilsa-Surkhet Expressway

Hilsa-Surkhet

Transport, storage

Feasibility study

USD 538.74 Million

Tamor 756 MW Reservoir Hydropower Project

Taplejung, Terhathum,
Panchthar

Energy

Agreement

USD 1.21 Billion

Madi Multipurpose Hydropower Project

Rolpa

Energy

Agreement

USD 39 Million

Durbar High School Reconstruction

Kathmandu

Education

Completed

USD 7.15 Million

Melamchi Water Supply Project

Melamchi

Water supply, sanitation

Construction

USD 235.31 Million

Energy

Completed

USD 134.68 Million

Upper Marsyangdi A 50 MW Hydroelectric Project Bhulbhule, Lamjung District
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NEPAL (continued)
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

Rasuwagadhi 111MW Hydropower Project

Gosaikunda, Rasuwa District

Energy

Construction

USD 115.15 Million

Hongshi Shivam Cements Cement Factory

Nawalparasi (Factory), Palpa
(Mine)

Industry, mining, construction

Completed

USD 359.2 Million

Huaxin Cement Narayani Cement Factory

Panikharka, Dhading

Industry, mining, construction

Construction

USD 140 Million

Upper Madi 25 MW Hydropower Station

Kaski

Energy

Completed

USD 67.34 Million

Bheri-Babai Diversion Multipurpose Project

Surkhet District

Energy

Construction

USD 107 Million

Andhikhola Hydropower Project

Syangja District

Energy

Feasibility study

Unknown

102 MW Middle Bhotekoshi Hydroelectric Project

Sindhupalchowk District

Energy

Construction

USD 117.84 Million

60 MW Upper Trishuli 3A Hydropower Project

Rasuwa District

Energy

Completed

USD 125 Million

456 MW Upper Tamakoshi Hydropower Project

Bigu Rural Municipality,
Dolakha

Energy

Construction

USD 707.09 Million

200 MW Tamakoshi III Hydropower Project

Dolakha and Ramechhap
Districts

Energy

Agreement

USD 500 Million

102 MW Upper Trishuli 2 Hydropower Project

Guljung, Rasuwa

Energy

Verbal discussion/pledge

USD 171.55 Million

14 MW Kulekhani 3 Hydropower Project

Kulekhani, Makwanpur District Energy

Construction

USD 38.97 Million

30 MW Nyadi Hydropower Project

Ngadi Khola, Marsyangdi

Construction

USD 51.18 Million

Kathmandu-Kulekhani-Hetauda Tunnel Highway

Kathmandu-Kulekhani-Hetauda Transport, storage

Agreement

USD 505.06 Million

Tiptala Bhanjyang-Olangchungola Road
Upgradation

Taplejung

Transport, storage

Completed

Unknown

Basantpur Durbar Complex Reconstruction

Basantapur Durbar

Reconstruction relief,
rehabilitation

Construction

USD 1.26 Million

Nuwakot Palace Reconstruction

Nuwakot

Reconstruction relief,
rehabilitation

Feasibility study

National Ayurveda Research and Training Center

Kirtipur University

Health

Completed

USD 5.72 Million

Kathmandu-Pokhara-Lumbini Rail Tunnel

Kathmandu-Pokhara-Lumbini

Transport, storage

Feasibility study

Unknown

139.2 MW Lower Manang Marsyangdi Hydropower Manang District
Project

Energy

Agreement

USD 280 Million

China Nepal Industrial Park

Damak Jhapa

Business and other services/
industry, mining, construction

Construction

USD 2.8 Billion

Nepal-China Friendship Bridge / Miteri Bridge

Rasuwagadhi

Transport, storage

Completed

Unknown

Chitwan Industrial Park

Chitwan

Business and other services

Verbal discussion/pledge

Unknown

New Federal Parliament Building construction

Singha Durbar

Government, civil society

Construction

USD 42 Million

Tribuvan International Airport Upgradation

Kathmandu

Transport, storage

Agreement

USD 58.25 Million
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SRI LANKA
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

Nelum Kuluna

Colombo

Tourism

Completed

USD 104.3 Million

Magampura Mahinda Rajapaksa International Port Hambantota
(Hambantota)

