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ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক: বিিতকন, চ্যায়লঞ্জ এিং  

সাম্প্রবতর্ ঘটনািলী তলুনামলূর্ আয়লাচ্না 

জে চচ্ৌধুরী 

গয়িষর্ 

Abstract: 

India officially recognized Israel in 1950; the two countries established full diplomatic ties 

only on January 29, 1992. As of December 2020, India is among 164 United Nations (UN) 

member states to have diplomatic ties with Israel.. India has its embassy in the second-

largest Israeli city of Tel Aviv. Israel, meanwhile, has its embassy in India in Delhi. It also 

has consulates in Mumbai and Bengaluru. The current Prime Ministers of the two 

countries, Narendra Modi and Benjamin Netanyahu, have visited the other’s country in 

recent years. While Modi visited Israel in July 2017, Netanyahu arrived in India next 

January; Modi broke protocol to personally receive him at the airport. Netanyahu, too, had 

personally received Modi in 2017. In 1997, Ezer Weizman became the first President of 

Israel to visit India. In 2000, then home minister Lal Krishna Advani became the first 

Indian minister to visit Israel. The same year, Jaswant Singh became the first foreign 

minister of India to visit the country. Ariel Sharon became the first Israeli Prime Minister to 

visit India in 2003.. India is the largest buyer of military equipment from Israel, which, in 

turn, is the second-largest defence supplier to India, after Russia. India is also the tenth-

largest trade partner of Israel, and the third-largest from Asia. The main significance of 

this paper is the relation between india israell over several fields, including defence, 

science, technology etc and method used of study in this paper is the comparison method. It 

is hard to describe in a single article, however this study is critically examine and 

Comparative Discussion on Evolution, Challenges and Recent Events on india Israel 

relation. 
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ভূবমর্া: ১৯৯২ সায়ল ভারত ও ইজরায়েল পূর্ক র্ূটননবতর্ সম্পর্ক স্থাপন র্য়র এিং তখন চেয়র্ই 

অেকননবতর্, সামবরর্, র্ৃবষ ও রাজননবতর্ স্তয়র দু'চেয়ের ময়ধয বিপাবির্ সম্পর্ক প্রস্ফুুবটত হে। 

চজরুজায়লম এিং নয াবেবির ময়ধয সম্পর্ক সিকো উষ্ণ বিল না। যবেও উভে চেে এয়র্ অপয়রর র্য়য র্ 

মায়সর ময়ধয যুক্তরাজয চেয়র্ স্বাধীনতা অজকন র্য়রবিল, তারা প্রাে চ্ার েের্ ধয়র বনয়জয়েরয়র্ 

সুস্পষ্টভায়ি বভন্ন বেয়র্ এবগয়য  চগয়ি - আরি বিশ্ব ও চসাবভয়য য়তর ঘবনষ্ঠ সম্পর্ক িজাে চরয়খ বনরয়পি 

আয়দালয়নর চনতৃত্বাধীন ভারত বহসায়ি বমলন; ইজরায়েল চযবট তার ভবিষযতয়র্ মাবর্কন যুক্তরাষ্ট্র এিং 
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পবিম ইউয়রায়পর সায়ে িন্ধুয়ত্বর সায়ে সংযুক্ত র্য়রয়ি। ইজরায়েল সায়ে সম্পর্ক গয়   চতালার চিয়ে 

ভারয়তর বিোল মুসবলম জনয়গাষ্ঠী আয়রর্বট ি   িাধা বিল, র্ারর্ ভারত আেঙ্কা র্য়রবিল চয ইহুবে 

রায়ষ্ট্রর সায়ে ঘবনষ্ঠ সম্পর্কগুবল চর্ানওভায়িই তার মুসবলম নাগবরর্য়র্ - চয আরও ১০০ চর্াবটরও চিবে 

সংখযর্ - এিং আরি বিয়শ্বর সায়ে সম্পয়র্কর িবত র্রয়ত পায়র তা উগ্রপন্থী র্য়র তুলয়ত পায়র। যবেও 

ভারত ইজরায়য ল চেয়র্ ১৯৮০ সায়লর চেয়ষর বেয়র্ প্রর্ায়েয এর্বট েূরত্ব িজাে চরয়খয়ি, িাস্তয়ি পূিকিতকী 

িিরগুবলয়ত দুই চেয়ের ময়ধয বিপিীে র্াযকক্রয়মর অয়নর্টাই বিল। ১৯৫০ সায়ল ভারত ইজরায়েল সায়ে 

ব -জুয়রর স্বীর্ৃবত িাব  য়য  বেয়য বিল এিং ইজরায়েল মমু্বাইয়য  (চিাম্বাই) এর্বট র্নসুযয়লট িজাে রাখার 

জনয র্য়য র্ হাজার ভারতীে ইহুবেয়ের ইজরায়য য়ল চস্বচ্ছায়সিী অবভিাসয়নর সুয়যাগ বেয়য বিল। র্য়য র্ 

হাজার ভারতীে র্ৃবষয়িে এিং সম্প্রোে বির্ায়ের বিয়েষ চর্াসক এিং প্রবেিয়র্র জনয ইজরাইল ভ্রমর্ 

র্য়রয়িন। ১৯৯৯ সায়ল পাবর্স্তায়নর বিরুয়ে র্ারবগল যুয়ে বজতয়ত ইজরায়য বল ভারতয়র্ সহােতা র্য়র 

অস্ত্র সরিরাহ র্য়রবিল। ইজরাইল ভারতয়র্ মানবির্ োর্ও বেয়য বিল। 2001 সায়ল এর্বট ভয ািহ 

ভূবমর্য়ম্পর পয়র, ইজরাইল িবতগ্রস্থয়ের মানবির্ োর্ এিং বচ্বর্ত্সা সরিরাহ র্রয়ত এর্বট আইব এফ 

জরুরী প্রবতবক্রয া প্রবতবনবধেল ভারয়ত দুই সপ্তায়হর জনয পাবিয়য বিল। েৃঢ় ভায়ি র্ূটননবতর্ সম্পর্ক স্থাপয়নর 

পর চেয়র্ উভে চেেই প্রচু্র উপর্ৃত হয়য য়ি। ভারত ইজরায়েল অনযতম িৃহত্তম িাবর্জয অংেীোর হয়য  

উয়িয়ি, ইজরায়েল ও ভারতিয়ষকর বিয়শ্বর েীষকস্থানীে উচ্চ-প্রযুবক্ত সংস্থাগুবলর ময়ধয চিে র্য়য র্বট চযৌে 

উয়েযাগ গয়   তুয়লয়ি যা সফল আন্তজকাবতর্ িাজায়র সফলভায়ি প্রবতয়যাবগতা র্রয়ি। চেেসমূয়হর ময়ধয 

িাবর্জয ও সহয়যাবগতা এখন প্রধানত সুরিা-সংক্রান্ত চু্বক্ত এিং র্ৃবষ ও জল বনমূকলর্রয়র্র ময়তা চিয়ে 

সহােতায়র্ চর্ন্দ্র র্য়র। 
 

    যবেও ভারত ও ইজরায়েল অয়নর্গুবল বিবেষ্টয রয়েয়ি, তয়ি আনুষ্ঠাবনর্ র্ূটননবতর্ সম্পর্ক স্থাপয়ন প্রাে 

চ্ার েের্ সমে চলয়গবিল। উভে জাবত বিবটে উপবনয়িেিায়ের বিরুয়ে েীঘক সংগ্রায়মর পয়র ১৯৪০ এর 

েেয়র্র চেষবেয়র্ প্রাে এর্ই সময়য  স্বাধীন হয়য বিল।  
 

    ভারয়তর ময়তা, ইজরায়েলরও এর্বট সমৃে প্রাচ্ীন ইবতহাস রয়য য়ি, িহু হাজার িির বপিয়ন বফয়র দুই 

চেয়ের ময়ধয স্পষ্টতই পােকর্য হ'ল অঞ্চল এিং জনসংখযার আর্ার। ইজরায়েল চভৌয়গাবলর্ আর্ার 20,770 

