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রুশ ইককোনমিক ব্লকক কী পোকে েোাংলোকেশ  

রুকনুজ্জোিোন অঞ্জন  

রোমশয়োর ননতৃত্বোধীন ইউরোমশয়োন ইককোনমিক কমিশকনর সকে সিক োতো স্মোরক (এিওইউ) চুমির ফকল সেস্য নেশগুকলোকত েোাংলোকেকশর ততমর 

নপোশোক, ওষুধ, চোিড়ো, মসরোমিকসহ প্রধোন প্রধোন রপ্তোমন পণ্য শুল্কমুিভোকে প্রকেকশর সুক োগ মিলকত পোকর। পোশোপোমশ ওই অঞ্চকল তেধ পকে 

জনশমি রপ্তোমনর সুক োগও সৃমি হকত পোকর। েোাংলোকেকশর সকে রোমশয়োর নকোকনো ব্োাংমকাং সম্পকক ননই। এই চুমির িধ্য মেকয় দুই নেকশর িকধ্য 

সরোসমর ব্োাংমকাং সম্পকক স্থোপন হকত পোকর। সাংমিিকের সকে কেো েকল এসে তথ্য জোনো নগকে। সাংমিিরো জোনোন, নসোমভকয়ত ইউমনয়কনর 

পতকনর পর ১৯৯১-৯৩ সোকল ন  ১১টি নেশ হয়, এগুকলোকক একসকে েলো হয় কিনওকয়লে অে ইনমিকপনকিন্টস নেটস (মসআইএস)। তোর িধ্য 

নেকক পাঁচটি নেশ রোমশয়ো, নেলোরুশ, কোজোখস্তোন, আরকিমনয়ো এোং মকরমগজস্তোনকক মনকয় ইউরোমশয়োন ইককোনমিক কমিশন (ইইমস) গঠিত হয়। 

২০১৫ সোকলর ১ জোনুয়োমর নেকক আনুষ্ঠোমনকভোকে  োত্রো শুরু ককর রুশ ননতৃত্বোধীন এই অে কননমতক ব্লক। 

গত ৩১ নি ইইমসর সকে েোমিজয, মেমনকয়োগ ও অে কননমতক ১৯টি খোকত সহক োমগতোর লকযয এিওইউ স্বোযর ককরকে েোাংলোকেশ। সহক োমগতোর 

খোতগুকলো হকলো- েোমিজয সুমেধো, অে কননমতক প্রবৃমি ও সোিমিক অে কনীমত প কোকলোচনো, নকৌশলগত নীমত, কোেিস নীমত ও প্রমিয়ো, শোকসেমজ 

রপ্তোমনর েোধো দূর করকত স্যোমনটোমর এোং ফোইকটোস্যোমনটোমর মনর্ম ককল সহোয়তো, আমে কক েোজোর, ন োগোক োগ, জ্বোলোমন নীমত, কৃমিমশল্প 

প্রমতক োমগতোর্মলক নীমত, মশল্প, নিধোস্বত্ব, েোমিজয ও নসেো খোকত মেমনকয়োগ, নভোিো অমধকোর সাংরযি, উকযোিো উন্নয়ন, তথ্য ও প্রযুমি সহোয়তো, 

সরকোমর িয়প্রমিয়ো, শ্রি রপ্তোমন এোং অন্যোন্য অে কননমতক ও সিক োতোর্মলক খোত।  প্রশ্ন হকলো-এই সিক োতো স্মোরক স্বোযকরর িোধ্যকি 

েোাংলোকেশ এসে খোকত সহক োমগতোর িোধ্যকি কতটো লোভেোন হকে? েোমিজযিন্ত্রী টিপু মুমশশ েকলন, একত ককর রোমশয়োর সকে অে কননমতক 

সহক োমগতোর পে উনু্মি হকে। নেশটিকত েোাংলোকেকশর রপ্তোমন েোড়কে েকলও মতমন আশো প্রকোশ ককরন। 

জোনো নগকে, রপ্তোমন েোজোর সম্প্রসোরকির লকযয আওয়োিী লীগ ননতৃত্বোধীন মেগত িহোকজোট সরকোর রোমশয়োয় শুল্ক ও নকোটোমুি েোজোর সুমেধোর 

