
বিদেশনীবি িলদি কী বিোঝোয়? 
 
একটি জাতির তিদেশনীতি হল এমন একটি নীতি যা একটি জাতি 
অনয জাতির সাদে িার আচরদের ক্ষেদে অনুসরে কদর। এটি 
কূটনীতির মাধ্যদম জািীয় লেয অজজ দনর জনয তিতর করা 
হদয়দে। পররাষ্ট্রনীতির ে'ুটি মুখ য তিষয় হল জািীয় লেয প্রেয়ন 
এিং কূটননতিক প্রদচষ্টার মাধ্যদম এটি অজজ ন করা । সুিরাং 
তিদেতশক নীতিই লেয এিং কূটনীতি এটি অজজ দনর মাধ্যম। 

 

ভোরদির বিদেবশক নীবি বনর্ধোরদের কোরেগুবল কী কী? 
 
ভারদির পররাষ্ট্রনীতি তিতভন্ন কারে দ্বারা তনধ্জাতরি হয়। 
ভারদির তিদেতশক নীতিদক প্রভাতিি কদর এমন কদয়কটি 
গুরুত্বপূেজ কারেদক সুতিধ্ার জনয অভযন্তরীে এিং িাতহযক 
উপাোনগুতলদি ক্ষেতেিদ্ধ করা হদয়দে। 

 

অভযন্তরীে কোরেসমূহ 

1. ক্ষভৌগতলক অিস্থান  

ভারদির ক্ষভৌগতলক কাঠাদমা, িার উিজরিা, জলিায়ু,  তনকটিিী 
ভূখন্ড সম্পতকজ ি অিস্থান এিং জলপে ইিযাতে িার তিদেশনীতিদক 
প্রভাতিি কদর। ভারদির ক্ষকৌশলগি অিস্থান এটিদক পাতকস্তান, 
চীন, েতেে-পূিজ এতশয়া, পতিম এিং পূিজ আতিকা সহ অদনক 
সংদিেনশীল অঞ্চদল সহদজই ক্ষপৌৌঁোদি পাদর। উত্তদরর  তহমালয় 
পিজি,  ভারি মহাসাগর, আরি সাগর এিং িদগাপসাগর 
প্রাকৃতিক সীমানা আকাদর ভারদির তিদেতশক নীতিদি যদেষ্ট 
প্রভাি ক্ষেদলদে। 

 



2. ইতিহাস ও সংসৃ্কতি  

ভারদির সমৃদ্ধ ও তিতচেযময় ঐতিহাতসক ও সাংসৃ্কতিক 
অতভজ্ঞিা িার তিদেশনীতির মূল  তনধ্জারক হদয়দে। তিটিশদের 
সাদে ঐতিহাতসক ক্ষযাগসূদের কারদন ভারিিষজ কমন ওদয়লে অি 
ক্ষনশনসদনর অংশীোর তেল। প্রাচীনকাল ক্ষেদকই শাতন্তর প্রতি 
ভারদির প্রতিশ্রুতি তিদেতশক নীতিদি উদেখদযাগযভাদি প্রভাি 
ক্ষেদলদে। ভারিিদষজর সাংসৃ্কতিক মূলযদিাধ্ ক্ষযমন শাতন্তপূেজ 
সহািস্থান, ক্ষগাদেন মীন(golden mean),  পারস্পতরক েদ্ধা, 
সহনশীলিা, তনরদপেিা, ধ্াতমজক ক্ষরাধ্ ভারদির তিদেতশক 

নীতিদি প্রতিেতলি হয়।  

 

3. অেজনীতি  

ভারদির তিদেতশক নীতি মূলি িার অেজননতিক শতির উপর 
তনভজ র কদর। একটি েিুজল জাতির কখনই কাযজকর তিদেতশক 
নীতি োকদি পাদর না। স্বাধ্ীনিার সময় অচল অেজননতিক 
অিস্থা পররাষ্ট্রনীতিদক গভীরভাদি প্রভাতিি কদরতেল। ক্ষনদহরুর 
ইচ্ছাকৃিভাদি ভারিদক শীিল যুদ্ধ ক্ষেদক েদূর রাখার একটি 
কারে হ'ল অেজননতিক তিকাদশর চাদপর সমসযাগুতলদি মদনাতনদিশ 