চেয়র্ 22,072 বর্.বম, ভারয়তর 3,287,263 বর্বম এর চচ্য়য  চিাট। ইজরায়েয়লর জনসংখযা প্রাে নে 

বমবলেন, অনযবেয়র্ ভারত প্রাে ১,৪০০,০০০ জন। 
 

    জনগর্তাবির্ভায়ি, উভে জাবতরই এর্বট মুসবলম সংখযালঘরু বিোল সংখযাগবরষ্ঠতা রয়য য়ি যা চমাট 

জনসংখযার ১৫-২০%। 
 

    ১৯৫০ সায়লর ১ ই চসয়েম্বর ভারত ইজরায়েয়লর স্বীর্ৃবত চঘাষর্া র্য়র, এরপয়র ইহুবে সংস্থা চিায়ম্বয়ত 

এর্বট ইবময়গ্রেন অবফস প্রবতষ্ঠা র্য়র। পরিতকীর্ায়ল এর্বট র্নসুযয়লয়ট পবরর্ত হে। ভারত ও 

ইজরায়েয়লর ময়ধয র্ূটননবতর্ সম্পর্ক আয়গ জনবপ্রে sens ঐর্ময়তযর বভবত্তয়ত বিল এিং পয়র 

চিবেরভাগই সরর্াবর হয়য  ওয়ি। ইজরায়েবলরা বিয়েষত যুিসমাজ, ভারয়তর সংস্কৃবত এিং ইবতহাস িারা 

আর্ৃষ্ট হয়য বিল এিং চযাগায়যায়গর সূচ্না র্য়রবিল। এবট 1992 সায়ল আনুষ্ঠাবনর্ র্ূটননবতর্ সম্পর্ক 

স্থাপয়নর জনয এর্বট গুরুত্বপরূ্ক বভবত্ত গিন র্য়রবিল। তয়ি, ইজরায়েল তখন ভারয়তর সায়ে ঘবনষ্ঠ সম্পর্ক 

স্থাপয়নর চচ্ষ্টা র্য়রবিল, তয়ি পরিতকীর্তকারা সেেভায়ি প্রবতবক্রয া জানায়ত নারাজ বিয়লন। র্ারর্ এই 



ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক: বিিতকন, চ্যায়লঞ্জ এিং …                                                                                     জে চচ্ৌধুরী 
 

Volume- IX, Issue-III                                                     April 2021           39 

সমেবটয়ত ভারত এমন এর্বট যুিা রাষ্ট্র বিল যা জাবতসংয়ঘ আরি রাষ্ট্রগুবলর সংখযাগত প্রভাি বিয়িচ্নাে 

চনওয া েরর্ার বিল। তদুপবর, ইহুবে রায়ষ্ট্রর সায়ে সম্পর্ক স্থাপন র্য়র এবট তার মুসবলম জনগয়র্র 

বিয়রাবধতা র্রার সামেকয রায়খ না। বফবলবস্তয়নর র্ারর্য়র্ সহানুভূবত চেওয া এই উয়েেযগুবলর এর্বট 

উপজাত। ১৯৬১ সায়ল বমের রাষ্ট্রপবত নায়সয়রর সায়ে ভারত বনরয়পি আয়দালয়নর অনযতম প্রবতষ্ঠাতা। 

ইহুবে রায়ষ্ট্রর সায়ে ভারয়তর সম্পয়র্কর বিষেবট উয়িখয়যাগযভায়ি জবটল। বিপাবির্ সম্পর্কগুবলয়র্ 

প্রবতয়রাধর্ারী আয়রর্বট প্রবতিন্ধর্তা বিল চসাবভয়য ত ইউবনেয়নর সায়ে ভারয়তর ঘবনষ্ঠ সম্পর্ক এিং 

ইজরায়েয়লর আয়মবরর্ার বেয়র্ ঝুুঁর্ বিল। যাইয়হার্, 1992 সাল চেয়র্ এই প্রবতিন্ধর্তাগুবলর 

অয়নর্গুবলই িন্ধ বিল। বমের ভারতীেয়ের ময়ধয এর্বট বিোল ইজরায়েবলতা বিয়রাধী মানবসর্তা চভয়ে 

1979 সায়ল ইজরায়েয়লর সায়ে োবন্ত স্থাপন র্য়রবিল। এয়িয়ে আয়রর্বট উয়িখয়যাগয অগ্রগবত হ'ল 

মাবিে সয়েলন যা ১৯৯১ সায়ল অনুবষ্ঠত হয়য বিল। আরি চেেসমূহ ও ইজরায়েয়লর সায়ে আয়লাচ্নার 

মাধযয়ম ইজরায়েল -পযায়লস্তাইন োবন্ত প্রবক্রয া পুনরুোর র্রার লয়িয এই সয়েলনবট হয়য বিল। অনুরূপ 

অনযানয উন্নেয়নর ময়ধয রয়য য়ি 1993 ইজরায়েল-পযায়লস্টাইয়নর অসয়লা চু্বক্ত এিং 1994 ইজরাইল-

জ কান োবন্ত চু্বক্ত। এই োবন্ত আয়লাচ্না ভারতয়র্ ইজরায়েয়লর সায়ে ঘবনষ্ঠ সম্পর্ক বতবর র্রয়ত সহােতা 

র্য়রবিল। বিপাবির্ সম্পয়র্কর উন্নবতর বেয়র্ পবরচ্াবলত অনযানয ইয়ভন্টগুবলর ময়ধয রয়য য়ি ১৯৯১ সায়ল 

চসাবভয়য ত ইউবনেয়নর পতন এিং ভারতীে অেকনীবতর উোরীর্রর্। এই িাধাগুবল অপসারয়র্র পয়র, 

বিপাবির্ সম্পর্কগুবল দ্রুত গবতয়ত তাত্পযকপূর্কভায়ি উন্নবত লাভ র্য়রয়ি, উভে জাবতর জনয চর্ৌেলগত 

সম্পে হয়য  উয়িয়ি। 
 

ইজরাচেল-পযায়লস্তাইন ইসযুয়ত ভারয়তর অিস্থান র্ী? 

    ভারত, েীঘকর্াল ধয়র, বি-রাষ্ট্রীে সমাধায়নর আহ্বান জাবনয়য বিল যা বফবলবস্তয়নর এর্বট সািকয়ভৌম 

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রবতষ্ঠার পয়ি সমেকন র্য়র। তয়ি ইজরায়েল-পযায়লস্তাইন িন্দ্ব বনয়য  ভারয়তর অিস্থান ভারত 

ও ইজরায়েয়লর সায়ে ক্রমিধকমান র্ূটননবতর্ সম্পয়র্কর চিয়ে িাধা চেেবন। তিুও, ইজরায়েয়লর সায়ে 

সাম্প্রবতর্ ঘবনষ্ঠ সম্পর্ক ইসুযয়ত ভারয়তর অিস্থানয়র্ দুিকল র্য়রয়ি। 

    ২০১৪ সায়ল, ভারত জাবতসংয়ঘর এর্বট প্রস্তায়ির পয়ি, যা গাজা উপতযর্াে ইজরায়েয়লর িারা 

পবরচ্াবলত অপায়রেন চপ্রায়টর্বটভ এজ চ্লার্ালীন "অবধর্ৃত অঞ্চলগুবলয়ত’ আন্তজকাবতর্ মানিাবধর্ার ও 

মানিাবধর্ার আইন লঙ্ঘয়নর তেয়ন্তর জনয তেন্ত র্বমেন প্রবতষ্ঠা র্য়রবিল। তয়ি, ভারত সরর্ার পূয়িকর 

অনুেীলয়নর বিপরীয়ত ইজরায়েলী পেয়িয়পর বনদা জাবনয়য  সংসয়ে চর্ানও প্রস্তাি পাস র্য়রবন। 