Transport, storage

Completed

USD 1.16 Billion

Hambantota Port Oil Tank Complex

Hambantota

Energy

Completed

USD 84 Million

400 MW Hambantota LNG Power Plant

Hambantota

Energy

Verbal discussion/pledge

USD 700 Million

Hambantota Special Economic Zone

Hambantota

Business and other services

Construction

USD 5 Billion

Shipbuilding Project near Hambantota Port

Hambantota

Transport, storage

Construction

Unknown

Hambantota Tire Factory Project

Hambantota

Industry, mining, construction

Agreement

USD 300 Million

Hambantota-Kandy Expressway

Hambantota-Kandy

Transport, storage

Construction

USD 989 Million

Colombo Port City

Colombo

Business and other services

Construction

USD 15 Billion

Port City Hotels and Golf Course

Colombo

Tourism

Agreement

USD 500 Million

Marina Square Uptown

Colombo

Other multisector

Construction

Unknown

Port City Residential Developments

Colombo

Other multisector

Agreement

USD 250 Million

Nelum Pokuna Theatre

Colombo

Other multisector

Completed

USD 15.43 Million

Mattala Airport

Mattala

Transport, storage

Completed

USD 209 Million

Mattala Airport Oil Transfer Yard Phase 1

Mattala

Energy

Construction

USD 40 Million

Jaya Container Terminal (Phase V), Colombo Port

Port of Colombo

Transport, storage

Construction

USD 32 Million

Matara to Kataragama Railway

Matara-Beliatta-Hambantota- Transport, storage
Kataragama

Construction

USD 366 Million

Phase 1: Matara-Beliatta Railway

Matara-Beliatta

Transport, storage

Completed

USD 278.2 Million

Phase 2: Beliatta-Hambantota

Beliatta-Hambantota

Transport, storage

Feasibility study

Unknown

Phase 3: Hambantota-Kataragama

Hambantota-Kataragama

Transport, storage

Agreement

Unknown

Colombo-Hambantota Expressway/Southern
Expressway (E01)

Colombo-Galle-MataraHambantota

Transport, storage

Completed

Unknown

a. Kottawa (Colombo)-Galle (Pinnaduwa) Section

Colombo-Galle

Transport, storage

Completed

USD 700 Million

b. Galle-Matara Section

Galle-Matara

Transport, storage

Completed

USD 180 Million

c. Matara-Hambantota Section

Matara-Hambantota

Transport, storage

Completed

USD 847.05 Million

Extension of Southern Expressway Project

Matara-Beliatta-WetiyaAndarawewa

Transport, storage

Construction

Unknown

Phase 1: Matara -Beliatta

Matara-Beliatta

Transport, storage

Construction

Unknown

Phase 2: Beliatta - Wetiya

Beliatta-Wetiya

Transport, storage

Construction

USD 360.3 Million

Phase 3: Wetiya - Andarawewa

Wetiya-Andarawewa

Transport, storage

Construction

Unknown

Phase 4: Hambantota-Andarawewa-Mattala

Hambantota-AndarawewaMattala

Transport, storage

Construction

Colombo Outer Circular Highway (E02)

Kottawa-KaduwelaKadawatha-Kerawelapitiya

Transport, storage

Completed

Phase 1: Kottawa-Kaduwela

Kottawa-Kaduwela

Transport, storage

Completed

USD 135 Million

Phase 2: Kaduwela-Kadawatha

Kaduwela-Kadawatha

Transport, storage

Completed

USD 224.94 Million

Phase 3: Kadawatha-Kerawelapitiya

Kadawatha-Kerawelapitiya

Transport, storage

Completed

USD 520 Million
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Project Name

Location

Northern Expressway

Enderamulla-AmbepussaTransport, storage
Mirigama-Pallandeniya-Kandy

Unknown

Phase 1: Enderamulla-Ambepussa

Enderamulla-Ambepussa

Transport, storage

Unknown

USD 1 Billion

Phase 2: Mirigama-Pallandeniya

Mirigama-Pallandeniya

Transport, storage

Unknown

Unknown

Phase 3: Pallandeniya-Kandy

Pallandeniya-Kandy

Transport, storage

Unknown

Unknown

Colombo Katunayake Expressway (E03)

Colombo-Katunayake

Transport, storage

Completed

USD 292 Million

Kurunegala to Habarana Railway Line

Kurunegala-Habanara

Transport, storage

Feasibility study

USD 947 Million

Municipal Solid Waste Sanitary Landfill Disposal
Facility, Aruwakkalu

Aruwakkalu, Puttalam

Water supply, sanitation

Agreement

USD 101 Million

Tissapura Junior College Reconstruction Project

Andalla Weerawila,
Hambantota

Education

Completed

USD 200,000

Lakvijaya / Norochcholai Power Station Phase 1:

Norocholai, Puttalam

Energy

Completed

USD 455 Million

Lakvijaya / Norochcholai Power Station Phase 2:

