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আঞ্চলক লবসৃ্তত অর্থনৈলতক অংলীদালরত্ব  (RCEP) 

RCEP চ্ছে Regional Comprehensive Economic Partnership এর ংলিপ্তরূপ। লরলিৈা 

কলিচ্ছৈলভ ইচ্ছকাৈলমক পার্থৈারললপ (RCEP) অযাচ্ছালচ্ছ়েলৈ অফ াউর্-ইষ্ট এলল়োৈ নৈলৈ 

(ASEAN) এর দললর্ নদল (ব্রুৈাই, কচ্ছবালি়ো, ইচ্ছদাচ্ছৈলল়ো, া, মাচ্ছ়েলল়ো, মা়োৈমার, 

লফলপাইৈ, লঙ্গাপুর, র্াইযান্ড, লভচ্ছ়েতৈাম) এবং এর পাাঁচলর্ FTA অংলীদার (অচ্ছেল়ো, চীৈ, 

িাপাৈ, লৈউলিযান্ড এবং নকালর়ো প্রিাতন্ত্র) এর মচ্ছযয একলর্ মুক্ত বালিিয চুলক্ত (FTA)। 

2011 াচ্ছ ASEAN নগাষ্ঠীর 19তম ববঠক অৈুলষ্ঠত ়োর ম়ে RCEP চাু করা চ্ছ়েলি, লকন্তু 

2012 াচ্ছ RCEP ম্পলকথত আচ্ছাচৈা দ্রুত গলতচ্ছত শুরু চ্ছ়েলি যখৈ কচ্ছবালি়ো়ে ASEAN 

নদলগুলর 21 তম ববঠক অৈুলষ্ঠত চ্ছ়েলি। RCEP 2022 াচ্ছর 1া িাৈু়োরী নর্চ্ছক কাযথকর চ্ছব, 

যা বালিচ্ছিযর পলরমাচ্ছির লদক নর্চ্ছক লবচ্ছের বৃত্তম মুক্ত বালিিয অঞ্চ গঠৈচ্ছক লচলিত করচ্ছব। 

RCEP লক? 

RCEP বা আঞ্চলক মলিত অর্থনৈলতক অংলীদালরত্ব, ASEAN (দলিি-পূবথ এলী়ে নদলগুলর লমলত) 

নদলগুলর পালাপালল ি়েলর্ অৈযাৈয নদচ্ছলর অর্থনৈলতক ঐকমতয। ব দচ্ছযর মর্থৈ লৈচ্ছ়ে এই 

অঞ্চচ্ছ অর্থনৈলতক চ্ছযালগতা বৃলির চ্ছিয এই চুলক্ত স্বািলরত চ্ছ়েচ্ছি। প্রলতকূ পলরলিলতর কারচ্ছি 

পদতযাগ করার আগ পযথন্ত 2019 া পযথন্ত ভারত RCEP-র দয লি। 
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RCEP তার দয নদলগুলচ্ছক অর্থনৈলতক লি়োকাপ, বালিিয পলরচ্ছবা, প্রযুলক্তগত চ্ছযালগতা, 

লবচ্ছরায লৈষ্পলত্ত এবং অৈযাৈয ম্পলকথত লব়েগুলচ্ছত আঞ্চলক চ্ছযালগতা উন্নত করার িৈয মুক্ত 

বালিিয চুলক্তচ্ছত প্রচ্ছবচ্ছলর অৈুমলত নদ়ে। 

RCEP -র িয  শুরৃ হ্রা করা, পলরচ্ছবাগুলচ্ছত বালিিয উনু্মক্ত করা এবং উদী়েমাৈ 

অর্থৈীলতগুলচ্ছক বালক লবচ্ছের াচ্ছর্ তা লমলচ্ছ়ে চচ্ছত া়েতা করার িৈয লবলৈচ্ছ়োগচ্ছক উত্ালত 

করা। এলর্ বুলিবৃলত্তক ম্পলত্তচ্ছক স্পলথ কচ্ছর, তচ্ছব পলরচ্ছবলগত ুরিা এবং শ্রম অলযকারচ্ছক কভার 

করচ্ছব ৈা। 

RCEP নদলমূ 

RCEP-র দয নদলগুলচ্ছক 10 লর্ ASEAN নদল লাচ্ছব লচলিত করা নযচ্ছত পাচ্ছর, যা : 

