
রাশিয়া - ইউক্রেন যুক্রের প্রভাক্রে আমাক্রের অর্ থনীশি 

জাশিে মুরাে 

োাংলাক্রেি থর্ক্রে রাশিয়ার দুরত্ব প্রায় ৪ িাজার ৩ িি শেক্রলাশমটার এোং ইউক্রেক্রনর দুরত্ব প্রায় ৬ িাজার শেক্রলাশমটার। 

রাশিয়ার থপ্রশিক্রেন্ট ভ্লাশেশমর পুশিক্রনর েীর্ থশেক্রনর পশরেল্পনার অাংি শিক্রিক্রে গি ২৪ থেব্রুয়াশর পূে থ ইউক্রেক্রনর দুটি অঞ্চল লুিযানস্ক 

ও োনইয়াস্কক্রে স্বাধীন রাষ্ট্রশিক্রিক্রে থর্াষণা থেন এোং এেই শেন থভাক্রর থিখাক্রন স্িল,আোি এোং জলপক্রর্ িামশরে অশভযান 

শুরু েক্ররন। রাশিয়া যুক্রের থেৌিল শিক্রিক্রে শুরুক্রিই  ইউক্রেক্রনর েক্র া েক্র া িমুদ্র েন্দরগুক্রলা ব্লে েক্রর থেক্রল। েক্রল যুক্রের োরক্রণ  

ইউক্রেক্রনর েন্দরগুক্রলার েম থেশি িিেরা ৮০ িিাাংি অেরুে িক্রয় আক্রে। ইউক্রেন থর্ক্রে  আমোশন রপ্তাশন োশণজয োয থেম 

পশরচালনা  প্রায় েন্ধ িক্রয় থগক্রে। যুক্রে ইউক্রেন োশিনীও িাক্রের প্রশিক্ররাধ গক্র  থিাক্রল।ইউক্রেনক্রে িািাক্রের িাি ো ায় 

আক্রমশরোিি িাক্রের ইউক্ররাপীয় শমত্ররা। প্রর্ক্রমই আক্রমশরো ও িার ইউক্ররাপীয় শমত্ররা িাক্রের থেক্রি র্াো রাশিয়ার িম্পে জব্দ 

েক্রর। এর পািাপাশি রাশিয়ার শেরুক্রে নানারেম শনক্রিধাজ্ঞা আক্ররাপ েক্রর। ইউক্ররাপীয় ইউশনয়ন, বৃক্রটন, জাপান, োনাো এোং 

আক্রমশরোিি আরও েক্রয়েটি থেি রাশিয়াক্রে অর্ থননশিে অেক্ররাধ েরার লক্রযয িেক্রচক্রয় েক্র ার ব্যেস্িা গ্রিণ েক্রর। িারা 

িম্বশলিভাক্রে  রাশিয়ার প্রর্ম থেশণর েক্রয়েটি ব্যাাংক্রের উপর সুইেট ব্যেিাক্রর শনক্রষধাজ্ঞা থেয়। এখাক্রন উক্রেখ্য রাশিয়া প্রশিশেন 

েম থেশি ৪ লাখ থলনক্রেন িম্পন্ন েক্রর এই সুইেক্রটর মাধ্যক্রম। এই সুইেট ো Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication িক্রে ২ িটির ও থেশি থেক্রি ব্যেহৃশরি এেটি আন্তজথাশিে 

থপক্রমন্ট ম্যাক্রিশজাং শিক্রেম, যা থোক্রনা আন্তজথাশিে থলনক্রেক্রনর িথ্য ঐ অক্রর্ থর থপ্ররে ও প্রাপেক্রে ম্যাক্রিক্রজর মাধ্যক্রম 

স্বয়াংশেয়ভাক্রে দ্রুিিার িাক্রর্ জাশনক্রয় থেয়। েক্রল োয থি রাশিয়ার আন্তজথাশিে োশণজয হুমশের মুক্রখ পক্র । রুি ব্যেিায়ীরাও 

পক্র ক্রে শনক্রষধাজ্ঞার আওিায়। 

আক্রমশরো এ যুক্রে ইউক্রেনক্রে আশর্ থে িািাক্রের পািাপাশি অস্ত্র শেক্রয় িািাে েরক্রে। শেন্তু এ অস্ত্র ব্যেিাক্রর িিথ থেওয়া 

