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রুশ iেকানিমক েক ঢুকেছ বাংলােদশ  
কৃিষ, িশ , েসবা, জব্ালািন o েযাগােযাগসহ 29 খােত সহায়তামূলক কায র্ ম চলেব, ম র ািনর সুেযাগ সৃি  হেব  
রুকনু ামান a ন  

 

রািশয়ার েনতৃতব্াধীন iuরািশয়ান iেকানিমক কিমশেনর সে  eকিট সমেঝাতা ারক (eমoiu) সব্া র করেত যাে  বাংলােদশ। 
চুি িটর নাম হে  ‘েমেমাের াম aব েকা-aপােরশন িবটুiন  iuরািশয়ান iেকানিমক কিমশন aয্া   গভন র্েম  aব  িপপল 
িরপাবিলক aব বাংলােদশ।’ রািশয়ার রাজধানী মে ােত আগামী 42 েম ei সমেঝাতা ারকিট সব্া েরর কথা রেয়েছ। ei 
সমেঝাতা ারেক 29িট খােত পার িরক সহায়তার কথা বলা হেয়েছ। eগুেলা হে - বািণজয্ সুিবধা, aথ র্ৈনিতক বৃি  o সামি ক 
aথ র্নীিত পয র্ােলাচনা, েকৗশলগত নীিত, কা মস নীিত o ি য়া, শাকসবিজ র ািনর বাধা দূর করেত ািনটাির eবং 
ফাiেটা ািনটাির িনমূ র্েল সহায়তা, আিথ র্ক বাজার, েযাগােযাগ, জব্ালািন নীিত, কৃিষ িশ  িতেযািগতামূলক নীিত, িশ , েমধাসব্তব্, 
বািণজয্ o েসবা খােত িবিনেয়াগ, েভা া aিধকার সংর ণ, uে া া u য়ন, ত  o যুি  সহায়তা, সরকাির য় ি য়া, ম 
র ািন eবং a া  aথ র্ৈনিতক o সমেঝাতামূলক খাত।  জানেত চাiেল বািণজয্ ম ণালেয়র aিতির  সিচব (eফিটe) শিফকুল 
iসলাম বেলন, eমoiu করার জ  iuরািশয়ান কিমশেনর প  েথেক িনম ণ জানােনা হেয়েছ। e লে য্ বািণজয্ম ী িটপু মুি  41 
েম মে ার পেথ ঢাকা ছাড়েবন। বািণজয্ ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা জানান, ei সমেঝাতা ারকিট iuরািশয়ান কিমশেনর সে  
বাংলােদেশর aথ র্ৈনিতক, বািণজয্ o িবিনেয়াগ স সারেণ সহায়ক ভূিমকা পালন করেব। স াবনাময় নতুন খাতগুেলা িচি ত করার 
পাশাপািশ পার িরক িবিনেয়াগ o বািণজয্ স সারেণ েযসব বাধা আেছ েসগুেলা দূর করার ে ে o ভূিমকা রাখেব। e ছাড়া 
সহায়তা খােত েলবার মাiে শন খাতিট a ভুর্  করার ফেল বাংলােদশ েথেক সংি  েদশগুেলােত ম র ািনর সুেযাগ সৃি  হেব। 
eমoiuর খসড়ায় বলা হেয়েছ, িবশব্ বািণজয্ সং াসহ আ জর্ািতক আiন o রীিত েমেন সমতা, সব্ তা, িবশব্ তা eবং পার িরক 
স ােনর িভি েত সমেঝাতা ারকিট কায র্কর হেব। সূ  জানায়, বািণজয্ o aথ র্ৈনিতক খােত বাংলােদেশর সে  ঘিন  স ক র্ গেড় 
তুলেত আ হী রািশয়ান েফডােরশেনর েনতৃতব্াধীন iেকানিমক কিমশন। কিমশেন রািশয়া ছাড়াo a  সদ  রা  হে   েবলারুশ, 
কাজাখ ান, আরেমিনয়া eবং িকরিগজ ান। িবগত সরকােরর আমেল oi কিমশন বাংলােদেশর সে  বািণিজয্ক o aথ র্ৈনিতক 
সহেযািগতািবষয়ক eকিট সমেঝাতা ারক (eমoiu) চুি র াব েদয়। সরকােরর নীিতিনধ র্ারকরা iiuিসর ei াবেক 
iিতবাচক িহেসেব েদখেছন। জানা েগেছ, বাংলােদশেক বািণজয্স ী করার লে য্ eমoiuর খসড়া ণয়ন কের মে া  বাংলােদশ 
দূতাবােস পাঠায় iiuিস। দূতাবাস েথেক ািবত খসড়ািট ধানম ীর কায র্ালেয় পাঠােনা হেল ধানম ী েশখ হািসনা e াপাের 
iিতবাচক মতামত িদেয় তা aথ র্ৈনিতক স ক র্ িবভােগ (iআরিড) পািঠেয় েদন। iআরিড e াপাের িবিভ  ম ণালেয়র মতামত 
েনoয়ার পর সমেঝাতা ারকিট চূড়া  করেত খসড়ািট বািণজয্ ম ণালেয় ে রণ কের। 

বািণজয্ ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা বেলন, রািশয়ায় শু  o েকাটামু  বাজার সুিবধা পাoয়ার জ  আমােদর েচ া a াহত িছল। 
বত র্মান বা বতায় eখন eককভােব েদশিটেত oi সুিবধা পাoয়া স ব নয়। বরং রািশয়াসহ পাঁচ েদশেক িনেয় গিঠত iuরািশয়ান 
কিমশেনর সে  eমoiu করেল তা সংি  েদশগুেলােত বাংলােদিশ প  র ািনর ে ে  শু  o েকাটামু  বাজার সুিবধা পাoয়ার 
জ  সহায়ক হেব। e কারেণ iiuিসর বািণজয্ o aথ র্ৈনিতক সহেযািগতা িবষয়ক eমoiu করার ােব iিতবাচক িস া  েনoয়া 
হেয়েছ। কম র্কত র্ারা জানান, রািশয়ার বাজাের বাংলােদিশ পে র িবশাল স াবনা রেয়েছ। গত পাঁচ বছের েদশিটেত বাংলােদেশর 
র ািন ায় পাঁচগুণ েবেড়েছ। রািশয়ার বাজাের ƣতির েপাশাক ছাড়াo পাট, িহমািয়ত িচংিড় eবং আলু র ািনর সুেযাগ রেয়েছ। তেব 
ফাiেটা ািনটাির সম ার কারেণ বত র্মােন েদশিটেত আলু র ািন ব  আেছ।  

 