● ব্রুচ্ছৈই 

● া 

● মাচ্ছ়েলল়ো 

● কচ্ছবালি়ো 

● ইচ্ছদাচ্ছৈলল়ো 

● লম়োৈমার 

● লফলপাইৈ 

● র্াইযান্ড 

● লঙ্গাপুর 
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● লভচ্ছ়েতৈাম 

এর মচ্ছযয আল়োৈ বযতীত আর 5 লর্ নদল রচ্ছ়েচ্ছি, যর্া: 

● চীৈ 

● দলিি নকালর়ো 

● িাপাৈ 

● অচ্ছেল়ো 

● লৈউলিযান্ড 

ভারচ্ছতর িৈয RCEP-র ুলবযা 

ভারত RCEP-র দয লি, লবলভন্ন ুলবযার ভাগীদার লি, নযমৈ- 

● RCEP -র াচ্ছর্ ভারচ্ছতর দীঘথলদচ্ছৈর দৃলষ্টভলঙ্গ লি নয মস্ত দয নদলগুলর বািাচ্ছর 

অযাচ্ছেচ্ছর কর্া লবচ্ছবচৈা করা চ্ছ়েলি কারি ভারত তার নমক ইৈ ইলন্ড়ো উচ্ছদযাচ্ছগ 

বযাপকভাচ্ছব মচ্ছৈালৈচ্ছবল কচ্ছরচ্ছি। নযচ্ছতু লবচ্ছের িৈংখযার একলর্ বড় অংল দলিি পূবথ 

এলল়ো়ে বা কচ্ছর, তাই RCEP ভারতী়ে পিযগুলর িৈয একলর্ লবলা বািার রবরা 

করার ম্ভাবৈা রচ্ছ়েচ্ছি। 

● RCEP দলিি-পূবথ এলী়ে নদলগুলর াচ্ছর্ ভারচ্ছতর ম্পকথচ্ছক াৈ করচ্ছত পাচ্ছর নযগুল 

ভারত তার অযাক্ট ইস্ট ৈীলতর মাযযচ্ছম িয করার নচষ্টা করচ্ছি। 
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● ASEAN নদল এবং RCEP-এর অৈযাৈয দযচ্ছদর াচ্ছর্ প্রলতলষ্ঠত ম্পকথগুল নকব 

অর্থনৈলতক ম্পচ্ছকথর উপর লভলত্ত কচ্ছরই চ্ছব ৈা বরং প্রযুলক্ত, ললক্ত, লৈরাপত্তা, প্রলতরিা, কৃল 

এবং াংসৃ্কলতক ম্পকথগুলর মচ্ছতা অৈযাৈয নিচ্ছে চ্ছযালগতা বৃলি করচ্ছব। 

● RCEP চুলক্তর লবচ্ছ়ে ভারত তার উচ্চালভাী উচ্ছদযাগ, মাইচ্ছিা, স্ম এবং এন্টারপ্রাইি 

(MSME) ম্পচ্ছকথ দূরদলথী চ্ছ়েচ্ছি। RCEP চুলক্ত এই উচ্ছদযাচ্ছগর িৈয একলর্ দুদথান্ত প্লা চ্ছব 

কারি ভারচ্ছত নিার্ বযবার িৈয বড় বািারগুল অযাচ্ছেচ্ছযাগয ত। 

RCEP এবং বযবার মচ্ছযয ম্পকথ 

RCEP এবং বযবাচ্ছ়ের মচ্ছযয ম্পকথ লৈম্নললখত কারিগুলর উপর লভলত্ত কচ্ছর : 

● RCEP দয নদলগুলর িৈংখযা প্রা়ে 3.4 লবল়েৈ, বা লবচ্ছের িৈংখযার প্রা়ে 40%, এই 

অঞ্চলর্ কত বড় নভাক্তা বািার রবরা কচ্ছর তা বযাখযা কচ্ছর। 

● RCEP -র দয নদলগুলর নমার্ লিলিলপ  49.5 লিল়েৈ িার এবং 2050 াচ্ছর নলচ্ছর 

লদচ্ছক এলর্ 100 লিল়েৈ িাচ্ছর উন্নীত চ্ছব বচ্ছ আলা করা চ্ছে। 

● 2017 াচ্ছ িান্স-পযাললফক পার্থৈারললপ (TPP) নর্চ্ছক মালকথৈ যুক্তরাচ্ছের প্রতযাার চীচ্ছৈর 

মচ্ছতা নদলগুলচ্ছক উত্ালত কচ্ছরচ্ছি যারা মালকথৈ যুক্তরাচ্ছের অর্থনৈলতক ৈীলতর াচ্ছর্ একমত 