জাবতসংয়ঘর মানিাবধর্ার র্বমেয়ন (ইউএনএইচ্আরবস) ভারত এর্ই বসোন্ত র্বমেয়নর বরয়পাটকয়র্ স্বাগত 

জাবনয়য  চস প্রস্তািবট িাবতল র্য়রবিল, ভারত জাবতসংয়ঘ প্রেমিার ইজরায়েয়লর বিরুয়ে চভাট বেয়ত 

অস্বীর্ৃবত জাবনয়য বিল। তয়ি, ভারত সরর্ার স্পষ্ট র্য়র জাবনয়য য়ি চয এর অেক এই নে চয পৃের্ 

বফবলবস্তয়নর জনয ভারয়তর traditional ঐবতহযগত সহােতাে চর্ানও পবরিতকন রয়য য়ি। তা সয়িও, 

ক্রমিধকমান চর্ৌেলগত সম্পর্কগুবল চেয়র্ স্পষ্টতই চিাঝা যাে চয ভারত বফবলবস্তয়নর পয়ি ল  াইয়য র পয়ি 

চেয়র্ বনয়জয়র্ েূয়র সবরয়য  বনয়য য়ি। ভারত ইজরায়য য়লর ময়ধয চয সমস্ত চু্বক্ত হয়য য়ি চসগুয়লা বনয়ে 

আয়লাচ্না র্রা হল -  

 সাংস্কৃবতর্ চু্বক্ত 18.05.1993  

 র্ৃবষয়িয়ে সহয়যাবগতার জনয চু্বক্ত 24.12.1993 
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 বিমান পবরিহন চু্বক্ত 04.04.1994  

 চটবলয়যাগায়যাগ এিং চপায়স্টর চিয়ে সহয়যাবগতা সম্পবর্কত চু্বক্ত 20.11.1994  

 21.12.1994 িাবর্জয ও অেকনীবতয়ত সহয়যাবগতা সম্পবর্কত চু্বক্ত  

 বিবনয়য াগ প্রচ্ার ও সুরিার জনয চু্বক্ত 29.01.1996  

 আে এিং মূলধন র্য়রর প্রবত 29.01.1996 এর উপর বিগুর্ র্য়রর অিোন এিং আবেকর্ চু্বর 

চরায়ধর জনয সয়েলন। 

 র্াস্টম বিষেগুবলয়ত পারস্পবরর্ সহােতা এিং সহয়যাবগতা সম্পবর্কত বিপাবির্ চু্বক্ত 29.01.1996 

99  

 এর্বট চযৌে হাই-চটর্ র্ৃবষ বিয়িাভ সহয়যাবগতা প্রর্য়ের উয়েয়েয স্মারর্বলবপ 30.12.1996 

 বেে ও প্রযুবক্তগত গয়িষর্া ও বির্াে চিয়ের সহয়যাবগতা বির্ায়ের উপর িাতা চু্বক্ত 

30.12.1996  

 প্রযুবক্তগত সহয়যাবগতার উপর চু্বক্ত 30.12.1996  

 র্ৃবষয়িয়ে সহয়যাবগতা র্মকসূবচ্র জনয বনিকাহী চু্বক্ত। 17.10.1997  

 স্বাস্থয ও বচ্বর্ত্সা চিয়ে সহয়যাবগতা সম্পবর্কত চু্বক্ত 09.09.2003  

 অনিধ পাচ্ার এিং মাের্ ওষুধ ও সাইয়র্াট্রবপর্ পোয়েকর অপিযিহায়রর বিরুয়ে ল  াইয়য  

সহয়যাবগতা সম্পবর্কত চু্বক্ত 09.09.2003  

 এনবভবনউয়মন্ট সুরিার চিয়ে সহয়যাবগতা সম্পবর্কত চু্বক্ত 09.09.2003  

 র্ূটনীবতর্ ধারর্গয়র্র জনয বভসা শুল্ক িায়  র চু্বক্ত, 

অবফবসয াল এিং পবরয়ষিা পাসয়পাটকগুবল 09.09.2003  

 জলুাই ২০০০ এর গয়িষর্া ও উন্নেয়নর জনয ইয়দা- ইজরায়েল বেে উয়েযাগ 

 অেকননবতর্ সহয়যাবগতা চনবভয়গেন চু্বক্ত নয়ভম্বর 2005 

 র্ৃবষয়িয়ের মায়ি সহয়যাবগতার জনয বতন িিয়রর র্মক পবরর্েনা 2006 

 মাোভ (আন্তজকাবতর্ উন্নেন সহয়যাবগতার জনয ইজরায়েল এয়জবি) এিং আইবসআরআইএসএবট 

(চসবম আবরট ট্রবপয়ের জনয আন্তজকাবতর্ েসয গয়িষর্া ইনবস্টবটউট) এর ময়ধয চফব্রুয ারী 2007 

 ভারত প্রজাতয়ের র্ৃবষ মের্ এিং ইজরায়েল র্ৃবষ ও পিী উন্নেন মেয়র্র চযৌে চঘাষর্া র্ৃবষ 

সহয়যাবগতার বিতীে পয়িকর জনয চম ২০১১ 

 চফৌজোরী বিষেগুবলয়ত পারস্পবরর্ আইবন সহােতার উপর চু্বক্ত 27/02/2014 

 স্বয়েে ও জন সুরিা ইসুযয়ত সহয়যাবগতা সম্পবর্কত চু্বক্ত 27/02/2014 

 র্ৃবষ সহয়যাবগতার তৃতীে পয়িকর জনয ভারত প্রজাতয়ের র্ৃবষ মের্ এিং ইসরাইল র্ৃবষ ও পিী 

উন্নেন মেয়র্র চযৌে চঘাষর্া জানুয ারী 2015 

 পশুপালন ও দুগ্ধজাতর্রয়র্র জনয বসওই প্রবতষ্ঠার জনয হবরয ানা, ভারত এিং মাোয়ভর ময়ধয 

সময়ঝাতা চু্বক্ত এবপ্রল ২০১৫ 
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রাজননবতর্ সম্পর্ক: 

      ১৯৫০ সায়লর ১ September  চসয়েম্বর ভারত ইজরায়েলয়র্ আনুষ্ঠাবনর্ভায়ি স্বীর্ৃবত চেে। এর 

পয়রই ইহুবে সংস্থা চিায়ম্বয়ত এর্বট ইবময়গ্রেন অবফস প্রবতষ্ঠা র্য়র। এবট পরিতকীয়ত এর্বট িাবর্জয অবফস 

এিং পয়র র্নসুয়লয়ট রূপান্তবরত হয়য বিল। ১৯৯২ সায়ল পূর্ক র্ূটননবতর্ সম্পর্ক স্থাপয়নর পয়র েূতািাসগুবল 

চ্ালু র্রা হয়য বিল। 

    1992 সায়ল সম্পয়র্কর উন্নবত হওয ার পর চেয়র্ প্রবতরিা এিং র্ৃবষর্াজ বিপাবির্ জব  ত োর্ার মলূ 

স্তম্ভ হয়য  োুঁব  য়য য়ি। সাম্প্রবতর্ িিরগুবলয়ত, সম্পর্কগুবল, বেিা এিং স্বয়েেভূবম সুরিার ময়তা চিয়ে 

প্রসাবরত হয়য য়ি। সহয়যাবগতার ভবিষযয়তর েৃবষ্ট এর্বট েবক্তোলী হাই-চটর্ পাটকনারবেপ বহসায়ি দুবট 

েীষকস্থানীে জ্ঞায়নর অেকনীবতয়র্ উপযুক্ত র্য়র তুয়লয়ি। 

    দুই চেয়ের ময়ধয রাজননবতর্ সম্পর্ক িন্ধুত্বপূর্ক। রাষ্ট্রপবত প্রর্ি মুখাবজক অয়টাির, ২০১৫ সায়ল 

ইজরায়েল সফর র্য়রবিয়লন।  সাম্প্রবতর্ অতীয়ত প্রােেই মেীসভা স্তয়রর মতবিবনমে হয়য য়ি। স্বরাষ্ট্রমেী 

