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১৩০ বছেরর  প িনে  বা েব
ঢাকা-চ াম হেয় পযটন নগরী ক বাজাের যাওয়া যােব হাইি ড েন
প া সতরু ওপর িদেয় ঢাকার সে  বিরশাল ও পায়রা ব র পয  রল যাগােযাগ হেব

এম শাহজাহান ॥ ঢাকা-চ াম হেয় পযটন নগরী ক বাজার পয  চলেব তগিত স  ‘হাইি ড’ ন। এরপর
া  এিশয়ান রলওেয়র সে  যখন সংেযাগ ঘটেব তখন এই েন চেপই পৗছঁােনা স ব হেব িময়ানমার পিরেয়

চীন পয । একই সে  প া সতরু ওপর িদেয় ঢাকার সে  বিরশাল ও পায়রা ব র পয  রলপথ িনমােণর
পিরক নাও হণ করা হেয়েছ। দেশর বড় িট এই রল কে  আসেব সৗিদ আরেবর িবিনেয়াগ। ধানম ী
শখ হািসনার আস  সৗিদ আরব সফেরর সময় রলপথ অবকাঠােমা িনমােণ ২০ িবিলয়ন ডলার, যা বাংলােদশী

মু ায় ায় ১ লাখ ৭০ হাজার কািট টাকা িবিনেয়ােগর একিট াব তুেল ধরেব সরকার। ইেতামেধ  এ চলমান িট
রলপথ িনমােণ সৗিদ আরব ইিতবাচক সাড়া িদেয়েছ। সংি  সূে  জানা গেছ এ তথ । জানা গেছ, ধানম ী
শখ হািসনা জাপান সফর শষ কের ওআইিস সে লেন যাগ িদেত সরাসির সৗিদ আরেব যােবন। আগামী 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 লন
শেষ েদেশর সরকার ধান বাংলােদেশর সে  ি প ীয় বািণজ  ও িবিনেয়াগ সং া  িবষয় িনেয় বঠক করেবন।
ধানম ী শখ হািসনার উপি িতেত এ িট রল কে  িবিনেয়ােগর জ  ২০ িবিলয়ন ডলােরর চিু র ি য়ািট

আ ািনকভােব  করা হেব।

এ সে  বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপে র (িবডা) চয়ারম ান কাজী এম আিম ল ইসলাম জনক েক বেলন,
ধানম ী শখ হািসনার আস  সৗিদ আরব সফরিট রাজৈনিতক হেলও সখােন ি প ীয় বািণজ  ও িবিনেয়ােগর

িবষয়িট  পাে । বাংলােদেশর প  থেক িট রল ক সহ আরও চারিট কে র ব াপাের সৗিদ আরেবর
িবিনেয়াগ  চাওয়া  হেব।  িতিন  বেলন,  সৗিদ  আরেবর িবিনেয়ােগ  ঢাকা-চ াম  ও  ক বাজার  েট  তগিতর
হাইি ড ন চালু করা হেব। এছাড়া প া সতুর ওপর িদেয় ঢাকা-বিরশাল হেয় পায়রা ব র পয  রললাইন চালু
করার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এর পাশাপািশ সৗিদ সরকােরর অথায়েন টিলকিমউিনেকশন খােত ৫-িজ সবা চাল,ু
লালমিনরহােট এিভেয়শন হাব িনমাণ, ইনেভ েম ট সােপাট ফা ড এবং পঁুিজবাজােরর জ  িবিনেয়াগ চাওয়া হেব।
কাজী আিম ল ইসলাম আরও বেলন, সৗিদ আরেবর কােছ এ মহূুেত িবিনেয়ােগর জ  ২৫০ িবিলয়ন ইউএস ডলার
রেয়েছ। ওই অথ সৗিদ আরব িবে র িবিভ  দেশ িবিনেয়াগ করার িত িনে । বাংলােদেশর চলমান সব বড়

কে  সৗিদ আরব িবিনেয়াগ করেত চায়। ধান ীর আস  সফের িবিনেয়াগ-বািণজ  সং া  অেনক িবষেয়র
অ গিত হেয় বেল আশা করিছ।

