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চীন-মার্কিন বার্িজ্যযুদ্ধের সুফল পাদ্ধে বাাংলাদ্ধেশ 

চীদ্ধনর র্বর্নদ্ধ াগ আনার পরামশ ি র্বদ্ধশষজ্ঞদ্ধের 

 

র্বদ্ধের দুই অর্ িননর্িক পরাশর্ি চীন ও মার্কিন যুিরাদ্ধের মদ্ধে চলমান বার্িজ্যযুদ্ধে লাভক্ষর্ির র্িসাব মমলাদ্ধে র্বর্ভন্ন মেশ। িদ্ধব 

প্রার্র্মক পর্ িাদ্ধ  সুর্বধা পাও া প্রধান চারটি মেদ্ধশর িার্লকা  রদ্ধ দ্ধে বাাংলাদ্ধেশ। চীদ্ধনর পদ্ধের ওপর শুল্ক বার্িদ্ধ  মেও া  

যুিরাদ্ধের আমোর্নকারকরা করচ কমাদ্ধি এর্শ ার অন্য মেশগুদ্ধলার র্েদ্ধক ঝুঁকদ্ধে। 

চলর্ি বেদ্ধরর জ্ানু ার্র মর্দ্ধক মম পর্ িন্ত প্রর্ম পাঁচ মাদ্ধসর র্িসাদ্ধব মেকা মগদ্ধে, চীন মর্দ্ধক যুিরাদ্ধের আমোর্ন ১২ শিাাংশ কদ্ধম 

মগদ্ধে। এই সমদ্ধ  আমোর্ন মবদ্ধিদ্ধে র্ভদ্ধ িনাম, িাইও ান, বাাংলাদ্ধেশ ও ের্ক্ষি মকার্র া মর্দ্ধক। মার্কিন গিমােম র্সএনএন এক 

প্রর্িদ্ধবেদ্ধন জ্ার্নদ্ধ দ্ধে, আদ্ধলাচয সমদ্ধ  র্ভদ্ধ িনাম মর্দ্ধক যুিরাদ্ধের আমোর্ন প্রবৃর্ে সবদ্ধচদ্ধ  মবর্শ, ৩৬ শিাাংশ। িাইও ান মর্দ্ধক 

মবদ্ধিদ্ধে ২৩ শিাাংশ, বাাংলাদ্ধেশ মর্দ্ধক ১৪ শিাাংশ ও ের্ক্ষি মকার্র া মর্দ্ধক ১২ শিাাংশ। উত্পােন করচ মবদ্ধি র্াও া ও বাির্ি 

শুদ্ধল্কর িাি মর্দ্ধক রক্ষা মপদ্ধি চীন মর্দ্ধক র্শল্প-কারকানাও একন এর্শ ার অন্য মেশগুদ্ধলাদ্ধি সরদ্ধে। সম্প্রর্ি চীদ্ধনর র্বর্নদ্ধ াগকারীরা 

বাাংলাদ্ধেদ্ধশ মেক্সোইল ও গাদ্ধম িন্টসি আদ্ধরা র্কছু কাদ্ধি র্বর্নদ্ধ াদ্ধগর সম্ভাব্যিা র্াচাই করদ্ধে বদ্ধলও সাংর্িষ্টরা জ্ার্নদ্ধ দ্ধেন। 

যুিরাে আমোর্ন শুল্ক বািাদ্ধনা  চীদ্ধনর উত্পার্েি মবসবল কযাপ, ব্যাগ, মমােরসাইদ্ধকদ্ধলর মদ্ধিা পে মার্কিন মেিাদ্ধের জ্ন্য 

ব্য বহুল িদ্ধ দ্ধে। এগুদ্ধলা োিাও র্বর্ভন্ন র্ন্ত্রপার্ি ও ইদ্ধলকট্রর্নক পে, মর্মন—ও ার্শাং মমর্শন, র্িশ ও াশার, মি ার ড্রা ার, 