োর্ার্ালীন শ্রী রাজনাে বসংহ নয়ভম্বর, ২০১৪ এ ইজরায়েল সফর র্য়রবিয়লন, ইজরায়েল র্ৃবষ ও 

প্রবতরিা মেীরা যোক্রয়ম জানুয ারী এিং চফব্রুয াবর, ২০১৫ সায়ল ভারত সফর র্য়রবিয়লন 
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 লার চেয়র্ বিপাবির্ িাবর্জযবট ২০১১ সায়ল ৫.১৯ বিবলেন মাবর্কন  লায়র চপৌুঁয়িয়ি। তখন চেয়র্ এবট 

প্রাে ৪.৪ বিবলেন মাবর্কন  লায়র স্থবির হয়য  পয়  য়ি। যবেও হীরায়ত িাবর্জয বিপিীে িাবর্য়জযর 50% এর 

র্ািার্াবি অিবস্থত, সাম্প্রবতর্ িিরগুবলয়ত িাবর্জযবট ফামকাবসউবটর্যালস, র্ৃবষ, তেযপ্রযুবক্ত এিং চটবলর্ম 

এিং স্বয়েয়ের সুরিার ময়তা র্য়য র্বট খায়ত বিবিধ রূপ বনয়য য়ি। ভারত চেয়র্ ইজরায়েয়ল প্রধান 

রফতাবনর ময়ধয মূলযিান পাের এিং ধাতু, রাসােবনর্ পর্য, চটেটাইল এিং চটেটাইল বনিন্ধ, উবিে এিং 

উবিজ্জ পর্য এিং খবনজ পর্য অন্তভুকক্ত রয়য য়ি। ইজরায়েল চেয়র্ ভারয়ত প্রধানত আমোবনয়ত মলূযিান 

পাের এিং ধাতু, রাসােবনর্ (মূলত পটাে) এিং খবনজ পর্য, চিস ধাতু এিং যেপাবত ও পবরিহন সরঞ্জাম 

অন্তভুকক্ত রয়য য়ি। ২০১২ সায়ল পবরয়ষিাগুবলয়ত চমাট বিপিীে িাবর্জয বিল প্রাে ৪77 বমবলেন মাবর্কন 

 লার। ইজরায়েয়লর ভারয়তর পবরয়ষিা রফতাবন প্রাে ৩৭ বমবলেন মাবর্কন  লার বিল, যার ময়ধয ১২.৬ 

বমবলেন মাবর্কন  লার বিল গয়িষর্া ও উন্নেন পবরয়ষিাগুবলয়ত। সাম্প্রবতর্ িিরগুবলয়ত, ইজরায়েল চ্ীন, 

জাপান এিং ভারয়তর সায়ে অেকননবতর্ সম্পর্ক চজারোর র্রার জনয চর্ৌেলগত বসোন্ত বনয়য য়ি। 

বিবনয়য াগ: 

    এবপ্রল 2000 - নয়ভম্বর 2013 এর সমে, ইজরায়েল চেয়র্ ভারয়ত এফব আই বিল $ 73.7 বমবলেন 

মাবর্কন  লার। তেয মাবর্কন যুক্তরাষ্ট্র, ইউয়রাপ এিং বসঙ্গাপুর মাধযয়ম প্রিাবহত ইজরায়েল চেয়র্ ভারয়ত 

প্রিাবহত এফব আই র্যাপচ্ার র্য়র না। ইজরায়েবল সংস্থা ভারয়ত েবক্ত, পুননকিীর্রর্য়যাগয েবক্ত, চটবলর্ম, 

বরয়য ল এয়স্টট, জয়লর প্রযুবক্তগুবলয়ত বিবনয়য াগ র্য়রয়ি এিং ভারয়ত গয়িষর্া ও উন্নেন চর্ন্দ্র িা উত্পােন 

ইউবনট স্থাপন র্রয়ি। 

    ইজরায়েল ভারয়তর বিবনয়য াগ সম্পয়র্ক সরর্াবর তেয পাওয া না চগয়লও ইজরায়েয়ল ভারত চেয়র্ 

উয়িখয়যাগয বিবনয়য ায়গর ময়ধয রয়য য়ি ইজরায়েল 100% অবধগ্রহর্ বজন ইবরয়গেন িারা বিপ-চসচ্ সংস্থা 

নদন, সান ইসরাইল িজকয-জল বচ্বর্ত্সা সংস্থা আর্ওয াইয়য , তায়রা ফামকাবসউবটর্যালস এিং বেয়ির্ী 

প্রয়র্ৌেল বেয়ের বিবনয়য ায়গর বনেেয়র্র অংে অজকন র্য়রবিল। বটবসএস ২০০৫ সায়ল ইজরায়েয়ল 
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অবভযান শুরু র্য়র এিং চস্টট িযাংর্ অফ ইবিয া ২০০০ সায়ল চতল আবিিয়ত এর্বট োখা চখালাে, 

ইনয়ফাবসস এিং চটর্ মাবহন্দ্রা উয়িখয়যাগয অযাবর্উেন র্য়রয়িন।  
 

    ভারত ও ইজরায়েয়লর ময়ধয ১৯৯২ সায়ল ২০০ বমবলেন  লার চেয়র্ চিয়   ২০১৪ সায়ল ৪.৪২ 

বিবলেন  লায়র োুঁব  য়য য়ি। ২০১৪ সায়লর বহসায়ি ভারত ইজরায়েল েেম িৃহত্তম িাবর্জয অংেীোর এিং 

আমোবনর উত্স এিং সপ্তম িৃহত্তম রফতাবন গন্তিয।  ইজরায়েল ভারয়তর প্রধান রফতাবনর ময়ধয রয়য য়ি 

মূলযিান পাের ও ধাতু, বজি রাসােবনর্, ইয়লর্ট্রবনর্ সরঞ্জাম, প্লাবস্টর্, যানিাহন, যেপাবত, ইবঞ্জন, পাম্প, 

চপাোর্ ও িস্ত্র ও বচ্বর্ত্সা ও প্রযুবক্তগত সরঞ্জাম। ২০১৪ সায়ল ভারত চেয়র্ ইজরায়েল আমোবনর পবরমার্ 

বিল ২.৩ বিবলেন  লার িা তার সামবগ্রর্ আমোবনর ৩.২%। ইজরায়েল ভারত প্রধান রফতাবনর ময়ধয 

রয়য য়ি মূলযিান পাের ও ধাতু, বিদুযবতন সরঞ্জাম, সার, চমবেন, ইবঞ্জন, পাম্প, বচ্বর্ত্সা ও প্রযুবক্তগত 

সরঞ্জাম, বজি এিং অনজি রাসােবনর্, নুন, সালফার, পাের, বসয়মন্ট এিং প্লাবস্টর্। ২০১৪ সায়ল ভারয়ত 

ইজরায়েয়লর রফতাবনর পবরমার্ বিল ২.২ বিবলেন  লার িা তার সামবগ্রর্ রফতাবনর ৩.২%। উভে চেে 

এর্বট ‘ ািল টযায়েেন এ  য়য য় ি চু্বক্ত'চতও স্বাির র্য়রয়ি। 2007 সায়ল, ইজরায়েল ভারয়তর সায়ে 

মুক্ত িাবর্জয চু্বক্ত বনয়য  আয়লাচ্না শুরু র্রার প্রস্তাি র্য়রবিল এিং ২০১০ সায়ল তত্র্ালীন প্রধানমেী 

প্রধানমেী মনয়মাহন বসং চসই প্রস্তাি গ্রহর্ র্য়রবিয়লন। চু্বক্তবট তেয প্রযুবক্ত, বজি-প্রযুবক্ত, জল িযিস্থাপনা, 

ফামকাবসউবটর্যালস এিং র্বৃষসহ অয়নর্গুবল গুরুত্বপরূ্ক অেকননবতর্ চিয়ের বেয়র্ ময়নাবনয়িে র্রার জনয 