িক্রয়ক্রে। িিথ িক্রলা আক্রমশরোন শমিাইল শেক্রয় শেয়ন্ড েে থার রাশিয়াক্রি আেমণ েরা যাক্রে না। েক্রল রুি- ইউক্রেন যুেটা ইউক্রেক্রনর 

িীমানাক্রি িীমােে র্ােক্রে, রাশিয়ার ভূখক্রে যুে িক্রে না। অেো াক্রমািি অন্যান্য িেল যয়যশি ইউক্রেক্রন িক্রে। রাশিয়ার 

যশির পশরমাণ খুে থেশি না। অেস্থা দৃশিক্রি মক্রন িক্রে আক্রমশরো ও িার ইউক্ররাপীয় শমত্ররা চাক্রে যুেটা ইউক্রেক্রনর িীমানায় 

িীমােে রাখক্রি। যুে েক্রন্ধ জাশিিাংর্ শেছু পেক্রযপ গ্রিণ েরক্রলও মক্রনরাখা েরোর জাশিিাংর্ অদ্যেশধ থোক্রনা যুে েন্ধ েরক্রি 

পাক্ররশন। এ যুক্রে িেক্রচক্রয় ঝুঁশেক্রি রক্রয়ক্রে ইউক্ররাক্রপর থেিগুক্রলা। ইউক্ররাপীয় ইউশনয়ক্রনর থেশির ভাগ থেি জ্বালাশনর জন্য রাশিয়ার 

উপর শনভ থরিীল।িাধারণি অক্রটাের থর্ক্রে ইউক্ররাক্রপ িীি শুরু িয়। শেেল্প জ্বালাশনর ব্যেস্িা না িক্রল শেপয থক্রয়র মুক্রখ প ক্রি িক্রে 

ইউক্ররাপীয় থেিগুক্রলাক্রে। ইশিমক্রধ্য শেক্রে খাদ্য শনরাপত্তা হুমশে মুক্রখ পক্র ক্রে। শেক্রে   খাদ্য পক্রের োম থেক্র  শিন েিক্রের মক্রধ্য 

িক্রে থাচ্চ পয থাক্রয় থপৌুঁক্রেক্রে। শেে খাদ্য েম থসূশচ ( েশব্লউ এেশপ) িাংস্থার গি জুক্রনর িথ্য থমািাক্রেে রাশিয়া - ইউক্রেন যুক্রের োরক্রণ 

আশিো মিাক্রেক্রির প্রায় দুই থোটি মানুক্রষর খাদ্যাভাে থেখা শেক্রয়ক্রে। জরুশর শভশত্তক্রি এ মিাক্রেক্রির থেি েক্রয়েটি থেক্রি খাদ্য 

িরেরাি েরা না থগক্রল ঐ িে থেক্রি দুশভ থয থেখা থেক্রে। শেক্রিষ েক্রর থেশনয়া ও ইশর্ওশপয়ায় জরুশর শভশত্তক্রি খাদ্য িিায়িা 

থপৌুঁোক্রি ব্যার্ থ িক্রল লাখ লাখ মানুষক্রে অনািাক্রর র্ােক্রি িক্রে। িাক্রের জীেন হুমশের মুক্রখ প ক্রে। এিে অঞ্চক্রল েক্ররানা অশিমাশর 

ও জলোয়ু পশরেিথক্রনর োরক্রণ খাদ্যাভাে শুরু িয়। 

শজশেশপর আোর শেক্রেচনা েরক্রল রাশিয়া শেক্রের ১১ িম বৃিত্তম থেি। শেক্রের এে- তৃিীয়াাংি গম ও তুলা িরেরাি 

েক্রর রাশিয়া। আর থিল উৎপােক্রনর থযক্রত্র শেক্রের এে- েিমাাংি থিল উৎপােন েক্রর রাশিয়া। শেক্রের তৃিীয় বৃিত্তম জ্বালাশন 

