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এম শাহজাহান ॥ পঁুিজবাজার উ য়েন সােড় ৪ হাজার কািট টাকার সৗিদ িবিনেয়াগ আনার উেদ াগ নয়া হেয়েছ।
এছাড়া সৗিদ আরেবর কােছ ৩৫ িবিলয়ন ডলােরর িবিনেয়াগ াব ত কাযকর করেত িবিনেয়াগ র া তহিবল
গঠেনর াব িদেয়েছ বাংলােদশ। এই তহিবেলরও আকার িনধারণ করা হেয়েছ সােড় ৪ হাজার কািট টাকা।
অ িদেক  বাংলােদেশর  ৩৫  িবিলয়ন  ডলােরর  িবিনেয়াগ  াব  গভীরভােব  পযােলাচনা  করেছ  সৗিদ  আরব।
অবকাঠােমা  খােত  িবিনেয়ােগর  পাশাপািশ  বাংলােদেশর  পঁুিজবাজাের  সৗিদ  আরব  িবিনেয়াগ  করেত  আ হী।
ইেতামেধ  কেয়কিট দেশর ক মােকেট সৗিদ আরব িবিনেয়াগ করেছ। সংি  সূে  জানা গেছ এ তথ ।

জানা গেছ, সৗিদ আরেবর িবিনেয়াগ আনেত ‘িনবাহী মিনটিরং কিমিট’ নােম িট কিমিট গঠন কেরেছ সরকার। এর
মেধ  একিট হে  শাসিনক পযােয় অ িট পিলিস পযােয় কাজ করেছ। এই িট কিমিটর সম েয় ধানম ীর
কাযালেয় আজ বুধবার তৃতীয় সভা অ ি ত হওয়ার কথা রেয়েছ। এ সে  বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপে র
(িবডা) িনবাহী চয়ারম ান কাজী এম আিম ল ইসলাম জনক েক বেলন, ধানম ী শখ হািসনার উেদ ােগ কেয়ক
বছর ধেরই এেদেশ সৗিদ আরেবর িবিনেয়াগ আনার চ া চলেছ। সৗিদ বাদশা এবং ি  জনই বাংলােদেশর
ব াপাের আ হী। এ কারেণ স িত সৗিদ আরেবর ম ী পযােয়র একিট িতিনিধদল বাংলােদশ সফর কের গেছন।
ওই সময় বাংলােদেশর চলমান ও ািবত কেয়কিট বড় ক  বা বায়েনর জ  সৗিদ আরেবর কােছ ৩৫ িবিলয়ন
ডলার চাওয়া হয়। ধু তাই নয়, পঁুিজবাজার উ য়েন জ রী িভি েত দশিটর কােছ সােড় ৪ হাজার কািট টাকা
িবিনেয়াগ চাওয়া হেয়েছ। বাংলােদেশর এই াব ইিতবাচক দৃি েত দখেছ সৗিদ আরব।

িতিন বেলন, সৗিদ আরব জািনেয়েছ, চীেনর সাংহাই ও শনেজন ক এ েচে  তােদর িবিনেয়াগ রেয়েছ। এছাড়া
আরও কেয়কিট বড় ক মােকেট সৗিদ আরব িবিনেয়াগ করেব। এে ে  বাংলােদেশর পঁুিজবাজারও তােদর
পছ । ধানম ীর কাযালেয় আজ য বঠক অ ি ত হেব সখােন এসব িবষয় িনেয় গভীর পযােলাচনামলূক
আেলাচনা  ও  করণীয়  িনধারণ  করা  হেব।  আিম ল  ইসলাম  বেলন,  তলিনভর  অথনীিত  থেক  বিরেয়  এেস
উৎপাদনশীল খােত সৗিদ আরব িবিনেয়াগ বাড়ােনার পদে প িনেয়েছ। দশিটর পাবিলক ইনেভ  ফাে ড ২৫০
িবিলয়ন ডলার রেয়েছ। এর পেুরাটাই এখন িবে র িবিভ  দেশ িবিনেয়ােগর উেদ াগ িনেয়েছ সৗিদ সরকার।
বাংলােদশ তােদর সই িবিনেয়াগ আনেত সেবা  চ া চািলেয় যাে ।