প্রস্তুত রয়য য়ি। ২০১৩ সায়ল তত্র্ালীন ইজরায়েয়লর অেকনীবতমেী নাফতবল চিয়নট এর্বট মুক্ত িাবর্জয 

চু্বক্ত সফলভায়ি আয়লাচ্নাে িসয়ল উভে চেয়ের ময়ধয িাবর্জয বিগুর্ হয়য  $ 5 চেয়র্ 10 বিবলেন  লার 

র্রার প্রস্তাি র্য়রবিয়লন।  ২০১৫ সাল নাগাে, মুক্ত িাবর্জয চু্বক্তর উপর আয়লাচ্না অিযাহত রয়য য়ি, 

উভে চেেই পর্যগুবলর উপর আরও সংর্ীর্ক মকু্ত িাবর্জয চু্বক্তর আয়লাচ্নার বিষয়য  বিয়িচ্না র্য়র, এরপয়র 

বিবনয়য াগ ও পবরয়ষিাবেয়ত িাবর্জয সম্পবর্কত পৃের্ চু্বক্ত অনুসরর্ র্য়র। র্য়রান ভাইরাস মহামারী 

অনুসরর্ র্য়র, ২০২০ সায়লর ৯ এবপ্রল ভারত ইজরায়েল পাুঁচ্ টন ওষুধ ও রাসােবনর্ রফতাবন র্য়র। 

চ্ালানবটয়ত ওষুয়ধর হাইয়িাবেক্লয়লায়রার্ুইন এিং চক্লায়রার্ুইয়নর উপাোন অন্তভুকক্ত বিল। এ উপলয়ি 

ইজরায়েয়ল বনযুক্ত ভারয়তর রাষ্ট্রেূত সঞ্জীি বসঙ্গলা উভে চেয়ের বিপাবির্ সম্পয়র্কর উপর চজার 

বেয়য য়িন। ২০২০ সায়লর মাচ্ক মায়স প্রধানমেী চিঞ্জাবমন চনতাবনয াহু চমােীয়র্ ইজরায়েয়লর ওষুধ বতবরর 

জনয িযিহৃত র্াুঁচ্ামাল রফতাবন বনয়ষধাজ্ঞা চেয়র্ অিযাহবত বেয়ত িয়লবিয়লন যা র্য়রানাভাইরাস িারা 

আক্রান্ত চরাগীয়ের বচ্বর্ত্সাে সহােতা র্রয়ি।   
 

র্বৃষ: র্ৃবষয়ত সহয়যাবগতার জনয ভারত ও ইসরাইল বিপাবির্ চু্বক্ত রয়য য়ি। 2015-18-এর জনয বিপিীে 

র্মকপবরর্েনা িতকমায়ন র্াযকর্র। এর লিয, দুগ্ধ ও জয়লর ময়তা নতুন খায়ত সহয়যাবগতা িা  ায়না। 

২০১২-২০১৫ এর পূিকিতকী পবরর্েনাবট হবরয ানা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃবত বিবভন্ন রায়জয 

র্ৃবষয়িয়ের সহয়যাবগতা প্রসাবরত র্য়রবিল। এই রায়জয ইবতময়ধয র্ৃবষয়ত ১৫ বট চশ্রষ্ঠত্ব চর্ন্দ্র চ্াল ু

হয়য য়ি। উেযানতে যাবের্ীর্রর্, সুরবিত চ্াষািাে, িাগান এিং িাউবন িযিস্থাপনা, নাসকাবর িযিস্থাপনা, 

মাইয়ক্রা চসচ্ এিং ফসল র্াটার পরিতকী িযিস্থাপনাে বিয়েষত হবরয ানা ও মহারায়ষ্ট্র ইজরায়েয়লর েিতা 

ও প্রযুবক্ত চেয়র্ ভারত উপর্ৃত হয়য য়ি। ইজরায়েবল বিপ চসচ্ প্রযুবক্ত এিং পর্যগুবল এখন ভারয়ত িহুল 

িযিহৃত হে। বর্িু ইজরায়েবল সংস্থা এিং বিয়েষজ্ঞরা উচ্চ দুয়ধর ফলয়নর েিতার মাধযয়ম ভারয়ত দুগ্ধ 

খামার পবরচ্ালনা ও উন্নত র্রার জনয েিতা বেয়চ্ছন।  
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সামবরর্ ও চর্ৌেলগত সহয়যাবগতা: ইজরায়েয়লর সায়ে ভারয়তর অস্ত্র িাবর্জয  2016 সায়ল এর্ নতুন 

উচ্চতাে চপৌুঁয়িবিল, যা রাবেয ার পর ইজরায়েলয়র্ ভারয়তর পয়ি প্রবতরিা সরঞ্জায়মর বিতীে িৃহত্তম উত্স 

বহসায়ি পবরর্ত র্য়রবিল। র্ূটননবতর্ সম্পর্ক আনুষ্ঠাবনর্ভায়ি প্রবতষ্ঠার পর চেয়র্ উভে চেে বিপিীে 

সামবরর্ ও চগায়য দা সহয়যাবগতা িৃবে র্য়রয়ি। ফ্রাি, ইজরায়েল ও রাবেয া সহ র্য়য র্বট র্য়য র্বট চেে 

বিল, যারা ভারয়তর 1998 সায়লর চপাখরান -2 পারমার্বির্ পরীিার বনদা র্য়রবন। 

    ২০০৮ সায়লর মুম্বাই হামলার পয়র ইজরায়েয়লর প্রাে ৪০ বট বিয়েষ অবভযান িাবহনী এিং তেয়ন্ত 

সহােতা র্রার এর্বট েলয়র্ প্রস্তাি বেয়য বিল। ইজরায়েয়লর পযারায়মব র্স, বচ্বর্ত্সর্ এিং অনযানয 

চপোোরয়েরও ভারত সাহায়যযর জনয চপ্ররর্ র্রা হয়য বিল। 

    চফব্রুয ারী 2014, ভারত এিং ইজরায়েল চফৌজোবর বিষেগুবলয়ত পারস্পবরর্ আইনী সহােতা, 

চহামলযাি বসবর্উবরবটয়ত সহয়যাবগতা এিং চশ্রবর্িে উপাোয়নর সুরিা সম্পবর্কত বতনবট গুরুত্বপূর্ক চু্বক্ত 

স্বাির র্য়রয়ি। সীমান্ত পবরচ্ালনা, অভযন্তরীর্ সুরিা ও জনবনরাপত্তা, অপরায়ধর বিরুয়ে ল  াইয়য র জনয 

পুবলে আধুবনর্ীর্রর্ ও সিমতা িৃবে, অপরাধ প্রবতয়রাধ ও সাইিার অপরায়ধর চিয়ে চ্ারবট র্াযকবনিকাহী 

েল প্রবতষ্ঠা র্রা হয়য বিল। 
 

বিজ্ঞান ও প্রযবুক্ত সহয়যাবগতা: ১৯৯৩ সায়ল বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত সহয়যাবগতা চু্বক্তর আওতাে বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত 

সংস্থাগুবল চযৌে গয়িষর্া চ্াবলয়য বিল। সহয়যাবগতার বনবেকষ্ট চিেগুবলর ময়ধয রয়য য়ি আইবট, 

িায়য ায়টর্য়নালবজ, চলজার এিং ইয়লয়রা-অপবটে। ২০০৫ সায়ল, ভারত এিং ইজরায়েল বেে গয়িষর্া 

এিং উন্নেন এিং বনবেকষ্ট প্রর্য়ে বিপিীে বিবনয়য াগয়র্ উত্সাবহত র্রার জনয আই  আরব  তহবিল গিয়নর 

জনয এর্বট সময়ঝাতা স্বাির র্য়রয়ি। চু্বক্তর অধীয়ন র্মপয়ি এর্বট ভারতীে এিং এর্বট ইজরায়েয়লর 

সংস্থা অিেযই তহবিয়লর জনয চযাগয হওয ার জনয চর্ানও প্রর্য়ে সহয়যাবগতা র্রয়ি। 

 