ও াোর র্ফল্টার ইিযার্ের োমও মবদ্ধিদ্ধে। এোিা চীদ্ধনর উদ্ধেকদ্ধর্াগ্য বদ্ধিা রপ্তার্ন পে গাদ্ধম িন্ট পদ্ধের ওপরও ট্রা্প  প্রশাসন বাির্ি 

শুল্ক আদ্ধরাদ্ধপর ম াষিা র্েদ্ধ  মরদ্ধকদ্ধে। এটি আগামী মসদ্ধেম্বর মর্দ্ধক কার্ িকর িও ার কর্া। গি বের চীদ্ধনর সদ্ধে বার্িজ্য ি , এমন 

২০০ র্বর্ল ন িলাদ্ধরর পদ্ধের আমোর্ন শুল্ক ১০ শিাাংশ মর্দ্ধক বার্িদ্ধ  ২৫ শিাাংশ কদ্ধরর্েল যুিরাে। আদ্ধরা র্বশাল পর্রমাি চীনা 

পদ্ধের ওপর  শুল্ক বািাদ্ধনার    হুমর্ক র্েদ্ধ  মরদ্ধকদ্ধে যুিরাে। এর প্রভাদ্ধব যুিরাদ্ধের মেিারা অন্য মেশগুদ্ধলা মর্দ্ধক আমোর্নদ্ধি 

ঝুঁকদ্ধেন। একইভাদ্ধব যুিরাে মর্দ্ধক আমোর্ন িও া মবশর্কছু পদ্ধের ওপরও চীন শুল্ক বার্িদ্ধ দ্ধে। অবশ্য সম্প্রর্ি মার্কিন মপ্রর্সদ্ধিন্ট 

মিানাল্ড ট্রা্প  জ্াপাদ্ধন অনুর্িি র্জ্-মোদ্ধ র্ন্ট সদ্ধেলদ্ধন চীদ্ধনর ওপর নতুন ট্যার্রফ স্থর্গি রাকার আোস র্েদ্ধ দ্ধেন। 
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যুিরাদ্ধের শুল্ক বািাদ্ধনার ম াষিার পর মম মাদ্ধস আদ্ধমর্রকান মচম্বার অব কমাদ্ধস ির এক জ্র্রদ্ধপ মেকা র্া , যুিরাদ্ধের ৪০ শিাাংশ 

প্রর্িিান চীন মর্দ্ধক িাদ্ধের কারকানা স্থানান্তর কর্া র্বদ্ধবচনা করদ্ধে। ইর্িমদ্ধে র্ারা চীন মেদ্ধিদ্ধে, িাদ্ধের এক-চতুর্ িাাংশ ের্ক্ষি পূব ি 

এর্শ ার মেশগুদ্ধলাদ্ধি র্গদ্ধ দ্ধে। মাত্র ৬ শিাাংশ মকা্প ার্ন যুিরাদ্ধে কারকানা সর্রদ্ধ  র্নদ্ধ  মগদ্ধে। 

অর্ িনীর্ির্বেরা বলদ্ধেন, অদ্ধপক্ষাকৃি কম মজুর্রর সুর্বধা র্াকা সদ্ধেও অন্যান্য মক্ষদ্ধত্র সক্ষমিার  াের্ির কারদ্ধি চীন মর্দ্ধক স্থানান্তর 

িও া ে াদ্ধেশ র্কাংবা র্বর্নদ্ধ াগ কার্িি িাদ্ধর ধরদ্ধি পারদ্ধে না বাাংলাদ্ধেশ। গদ্ধবষিা-প্রর্িিান মসন্টার ফর পর্লর্স িা ালদ্ধগর 

(র্সর্পর্ি) গদ্ধবষিা পর্রচালক ি. কন্দকার মগালাম মমা াদ্ধেম ইদ্ধেফাকদ্ধক বদ্ধলন, র্ভদ্ধ িনাম মকবল তির্র মপাশাকর্নভ ির ন । 

