
যু রা
যু রা  o চী
িহসাব কষা 
িবজয়ী হেব 
াপকতা েথ

গিতশীল eব
দীঘ র্িদন ধের
করার মেতা
বাংলােদেশর
কেরেছ বাংল
েকািটরo েব
েকািট ডলাের
eিশয়ান েডে
51 েকািট ড
 
বাংলােদেশ 
সবেচেয় েবি
কােজর aড র্া
বাংলােদশেক
েপেয়েছ শত
 
3123 সােল 
বাংলােদশ হ
2611 েকািট
u মূে র প
বািণজয্ যু  
u  মা ার শু
িতেযাগীেদ

 
কেমব্ািডয়ায় র
রেয়েছ 27 ে
বাংলােদশ েব
িবিনেয়াগকারী
ডলার, যা ক
 
যু রা  েথেক
চীন শু হার 
বাংলােদশ আ
সয়ািবেনর শ

রা -চীন 
চীেনর মে  বািণজ
শুরু কেরেছন। ত
বাংলােদশ, িভেয়
থেক সুিবধা পােব
বং িবিনেয়ােগর ধ
র েটকসi বািণিজ
। তেব দুi েদেশ
র সবেচেয় বড় আ
লােদশ। a িদেক
বিশ ডলােরর প
রর েবিশ মূে র 
েভলপেম  াংে
ডলােরর প  র াি

েথেক েমাট েয প
িশ সুিবধা পােব ব
র্ার িদে ন বাংলাে
ক। বাংলােদশ ফে
তকরা 7.57 ভাগ

ল ািকনেস’র eক
হেয় uঠেব eে ে
িট ডলােরর। তা ে
পে , হাiেটক, পু
তব্রািনব্ত হেয় oঠ
শু  eড়ােনার জ
দর তুলনায় িতে

রেয়েছ শি শালী
েকািট মানুষ। আর
বিশ মিনভ র্র িশ
রীেদর কােছ কম

কেমব্ািডয়ায় িত ম

ক আমদািন বািড়
বািড়েয়েছ। ফেল

আমদািন কের 31
শতকরা ৯9 ভাগ 

বািণজ
জয্যু  তী  হেয় 
তারা িহসাব কষে
য়তনাম o িচিলর 
ব eসব েদশ। বাি
ধরন eসব েদশেক
জয্ক aংশীদার হে
শর সে  বািণেজয্
আমদািনকারক েদ
ক বাংলােদিশ পে
 র ািন হেয়েছ যু
প ।  
েকর ধান aথ র্নী
িনর সুেযাগ সৃি  

পিরমাণ aেথ র্র র
বেল মেন করা হে
েদশেক। চীেন 

ফেরন ে ড iনি
।  

কিট িরেপােট র্ পূবা
ে  eকিট হট ট
েথেক িতনগুণ বৃি
পুিঁজিনভ র্র কারখা
ঠার সে  বাংলােদ

 চীন েথেক কা
েযািগতায় aিধক 

লী ম iuিনয়ন।
র কেমব্ািডয়ার জন

িশে র জ  িতে
ম আকষ র্ণীয় হেয় 
মােস েবতন 293

ড়েয়o সুিবধা েপে
ল ei বৃি র ফেল
1 লাখ টন aেশাি
আেস আেজর্ি ন

ঢাকা, 27 

জয্যুে  িব
oঠার ে াপেট
েছন- কৃত িবজয়
মেতা েদশ। িবে
ািণজয্যুে র ফেল
ক ei সংঘােতর
েলা চীন o যু র
য্র ধরন আলাদা আ
দশ হেলা চীন। 3
ে র িদব্তীয় বৃহৎ
যু রাে । আর জ