থিল এোং শিিীয় বৃিত্তম প্রাকৃশিে গ্যাি উৎপােনোরী থেি রাশিয়া। এো াও রাশিয়া সূয থমুখী থিল ও ভুট্টা শেক্রের শেশভন্ন থেক্রি 

রপ্তাশন েক্রর র্াক্রে। 

আমাক্রের  স্বাধীনিা যুক্রে িৎোলীন থিাশভক্রয়ি ইউশনয়ন নানাভাক্রে আমাক্রের প্রোিী োাংলাক্রেি িরোরক্রে িািাে 

িিায়িা েক্ররশেক্রলা। এো াও থেি স্বাধীক্রনর পর োাংলাক্রেক্রির অেো াক্রমা উন্নয়নিি শেশভন্ন থযক্রত্র নানাভাক্রে িিায়িা েক্ররক্রে। 

িাই রাশিয়ার িাক্রর্ আমাক্রের  র্শনষ্ঠ িম্পেথ েীর্ থশেক্রনর। োাংলাক্রেক্রির ইশিিাক্রি িেক্রচক্রয় েেক্র া প্রেল্প িক্রলা রূপপুর পারমাণশেে 

শেদুৎ থেন্দ্র। আরও এেটা েক্র া প্রেল্প িক্রলা েঙ্গেন্ধু স্যাক্রটলাইট -২। এ-িে প্রেল্প রাশিয়ার িিক্রযাশগিায় োস্তোশয়ি িক্রে। 

রাশিয়া থর্ক্রে োাংলাক্রেি িামশরে িরঞ্জামিি শেশভন্ন রেম যন্ত্রপাশি, ও িার েয় েক্রর। এো াও োাংলাক্রেি ইউক্রেন ও রাশিয়া 

থর্ক্রে গম, ভুট্টা  ও থিল েীজ শেক্রন র্াক্রে। োাংলাক্রেক্রির গক্রমর চাশিোর এে- তৃিীয়াাংি এোং ভুট্টার এে- পঞ্চমাাংি আক্রি 

ইউক্রেন ও রাশিয়া থর্ক্রে। শেক্রের শিাংিভাগ িার রপ্তাশন েক্রর রাশিয়া ও থেলারুি। রাশিয়ার উপর রপ্তাশন শনক্রষধাজ্ঞার োরক্রণ িার 

িাংগ্রক্রি িমস্যা িক্রে। েক্রল এ েের কৃশষ পে উৎপােক্রন িমস্যা না িক্রলও আগামীক্রি কৃষেক্রে িময়মক্রিা িার িরেরাক্রি চযাক্রলঞ্জ 

থমাোশেলা েরক্রি িক্রে। েিথমান িরোর িাই ইশিমক্রধ্যই শেছু শেছু িিেথিামূলে ব্যেস্থা গ্রিণ েরক্রি   োধ্য িক্রয়ক্রে। 



বেশেে পরািশি শিক্রিক্রে রাশিয়ার উপর আক্রমশরো ও িার ইউক্ররাপীয় শমত্রক্রের  শেশভন্ন রেক্রমর শনক্রষধাজ্ঞার প্রভাে 

শেক্রের শেশভন্ন থেক্রির উপর শেশভন্ন মাত্রায় নানাভাক্রে প ক্রে,এটাই োস্তেিা। যশেও রাশিয়া ও ইউক্রেক্রনর িাক্রর্ োাংলাক্রেক্রির 

োশণক্রজযর পশরমাণ খুে থেশি না িবু্ও  িাজার িাজার মাইল দূক্ররর দুই প্রশিক্রেশি থেক্রির মক্রধ্য শেদ্যমান অিম যুক্রের প্রভাে 

োাংলাক্রেিিি শেক্রের িেল থেক্রির উপর প্রিযয ো পক্ররাযভাক্রে প ক্রে।শিপাশযে োশণক্রজয োাংলাক্রেি রাশিয়ার থর্ক্রে অক্রনে 

এশগক্রয় আক্রে। রাশিয়া থর্ক্রে থয পশরমাণ গম, িার শেল ো এলুশমশনয়াম োাংলাক্রেি আমোশন েক্রর িার থর্ক্রে থেশি বিশর থপািাে 

