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িবিনেয়াগ ও সহেযািগতা বাড়েব

এম শাহজাহান ॥ ধানম ী শখ হািসনার আস  জাপান সফেরর সময় ায় ২২ হাজার কািট টাকার ি প ীয়
সহেযািগতা চিু  করা হেব। বাংলােদেশর বড় বড় ক  িবেশষ কের িব ত, ালািন, অবকাঠােমা িনমােণ জাপানী
িবিনেয়াগ  রেয়েছ। আগামী  পাঁচ  বছর জাপােনর প  থেক  ধারাবািহকভােব  এেদেশ  িবিনেয়াগ  ও  সহেযািগতা
বাড়ােনার ঘাষণা দয়া হেয়েছ।

জানা  গেছ, ি প ীয় বািণজ  ও িবিনেয়ােগর ে  জাপান সব সময় বাংলােদেশর জ  পণূ অংশীদার।
সবিকছু িঠক থাকেল ধানম ী শখ হািসনা আগামী ২৮ ম টািকও’র উে েশ ঢাকা ছাড়েবন। ২৯ ম জাপােনর

ধানম ী  িশনেজা  আেবর সে  সরকার ধােনর ি প ীয়  বঠক  হওয়ার কথা  রেয়েছ। এই বঠেক  ি প ীয়
সহেযািগতার অংশ িহেসেব বাংলােদশেক জাপােনর অিতির  আড়াই িবিলয়ন ডলার বা ২২ হাজার কািট টাকা
দয়ার িবষেয় একিট সমেঝাতা সই হওয়ার াব রেয়েছ। ি প ীয় ওই বঠক ছাড়াও টািকওেত আগামী ৩০ ম

অ ে য় ই িদনব াপী ‘িফউচার অব এিশয়া’ সে লেনর সমাপনীেত অংশ হণ করেবন ধানম ী শখ হািসনা। ওই
সশেন রািহ া স টসহ ি প ীয় াথ সংি  িবষেয় পূণ ব ব  রাখেবন িতিন।

এছাড়া সরকার ধান পযােয়র আ ািনক বঠেকও রািহ া স ট সমাধােন জাপােনর আরও সি য় সহেযািগতা
চাইেব বাংলােদশ। ধানম ীর এবােরর জাপান সফেরর সময় উ  পযােয়র একিট ব বসায়ী িতিনিধদলও সে
থাকেছন।  এফিবিসিসআইেয়র  নবিনবািচত  সভাপিত  শখ  ফজেল  ফািহেমর  নতৃে  ব বসায়ীরা  জাপান  সফর
করেবন। েদেশর ব বসা-বািণজ  ও  িবিনেয়াগ  িকভােব  বাড়ােনা  যায়  স  িবষেয়ও এবােরর সফের পণূ
আেলাচনা হওয়ার কথা রেয়েছ।

এ সে  বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপে র চয়ারম ান (িবড) কাজী এম আিম ল ইসলাম জনক েক বেলন,
জাপান বাংলােদেশর বড় উ য়ন অংশীদার। এ কারেণ ধানম ী শখ হািসনার সফেরর সময় িবিভ  কে
িবিনেয়ােগর িবষেয় আেলাচনা করা হেব। ইেতামেধ  বাংলােদেশর অবকাঠােমা উ য়ন, িব ত ও ালািন খােত
জাপান িবিনেয়াগ বািড়েয়েছ। িতিন বেলন, জাপান-বাংলােদশ ডায়লেগ িবিনেয়াগ ও সহেযািগতার িবষেয় আলাপ
আেলাচনা হেব।