নীিতিবদ iয়াসুিয়িক
হেব।  

ািন হয় তার মে
হে । বািণজয্যু  

তকৃত পে র 
িটuেটর মেত, 3

ব র্াভাস েদয়া হেয়ে
ট eবং 3131 সা
ি  পােব বাজার।
ানা খােত। বলা হ
দেশর বৃি  বৃি
ারখানাগুেলা eিশ
সুিবধাজনক aব

 eর ফেল েসখাে
জনসংখয্া মা  eক
েযািগতার সুিবধাজ
uেঠেছ িভেয়তনা

3 ডলােরর aেধ র্ক

েত পাের বাংলােদ
ল যু রা  েথেক
িধত েভিজেটবল 
না, ারাগুেয় o

জুন 312৯, েরাব

িবজয়ী হ
ট, শা  মহাসাগ
য়ী েক হেব? কৃ
েশব্র সবেচেয় বড়
ল সরবরাহ েচiেন
র বড় িবজয়ী িহেস
রা । দুi েদেশর 
আলাদা।  

3128 সােলর িহস
ৎ র ািনবাজার হে
জাম র্ািন িছল সবেচ

িক সাoয়াদার যুি

ে  শতকরা 91 
তী  হেয় oঠার 
oপর বাড়িত শু

3129 সােলর থ

েছ েয, চীন েথেক
সাল নাগাদ eর বা
 eমনিক ei পূব
হেয়িছল, eসব খ
ি  পােব।  
শয়ার a া  ােন
ব ােন আেছ বাংল

েন কারখানা াপ
ক েকািট 71 লাখ
জনক aব ােন আ
নাম। a িদেক ব
ক। ানয় eবং ে

দশ। iueস ফাম
চীেন সয়ািবন র
aেয়ল। eর মে
ািজল েথেক। য

 

ববার 

হে  বা
গেরর uভয়পােড়
কৃতপে , চীন বা
ড় aথ র্নীিতর দুi 
ন েয ভাব পড়ে
সেব uেঠ আসেত
সে i বািণেজয্র

সাব aনুযায়ী, 26
েলা যু রা । 31
চেয় বড় র ািনবা

ি , বািণজয্যুে র

ভাগ হেলা গােম র্
সে  সে  যু র
হার আেরাপ কর

থম িতন েকায়াট র্াে

ক ƣতির েপাশাক 
বাজার িতনগুণ হে
ব র্াভাস েদয়া হেয়
খাত আে  আে

েন ানা িরত হে
লােদশ।  

পন করা aিধকতর
খ। ফেল eত মানু
আেছ। u  েবতন
বাংলােদেশ বত র্মা
েহা িচ িমন িসিটে

ম র্ বুয্◌ুেরার মেত,
র ািন কেম েগেছ 
ে  শতকরা 41 ভ
যিদ লািতন আেম

াংলােদশ
ড় eবং a  েযেক
া যু রা  েকui ি
েদেশর মে  বাি

েব সহসাi eসব 
ত সহায়তা করেব
র আয়তন o পির

611 েকািট ডলাে
128 সােলর িহসা
বাজার। েসখােন র

র ফেল বাংলােদেশ

ম র্ । বািণজয্যুে র
রাে র খুচরা ে ত
রার জ  তারা e
র্াের যু রাে  বাংল

আমদািন কেম য
েয় uঠেব। 3121
য়িছল চীেনর মি
 aবনিতর িদেক

ে । কেমব্ািডয়া o

তর চয্ােলি ং। প
নুষ েবিশ থাকায় ক
ন o uৎপাদন খর

মােন িতমােস সব
েত িত মােস e

, যু রা  েথেক আ
ছ শতকরা ৯8 ভা
ভাগ বা 7 লাখ ট
মিরকার eসব েদশ

শ?  
কােনা ােনর িব
িবজয়ী হেব না।
ািণজয্িবেরােধর 
ব েদেশ তা হেব 
ব। বাংলােদেশর 
িরমাণ যেথ  uে