রাশিয়ায় রপ্তাশন েরা িয়। ২০২০-২১ অর্ থ েেক্রর োাংলাক্রেি ৬৬ থোটি ৫৩ লাখ মাশেথন েলাক্ররর পে রপ্তাশন েক্ররক্রে, যার মক্রধ্য 

বিশর থপািাক্রের পশরমাণ থেশি। আর আমোশন েরা িক্রয়ক্রে ৪৬ থোটি ৬৭ লাখ মাশেথন েলাক্ররর পে, যার থেশির ভাগ খাদ্য পে। 

োাংলাক্রেক্রির গক্রমর চাশিোর এে-তৃিীয়াাংি আক্রি রাশিয়া ও ইউক্রেন থর্ক্রে। ইউক্রেন থর্ক্রে োাংলাক্রেি গম আমোশন েক্রর এোং 

রপ্তাশন েক্রর বিশর থপািাে। এর পশরমাণ খুে থেশি না। িক্রে এ যুে শুরু িওয়ার আক্রগ এ দুই থেক্রি োাংলাক্রেক্রির বেক্রেশিে 

োশণক্রজযর পশরমাণ  শেন শেন বৃশে পাশেক্রলা। 

থোশভে-১৯ অশিমাশর থমাোশেলা ২০২০ িাল থর্ক্রে শেে অর্ থনীশি শেল টালমাটাল। থেক্রি থেক্রি লে োউক্রনর োরক্রণ 

িেশেছুই শেল েন্ধ। িাংেমন যখন শনয়ন্ত্রক্রণ এক্রলা িেশেছু যখন স্বাভাশেে িক্রি শুরু েরক্রলা মানুষ যখন শেছুটা স্বশস্তর শনোি 

থেলক্রে িখনই অপ্রিযাশিিভাক্রে শুরু িক্রলা রাশিয়া ইউক্রেন যুে। 

োাংলাক্রেি শেে থর্ক্রে শেশেন্ন নয়। ইউক্রেন - রাশিয়া যুক্রের োরক্রণ োাংলাক্রেক্রির অর্ থনীশি ঝুঁশের মুক্রখ পক্র ক্রে। 

োাংলাক্রেি থর্ক্রে রাশিয়া েেক্রর ৬৫০ শমশলয়ন েলাক্রররও থেশি বিশর থপািাে আমোশন েক্রর। রাশিয়ার থেি েক্রয়েটি ব্যাাংেক্রে 

বেশেে আন্তব্যাাংে থলনক্রেন  িাংোন্ত সুইেট শিক্রেক্রম শনশষে েরায় োাংলাক্রেক্রির বিশর থপািাে রপ্তাশন হুমশের মুক্রখ পক্র ক্রে। 

থয িে বিশর থপািাক্রের অে থার  শিপক্রমন্ট িক্রয়ক্রে িার থপক্রমন্ট পাওয়াও অশনশ্চয়িার মক্রধ্য পক্র ক্রে। যুক্রের োরক্রণ শেেজুক্র   

থিল,গ্যািিি খাদ্যপক্রের িরেরাক্রি িাংেট সৃশি িক্রয়ক্রে। যার প্রভাে ইশিমক্রধ্য োাংলাক্রেিিি শেক্রের িেল থেক্রি পক্র ক্রে। 

অর্ থননশিে মন্দািি মুদ্রাস্ফীশি বৃশে পাক্রে। জ্বালাশন থিক্রলর োম বৃশের েক্রল পশরেিন খরচ বৃশে পাক্রে। উৎপােন খরচ থেক্র  

যাক্রে েক্রল জীনিপক্রত্রর োম ো ক্রে। শেক্রের প্রায় িেল থেক্রির বেক্রেশিে মুদ্রার শরজাভ থ েক্রম যাক্রে। েলাক্ররর তুলনায় শেক্রের 

প্রায় িেল থেক্রির মুদ্রার মান পক্র  যাক্রে। েশযণ এশিয়ার অন্যান্য থেক্রির তুলনায় এখক্রনা োাংলাক্রেক্রির অেস্থান অক্রনে ভাক্রলা। 

োাংলাক্রেক্রির মুদ্রাস্ফীশি েিথমাক্রন ৭ িিাাংক্রির শেছু থেশি। আমাক্রের পােেিী থেিগুক্রলার মক্রধ্য ভারক্রির ৭.০১ , পাশেস্তাক্রনর ৩৮ 

