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ভারত – িমশর সmকর্ ঃ pস  বািণজয্ 

 
ভূিমকা 
pাচীন ভারতীয় িসnু সভয্তা eবং নীল সভয্তার পারsিরক সmেকর্ র িভিtেত গেড় oঠা 
ভারত-িমশর বািণিজয্ক সmকর্  সাmpিতককােলo িবদয্মান। pাচীন নীল o িসnু সভয্তা 
পরsেরর সে  sল পথ o জলপেথ বািণিজয্ক সmকর্  বজায় েরেখিছল।pাচীন কােল সামুিdক 
বািণজয্ ছাড়াo iরান, বয্ািবলন, oমান, eেডন eবং পয্ােলsাiেনর মধয্িদেয় sলপেথ বািণজয্ 
চলেতা।ভারতীয় বিনক সmpদায় eেডন o সেকাtায় বািণিজয্ক uপিনেবশ গেড় তুেলিছল। কয্ােm 
o সেকাtা আnজর্ ািতক বািণজয্ েকnd িহসােব uভয় রাে র কােছ িছল tপূণর্। পেনেরা েশা 
িখ্র াb নাগাদ iuেরাপীয় বিনক সmpদায় িবেশষত: িbিটশ বিনকরা মহাসাগরীয় বািণজয্েক 
দখেল আনায় ভারত-িমশর সু-দীঘর্কালীন বািণিজয্ক সmেকর্  ভাটা পেড়। িবেশষভােব ভারতেক 
uপিনেবেশ পিরণত করার পর ভারত- িমশর বািণেজয্র uপর িbিটশেদর pাধানয্ sািপত হয়। 
তেব uপিনেবিশকতাবােদর ভাঙন eবং ভারত o িমশেরর sাধীনতা লাভ uভয় রা েক পুনরায় 
বািণজয্ সহেযাগীেত পিরণত কেরেছ। যার সুদরূpসারী ফল িত িহসােব 'iিজpীয় িমিনি  aফ 
ফেরন ে ড' 2002 সালেক িচিhত কের‘Year of Indian Trade’ - েপ। eর সূt ধেরi 
বতর্ মােন ভারত-িমশর িdপািkক বািণিজয্ক সmকর্  গিতশীলতা লাভ কেরেছ eবং ভারতেক দান 
কেরেছ িমশেরর aনয্তম বািণজয্ সহেযাগী o সবর্ােপkা aনুগৃহীত রাে র মযর্াদা। তেব 
িব বয্াপী aথর্ৈনিতক মnা eবং বািণিজয্ক েkেt িমশেরর সে  আেমিরকা o iuেরাপীয় 
রা িলর kমবধর্মান ঘিন তা ভারেতর মেন েয ভীিতর uেdক কেরিছল 2008 eর নেভmর 
মােস িমশরীয় েpিসেডn েহাসিন মুবারেকর ভারত সফর eবং ভারত-িমশর িd-পািkক 
বািণিজয্ক সmেকর্ র েkেt নতুন নতুন পেথর aনুসnােনর আnিরক pেচ া েসi ভীিত দরূ 
করেত সkম হেয়েছ। sাধীনতা পরবতর্ী সময়কােল ভারত o িমশেরর মেধয্ পারsিরক সুসmকর্  
িবেশষভােব আিথর্ক বৃিdর লেkয্ ভারত o িমশর সরকার eবং uভয় েদেশর বিনক সmpদােয়র 
মেধয্ sাkিরত চুিk, িবিনেয়াগ, িবিনময় pভৃিতর পযর্ােলাচনা বতর্ মান গেবষণা িনবেnর aনয্তম 
লkয্। 
পারsিরক সহেযািগতা 
pাকৃিতক সmেদ পূণর্ আি কা মহােদেশর aনয্তম জনব ল রা  হল িমশর। ভারত o িমশর 
sাধীনতা পরবতর্ী সময়কােল িবেশষতঃ েনেহ -নােসর সময়কাল েথেক বািণিজয্ক েkেt িd-
পািkক সmকর্ েক সুদঢ়ৃ িভিtেত pিতি ত করেত সkম হেয়েছ। sাধীন িমশরীয় েpkাপেট নােসর 
gহণ কেরিছেলন aথর্ৈনিতক সংsার, িশkার unয়ন, িশlগত unয়েনর নীিত। নােসেরর ei 
বৃহtর কমর্যেj ভারেতর তরফ েথেক তৎকালীন pধানমntী জoহরলাল েনেহ  সহেযািগতার 
হাত pসািরত কেরিছেলন। নয্ামেক েকnd কের eিশয়া o আি কা মহােদশেক সুিনিবড় বnেন 
আবd করার েkেt েনেহ  o নােসর পালন কেরিছেলন tপূণর্ ভূিমকা। 
eটা খুবi tপূণর্ ঘটনা েয, 1955 িখ্র ােb িbেটন যখন বাগদাদ সামিরক চুিkেত sাkর 
কের িমশর তখন ঐ বৎসেরর 6-i eিpল কায়েরােত ভারেতর সে  sাkর কের বnুtমূলক 
চুিk; যােত বলা হেয়িছল eর uেdশয্ হল- "ভারত o িমশেরর জনগণেক শািn, বnুt o 
ভাতৃেtর বnেন আবd করা"। ei চুিk ঐsািমক িবে  ভারেতর ধমর্িনরেপk ভাবমূিতর্ ujjল 
কের। ei চুিkর মধয্ িদেয় uভয় রা  o তােদর জনগেণর sােথর্ িবিভn িবষেয় েযৗথ uেদয্াগ 
gহেণর কথা বলা হয়, যার মেধয্ aনয্তম িছল িd-পািkক aথর্ৈনিতক সহেযািগতার িবষয়িট। 
1955 িখ্র ােbর 24 েশ eিpল বাnংু-e aনুি ত আে া-eিশয়ান কনফােরn eকিদেক েযমন 
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নয্াম pিত ার পথ pশs কের aনয্িদেক আি কা মহােদেশর 
রা িলর সে  িবেশষভােব িমশেরর সে  ভারেতর িdপািkক 
aথর্ৈনিতক তথা বািণিজয্ক সmকর্  sাপেনর সmাবনা ujjল 
হেয় oেঠ। 1964 খ্রী েb pিতি ত হয় ‘Indo-
EgyptianTechnical and Economic Cooperation’, uেdশয্ 
িছল pযুিkগত o aথর্ৈনিতক েkেt পারsিরক সহেযািগতা 
বৃিd।   
সুেয়জ সংকট eবং iজরােয়ল সংkাn pে  ভারত সবর্দা 
িমশেরর পkাবলmন করেলo িমশরীয় রা pধান আেনায়ার 
সাদােতর সময় iজরােয়ল eবং pথম িবে র রা বেগর্র সে  
সহেযািগতার নীিত ভারত-িমশর সmেকর্  সামিয়ক ৈশতয্ 
pবােহর স ার কের eবং ভারত-িমশর িd-পািkক aথর্ৈনিতক 
তথা বািণিজয্ক সmেকর্ র aবনিত ঘেট। ভারত আরিবয় 
রা িলর মেতাi কয্াm েডিভড চুিk eবং িমশর o 
iজরােয়েলর মেধয্ বnুtেক েমেন িনেত রািজ িছল না । 
আরিবয় eবং aনয্ানয্ নয্াম েগা ীভুk রা বগর্ ei aপরােধ 
িমশরেক aপসািরত করেত চাiেল ভারত িমশেরর পkাবলmন 
কের। ফেল ভারত-িমশর িdপািkক সহেযািগতার বাতাবরণ 
িফের আেস eবং মুবারেকর আমেল পুনরায় িd-পািkক 
বািণেজয্র pসার পিরলিkত হয়। ei সময় েথেকi িশl, কৃিষ, 
িশkা pভৃিত েkেt পারsিরক aথর্ৈনিতক সহেযািগতার নীিত 
gহণ করা হয়। 
 