মেিকয় কো কিি শুরু ককর। ওই সিয়কোর েোমিজয সমচে িোহবুে আহকিকের ননতৃকত্ব একটি প্রমতমনমধ েল এ মেিকয় আকলোচনো করকত রোমশয়ো 

সফর ককরন। জোনকত চোইকল সোকেক সমচে ও এশীয় উন্নয়ন ব্োাংককর মেকল্প মনে কোহী পমরচোলক িোহবুে আহকিে েোাংলোকেশ প্রমতমেনকক েকলন, 

ওই সিকয় আিরো রোমশয়োয় মগকয় নেশটির সরকোকরর সকে শুল্ক ও নকোটোমুি েোজোর সুমেধোর জন্য নেন-েরেোর ককরমেলোি। রোমশয়ো জোনোল, 

েোাংলোকেশকক সুমেধো মেকত তোকের আপমি ননই। তকে তোরো ন কহতু ইইমস কোেিস ইউমনয়কনর সেস্য, নস কোরকি শুল্ক সুমেধোর মেিকয় একো রোমজ 

েোককলই হকে নো, অন্যকেরও সম্মমত েোককত হকে। মেকশি ককর অনুকিোেন লোগকে ইউরোমশয়োন ইককোনমিক কমিশকনর মনে কোহী কমিটির। 

েোমিজয িন্ত্রিোলকয়র অমতমরি সমচে (এফটিএ) শমফকুল ইসলোি েকলন, ইইমসর আওতোয় সেস্য নেশগুকলোর িকধ্য কোেিস ইউমনয়ন গঠিত 

হওয়োয় তোকের নকোকনো কোেিস েি কোর ননই। ফকল নকোকনো প্রকোর শুল্ক-কর পমরকশোধ েোড়োই এক নেশ অন্য নেকশ েোধোহীনভোকে পণ্য েোমিজয 

করকত পোকর। তেকেমশক েোমিকজযর নযকত্রও সেস্য নেশ একই শুল্ক হোর এোং অমভন্ন েোমিজয নীমত অনুসরি ককর েোকক। ফকল এই সিক োতো 

চুমির ফকল রোমশয়োসহ সাংমিি নেশগুকলোকত একই ধরকনর েোমিজয সুমেধো পোকে েোাংলোকেশ। েোমিজয িন্ত্রিোলয় জোনোয়, ইইমসর আওতোয় নিোট ২ 

নকোটি েগ কমককলোমিটোর এলোকোয় ১৮ েশমিক ২৭ নকোটি জনগি েসেোস ককর। এ অঞ্চকলর মজমিমপ (GDP) ৫ মিমলয়ন িোমককন িলোর এোং 

িোেোমপছু আয় ২৭ হোজোর িোমককন িলোর। মেকের চোিক োগ্য জমির ১৪ শতোাংশ এ এলোকোর অন্তর্ভ কি। এ অঞ্চকল গি, তুলো, র্ভট্টো ইতযোমে উৎপোেন 

হয় এোং ইউমরয়ো সোর, প্রোকৃমতক গ্যোস, নপকিোমলয়োি, নকমিকযোলস ও খমনকজর অন্যতি প্রধোন উৎস। এ অঞ্চকল মেকশি ককর রোমশয়োর েোজোকর 

েোাংলোকেকশ উৎপোমেত রপ্তোমন পণ্য ততমর নপোশোক, পোট ও পোটজোত পণ্য, মহিোময়ত িোে, ওষুধ, আলু এোং সেমজর ব্োপক সম্ভোেনো রকয়কে। এর 

িকধ্য েতকিোকন রোমশয়োয় মকছু পমরিোকি ততমর নপোশোক, পোট, মহিোময়ত মচাংমড় এোং আলু রপ্তোমন হকলও এর পমরিোি েহুগুকি েোড়োকনো সম্ভে হকে। 

রোমশয়োসহ ইইমসর নেশগুকলোকত েোাংলোকেকশর রপ্তোমন েোজোর সম্প্রসোরি করোর নযকত্র এোং েোাংলোকেমশ পকণ্যর শুল্কমুি নকোটোমুি সুমেধো পোওয়োর 

নযকত্র এই সিক োতো স্মোরকটি সহোয়ক ভূমিকো পোলন করকত পোকর। 

 


