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বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ শীেষ রেয়েছ চীন। ২০১৬ সােলর পর থেক বাংলােদেশর িবিভ  খােত িবিনেয়াগ
বািড়েয়েছ দশিট। সরকাির িহসাব অ যায়ী যু রাে র ান চতুথ। গত বছর ১৭ কািট ৪০ লাখ ডলার
িবিনেয়াগ কের দশিট।

২০১৮ সােল বাংলােদেশ বেদিশক সরাসির িবিনেয়াগ ৩৬০ কািট ডলার। এর মেধ  চীনই কেরেছ বিশ।
বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপে র এক শীষ কমকতা বেলেছন, িবে র ায় সব ই এখন চীন বহৃৎ
িবিনেয়াগকারী। বাংলােদেশও এর ব িত ম নয়। গত বছর চীেনর পর নদারল া ডস িছল ি তীয় সেবা
িবিনেয়াগকারী  রা ।  দশিট  িবিনেয়াগ  কের ৬৯  কািট  ২০ লাখ  ডলার।  ৩৭  কািট ১০ লাখ  ডলার
িবিনেয়াগ কের তৃতীয় ােন িছল ি েটন। ১৯৮০ সােলর পর বাংলােদেশ সরাসির িবিনেয়ােগর েযাগ সিৃ
হয়।  ১৯৯৫ সােল মাবাইল টিলেযাগােযাগ  খােত বেদিশক িবিনেয়ােগ অ েমাদন  দয়  বাংলােদশ।
এরপর নরওেয়র টিলনর ও িমসেরর ওরাশকেমর মেতা টিলকম জায়া ট বাংলােদেশ েবশ কের। তেব
সা িতক বছর েলােত ালািন চািহদা মটােত লড়াই করেত হেয়েছ বাংলােদশেক। ২০০৮ ও ২০০৯
সােল ালািন সংকট িছল তী । এর মেধ  ২০১৩ সােল ওয়ান ব  ওয়ান রাড অবকাঠােমা উেদ ােগর
ঘাষণা দন চীনা িসেড ট িশ িজন িপং। এ উেদ ােগর অংশ িহেসেব িবে র িবিভ  দেশ ১ ি িলয়ন

ডলােরর বিশ অথ িবিনেয়াগ করেত চায়। এরই অংশ িহেসেব ২৩িট দেশ কয়লাচািলত িব ৎেক
িনমােণ ২৩শ’ কািট ডলার ঋণ দয় চীনা ব াংক েলা।

ালািন খােত চীেনর ঋেণর মেধ  বাংলােদশ সবেচেয় বিশ অথ অথাৎ ৭০০ কািট ডলার পােব বেল
ধারণা করা হে । চীনা িবিনেয়াগকারীরা ালািন খােত চরু অথ িবিনেয়াগ করেছন। ালািন খােত চীেনর
এমন ভাব িনেয় উে গ কাশ কেরেছন অথনীিতিবদ ড. হােসন িজ রু রহমান। তার মেত, বাংলােদেশ
িবিনেয়াগ পিরেবশ িনেয় সমােলাচনা রেয়েছ। এখােন নীিত, আমলাতাি ক ও আইিন হয়রািন আেছ। তেব
িব ৎ উ য়ন কমকতারা মেন কেরন, অযথাই সমােলাচনা করা হে । কারণ এখােন শাসন রেয়েছ।
যিদও কেয়ক বছর ধের ালািন খােত নীিতর অিভেযাগ উঠেছ জােরেসাের। িবেশষ কের বাংলােদেশর
ি তীয় পারমাণিবক িব ৎেক  িনমােণ চীেনর দৗড়ঝােঁপর পর সমােলাচনা বল হেয়েছ। এ কে
১৮০০ কািট ডলার ব য় হেব বেল আণিবক ালািন কিমশেনর এক কমকতা জািনেয়েছন।
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