বািণজয্ o িবিনেয়াগ সংkাn চুিk   
1982 o 1983 িখ্র ােb িমশরীয় েpিসেডn েহাসিন 
মুবারেকর ভারত আগমন ভারত-িমশর িd-পািkক aথর্ৈনিতক 
সmেকর্ র েkেt নতুন aধয্ােয়র সূচনা কের। 1983 িখ্র ােb 
েসেpmর মােস দiু রাে র িবেদশ মntীর uপিsিতেত ‘Indo-
Egyptian Joint Commission’ pিতি ত হেয়িছল কৃিষ, 
aথর্নীিত, িশl, বািণজয্, িশkা, sাsয্ pভৃিত েkেt পারsিরক 
লােভর িবষয়িটেক মাথায় েরেখ। 1988 িখ্র ােb িদlীেত 
‘Indo-Egyptian Joint Commission’ - eর aিধেবশন aনুি ত 
হেয়িছল aথর্ৈনিতক েkেtর uপর; পারsিরক সহেযািগতা বৃিdi 
িছল যার pধান uেdশয্। 1988 িখ্র ােbর aেkাবর মােস 
কায়েরায় IEJC-র সেmলন aনুি ত হেয়িছল েযখােন uভয় 
রাে র মেধয্ পারsিরক সহেযািগতা, েযৗথ uেদয্াগ, েযৗথ 
িবিনেয়াগ pভৃিতর জনয্ সরকারী o েবসরকাির েkেt িবিভn 
ধরেনর িdপািkক চুিk sাkর করার কথা বলা হয়।  
িবjান o pযুিk েkেt সহেযািগতার জনয্ 1995 িখ্র ােbর 
aেkাবর মােস িমশর ভারেতর সে  sাkর কের িd-পািkক 
সহেযািগতামূলক চুিk। 1995 িখ্র ােb িমশেরর িবjান িবষয়ক 
মntী সরকারী সফের ভারেত eেস ৈবjািনক েkেt পারsিরক 
সহেযািগতার েkt িলেত িবিনমেয়র মাধয্েম unয়েনর uপর 