ৈ়ে, তারা এই চুলক্তচ্ছত আর মচ্ছৈালৈচ্ছবল করচ্ছত উত্ালত কচ্ছরচ্ছি। 

● RCEP বযবাচ্ছ়ের একালযক নিচ্ছের িৈয অর্থনৈলতক পলরলিলতচ্ছক বালড়চ্ছ়ে নতাার ম্ভাবৈা 

রাচ্ছখ, নযমৈ পিয  পলরচ্ছবাগুলচ্ছত বালিিয; বীমা; পলরষ্কার ললক্ত; খাদয প্রলি়োকরি; ললিা; 

কৃল; লৈরাপত্তা; প্রযুলক্ত; উত্পাদৈ; ইতযালদ। 
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RCEP লৈচ্ছ়ে ভারচ্ছতর উচ্ছেগ 

RCEP লৈচ্ছ়ে ভারচ্ছতর নয উচ্ছেগ লি তা ৈীচ্ছচ উচ্ছেখ করা চ্ছ়েচ্ছি। 

● ভারত নচচ্ছ়েলি নয পিযগুলর মূ 'অলরলিচ্ছৈর নদল' র্যাগলর্ র্াকুক যাচ্ছত লৈম্ন মাচ্ছৈর এবং 

স্তা চীৈা পিযগুল নর্চ্ছক বািারচ্ছক রিা করা যা়ে, যা াযারিত তাচ্ছদর কম খরচ্ছচর কারচ্ছি 

বািার অিথৈ কচ্ছর। 

● চীৈ এবং দলিি নকালর়োর মচ্ছতা নদলগুলচ্ছক মুক্ত বালিিয চুলক্তর অযীচ্ছৈ লবৈামূচ্ছয অযাচ্ছে 

নদ়োর লবচ্ছ়ে ভারচ্ছতর একলর্ মযা লি। RCEP -র নবললরভাগ নদচ্ছলর াচ্ছর্ ভারচ্ছতর 

প্রকৃতপচ্ছি বালিিয ঘার্লত রচ্ছ়েচ্ছি এবং কচ্ছ়েকলর্ রপ্তালৈকারক বদতযচ্ছক বালিিয একচ্ছচলর়্ো 

রবরা করচ্ছত চা়ে ৈা। 

● ভারত, িৈললক্তর একলর্ বড় রবরাকারী এবং একলর্ নৈতৃিাৈী়ে পলরচ্ছবা রবরাকারী, 

শুযুমাে ভা বালিিয ম্পলকথত একলর্ চুলক্ত স্বাির করচ্ছত চা়ে ৈা। শুযুমাে পিযগুলর িৈয 

বালিিয চুলক্ত লকন্তু নকাৈ পলরচ্ছবা এবং লবলৈচ্ছ়োগ বযবা উন্নত চ্ছব ৈা তচ্ছব নকব 

ভারতী়ে অর্থবৈলতক ৈীলতর িলত করচ্ছব। 

ভারত নকৈ RCEP নর্চ্ছক চ্ছর দাাঁড়া? 

RCEP নর্চ্ছক ভারচ্ছতর প্রতযাাচ্ছরর লতৈলর্ প্রযাৈ কারি লৈম্নললখত। - 

● দয নদলগুলর াচ্ছর্ মুক্ত বালিিয চুলক্ত তাচ্ছদর চীৈ, র্াইযান্ড, দলিি নকালর়ো, িাপাৈ 

ইতযালদর মচ্ছতা নদলগুল নর্চ্ছক স্তা এবং লৈম্ন মাচ্ছৈর পণ্য িাম্প করচ্ছত বাযয করচ্ছত পাচ্ছর। 
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এর ফচ্ছ লবচ্ছদলী পিয োরা ভারতী়ে বািাচ্ছরর দখ চ্ছব এবং ভারতী়ে পিযগুল বািাচ্ছরর 

বাইচ্ছর র্াকচ্ছব। 

● এলর্ একই াচ্ছর্ আমদালৈ  রপ্তালৈর ংখযা বালড়চ্ছ়ে তুচ্ছব, যার ফচ্ছ ভারচ্ছত ববচ্ছদললক 

মুদ্রার লরিাভথ হ্রা পাচ্ছব। 

● তার মূ নদল ম্পচ্ছকথ ভারচ্ছতর উনেগ RCEP োরা গুরুত্বকাচ্ছর গ্রি করা ়েলৈ। 

 