Norocholai, Puttalam

Energy

Completed

USD 891 Million

Lakvijaya / Norochcholai Power Station Phase 3:

Norocholai, Puttalam

Energy

Completed

Unknown

Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium / Sooriyawewa, Hambantota
Sooriyawewa International Cricket Stadium

Other social infrastructure
and services

Completed

USD 25.06 Million

Attanagalla Water Supply Project

Attanagalla

Water supply, sanitation

Construction

USD 34 Million

Kurunegala Water Supply Project

Kurunegala

Water supply, sanitation

Completed

USD 29.62 Million

Colombo National Hospital Outpatient Building

Colombo

Health

Construction

USD 60.75 Million

Moragahakanda - Kalu Ganga Development Project Elahera, Matale District

Water supply, sanitation/
Energy

Completed

USD 675 Million

Broadlands Hydropower Project

Kithulgala

Energy

Construction

USD 82 Million

China-Sri Lanka Historical Relations Gallery

Galle

Government, civil Society

Construction

Unknown

China-Sri Lanka Joint Centre for Education and
Research

University of Ruhuna

Education

Completed

China-Sri Lanka Friendship Hospital / National
Nephrology Hospital

Polonnaruwa

Health

Completed

USD 60 Million

Mirigama Industrial Zone

Mirigama

Industry, mining, construction

Cancelled

USD 28 Million

Aranayake China-Sri Lanka Friendship Village

Kegalle

Reconstruction and
Rehabilitation

Construction

USD 15 Million

Kaduruwela Town Shopping Mall

Kaduruwela

Business and other services

Completed

USD 75.31 Million

Nagananda Buddhist Unviersity

Manelwatta, Bollegala, Kelaniya Education

Construction

Unknown

Valachchenai Water Supply Project

Koraepattu

Water supply, sanitation

Agreement

Unknown

TRI-ZEN Project

Colombo

Other social infrastructure
and services

Construction

Unknown

Free Trade Zone for Rubber Exports

Kegalle

Agriculture, forestry, fishing

Agreement

USD 300 Million
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Sector

Status

Budget
USD 4.5 Billion

Unknown
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Appendix 9
Citations for Figure 2, “Import and Exports With China, by Focus Country”

“Statistics,” Department of Customs of Nepal, accessed June, 2021, https://www.customs.gov
.np/, data is calculated based on exchange rates of each year’s value in Annual Report by Nepal
Rastra Bank; “Review of Import Payments of Goods and Services, 2012-2013,” Bangladesh
Bank, accessed June 7, 2021, https://www.bb.org.bd/pub/annual/imppayment/imp1213/
overview.pdf; “Review of Import Payments of Goods and Services, 2013-2014,” Bangladesh
Bank, accessed June 7, 2021, https://www.bb.org.bd/pub/annual/imppayment/imp1314/overview.pdf; “Review of Import Payments of Goods and Services, 2015-2016,” Bangladesh Bank,
accessed June 7, 2021, https://www.bb.org.bd/pub/annual/imppayment/imp1516/overview.pdf;
“Review of Import Payments of Goods and Services, 2017-2018,” Bangladesh Bank, accessed
June 7, 2021, https://www.bb.org.bd/ pub/annual/imppayment/imp1718/overview.pdf; “Review
of Import Payments of Goods and Services, 2019-2020,” Bangladesh Bank, accessed June 7,
2021, https://www.bb.org.bd/pub/annual/imppayment/imp1920/; “Export Data,” Export
Promotion Bureau of Bangladesh, accessed June 7, 2021, http://epb.gov.bd/site/view/epb_
export_data/-; “Annual Report 2019,” Central Bank of Sri Lanka, 2020, https://www.cbsl.gov
.lk/en/publications/economic-and-financial-reports/annual-reports/annual-report2019; “Annual
Report 2015,” Central Bank of Sri Lanka, 2016, https://www.cbsl.gov.lk/en/publications/
economic-and-financialreports/annual-reports/annual-report-2015; “Annual Report 2020,”
Maldives Monetary Authority, 2021, http://www.mma.gov .mv/documents/Annual%20
Report/2020/AR2020.pdf; “Annual Report 2015,” Maldives Monetary Authority, 2016,
http://www .mma.gov.mv/documents/Annual%20Report/2015/AR-2015.pdf; export Data
is calculated based on data from “Customs Statistics,” Maldives Customs Service, accessed
April 2021, https://www.customs.gov.mv/Statistics and exchange rates from Annual Report
by Maldives Monetary Authority.
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Appendix 10
Chinese Tourists in South Asia