    ২০১২ সায়ল, উভে চেে বচ্বর্ত্সা প্রযুবক্ত, তেযপ্রযুবক্ত, সামাবজর্ ও র্লযার্ বিজ্ঞান, মানবির্তা ও 

চ্ারুর্লা সহ বিবভন্ন োখাে সহয়যাবগতামূলর্ গয়িষর্া প্রচ্ায়রর জনয পাুঁচ্ িিয়রর $ 50 বমবলেন 

এর্ায় বমর্ গয়িষর্া চু্বক্ত স্বাির র্য়রয়ি। ইসরাইল জল সংর্ট বনরসয়ন জল িযিস্থাপনাে েিতা সরিরাহ 

র্য়র ভারয়তর পবরষ্কার গঙ্গা বমেয়ন সহােতা র্রারও প্রস্তাি বেয়য য়ি।   
 

চস্পস সহয়যাবগতা: ২০০২ সায়ল, ভারত এিং ইজরায়েয়লর উভে জাবতর ময়ধয চস্পস সহয়যাবগতা প্রচ্ায়রর 

জনয এর্বট সমিাে চু্বক্ত স্বাির র্য়রয়ি। 2003 সায়ল ইজরায়েয়লর চস্পস এয়জবি িা আইএসএ ভূবম 

এিং অনযানয সংস্থার উন্নত পবরচ্ালনার জনয উপগ্রহ িযিহায়রর চিয়ে ভারতীে মহার্াে গয়িষর্া সংস্থা, িা 

ইসয়রা-এর সায়ে সহয়যাবগতা র্রার আগ্রহ প্রর্াে র্য়রয়ি। ইজরায়েল চ্াুঁয়ে মানিহীন বনপুর্য চপ্ররয়র্র 

ইসয়রার প্রস্তাবিত বমেয়ন অংে বনয়ত আগ্রহ প্রর্াে র্য়রয়ি।  তিযতীত, দুবট চেে ভারয়তর বজএসএবট -4-

চত এর্বট পবরর্বেত চনবভয়গেন এিং চযাগায়যায়গর উপগ্রহ, টাউয়ভে, ইজরায়েয়লর চস্পস চটবলয়স্কাপ 

অযায়র স্থাপনার রূপয়রখা বহসায়ি এর্বট চু্বক্তয়ত স্বাির র্য়রয়ি। টাওয়ভে অযায়র বজএসএবট -4  চেয়র্ 

ইসয়রা িারা সরায়না হয়য বিল এিং পয়র অযায়রবট আর র্খনও চ্ালু র্রা হেবন বজএসএবট -4  বনয়জই তার 

বক্রয়য ায়জবনর্ ইবঞ্জয়নর িযেকতার র্ারয়র্ চ্াল ু র্রয়ত িযেক হয়য বিল ২০০৫ সায়ল, ইজরায়েল ভারয়তর 

চপালার সযায়টলাইট লঞ্চ চভবহয়র্ল, িা বপএসএলবভয়ত তার প্রেম বসয়ন্থবটর্ অযাপারচ্ার রা ার ইয়মবজং 

সযায়টলাইট চটর্সারয়র্ চ্াল ুর্রার বসোন্ত বনয়য য়ি। ইজরায়েয়লর বনজস্ব মহার্াে যাো িাহয়নর প্রযুবক্তগত 



ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক: বিিতকন, চ্যায়লঞ্জ এিং …                                                                                     জে চচ্ৌধুরী 
 

Volume- IX, Issue-III                                                     April 2021           44 

সীমািেতা, অেকননবতর্ বিয়িচ্নার বিষয়য  উয়িগ এিং ভারয়তর সায়ে চর্ৌেলগত সহয়যাবগতা িা  ায়নার 

ইচ্ছার র্ারয়র্ চটর্সরয়র্ চিয়ি চনওয া হয়য বিল। ভারয়তর বপএসএলবভ বেয়য  ২০০৮ সায়ল, চটর্সর 

সাফয়লযর সায়ে ভারয়তর বপএসএলবভ র্িপয়ে প্রয়িে র্রায়না হয়য বিল। চটর্সায়রর প্রােবমর্ র্াজগুবলর 

ময়ধয এর্বট হ'ল ইরায়নর সামবরর্ র্াযকক্রম পযকয়িির্ র্রা। ২০০৯ সায়ল ভারত বরসযাট -২ সফলভায়ি 

এর্বট বসয়ন্থবটর্ অযাপারচ্ার রা ার ইয়মবজং সযায়টলাইট উত্য়িপর্ র্য়রবিল। বরসযাট -২ ইজরায়েল 

এয়রায়স্পস ইিাবিজ িা আইএআই, ইসয়রার সায়ে বময়ল বতবর র্য়রবিল বরসযাট -২ সযায়টলাইট। 

উত্য়িপয়র্র লিয বিল ভারতয়র্ িৃহত্তর পৃবেিী পযকয়িির্ েবক্ত সরিরাহ র্রা, যা দুয়যকাগ িযিস্থাপনার 

উন্নবত র্রয়ত পায়র এিং নজরোবর ও প্রবতরিা িমতা িৃবে র্রয়ি। ২০০৮ সায়লর মুম্বাই হামলার পয়র 

ভারয়তর ভবিষযয়তর নজরোবর সিমতা িা  ায়নার জনয বরসযাট -২ উপগ্রহবটর অবধগ্রহর্ ও পরিতকী 

প্রিতকনয়র্ ত্বরাবিত র্রা হয়য বিল।  
 

প্রবতরিা এিং সরুিা: ভারত ই       চেয়র্ প্রবতরিা প্রযুবক্ত আমোবন র্য়র। সেস্ত্র িাবহনী এিং প্রবতরিা 

র্মকীয়ের ময়ধয বনেবমত মতবিবনমে হে। চসনািাবহনী প্রধান চজনায়রল বিক্রম বসং এিং প্রবতরিা চসয়ক্রটাবর 

২০১৪ সায়ল ই       সফর র্য়রবিয়লন। ই        চনৌ ও বিমান িাবহনী প্রধানরা ২০১৫ সায়ল ভারত 

সফর র্য়রবিয়লন। আইএনএস বট্রর্ায়ির মাধযয়ম আগস্ট, ২০১৫ সায়ল হাইফা িদয়র এর্বট চপাটক অফ 

র্ল র্রা হয়য বিল। 

    সোসিাে-বিয়রাধী চযৌে ওয াবর্কং গ্রুয়পর মাধযয়ম সোসবিয়রাধী ইসুযয়ত চ্লমান সহয়যাবগতা রয়য য়ি, 

যা জুলাই, ২০১৫ সায়ল তায়ের চেষ বিির্ র্য়রয়ি। চফব্রুয ারী ২০১৪ সায়ল ভারত ও ই       

চফৌজোবর বিষেসমূয়হ পারস্পবরর্ আইবন সহােতা সম্পবর্কত বতনবট গুরুত্বপূর্ক চু্বক্ত স্বাির র্য়রয়ি 

চহামলযাি, জনবনরাপত্তা সুরিা এিং চশ্রবর্িে উপাোয়নর সুরিা। চহামলযাি বসবর্উবরবটয়ত সহয়যাবগতার 

আওতাে সীমান্ত পবরচ্ালনা, অভযন্তরীর্ সুরিা ও জনবনরাপত্তা, অপরায়ধর বিরুয়ে ল  াইয়য র জনয পুবলে 

আধুবনর্ীর্রর্ ও সিমতা িৃবে, অপরাধ প্রবতয়রাধ ও সাইিার অপরায়ধর চিয়ে চ্ারবট র্াযকবনিকাহী েল 

প্রবতষ্ঠা র্রা হয়য বিল। এই েলগুবল ভারত এিং ই       বনেবমত বমবলত হে। ২০১২ এিং ২০১৩ িযায়চ্র 

আইবপএস অবফসার প্রবেির্ােকীরা বিয়েেী এেয়পাজার ভ্রময়র্র জনয ২০১৫ সায়ল ই       সফর 