জানা গেছ, হিল আিটজােনর ঘটনার পর সরকারী িবিভ  উেদ ােগ স  জাপান সরকার। আগামী রমজােনর ঈেদর
আেগই জাপােনর অথায়েন কাঁচপুর, মঘনা, গামতী সতু উে াধন করা হেব। এই সতু িতনিট উে াধেনর পর ঢাকা
ও ঢাকা-চ াম মহাসড়েকর যানজট অেনকাংেশ িনরসন হেব বেল সংি রা আশা করেছন। এ সে  অথম ী আ হ
ম মু ফা কামাল জািনেয়েছন, জাপান বাংলােদেশর বড় উ য়ন অংশীদার। হিল আিটজােনর পর সরকারী িবিভ
পদে েপ জাপান আবার িফের এেসেছ। িনধািরত সমেয়র আেগই তারা িতনিট সতুর কাজ শষ কের আনেত স ম
হেয়েছন। িতিন বেলন, ধানম ী ঈেদর আেগ সতু িতনিট িভিডও কনফােরে র মাধ েম উে াধন করেবন। ঈেদর
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আেগ দশবাসীর জ  এিট একিট ভাল খবর।

এিদেক, বাংলােদেশ িনযু  জাপােনর রা দূত িহেরাইয়া  ইজুিম জািনেয়েছন, ধানম ী শখ হািসনার আস  জাপান
সফের ই দেশর মেধ  আড়াই িবিলয়ন ডলার সমমূেল র ৪০তম অিফিসয়াল ডেভলপেম ট এ ািসসেট  (ওিডএ)
চিু  া িরত হেব। যা গত বছেরর চাইেত ৩৫ শতাংশ বিশ। স িত জাপােনর রা দূত ধানম ীর সরকারী
বাসভবন গণভবেন শখ হািসনার সে  সৗজ  সা াতকােল িতিন এ কথা জানান। িতিন আরও বেলন, জাপােনর

ধানম ী িশনেজা আেব জাপােন তার আস  সফের ধানম ীেক াগত জানােত অধীর আ েহ অেপ া করেছন।
িবগত িনবাচেন ধানম ী শখ হািসনা িবপলু ভােট িবজয়ী হওয়ায় তােক অিভন ন জািনেয় জাপােনর রা দূত
বেলন, আগামী ৫ বছর বাংলােদশ ও দেশর অথনীিতর জ  খুবই পূণ। কারণ এই সমেয় উ য়েনর ে
দেশর অথনীিত আরও এিগেয় যােব। িতিন জানান, জাপােনর সহায়তার িনমাণাধীন ক বাজার জলার মেহশখালীর

মাতারবািড়েত ১২শ’ মগাওয়াট িব ত ক  কে র অ গিতেত এবং বাংলােদেশর অথৈনিতক উ য়েন তােদর
সহেযািগতা অব াহত থাকেব।

এিদেক, জাপান থেক সরাসির ধানম ী শখ হািসনা ওআইিস সে লেন যাগ িদেত সৗিদ আরব সফর করেবন।
৩১ ম ম ায় অ ে য় ইসলামী সহেযািগতা সং ার শীষ সে লেন (ওআইিসর) অংশ িনেবন িতিন। সৗিদ বাদশাহ
সালমান িবন আব ল আিজজ আল সৗদ রমজােনর শষ নাগাদ ম ায় অ ে য় ১৪তম ওআইিস (অগানাইেজশন
অব ইসলািমক কা-অপােরশন) সে লেন যাগদােনর জ  ধানম ী শখ হািসনােক আম ণ জািনেয়েছন। ওই
সে লেন  রািহ া  স েটর  িবষয়িট  ে র  সে  তেুল  ধরেবন।  পাশাপািশ  ি প ীয়  বািণজ ,  িবিনেয়াগ  ও
সহেযািগতার িবষেয়ও আেলাচনা করেবন ধানম ী শখ হািসনা। ওআইিস সে লেন অংশ নয়া ছাড়াও সরকার

ধােনর ওমরাহ পালেনর পিরক না রেয়েছ। এছাড়া সৗিদ আরব থেক সরাসির ধানম ীর িফনল া ড সফের
যাওয়ার আেলাচনা চলেছ। স ে  ঈেদর পর িতিন দেশ িফরেবন।
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