NEPAL
Tourist Arrival by Major Nationalities, 2010–2019
Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

China

46,360

61,917

71,861

113,173

123,805

64,675

104,005

104,664

153,633

169,543

%

7.7

8.4

8.9

12.4

15.7

12

13.81

11.1

13.1

14.2

India

120,898

149,504

165,815

180,974

135,343

75,124

118,249

160,832

194,323

254,150

%

20.1

20.3

20.6

23.2

17.1

13.9

15.7

17.1

16.57

21.2

Source: “Nepal Tourism Statistics 2019,” Ministry of Culture, Tourism, & Civil Aviation of Nepal, 2020, https://www.tourismdepartment
.gov.np//files/statistics/42.pdf.

SRI LANKA
Tourist Arrival by Major Nationalities, 2010–2019
Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

China

12,234

18,507

27,316

54,288

128,166

214,783

271,577

268,952

265,965

167,863

%

1.8

2.2

2.7

4.25

8.4

11.2

13.2

12.7

11.4

8.8

India

125,112

171,374

176,340

208,795

242,734

316,247

356,729

384,628

424,887

355,002

%

19.1

20.0

17.5

16.4

16.0

17.6

17.4

18.2

18.2

18.6

Source: “Annual Statistical Report 2013,” Sri Lanka Tourism Development Authority, 2013, https://sltda.gov.lk/storage/documents/
826914be6b2f346c08d0e66db21809cb.pdf; “Annual Statistical Report 2015,” Sri Lanka Tourism Development Authority, 2016,
https://sltda.gov.lk/storage/documents/87e6120675b19fecce8c986006200ecf.pdf; “Annual Statistical Report 2017,” Sri Lanka Tourism
Development Authority, 2018, https://sltda.gov.lk/storage/documents/0f7443899b258fa5bffbabf2ecc54e27.pdf; “Annual Statistical
Report 2019,” Sri Lanka Tourism Development Authority, 2020, https://srilanka.travel/SLTDA_documents/ASR%202019.pdf.
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MALDIVES
Tourist Arrival by Major Nationalities, 2010–2019
Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

China

118,961

198,655

229,551

331,719

363,626

359,514

324,326

306,530

283,116

284,029

%

15.0

21.3

24.0

29.5

30.2

29.1

25.2

22.1

22.1

16.7

India

25,756

30,978

31,721

38,014

45,587

52,368

66,955

83,019

90,474

166,030

%

3.3

3.3

3.3

3.4

3.8

4.2

5.2

6.0

6.0

9.7

Source: “Yearbook 2015,” Ministry of Tourism of Maldives, 2015, https://www.tourism.gov.mv/statistics/publications/year-2015;
“Yearbook 2019,” Ministry of Tourism of Maldives, 2019, https://www.tourism.gov.mv/statistics/publications/year-2019;
“Monthly Statistics December 2019,” Ministry of Tourism of Maldives, 2020, https://www.tourism.gov.mv/dms/document/
73b2403b4cfaedd75b977b9bb881a5e7.pdf.

BANGLADESH
Tourist Arrival by Major Nationalities, 2010–2019
Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

China

2,332

3,256

3,828

3,933

5,619

3,217

5,807

6,839

6,363

7,004

%

1.67

2.07

2.39

3.78

4.17

2.54

3.18

2.88

2.38

2.16

India

92,567

108,766

111,683

69,243

91,486

100,176

144,304

188,814

213,947

270,024

%

66.54

69.47

70.01

66.57

68.32

79.33

79.08

79.51

80.06

83.52

Source: “Foreign Tourist Arrivals in Bangladesh, Top Twelve Countries, 2010-2019,” http://tourismboard.portal.gov.bd/sites/
default/files/files/tourismboard.portal.gov.bd/page/a6d53fd2_42a9_454a_91db_6b37331f05e7/2020-01-13-13-43ae468c763ffd30af8cedfcea11ed6520.pdf.
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Appendix 11
Comparative ODA in Focus Countries
BANGLADESH
Top Sources of Foreign Assistance (in Millions of U.S. Dollars)
Country/Agency

2012–13

2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

2018–19

2019–20

International
Development
Association (IDA)

769.63

936.05

977.89

1,157.90

1,399.66

1,422.65

2,020.93

644.00

Asian Development
Bank (ADB)

752.05

464.68

715.76

813.76

757.11

896.39

1255.02

737.60

Japan

348.58

450.78

366.46

553.06

645.71

1,544.46

1,195.65

730.33

Russia

0.00

0.00

113.91

202.69

92.41

832.82

903.86

500.33

China

77.04

472.71

121.23

115.73

36.39

988.66

515.09

463.99

Source: “Bangladesh Economic Review 2020,” Finance Division, Ministry of Finance of Bangladesh, 2020, https://mof.portal.gov.bd/site/
page/28ba57f5-59ff-4426-970a-bf014242179e/Bangladesh-Economic-Review-2020.