এিদেক ওআইিস সে লেন রািহ া স েটর িবষয়িট ে র সে  তেুল ধরেব বাংলােদশ। ওআইিস সে লেন অংশ
নয়া ছাড়াও সরকার ধােনর ওমরাহ পালেনর পিরক না রেয়েছ। এছাড়া সৗিদ আরব থেক সরাসির ধানম ীর
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িফনল া ড সফের যাওয়ার আেলাচনা চলেছ। স ে  ঈেদর পর িতিন দেশ িফরেত পােরন বেল আভাস দয়া
হেয়েছ।

বড় ৬িট কে  সৗিদ আরেবর িবিনেয়াগ চড়ূা  হে  ॥ বড় ছয়িট কে  সৗিদ আরেবর িবিনেয়াগ চড়ূা  করা
হে । এে ে  ধু রল কে  ২০ িবিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ করেব সৗিদ আরব। এরপরই রেয়েছ টিলকম খাত।
এ খােত ফাইভ-িজ সবা িদেত সৗিদ আরব বাংলােদেশ ১ িবিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ করেব। এছাড়া বাই ও
িস াপেুরর মেতা একিট এিভেয়শন হাব করা হেব বাংলােদেশ। এই কে  সৗিদ আরেবর বড় অে র িবিনেয়ােগর
কথা রেয়েছ। সৗিদ আরেবর আ েহ বাংলােদশ এ ধরেনর একিট ক  বা বায়ন করেত চায়। কে র স াব
ব য় িনধারণসহ যাবতীয় কায ম শী ই  করা হেব। এছাড়া সৗিদর িবিনেয়াগ আনেত ইনেভ েম ট সােপাট
ফা ড নােম একিট ক  হণ করা হেব। এই কে র মাধ েম বাংলােদেশর কান কান খােত সৗিদ আরেবর
িবিনেয়াগ হেত পাের স স েক স াব তা যাচাই-বাছাই ও কায ম  করা হেব। এই ক  বা বায়েন সােড়
চার হাজার কািট টাকা িবিনেয়াগ করেব সৗিদ আরব। এছাড়া বাংলােদেশর পঁুিজবাজার িনেয় সৗিদ আরেবর আ হ
রেয়েছ। চীেনর মেতা সৗিদ আরবও এেদেশর পঁুিজবাজাের িবিনেয়াগ করেত চায়। পুঁিজবাজাের শী ই সােড় ৪
হাজার কািট টাকার িবিনেয়াগ করেব সৗিদ আরব।

জানা গেছ, সৗিদ আরেবর িবিনেয়াগ সং া  িবষয় েলার পির ার ধারণা িদেত একিট কনেস  নাট চড়ূা  কের
এেনেছ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপ  (িবডা)। ধানম ী শখ হািসনার এবােরর সফেরর সময় এই কনেস  নাট সৗিদ
সরকােরর কােছ তেুল দয়া হেব। ধানম ীর মুখ  সিচব নিজবুর রহমােনর সভাপিতে  সৗিদ িবিনেয়াগ সং া
িবষয় িনেয় িনবাহী মিনটিরং কিমিটর িতনিট সভা এ পয  অ ি ত হেয়েছ। এছাড়া অথম ী আ হ ম মু ফা কামােলর
সভাপিতে  আেরকিট বঠক গত ১৪ ম অ ি ত হয়। আগামী অথবছেরর মেধ ই সৗিদ আরেবর িবিনেয়াগ দেশ
আসেব বেল আশা করেছন সংি রা।

