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প শীল নীিত
১৯৫৪ ি

াে র প শীল নীিত হল ভারত উ ািবত একিট রাজৈনিতক

জাটিনরেপ

িবেদশনীিত প শীেলর উপর ািপত। প শীেল বলা হেয়েছ-

(ক)
(খ)

িতিট াধীন দেশর ভৗেগািলক অখ তা ও সাবেভৗমে র

িত পার

ি য়া। ভারেতর

িরক

াধীনতা পরবতী

াশীল হওয়া

-সংঘাত পিরত াগ বা অনা মণ নীিত হণ করা

(গ) অন কােনা রাে র অভ রীণ িবষেয় হ ে প থেক িবরত থাকা
(ঘ) পার

িরক সাম ও সহেযািগতা বৃ ি করা এবং

(ঙ) শাি পূ ণ সহাব ান ও শাি পূ ণ উপােয় সকল সমস ার সমাধান করা।

প শীল নীিতই হল জাট িনরেপ
নীিতর অন তম
ািলেনর সে
শি েগা ীর সে

এবং িচনা

ধানম ী চৗ-এন-লাই িছেলন এই

ব া। এিশয়া ও আি কার দশ িল এবং ইউেরাপীয় রা যু গ ািভয়াও িনেজাট আে ালেন সািমল হন।
মতেভেদর ফেল যু গ ািভয়ার

িসেড

না িগেয় জওহরলাল নহ র নতৃ ে

আম েণ জওহরলাল নহ

১৯৫৪ ি

ভারত সফের আেসন। ১৯৫৪ ি
আে ালেনর

নীিতর মূ লকথা। জওহরলাল নহ

মাশাল িটেটা কিমউিন

ক থেক বিরেয় এেস পি িম

পিরচািলত জাট িনরেপ

আে ালেন যাগদান কেরন। তাঁর

াে র জু লাই মােস যু গ ািভয়া যান এবং ওই বছেরর িডেস র মােস মাশাল িটেটা
াে র ২২ শ িডেস র

চািরত এক যৗথ ঘাষণায় উভয় নতা জাট িনরেপ

িত িনেজেদর গভীর আ ার কথা বণনা কেরন। ১৯৫৪ ি

াে

ভারত-িত ত চু ি র পর িত ত

ভারেতর প শীল নীিত মেন িনেয়িছল ।

বলে ড সে লন
১৯৬১ ি

াে র ১লা সে

র থেক ৬ই সে

র যু েগা ািভয়ার রাজধানী বলে েড জাট িনরেপ

দশ িলর

' বলে ড সে লন' অনু ি ত হয়। আফগািন ান, আলিজিরয়া, িকউবা, সাই াস, ইিথওিপয়া, ঘানা, ইরাক, লবানন,
ইেয়েমন,

েদশ, কাে ািডয়া, িসংহল, কে া

ভৃ িত ২৫িট দশ এই সে লেন যাগদান কের। এছাড়া পিরদশক

েপ
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ািজল, বিলিভয়া, ইকুেয়ডার এই সে লেন উপি ত িছল। ভারেতর জওহরলাল নহ , িমশেরর নােসর, যু েগা ািভয়ার
মাশাল িটেটা ও

ল ার িসিরমােভা ব রনােয়ক

মু খ উে খেযাগ রা

নতাগণ ও ন ীগণ এই সে লেন উপি ত

িছেলন। এই সে লেন আণিবক যু , উপিনেবশবাদ, বষেম র িব ে এবং শাি র সপে
১৯৬৪ ি

াে র ২৭ শ ম জওহরলাল নহ র মৃ তু র পর পরবতী

১০ই জানু য়াির তাসখ
শা ীর পর
িত া, দির

ঘাষণায় িব শাি

িত ায় প শীল নীিতর

ধানম ী লালবাহাদু র শা ী ১৯৬৬ ি

িত গভীর আ ার কথা ব

মতী ইি রা গাি ও ১৯৭০ ি

াে

ও শাষণমু

গঠেনর জন রা পু ে র সকল সদেস র

এক নতু ন িব

াব হণ করা হয়।
াে র

কেরন। লালবাহাদু র

সেগৗরেব সি িলত জািতপু ে র এক িবেশষ অিধেবশেন িব শাি
িত আেবদন জানান। ইি রা

গা ীর পরবতী

ধানম ী মারারিজ দশাই ভারেতর িনেজাট আে ালেনর ধারােক আরও এিগেয় িনেয় যান। তাঁর চ ায়

১৯৭৭ ি

অে াবর মােস

াে

জেনভ পার
১৯৭৮ ি

াসােদ এক যু

িরক িব াস ও সহেযািগতা বৃ ি র

াে র ৩রা জানু য়াির আেমিরকার

যােগ িব শাি
ভারতীয় পালােমে

দ

ভারেতর িনরবি

ভৃ িতর

েচ ায় পিরচািলত িনেজাট আে ালন -এর
িসেড

িজিম কাটার এবং ভারতীয়

এক ব ৃ তায় িব শাি
য়ােসর ভূ য়সী

আ জািতক বাঝাপড়া গেড় তালার

ে

িত সমথন জানান।

েচ ায় স ত হন। এই ঘাষণায় িতিন পরমাণু অে র

সংসা কেরন। ভারেতর
ান পায়। িতিন দু িট

াধীনতার

মণকােল ১৯৭৮ ি

াে

াি র পর ভারেতর অথৈনিতক

দেশর সৗহাদ পূ ণ স েকর উ য়েন এক

যৗথভােব কাজ করার অ ীকার কেরন। ১৯৭৮ ি

বদল হেলও ভারেতর িবেদশনীিতর বদল হয় িন। ভারেতর সব
েয়াজনীয়

িলওিনড

িত ায় ভারেতর উেদ াগ ও িনেজাট আে ালনেক শি শালী করার

ধানম ী জমস কালাঘান -এর এক ঘাষণােতও একই

করার লে

িসেড

ধানম ী মারারিজ দশাই এক

িত তাঁর দৃ ঢ় সমথেনর কথা ঘাষণা কেরন। তাঁর

অ গিতর ও গণতে র কথাও তাঁর ব ৃ তায়
ি িটশ

ঘাষণায় সািভেয়ত রািশয়ার তদানী ন

িত া এবং অথৈনিতক সহেযািগতা বৃ ি র যু

সার রাধ, িনর ীকরণ
লে

মিলন

িত িতর কথা ব

াে

ভারত

মেণ আসা

হয়। বাের বাের ভারেতর সরকার

ধানম ী তথা সরকারই িনেজাট আে ালনেক শি শালী

য়াস চািলেয়েছন। সই সে িবে র উ ত দশ িলেকও এই

েচ ায় সািমল কেরেছন ।
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