NEPAL
Top Foreign Assistance Providers (in Millions of U.S. Dollars)
Country/Agency

2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

2018–19

2019–20

World Bank

277

188

244

346

534

528

461

Asian Development
Bank

155

148

218

254

292

292

611

UK

151

168

89

128

124

117

95

United States

45

132

119

134

118

78

125

EU

52

31

29

84

116

26

50

Japan

41

40

46

78

106

111

73

UN

27

44

114

121

66

64

44

China

41

38

35

41

59

150

93

India

48

22

36

59

57

58

94

Source: “Development Cooperation Report FY 2019/20,” Ministry of Finance of Nepal, March 2021, https://nepalindata.com/media/
resources/items/11/bDevelopment_Cooperation_Report_2019_20.pdf.
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SRI LANKA
Top Foreign Assistance Providers (in Millions of U.S. Dollars)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Loans (Total)

1,083.363

2,014.68

2,233.853

2,798.725

2,783.426

2,703.263

2,777.382

761.6189

China

470.5896

205.5879

272.2989

265.7343

392.5359

1073.85

420.1746

534.9604

IDA

59.99862

82.49611

35.05428

149.713

117.4186

10.47333

14.6118

88.84266

ADB

131.0027

89.29512

127.1325

163.5981

193.4319

177.9317

65.40075

81.24106

India

167.3767

91.69117

30.01479

-3.95194

-1.07291

-32.7716

-69.9429

-56.387

Grants (Total)

59.40973

80.46633

71.62179

53.251

30.53879

18.76882

24.66499

36.33424

ADB

2.248514

7.134758

1.527117

0

0

0

0

12.21513

UN

13.36872

0.289969

5.594802

7.910547

4.154269

2.861835

1.76729

11.19586

Japan

12.00737

16.64268

6.649901

6.789052

9.590801

12.38304

9.172292

8.856907

United States

9.414698

10.15654

0

23.83178

0

2.478798

10.71385

0

Source: “Annual Report 2020,” Central Bank of Sri Lanka, April 2021; “Annual Report 2015,” Central Bank of Sri Lan
ka, 2016. Currency converted into USD using exchange rates in these reports.
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Carnegie Endowment for
International Peace
Carnegie Endowment for International Peace হল রাশিয়া, চিন, ইউর�োপ, মধ্য প্রাচ্য,
ভারত এবং মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্রের কর্মসূচিভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্রগুল�োর একটি অনন্য বিশ্বব্যাপী
নেটওয়ার্ক । এক শতাব্দীরও বেশি পুরান�ো। আমাদের মিশন হল নতুন কর্মসূচির ধারণার বিশ্লেষণ
ও বিকাশের মাধ্যমে শান্তি ছড়িয়ে দেওয়া ও সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের সাথে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা ও সহয�োগিতা করা। আমাদের কেন্দ্রগুল�ো একসাথে কাজ করে
দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুল�োর একাধিক জাতীয় মতামতের কল্পনাতীত সুবিধা
করে ত�োলে।

এশিয়া কর্মসূচী
ওয়াশিংটন ও বেজিংয়ের কার্নেগী এশিয়া প্রোগ্রাম এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও
সমৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় আনে এমন বিভাজনকারী সমাজ, সরকার পরিচালনা ও প্রযু ক্তিগত ঝুঁকি
অধ্যয়ন করে।

ইউর�োপের কর্মসূচী
ওয়াশিংটনের কার্নেগী এশিয়া প্রোগ্রামের সাহায্যে ইউর�োপে, আন্তঃআটলান্টিক ও ইউর�োপের
বিশ্বব্যাপী ভূমিকার মধ্যে রাজনৈতিক এবং সুরক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃ ষ্টি এবং বিশ্লেষণের তথ্য
পাওয়া যায়। ব্রাসেলসে কার্নেগী ইউর�োপের সাথে সমন্বয়ে কাজ করে প্রোগ্রামটির সাহায্যে মার্কিন
যু ক্তরাষ্ট্র ও ইউর�োপীয় নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞরা ইউর�োপের ক�ৌশলগত সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার
বিষয়ে একই সিদ্ধান্তে আসেন।
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