র্য়রবিয়লন। এস এি বট চত সহয়যাবগতা এসএিবট-চত ভারত- ই       সহয়যাবগতা দুবট ট্রযায়র্ই 

বির্বেত হয়য য়ি। ১৯৯৩ সায়ল স্বািবরত এসএিবট সহয়যাবগতা চু্বক্তর অধীয়ন এসএিবট সংস্থাগুবলর চযৌে 

গয়িষর্া রয়য য়ি। বিতীেত, ২০০৫ সায়ল স্বািবরত বেে গয়িষর্া ও উন্নেন উয়েযায়গর এর্বট সময়ঝাতা 

চু্বক্তর আওতাে বিপিীে বেে গয়িষর্া ও উন্নেন ও বনবেকষ্ট প্রর্েগুবলর প্রচ্ায়রর জনয এর্বট চযৌে বেে 

গয়িষর্া ও উন্নেন তহবিল আই 4 আরব  গিন র্রা হয়য বিল। আই 4 আরব  এর আওতাে চযৌে বেে 

প্রর্েগুবল অেকাবয ত হে। 2013 সায়ল র্র্কাটর্ রাজয র্াউবিয়লর জনয বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত এিং র্র্কাটর্ 

বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত প্রচ্ার সবমবত বেে গয়িষর্া ও উন্নেন অংেীোবরয়ত্বর জনয ই        বেে চর্ন্দ্র 

গয়িষর্া ও উন্নেন জনয ই       মযাবটয়ম্পর সায়ে এর্বট সময়ঝাতা স্বাির র্য়রয়ি। র্মকসূবচ্র মাধযয়ম 

বেেগুবল চযৌে বিপিীে আরএিব  প্রর্েগুবলর অংেীোর বমলন এিং তহবিয়লর মাধযয়ম আবেকর্ সহােতা 

চ্াইয়ত পায়র, যার ময়ধয র্মপয়ি র্র্কাটয়র্র এর্বট চিাট / মাঝাবর চস্কল সংস্থা এিং এর্বট ই        

সংস্থা জব  ত। ২০১৪ সায়লর জানুয াবরয়ত ভারত ও ই       চযৌে বিজ্ঞাবনর্ ও প্রযুবক্তগত সহয়যাবগতার 

মাধযয়ম উিািন প্রচ্ায়রর লয়িয এর্বট ভারত- ই       সহয়যাবগতা তহবিল প্রবতষ্ঠার জনয িযাপর্ 
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আয়লাচ্না হয়য বিল। এই তহবিলবট পাুঁচ্ িিয়রর সমের্ায়ল চমাট ৪০ বমবলেন মাবর্কন  লার সংগ্রয়হর 

পবরর্েনা র্রা হয়য য়ি, যার প্রবতবট পিই ২০ বমবলেন মাবর্কন  লার অিোন রাখয়ি। ভারয়তর পয়ি 

বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিভাগ হ'ল চনা াল বিভাগ। টাটা ইিাবিজ এিং রায়মাট, চতল আবভভ বিশ্ববিেযালে 

(বিশ্ববিেযালয়য র প্রযুবক্ত স্থানান্তর সংস্থা) ইবঞ্জবনয াবরং, সবির্ বিজ্ঞান, পবরয়িে এিং পবরষ্কার প্রযুবক্ত, 

ফামকাবসউবটর্যালস এিং স্বাস্থযয়সিা সহ বিস্তৃত চিয়ে িাবর্বজযর্ প্রযুবক্তগুবল তহবিল ও উত্পােন র্রয়ত 

এর্বট সময়ঝাতা স্মারর্ স্বাির র্য়রয়ি। সময়ঝাতা চু্বক্তর আওতাে, টাটা ইিাবিজ, ৫ বমবলেন মাবর্কন 

 লার বিবনয়য ায়গর মাধযয়ম, রায়মায়টর মাবর্কন $ 20 বমবলেন প্রযুবক্ত ইয়নায়ভেন চমায়মন্টাম ফায়ি েীষক 

বিবনয়য াগর্ারী হয়ি। সান ফামকা অযানয়র্ালবজ এিং মবস্তয়ষ্কর চরায়গর জনয ওষুধ বির্ায়ের জনয যোক্রয়ম 

চটর্বটওন এিং ওয়য জমায়নর সায়ে গয়িষর্া সহয়যাবগতাে স্বাির র্য়রন। ইসয়রা এিং ই       চস্পস 

এয়জবি তায়ের চযাগায়যাগ পুনরুোর র্য়র এিং ২০১৪ এিং ২০১৫ সায়ল বি বিির্ র্য়র। সাইিার এমন 

এর্বট চিে বহসায়ি আত্মপ্রর্াে র্য়রয়ি চযখায়ন উভে চেে সহয়যাবগতা র্রয়ত শুরু র্য়রয়ি। 
 

সংসৃ্কবত এিং বেিা: ভারত ই       সাংস্কৃবতর্ traditions ঐবতহয সহ এর্বট প্রাচ্ীন জাবত বহসায়ি 

পবরবচ্ত। তরুর্ ই          ভারতয়র্ এর্বট আর্ষকর্ীে, বির্ে পযকটন চর্ন্দ্র বহসায়ি উপলবি র্য়রয়ি। 

প্রবত িির ৩০-৩৫ হাজার ই        পযকটন িযিসা এিং অনযানয উয়েয়েয ভারয়ত যান। প্রবত িির 

৪০,০০০ এরও চিবে ভারতীে ইজরায়য ল যান। তারা চিবেরভাগ তীেকযােী যারা পবিে সাইটগুবল পবরেেকন 

র্য়র। েূতািাস ই       িক্তৃতা প্রেেকন, র্মকোলা, রন্ধন অনুষ্ঠান, ফয়টাগ্রাবফ প্রবতয়যাবগতা ইতযাবে সহ 

চিে র্য়য র্বট সাংস্কৃবতর্ অনুষ্ঠায়নর আয়য াজন র্য়র। ই       প্রেম আন্তজকাবতর্ চযাগ বেিয়স 1,500 

জয়নরও চিবে চলার্ অংে বনয়য বিল। ভারত সম্পবর্কত র্য়য র্বট চর্াসক চতল আবভভ বিশ্ববিেযালে, বহব্রু 

বিশ্ববিেযালে এিং হাইফা বিশ্ববিেযালয়য  প  ায়না হে। পূিক ও েবির্ পূিক এবেয ান স্টাব জ বিভায়গ ভারতীে 

গয়িষর্ার জনয এর্বট চচ্য ায়রর জনয ভারত চতল আবভভ বিশ্ববিেযালয়য র সায়ে এর্বট সময়ঝাতা চু্বক্ত 

স্বাির র্য়রয়ি যার অধীয়ন ভারতীে অধযাপর্রা এর্বট চসবমস্টায়রর জনয যায়চ্ছন। র্য়য র্বট চিসরর্ারী ও 

পািবলর্ ভারতীে বিশ্ববিেযালে অনুষে বিবনময়য র জনয ই       বিশ্ববিেযালেগুবলর সায়ে চু্বক্ত র্য়রয়ি 

যার অধীয়ন ই        অধযাপর্রা ভারয়ত এর্বট চসবমস্টার পািোন িযে র্য়রন। ভারতীে এিং 

ই        বিশ্ববিেযালেগুবল বিবভন্ন বিষয়য  সহয়যাবগতা র্য়র এিং চিে র্য়য র্বট চু্বক্ত স্বাির র্য়র। ২০১৫ 

সায়লর অয়টািয়র মাননীে রাষ্ট্রপবতর সফয়রর সমে, ভারত ও ই        বিশ্ববিেযালেগুবলর ময়ধয আটবট 

এর্ায় বমর্ চু্বক্ত        হয়য বিল। ২০১৩ সায়লর চম মায়স, ভারত এিং ই       চযৌে এর্ায় বমর্ 