জানা  গেছ, সৗিদর পাবিলক ইনেভ েম ট ফাে ডর ২৫০ িবিলয়ন ডলার িবিভ  দেশ িবিনেয়ােগর ল মা া
িনধারণ কেরেছ মধ ােচ র তল অথনীিত িনভর এই দশিট। মূল ল , বািণজ  ও িবিনেয়াগ ব মুখীকরণ। এরই
অংশ িহেসেব বাংলােদশ িনেয় সৗিদ আরেবর আ হ সবেচেয় বিশ। আওয়ামী লীগ নতৃ াধীন শখ হািসনা
সরকােরর ধারাবািহকতা, বেদিশক িবিনেয়াগ আকষেণ রাডম াপ হণ, িবিনেয়ােগ ওয়ান প সািভস িনি ত করা,
িভশন-২১ এর মেধ  মধ ম আেয়র দেশর কাতাের পৗছঁােনা এবং ২০৪১ সােলর মেধ  উ ত রাে র পূরেণর
ল মা ার মেতা কমসূচীেত আকৃ  হেয়েছ সৗিদ আরব। বাংলােদেশর অবকাঠােমা িনমাণ, িব ত ালািন, সবা ও
উৎপাদনমুখী িশ  খােত িবিনেয়াগ করেত চায় মধ ােচ র এই দশিট। ইেতামেধ ই সৗিদ আরর সফেরর জ

ধানম ী শখ হািসনােক আম ণ জািনেয়েছন সৗিদ বাদশা ও ি  সালমান। ধানম ীর এই সফের ি প ীয়
বািণজ  ও িবিনেয়াগ সং া  চিু েলা ত কাযকের িস া  নয়া হেব।

হাইি ড েন সৗিদ িবিনেয়াগ ॥ ায় ১৩০ বছেরর  বা ব প লাভ করেত যাে । এেদেশ ত গিতর
হাইি ড েন িবিনেয়াগ করেব সৗিদ আরব। পযটন নগরী ক বাজাের যাওয়া যােব েন। ঢাকা-চ াম হেয়
ক বাজাের রলপেথ মণ করেত পারেবন পযটকরা। এরপর া  এিশয়ান রলওেয়র সে  যখন সংেযাগ ঘটেব
তখন েন চেপই পৗছঁােনা স ব হেব িময়ানমার পিরেয় চীন। চ াম নগেরর দি েণ দাহাজারী পয  রললাইন
রেয়েছ। এখন দাহাজারী  থেক  রামু  হেয় ক বাজার এবং  রামু  থেক  িময়ানমার সীমা  সংল  ঘমুধুম  পয
রললাইন িনমােণর কাজ চলেছ।

এছাড়া সবিকছু িঠকঠাক মেতা এিগেয় গেল আর মা  িতন বছেরর ব বধােন আগামী ২০২২ সােল পৃিথবীর দীঘতম
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সকতপােন ছুটেব যা ীবাহী ন। চ াম থেক অপ প কিৃতর শাভা উপেভাগ করেত করেত মা  দড়- ই
ঘ ায় পৗছঁােনা স ব হেব ক বাজার শহের। এই সািভস চালু হেল বতমােনর ৬-৭ ঘ ার যা া হেয় যােব মা
দড় থেক সেবা  ই ঘ ার। এই হাইি ড ‘বেুলট ন’  চলেব ঘ ায় সেবা  ২০০ িকেলািমটার গিতেত।

বাংলােদেশর বতমান আ ঃনগর ন েলার গিত ঘ ায় ৭০ িকেলািমটার।

বতমান  ঢাকা-চ াম  ন  লাইেনর দঘ  ৩২০  িকেলািমটার।  তেব  ািবত  বুেলট  েনর  দঘ  হেব  ২৩০
িকেলািমটার। স িত রলপথ ম ী নূ ল ইসলাম জন বেলন, পযায় েম দেশর সব জলােকই রল নটওয়ােকর
আওতায় আনা হেব। বিরশাল জলােক রল নটওয়ােকর আওতায় আনার লে  ভা া হেত বিরশাল হেয় পায়রা
সমু ব র পয  রলপথ িনমােণর উেদ াগ হণ করা হেয়েছ। িতিন বেলন, িবশদ নকশা ণয়নসহ স াবতা সমী া

াব গত ২০১৬ সােলর ৯ অে াবর পিরক না ম ীর অ েমাদন পায়। পরামশ িত ােনর সে  গত বছেরর ১৯
জুন তািরেখ চিু  া িরত হেয়েছ। বতমােন মাঠ পযােয় সমী া চলেছ। িতিন বেলন, ২০২৫ সাল নাগাদ ঢাকা
থেক প া সতু হেয় বিরশােলর পায়রা ব র পয  রল সংেযাগ ািপত হেব।
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