t আেরাপ কেরন। eজনয্ pিতি ত হয় যgু pিতিনিধমnলী 
যার দiু pধান কতর্ াবয্িk িছেলন িমশর o ভারেতর তথয্pযুিk 
মntীdয়। 1995-96 িখ্র ােbর মেধয্ সােয়িnিফক aয্াn 
েটকেনালিজ েকা-aপােরশন eকািধক সেmলন আhান কের। 
িমশেরর গেবষণা মntক িমশের ৈবjািনক েkেt unিতর জনয্ 
ভারেতর tপূণর্ িবjান িবষয়ক gেnর aনুবাদ o িবjান 
চচর্ ার pসােরর জনয্ নয্াশনাল iনিsিটuট aফ সােয়n eবং 
িবjান স ােরর সে  চুিk sাkর কেরেছ। 
িমশরীয় pধানমntীর তttাবধােন 1997 িখ্র ােbর মাচর্  মােস 

pিতি ত হেয়িছল ‘Indo-Egyptian Joint Business Group’ 
(IEJBG)যার pিতিনিধরা 1999 িখ্র ােb কায়েরায়, 2002 
িখ্র ােb বয্া ােলাের eবং 2004 িখ্র ােb িদlীেত িdপািkক 
িবিনেয়াগ সংkাn িবষেয় eকািধক পদেkপ gহেণর কথা 
বেলন। 1999 িখ্র ােb uভয় রাে র মেধয্ pিতিনিধtমূলক 
চুিk sাkিরত হয়। 2000 িখ্র ােb ভারত o িমশেরর মেধয্ 
‘Bilateral Investment Protection Agreement’ sাkিরত 
হেয়িছল । পরবতর্ী েkেt 2008 সাল পযর্n েpফােরিnয়াল 
ে ড eিgেমn, ডাবল টয্ােkসন aয্াভয়েডবল eিgেমn, মােচর্ n 
িশিপং eিgেমn, টুয্িরজম েকা-aপােরশন eিgেমn, kুd িশেl 
ভারেতর aিভjতােক কােজ লাগােনার জনয্ ভারেতর kুd িশl 
িনগেমর সে  িমশেরর েসাশয্াল ফাn ফর েডেভলপেমেnর চুিk 
pভৃিতর মধয্িদেয় ভারত o িমশর uভয় রা i িd-পািkক 
সmকর্ েক িনিবড় বnেন আবd কেরেছ। iিnয়ান ে ড 
pেমাশনাল aগর্ানাiেজশন eবং েজনােরল aগর্ানাiেজশন ফর 
inারনয্াশনাল েফয়ার en eিkিবসন eর মেধয্ sাkিরত 
চুিkর শতর্ ানুযায়ী uভয় রা i বািণজয্ েমলা o pদশর্নীর 
আেয়াজন কের থােক েযখােন uভয় রাে র pিতিনিধেদর 
aিতিরk সুেযাগ-সুিবধা pদান করা হয়।  
 