, থনপাক্রলর ৭.২৮ িিাাংি  মুদ্রাস্ফীশি িক্রয়ক্রে। এো াও মাশেথন যুিরাক্রষ্ট্র ৯.১, ইরাক্রন ৩৯.৩, জাম থানীক্রি ৭.৯, োনাোয় ৬.৮,তুরক্রস্ক 

৭৩.৫ এোং থভক্রনজুক্রয়লায় ২২২ িিাাংি মুদ্রাস্ফীশি িক্রয়ক্রে। মাশেথন অর্ থনীশিক্রি এখন ভাটার টান থেখা যাক্রে। শেে মন্দার মক্রধ্যও 

অন্য অক্রনে থেক্রির তুলনায় োাংলাক্রেক্রির অেস্থা অক্রনে ভাক্রলা। 

িক্রে আমাক্রের অেশ্যই িিেথ র্ােক্রি িক্রে। েলাক্ররর তুলনায় ইশিমক্রধ্য টাোর মান েক্রম থগক্রে। আমাক্রের বেক্রেশিে 

মুদ্রার শরজাভ থও ৪০ শেশলয়ক্রনর শনক্রচ থনক্রম থগক্রে। িক্রে আিার ের্া িক্রলা আমাক্রের েক্ররন থরশমট্যান্স উক্রেখক্রযাগ্য পশরমাক্রণ 

থেক্র ক্রে। বিশর থপািাে রপ্তাশন থেক্র ক্রে। োাংলাক্রেি  আপািদৃশিক্রি ঝুঁশে মুি মক্রন িক্রলও িরোর ইশিমক্রধ্য থেিোিীক্রে রাশিয়া- 

ইউক্রেন যুক্রের প্রভাক্রে আমাক্রের থেক্রির িম্ভব্য যশি িম্পক্রেথ জনগণক্রে িক্রচিন েরক্রি নানামুখী পেক্রযক্রপ গ্রিণ েক্ররক্রে। 

জনগক্রণর েরণীয় িম্পক্রেথ শেস্তাশরি উক্রেখ েক্রর িাক্রের িিায়িা চাওয়া িক্রয়ক্রে। িরোর ইশিমক্রধ্য শেলািপে আমোশন 

শনরুৎিাশিি েরা , শেক্রেি ভ্রমন েমাক্রনা,িযমিা র্াো স্বক্রেও শেদুযৎ উৎপােন েম েক্রর জ্বালাশন িােয় েরা, গাশ র ব্যেিার 

িীশমি রাখািি নানাশেধ পেক্রযপ গ্রিণ েক্ররক্রে। বেক্রেশিে মুদ্রার েয় শেেয় মশনটশরাং েরা িক্রে। প্রোিীক্রের থরশমট্যান্স িিক্রজ 

ব্যাাংশে চযাক্রনক্রল থেক্রি আনার সুক্রযাগ সৃশি েরা িক্রয়ক্রে। বেক্রেশিে মুদ্রা পাচার েক্রন্ধ েক্র ার পেক্রযপ গ্রিণ েরা িক্রয়ক্রে। িরোক্ররর  

এিে িমক্রয়াপক্রযাগী পেক্রযক্রপর োরক্রণ ইশিমক্রধ্য মুদ্রাস্ফীশি শনয়ন্ত্রক্রণ আিক্রি শুরু েক্ররক্রে। 

েক্ররানা অশিমাশর অিযন্ত েযিার িাক্রর্ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থিখ িাশিনার থনতৃক্রত্ব থমাোশেলা েরক্রি িযম িক্রয়ক্রে 

থেিোিী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থনতৃক্রত্ব থেিোিীক্রে িাক্রর্ শনক্রয়  অনাশিি ও অপ্রিযাশিি ইউক্রেন - রাশিয়া যুক্রের োরক্রণ সৃি 

অর্ থননশিে  িমস্যার থমাোশেলা েক্রর  ক্ষুধা োশরদ্রয মুি থিানার োাংলাক্রেি শনম থাণ েরা িম্ভে িক্রে ইনিাআোি। 
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