করা। তিতন অ-সংদযাজদনর পে অনুসরে কদর মাতকজ ন যুিরাষ্ট্র, 
ইউএসএসআদরর এিং ইউদরাপীয় ক্ষেশগুতলর কাে ক্ষেদক 
প্রদয়াজনীয় প্রযুতিগি সহায়িা ক্ষপদি সেম হদয়তেল। 

4. রাজননতিক িাস্তিিা 

 ক্ষযদহিু ক্ষনদহরু সরকার ১৭ িেদরর ধ্ারািাতহক সমদয়র জনয 
তনরাপে এিং শতিশালী তেল, িাই এটি সঠিক তেকতনদেজশনায় 



ভারদির তিদেশ নীতি গঠদন সেম হদয়তেল। প্রেমতেদক, ক্ষনদহরু 
জাতির স্বাদেজর সাদে সামঞ্জসযপূেজ একটি স্বাধ্ীন নীতি অনুসরে 
করা কঠিন িদল মদন কদরতেদলন। 

 

িোবহযক বনর্ধোরেকোরী  

1. সুপার পাওয়ার 

 ভারি যখন স্বাধ্ীনিা অজজ ন কদরতেল, িখন মাতকজ ন যুিরাষ্ট্র 
এিং ইউএসএসআর তেল তিদের সদিজাচ্চ শতি, এিং সুরো িযিস্থা 
এিং সামতরক চুতির মাধ্যদম এদক অপদরর মুদখামুতখ। ভারি 

তনজস্ব িুতদ্ধমত্তার সাদে েটুি পারস্পতরক তিদরাধ্ী সুপার পাওয়ার 

ক্ষকন্দ্রর সাদে প্ররদয়াজন মি সম্পকজ  স্থাপন করদি ক্ষচদয়তেল। 

2. অেজননতিক িযিস্থা  

ক্ষকানও ক্ষেশই িার অেজননতিক প্রদয়াজন এিং প্রদয়াজদন এদকিাদর 
স্বািলম্বী হদি পাদর না। তিদেতশক িাতেজয এিং তিদেতশক মুদ্রা 
হ'ল ক্ষেদশর অেজনীতি পরীো করার িযাদরাতমটার। রেিাতন এিং 
আমোতনর মাধ্যদম উন্নয়দনর প্রিাদহর ইনপুট। ভারদির মদিা 
একটি উন্নয়নশীল ক্ষেশদক িার উন্নয়নমূলক উপকরেগুতল পূরদের 
জনয তিে িযাংক, আইএমএে এিং অনযানয উন্নি ক্ষেশগুতলর 
মদিা আন্তজজ াতিক আতেজক প্রতিষ্ঠাদনর উপর তনভজ র করদি 
হদয়তেল। 

3. আন্তজজ াতিক সমসযা  

আন্তজজ াতিক সম্পদকজ র ক্ষেদে ভারিদক তিতভন্ন জাতির মদধ্য 
সমীকরে পতরিিজ দনর প্রতিিন্ধকিা ও িাধ্যিাধ্কিার সাদে 



সামঞ্জসয করদি হদয়তেল। শীি-যুদ্ধ, প্রতিরো পযাক্টস, পাওয়ার 
ব্লকস, সামতরক ক্ষজাট, প্রচতলি এিং অপ্রচতলি পারমােতিক 
অদের তিস্তার, ক্ষেশগুতলদি সামতরক সহায়িা ইিযাতের মদিা 
আন্তজজ াতিক তিষয়গুতল তিদিচনা করা হদয়তেল যখন ক্ষেদশর 
পররাষ্ট্রনীতি প্রেয়ন করা হদয়তেল।  

 

 

অভযন্তরীে এিং িাতহযক তনধ্জারক উভয়ই আন্তঃসম্পতকজ ি এিং 
আন্তঃতনভজ র। িারা জািীয়, আন্তজজ াতিক প্রদয়াজনীয়িা, োিী এিং 
জরুরী অিস্থার সাদে কাজ কদর, প্রতিতরয়া কদর এিং িাদের 
সাদে ক্ষযাগাদযাগ কদর। এই সমস্ত তনধ্জারক একটি জাতির তিদেশী 
নীতি তিতর কদর। 