েবসরকারী েkেt uেদয্াগ  
িমশেরর uদারীকরণ pিkয়া  হoয়ার পর aথর্ৈনিতক 
েkেt েয িবপুল সmাবনা unkু হয় েসi সুিবধােক কােজ 
লাগােত ভারতীয় েবসরকাির সংsা িল তৎপর হেয় oেঠ। 
eেkেt তারা েযৗথ uৎপাদন িভিtক িবিনেয়াগ eবং বয্িkগত 
uৎপাদন িভিtক িবিনেয়ােগ মেনািনেবশ দান কের। gািসম 
iিnয়া িলিমেটড, আিদতয্ িবড়লা gপ, eিশয়ান েপinস, 
eiচ.িড.eফ.িস., iফেকা, eেসল pভৃিত েকাmািন িল যথাkেম-
কাবর্ন bাক, আেলকজািndয়া ফাiবার েকাmািন, iিজিpয়ান 
হাuিজং েডেভলপেমn েকাmািন, aল-নাসর, pkর aয্াn 
গয্ােmল pভৃিত িমশরীয় েকাmািনর সে  েযৗথ িবিনেয়ােগর 
মাধয্েম িমশেরর uৎপাদন েkেt tপূণর্ ভূিমকা gহণ কের 
থােক। aেটােমাবাiল িশেl aেশাক েললয্াn, মিহndা aয্াn 
মিহndা, বাজাজ aেটা eবং pসাধনী uৎপাদেন মািরেকা, ডাবর 
iিnয়া িলিমেটড িমশের eকেশা শতাংশ িবিনেয়ােগর সুেযাগ 
েপেয় থােক। বাজাজ aেটা o বাজাজ েটেmা িমশের েযৗথ 
uেদয্ােগ বয্বসা পিরচালনা কের থােক। যিদo eম eস aেটা 
েটক iি িনয়ািরং eবং িকেলর্াsার bাদাসর্ সmূণর্ িনজs 
িবিনেয়ােগর মধয্িদেয় িমশরীয় uৎপাদন pিkয়ার সে  
a া ীভােব জিড়ত।  
aনু পভােব 2003 সােলর পরবতর্ী পেবর্ uiেpা, 
eন.আi.আi.িট., আi.ে k pভৃিত ভারতীয় তথয্ pযুিk 
সংsা িল িমশের তােদর শাখা pিত া কেরেছ। ei সমs 
সংsা িল eকিদেক েযমন িমশের তথয্ pযুিk িশkার বয্বsা 
কের থােক aনয্িদেক েতমিন সরকারী o েবসরকাির েkেt 
তথয্ pযুিk বয্বহাের সহেযািগতা দান কের। েটিলকিমuিনেকশন 
সংsা াi eর সে  eকিট চুিk সmাদন কের িমশেরর 
েটিলকিমuিনেকশন বয্বsার unয়েনর uেdেশয্। 2007 eর 
িডেসmর মােস iিজিpয়ান িমিনিs aফ েটিলকিমuিনেকশন 
aয্াn iনফরেমশন েটকেনালিজ ভারেতর িট.িস.আi.eল. -eর 
সে  চুিk sাkর কেরেছ পয্ান আি কান i-েনটoয়ািকর্ ং 
পিরকlনােক বাsবায়েনর uেdেশয্। তথয্ o pযুিk েkেt 
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সহেযািগতামূলক সমেঝাতা ভারতীয় তথয্ pযুিk সংsা িলেক 
িমশেরর বৃহtর বাজাের pেবেশর সুেযাগ কের িদেয়েছ। বতর্ মােন 
িমশেরর িবিভn িশlেkেt ভারেতর লgীর পিরমাণ 1.7 
িবিলয়ন ডলােররo েবশী। েজনােরল aেথািরিট ফর 
iনেভsেমn aয্াn ি  েজানস eর দিৃ েত িমশের 
িবিনেয়াগকারী েদশ িহসােব ভারত দশম sােন, যারা pায় 
পয়ঁিtশিট েpােজেk pায় হাজার িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 
িবিনেয়াগ কেরেছ eবং eর মেধয্ েবসরকাির েkেt েযৗথ 
uেদয্ােগ েকিমকয্াল েকাmািন িল িবিনেয়াগ কেরেছ সবর্ািধক 
মাtায়। 
 