েরর চীনা প  আ
সাব aনুযায়ী, 69
র ািন হেয়েছ 71

েশর সামেন aিতি

র ফেল ei খাত
তারা aিধক হাের
eে ে  েবেছ িনে
লােদেশর বাজার 

যাoয়ার ে ি েত
1 সােল ei বাজা
িনভ র্র িশ  েথেক
ক যােব। eখন দৃ

o িভেয়তনােমর ম

া ের বাংলােদে
কেমব্ািডয়ার তুলন

খরচ েবিশ পড়ার জ
সব র্িন  েবতন হেল
ei েবতন 291 ড

আসা সয়ািবেনর 
াগ। eকi সমেয়
টন হেলা সয়ািবন
দশ েথেক বাংলােদ

জনরা 
 

জ  
খ 

আমদািন 
91 
11 

তির  

তিট 
র 
ে ন 
বৃি  

ত 
জার িছল 
ক 

ত 

মেতা 

েশ 
নায় 
জ  
লা ৯6 
ডলার।  

oপর 
য়, 
ন। ei 
দশ 



তার সরবরাহ লাiন যু রাে  ানা র করেত পাের, তাহেল কমমূেল ে তােদর কােছ েতল সরবরাহ েদয়া সহজ হেব বাংলােদেশর 
জ । eে ে  দীঘ র্েময়ােদ লভয্াংশ হারােত হেব না।  
 
uপর , যু রাে র 62তম বৃহৎ বািণিজয্ক aংশীদার বাংলােদশ। eখােন uদব্ৃ  বািণজয্ 511 েকািট ডলার। যু রাে র ে িসেড  
ডনা  াে র শেখর েঘাড়া ছুটেছ বািণজয্ uদব্ৃ  েদশগুেলার িদেক। যু রা  েথেক সয়ািবন আমদািন কের বাংলােদশ দুi িদেকi 
সুিবধা েপেত পাের। তা হেলা, তারা স ায় প  পােব eবং তােত কেম আসেব বািণজয্ ঘাটিত। পাশাপািশ eেত িদব্প ীয় স ক র্ 
আেরা শি শালী করেত aবদান রাখেব। uপর  বাংলােদশ o দি ণ eিশয়ার a া  িন  আেয়র েদশগুেলা যু রাে  েমাট র ািনর 
oপর শতকরা 26.3 ভাগ শুে র মুেখামুিখ হে । চীেনর সে  সৃ  গয্াপ বা ফারাক সব র্িন  aব ায় নািমেয় আনেত যু রা  যিদ eসব 
েদশ েথেক আমদািন বৃি  করেত চায়, তাহেল ei aব া aেনকটা িশিথল হoয়ার স াবনা আেছ।  
 
বাংলােদেশর েবিশর ভাগ i াত িশে র বড় চািহদা পূরণ করা হয় যু রা  েথেক আসা য্াপ েলাহা o েদেশর েভতর জাহাজ ভাঙা 
িশ  েথেক। 3129 সােলর মােচ র্ সব রকম i াত আমদািনেত যু রাে  শতকরা 36 ভাগ শু  আেরাপ করা হেয়েছ। eর uে , 
aবনিতশীল i াত িশ েক পুনরু ীিবত করার েচ া। ei u  হাের শু  আেরােপর ফেল যু রাে র য্াপ আয়রন সরবরাহকারীরা 
তােদর মজুত গেড় তুলেছ। প া ের বাংলােদেশ বহু aবকাঠােমা িবষয়ক কে  aতয্  গুরুতব্পূণ র্ uপাদান রেডর দাম েবেড় েগেছ 
uে খেযাগয্ পিরমােণ।  
 
িবেশব্ েয পিরমাণ জাহাজ ভাঙা হেয়েছ 3128 সােল বাংলােদশ তার মে  শতকরা 36 ভাগ েভেঙেছ। মবধ র্মান u য়ন কে র 
আেলােক, বাংলােদশ জাহাজ ভাঙা িশে র u য়েন eকিট িশ নীিত হণ করেত পাের eবং আশা করেত পাের েদেশর েভতর 
েথেকi স ায় বৃহৎ আকাের i ােতর কাঁচামাল েপেত পাের, যা eরi মে  েদেশর i াত চািহদার aেধ র্েকর েবিশ সরবরাহ িদেয় 
যাে ।  
 