প্রযুর্িসি উচ্চমূদ্ধের বহুমুকী পে রদ্ধ দ্ধে িাদ্ধের। ফদ্ধল চীন মর্দ্ধক সদ্ধর আসা অি িার খুব সিদ্ধজ্ িারা ধরদ্ধি পাদ্ধর। র্কন্তু মকবল 

গাদ্ধম িন্ট-র্নভ ির িও া  আমরা মসই সম্ভাবনার খুব সামান্যই কাদ্ধজ্ লাগাদ্ধি পারর্ে। অন্যর্েদ্ধক গাদ্ধম িদ্ধন্টও আমাদ্ধের উচ্চমূদ্ধের পে 

কম। েী ি মম াদ্ধে আদ্ধরা শুল্ক আদ্ধরাদ্ধপর শঙ্কা র্কাংবা অর্নশ্চ িা  চীন মর্দ্ধক র্বর্নদ্ধ াগও সরদ্ধে। চীদ্ধনর র্বর্নদ্ধ াগ আনদ্ধি পারদ্ধল 

বাাংলাদ্ধেশ েী ি মম াদ্ধে লাভবান িদ্ধব। র্কন্তু অবকাঠাদ্ধমাসি র্বর্নদ্ধ াগ প্রস্তুর্িদ্ধি আমরা র্ভদ্ধ িনাদ্ধমর চাইদ্ধি অদ্ধনক র্পর্েদ্ধ । এই 

চযাদ্ধলঞ্জ র্ি দ্রুি মমাকার্বলা করা র্াদ্ধব, িি দ্রুি র্বর্নদ্ধ াগ আনার মক্ষদ্ধত্র িা সিা ক িদ্ধব। 

তির্র মপাশাকর্শল্প মার্লকদ্ধের সাংগঠন র্বর্জ্এমইএ সভাপর্ি ি. রুবানা িক ইদ্ধেফাকদ্ধক বদ্ধলন, বাাংলাদ্ধেশ মর্দ্ধক যুিরাদ্ধে 

মপাশাদ্ধকর ে াদ্ধেশ বািদ্ধলও োম কমদ্ধে। এোিা বাাংলাদ্ধেদ্ধশ র্বর্নদ্ধ াদ্ধগর র্বষদ্ধ  চীদ্ধনর আগ্রি মবদ্ধিদ্ধে। িারা গাদ্ধম িন্টসি অন্যান্য 

কাদ্ধি র্বর্নদ্ধ াদ্ধগর সম্ভাব্যিা র্াচাই করদ্ধে। 

একক মেশ র্িদ্ধসদ্ধব যুিরাে বাাংলাদ্ধেদ্ধশর প্রধান রপ্তার্ন গন্তব্য। আর বাাংলাদ্ধেদ্ধশর প্রধান রপ্তার্ন পে তির্র মপাশাক। ইউএস অর্ফস 

অব মেক্সোইল অযান্ড অযাপাদ্ধরল (ওদ্ধেক্সা)-এর র্িসাব অনুর্া ী, চলর্ি বেদ্ধরর প্রর্ম র্িন মাদ্ধস যুিরাদ্ধে বাাংলাদ্ধেদ্ধশর মপাশাক 

রপ্তার্ন প্রবৃর্ে সবদ্ধচদ্ধ  মবর্শ। আদ্ধলাচয সমদ্ধ  মেশটিদ্ধি বাাংলাদ্ধেদ্ধশর মপাশাক রপ্তার্ন মবদ্ধিদ্ধে ১৬ েশর্মক ১২ শিাাংশ। একই সমদ্ধ  

চীন মর্দ্ধক মপাশাক আমোর্ন না মবদ্ধি কদ্ধমদ্ধে শূন্য েশর্মক ৭০ শিাাংশ। বাাংলাদ্ধেশ োিাও র্ভদ্ধ িনাম মর্দ্ধক মবদ্ধিদ্ধে ১৩ েশর্মক 

৫৫ শিাাংশ, ভারি মর্দ্ধক ১২ শিাাংশ, পার্কস্তান মর্দ্ধক ১১ েশর্মক ৫৪ শিাাংশ। 

  

  

 