আমদািন o রpািন বািণজয্  
আি কা মহােদেশ ভারেতর tপূণর্ বািণজয্ সহেযাগী িমশর। 
মািকর্ ন যুkরা  o iতালীর পর ভারত হল িমশেরর তৃতীয় 
বৃহtম বািণজয্ সহেযাগী। িমশর ভারেত েয সমs dবয্ািদ 
রpািন কের তার 95% হল েতল o গয্াস। ভারত-িমশর 
েথেক েকবলমাt েতল o গয্াস আমদািন কের না, aনয্ানয্ 
dবয্ািদ েযমন রাnার কয়লা, কাঁচা সূতা, পাথুের ফসেফট, কাঁচা 
চামড়া, িksাল o কাঁেচর ৈতির dবয্ািদ, রাসায়িনক dবয্, 
পয্ািপরাস eবং মােবর্ল আমদািন কের থােক। ভারেতর রpািন 
dেবয্র মেধয্ aনয্তম হল- মাংস, সুিতবst, িসনেথিটক বst, িচিন, 
সয়ািবন, চা, তামাক, রাবার, iেলকি ক যntপািত, েমাটরগািড় o 
তার যntাংশ, ঔষধ eবং িচিকৎসা িবষয়ক িজিনস-পtািদ। 
2006 িখ্র ােb ভারত িমশের রpািন কেরেছ 534.00 িমিলয়ন 
মািকর্ ন ডলার মূেলয্র পণয্ dবয্ািদ যা 2007-e বিধর্ত হয় 
51% । িমশের ভারেতর আমদািন o রpািন বািণেজয্ িবগত 
সাত বৎসেরর aবsান eকিট সারিণর মাধয্েম েদখােনা হল: 
 

সারিণ-1 
 

a েলরনাম 
িমশেররআমদািন 

(শতাংেশ) 

িমশেরররpানী 
(শতাংেশ) 