গয়িষর্ার জনয এর্বট নতুন তহবিল র্মকসূবচ্ চ্াল ুর্য়রবিল, যার প্রেম পয়িকর সবির্ বিজ্ঞান এিং মানবির্ 

উভে বিষয়য  চফার্াস র্রা হয়ি। উভে সরর্ার চ্ার িিয়রর িযিধায়ন প্রয়তযয়র্ 12.5 বমবলেন মাবর্কন 

 লার প্রবতশ্রুবতিে হয়য য়ি। তহবিয়লর অধীয়ন পরীিামূলর্ প্রর্েগুবল 300,000 মাবর্কন  লার পযকন্ত 

সরিরাহ র্রা হে এিং তাবির্ প্রর্েগুবল 180,000 মাবর্কন  লার পযকন্ত প্রাপ্ত হে। সমমনা সংস্থা হ'ল 

বিশ্ববিেযালে মঞ্জুবর র্বমেন এিং ই       বিজ্ঞান ফাউয়িেন। ই          ভারতয়র্ তার সংস্কৃবত এিং 

tradition ঐবতয়হযর জনয চচ্য়ন, এবটয়র্ এর্বট আর্ষকর্ীে বির্ে পযকটন চর্ন্দ্র বহসায়ি গয়   তুয়লয়ি। 

2017 সায়ল, ভারতীে পযকটর্রা এর্বট এেীে চেে চেয়র্ বিতীে িৃহত্তম হয়য  উিল। ২০১১ সায়ল, ভারত 

চেয়র্ আসা সাংস্কৃবতর্ বেেী এিং অবভনেবেেীরা দুই চেয়ের ময়ধয ২০ িিয়রর র্ূটননবতর্ সম্পয়র্কর 

স্মরয়র্ বতন সপ্তায়হর উত্সয়ি অংে বনয়য বিয়লন। 2019 সায়ল, সাংস্কৃবতর্ িন্ধন িা  ায়ত এর্বট িৃহত্তর 
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পযকায়য  েীষক সয়েলয়নর আয়য াজন র্রা হয়য বিল। 2020 সায়লর 15 চফব্রুয াবর, মুম্বাইয়য  দুই চেয়ের ময়ধয 

বেবের্ এিং সাংস্কৃবতর্ সম্পয়র্কর প্রচ্ায়রর জনয সিকপ্রেম চজরুজায়লম-মুম্বই উত্সি অনুবষ্ঠত হয়য বিল। এই 

উত্সিবটর উয়েেয চজরুজায়লম এিং মুম্বাই েহরগুবলর ময়ধয এর্বট সংয়যাগ স্থাপন এিং সংগীত, রন্ধন 

বেে এিং নৃয়তযর চিয়ে সহয়যাবগতা িা  ায়না। সাম্প্রবতর্ িিরগুবলয়ত, চিে র্য়য র্বট সরর্ারী এিং 

চিসরর্ারী ভারতীে বিশ্ববিেযালে ই       বেিাপ্রবতষ্ঠায়নর সায়ে এর্ায় বমর্ চু্বক্ত র্য়রয়ি। ২০১২ সাল 

চেয়র্ ই       বতন িির ধয়র সি চিয়ে ভারত ও চ্ীন চেয়র্ আসা বেিােকীয়ের জনয স্নাতয়র্াত্তর িৃবত্ত 

বেয়চ্ছ। ভারতও প্রবত িির ই           িৃবত্ত চেে এিং সমীিাে বিয়েষাবয ত চিয়ে 10 মায়সর 

র্মকসূবচ্র জনয ই       িারা সমান সংখযর্ িৃবত্ত চেওয া হে। ২০১৪ সায়ল, ই       ভারতীে হীরা 

সম্প্রোে বহবদয়ত চমধািী ই        বেিােকীয়ের জনয ভারয়ত প  ায়োনা টুযয়রর অয়েকর জনয এর্বট 

তহবিল গিন র্য়রবিল। 
 

বিপিীে সম্পয়র্কর িারা চ্যায়লঞ্জগুবল র্ী র্ী? 

    ই       ও বফবলবস্তনয়র্ ভারয়তর বিয়েবের্ নীবতমালাে পবরর্ত র্রা র্বিন, এবট মধয প্রায়চ্যর 

ই       ও অনযানয জাবতর সায়ে র্ূটননবতর্ সম্পর্কয়র্ চর্ৌেলগত র্রার সমে তা উয়িখয়যাগয বিয়িচ্য 

র্য়র তুয়লয়ি। ই       ও আয়মবরর্ার ঘবনষ্ঠ সম্পয়র্কর র্ারয়র্ ইরায়নর সায়ে ভারয়তর সম্পর্কয়র্ 

িতকমান পবরবস্থবতয়ত চ্যায়লঞ্জ জানায়না হয়য য়ি, যার ফয়ল এই চেেগুবলর ময়ধয বনিকাচ্ন র্রা সম্ভি হয়য য়ি। 

বফবলবস্তবনয়ের প্রবত বিয়রাধী ময়নাভায়ির িারা প্রভাবিত ই       রাজনীবতও ভারয়তর পয়ি র্ূটননবতর্ 

সম্পর্ক িা  ায়না র্বিন র্য়র তুয়লয়ি। সংখযালঘুয়ের প্রবত ই       বিষময, বিয়েষত ভারত চেয়র্ ইহুবে 

সংখযালঘুরা র্ূটননবতর্ সম্পর্কয়র্ িাধাগ্রস্ত র্রয়ি। ই       এিং মাবর্কন যুক্তরায়ষ্ট্রর িতকমান সরর্ায়রর 

এই অবিচ্ল অিস্থানবট ইরায়নর সায়ে এিং ই         বিরুয়ে োর্া অনযানয জাবতর সায়ে তার 

সম্পয়র্কর চর্ৌেল চ্ালায়না ও ভারসাময িজাে রাখা অতযন্ত র্বিন র্য়র তুয়লয়ি। ভারত ও ই         

ময়ধয পােকর্য ভারসাময রিার জনয পেয়িপ চনওয া প্রােেই র্বিন ও জবটল। ই       সায়ে র্াজ র্রার 

সমে ভারয়তর জাতীে স্বায়েকর পয়ি নমনীেতা অিেযই ভারত সরর্ায়রর সয়িকাচ্চ অগ্রাবধর্ার বহসায়ি গয়   

উিয়ত হয়ি। বিপাবির্ ও িহুপাবির্ভায়ি উভে পিই এই অঞ্চয়ল বিিােমান জাবতগুবলর পি না বনয়য ই 

ভারত এখন পযকন্ত মধয প্রায়চ্য তার স্বােকয়র্ ভারসাময িজাে রাখয়ত সফল হয়য য়ি। সুবন্ন অধুযবষত এিং 

বেয া অধুযবষত আরি চেে এিং ই         সায়ে আয়পাসাত্মর্ সম্পর্ক িজাে রাখা সবির্ বেয়র্র এর্বট 

পেয়িপ।  

 

উপসংহার: ই         সায়ে ভারয়তর ঘবনষ্ঠ র্ূটননবতর্ সম্পর্ক ভারয়তর জাতীে স্বায়েকর জনয গুরুত্বপূর্ক। 

বফবলবস্তবনয়ের ভারত তযাগ র্রার সমায়লাচ্না সয়িও, িতকমান সবন্ধিয়র্, অতযন্ত অবস্থবতেীল পবিম 

এবেয াে ভারসাময গ্রহর্ র্রা প্রয়য াজন যায়ত প্রয়য াজন চেখা বেয়ল পবরিতকয়নর সুয়যাগ রয়য য়ি। ২০২১ 

সায়লর ২৯ জানুয াবর বেবিয়ত ই        েূতািায়সর িাইয়র এর্বট চিাট্ট বিয়স্ফুারর্ ঘয়টবিল যখন দুবট 

চেে ভারত- ই       সম্পয়র্কর ২৯ তম িাবষকর্ী উেযাপন র্য়র ই       ইরানয়র্ চোষ বেয়য য়ি। 
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