জানা গেছ, আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ িবিনেয়াগ বিৃ র িভশন িঠক কেরেছ মধ ােচ র শি শালী অথনীিতর এই
দশিট। সিঠক পিরক নায় এই িবিনেয়াগ িকভােব, বাংলােদেশর কান কান খােত করা করা হেব তা িনিদ  কের

িদেত ইেতামেধ  গঠন করা হেয়েছ িবজেনস কাউি ল। এই কাউি েলর নাম দয়া হেয়েছ ‘ সৗিদ-বাংলােদশ জেয় ট
ওয়ািকং কিমিট ফর ইনেভ েম ট।’ সৗিদ সরকােরর অথ ও পিরক নাম ী এই কিমিটর নতৃ  িদে ন। এছাড়া
বাংলােদশ সরকােরর অথ ম ণালয়, িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপ  িবডা, অথৈনিতক স ক িবভাগ, পিরক না, বািণজ
ও পররা  ম ণালেয়র িতিনিধেদর রাখা হেয়েছ।
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যসব কে  সৗিদ আরেবর িবিনেয়াগ আসেব  ॥  িবে র বহৃৎ  তল  উৎপাদনকারী  িত ান  সৗিদ আরেবর
এ ারামেকা কা ািন বাংলােদেশর ালািন খােত ায় সােড় ৭ িবিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ করেব। বাংলােদশী মু ায়
এই িবিনেয়ােগর পিরমাণ ায় ( িত মা. ডলার ৮৫ টাকা ধের) ৬৪ হাজার কািট টাকা। অেশািধত ালািন তল
পিরেশাধন ও মজুদ ও পে া কিমক াল খােত িবিনেয়াগ করেব িবে র শীষ এই িত ানিট। সৗিদ সরকােরর
একািধক িত ােনর পাশাপািশ দশিটর বসরকারী খােতর আরও ১১িট িত ান বাংলােদেশ বড় অে র িবিনেয়াগ
করেব। এ উপলে  স িত সৗিদ ি  মাহা দ িবন সালমান মেনানীত ৩৪ সদে র এ িতিনিধদল বাংলােদশ
সফর  কেরেছন।  ধু  তাই  নয়,  সরকােরর  ােব  ইিতবাচক  সাড়া  িদেয়েছ  সৗিদ  আরব।  দশিটর  সরকারী

িত ােনর পাশাপািশ বসরকারী খােতর আরও ১২িট িত ান ইেতামেধ  িবিনেয়ােগর ব াপাের আ হ দিখেয়েছ।
িরয়ােদ অ ি তব  পরবতী বঠেক এ ব াপাের বড় ধরেনর অ গিত হেব বেল আশা করেছন সংি রা।

এ সে  অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল জনক েক বেলন, সৗিদ িতিনিধদল বাংলােদেশ িবিনেয়াগ করেত
আ হী। তারা আমােদর চািহদা জানেত চেয়েছ। বাংলােদেশর প  থেক কেয়কিট কে র কথা বলা হেয়েছ। এর
মেধ  ঢাকা-চ াম-ক বাজার ন, ঢাকা-বিরশাল ন লাইনসহ আরও কেয়কিট ক  উে খেযাগ । তােদর
কােছ ৩৫ িবিলয়ন ডলােরর িবিনেয়ােগর জ  াব করা হেয়েছ। তারা সে  সে  এ িনেয় একিট কিমিট করার

াব  িদেয়েছন।  এই কিমিটর ক েলা  যাচাই-বাছাই  কের পযােলাচনামলূক  িরেপাট  দয়ার পরই  সৗিদর
িবিনেয়াগ আসা  হেব। িতিন বেলন, সৗিদ আরেবর িবিনেয়াগ করার পযা  মূলধন রেয়েছ। আশা করা হে
বাংলােদেশর াব মেতা দশিট িবিনেয়াগ করেব।
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