iuেরািপয়ানiuিনয়ন 38% 37% 

মািকর্ নযুkরা  20% 31% 

আরবেদশসমহূ 8% 11% 

eশীয়েদশসমহূ 14% 10% 

aনয্ানয্iuেরাপীয়েদশ 8% 7% 

িবে র aনয্ানয্ েদশ 12% - 
তথয্সূtঃhttp//www.mpra.ub.uni-muenchen.de  

 
িd-পািkক বািণেজয্র সাmpিতক pবণতা 
2008 সােলর eিpল মােস িমশেরর বািণজয্ o িশl মntেকর 
বৃহৎ pিতিনিধ দল নতুন িদlীেত ভারতীয় বািণজয্ মntেকর 
pিতিনিধেদর সে  eক ৈবঠেক িমিলত হয়। ভারত o িমশেরর 
মেধয্ বািণজয্ o িমশের ভারেতর িবিনেয়াগ বৃিdর জনয্ িবিভn 
েkেtর uপর আেলাচনা ছাড়াo িমশের েকবলমাt ভারেতর 
জনয্ পৃথক বািণজয্ a ল গেড় েতালার বয্াপাের িনিদর্  
পদেkপ gহেণর কথা বলা হয়। ঐ বৎসেররi জলুাi মােস 
(1-3) ভারেতর িবেদশমntী pনব মুেখাপাধয্ায় কায়েরায় 
িমশরীয় েpিসেডn েহাসিন মবুারেকর সে  eবং িমশরীয় িবেদশ 
মntী আবদলু েগiেতর সে  ৈবঠেক িমিলত হন। ভারত-িমশর 
িd-পািkক সmেকর্ র বnনেক দঢ়ৃ করা eবং বািণেজয্র েkেt 
নতুন নতুন পেথর aনুসnােনর uপর t আেরাপ করা হয়। 
2008 eর নেভmর মােস pায় িtশ বছর পর িমশরীয় 

েpিসেডn েহাসিন মুবারক ভারেত আেসন eক uc পযর্ােয়র 
বািণিজয্ক pিতিনিধদল িনেয়। eকিট েবসরকাির সংবাদপেt 
েদoয়া সাkাৎকাের মুবারক দাবী কেরন েয 2007 সােল 
ভারত-িমশর িd-পািkক বািণেজয্র পিরমাণ িছল 3.5 িবিলয়ন 
ডলার যা aনয্ানয্ বছর িলর তুলনায় কেয়ক ণ েবশী। িতিন 
আরo বেলন, ভারত o িমশেরর মেধয্ বািণজয্ েkেt িবিনেয়াগ 
o েযৗথ aংশীদারীt kমাগত বিধর্ত হেয় চেলেছ। eেkেt 
uভয় রাে র বািণজয্ সংkাn রা ীয় pিতিনিধ eবং 
েবসরকাির বািণজয্ pিতিনিধরা pায়শi িমিলত হেয় পারsিরক 
আলাপ-আেলাচনার dারা িd-পািkক বািণেজয্র unয়েন 

tপূণর্ ভূিমকা পালন কের চেলেছন।  
 
uপসংহার  
েনেহ -নােসর সময়কােল বািণিজয্ক েkেt ভারত-িমশর েয 
সহেযািগতামূলক সmেকর্ র সূtপাত সাদােতর আমেল েসi 
সmেকর্  সামিয়ক ৈশতয্ pবােহর স ার হেলo 1980-eর দশক 
েথেক ভারত o িমশর পুনরায় িd-পািkক বািণিজয্ক সmকর্ েক 
েজারদার কের তুেলেছ। ঠা া লড়াi utর সময়কােল eবং 
িব ায়েনর েpিkেত ভারত o িমশর uভয় unয়নশীল রা i 
aথর্ৈনিতক সহেযািগতায় পরsেরর পিরপূরক হেয় oঠার েচ ায় 
যtশীল। eিবষেয় েকান সেnহ েনi েয, বতর্ মান িবে র 
রাজৈনিতক পিরম েল iজরােয়েলর সে  িমশেরর সুসmকর্ , 
পয্ােলsাiেনর সামািজক পুন tান, আরিবয় a েল শািn, 
িনরাপtা o িsিতশীলতা বজায় রাখার েkেt িমশরেক 
সবর্েতাভােব সাহাযয্ ভারতেক িমশেরর ঘিন  সহেযাগীেত 
পিরণত করেব। িমশেরর েকৗশলগত aবsান, সুেয়জ খাল, খিনজ 
সmদ, গয্াস o েতেলর ভা ার, িবেশষভােব 2005 সােল সুেয়জ 
খােলর িনকটবতর্ী utর রামাদােন বৃহৎ ৈতল েkেtর আিব ার 
আnজর্ ািতক েkেt িমশেরর t বৃিd কেরেছ 
সেnহাতীতভােব। ei িদক িলর কথা মাথায় েরেখ ভারত 
িমশেরর সে  িd-পািkক বািণিজয্ক সmকর্ েক সুদঢ়ৃ িভিtর 
uপর pিতি ত করেত পারেল আেখের লাভবান হেব ভারতi। 
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