বািণজয্যুে র ে াপেট, চীেনর মু া iেয়েনর দর পতেনর আশ ায় চীেনর নীিতিনধ র্ারকরা পুিঁজর বাহেক কেঠার করার পথ খুজঁেছন 
যিদo, তথািপ বাংলােদেশর িবিভ  কে  মবধ র্মান হাের যু  হে  চীন। eর aথ র্, সীমাব তা বা কড়াকিড় কায র্কর হেব না। 
aিধক , েযমনটা পূব র্াভাস করা হেয়িছল তার েচেয় চীন েথেক aেনক েবিশ সরাসির িবিনেয়াগ েপেয়েছ বাংলােদশ। eর মে  রেয়েছ 
কারখানা ানা র, িবেশষ কের মবধ র্মান র ািন ি য়াকরণ a েল তা ঘটেছ।  
 
e ছাড়া েব  aয্া  েরাড iিনিশেয়িটেভর (িবআরআi) eকিট সদ  বাংলােদশ। তাi বািণজয্যুে র ফেল চীন েযসব খােত আ া  
বা িত  হেব, েসi সব ে ে  বাংলােদেশ িবিনেয়াগ বৃি  করা চীেনর কােছ aিধক aথ র্পূণ র্। বাংলােদশ o চীেনর মে  38িট 
িবিনেয়াগ o ঋণ সং া  চুি র ম  িদেয় েবiিজংেয়র সমথ র্ন কাশ করা হেয়েছ।  eর পিরমাণ 3511 েকািট ডলার। চীেনর 
ে িসেড  িশ িজনিপং যখন 3127 সােল বাংলােদশ সফর কেরন তখন e চুি  সব্া িরত হেয়েছ। তার oi সফেরর পর চীন েথেক 
বাংলােদেশ েনট সরাসির িবেদিশ িবিনেয়ােগর ে  aবমু  হয়। 3127-28 aথ র্বছের 7 েকািট 96 লাখ ডলার েথেক তা েবেড় 
3128-29 aথ র্বছের 61 েকািট 71 লাখ ডলার দাঁড়ায়।  
 
ei সবিকছু eক সূে  িমিলেয়, দৃ ত যু রা  o চীেনর মে  eকিট বািণজয্ যু  বাংলােদেশর সামেন স াবনার দুয়ার খুেল িদেয়েছ। 
তেব ei সুিবধা বাংলােদশ ঘের তুলেত পারেব িকনা তা িনভ র্র করেব কতগুেলা ফয্া েরর oপর। eগুেলা হেলা- বাংলােদশ 
aবনিতশীল aবকাঠােমা িনেয় লড়াi। eখােন রেয়েছ আiেনর শাসেনর দুব র্ল aব া eবং দুব র্ল বািণিজয্ক পিরেবশ। চীেনর কাছ 
েথেক aিতমা ায় o েবপেরায়াভােব ঋণ েনয়ার কারেণ বাংলােদশ সরকারেক সতকর্ কেরেছন aেনক পয র্েব ক। তারা আশ া 
কেরেছন, eেত a  েদশগুেলার মেতা বাংলােদশo দীঘ র্ েময়ােদ ঋেণর ফাঁেদ আটকা পড়েত পাের।  
 
তাi eমন aব ার ে ি েত আস  নতুন সুিবধােক লুেফ িনেত aনুকূল নীিত িবষেয় বাংলােদেশর কাজ করা aতয্  জরুির eবং তার 
ম  িদেয় aিধক িবেদিশ িবিনেয়ােগর পিরেবশ িদেত হেব। eে ে  eিড়েয় চলেত হেব aিন াকৃত ঝুিঁক o পিরণিত। 
 
(েলখক: i -oেয়  েস ােরর aয্ািফিলেয়ট লার eবং যু রাে র হাoয়াiেয় ািসিফক েফারাম iয়াং িলডারস ে া ােমর eকজন 
েফেলা। তার e েলখািট কািশত হেয়েছ aনলাiন  িডে া াট াগািজেন)  
 


