
    
হজ o ধমর্ীয় পযর্টন বয্বsাপনােক েঢেল সাজােনার পিরকlনা েসৗিদ আরেবর
pকাশ : 22 আগs 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

ৈবি ক  aথর্ৈনিতক  সংকট  o  েতেলর  বাজাের  ধস  নামার  পর  েথেকi  িবকl  আেয়র  utস  খুজঁেছ
েতলিনভর্ র  মধয্pােচয্র  েদশ েলা।  পযর্টেনর  oপর  েজার  িদেc  তারা।  িবিভn  েkেt  চলেছ  sl  o
দীঘর্েময়ািদ সংsার কাযর্kম। িবেদিশ টুয্িরsেদর কােছ সহজলভয্ o আকষর্ণীয় করার েচ া চলেছ। আরব
আিমরাতসহ কেয়কিট েদেশর মেতা েসৗিদ আরব িচরাচিরত ধমর্ীয় িবিধবdতার বাiের eেস িসেনমা হল
িনমর্াণ,  িবেশষািয়ত  িবচ  ৈতির,  নারীেদর  িবেদশ  মণ,  গািড়  চালনাসহ  িবিভn  েkেt  sাধীনতা  pদান,
িবেদিশ  নারী  িশlীেদর  কনসাটর্ , হিলuেডর  চলিct  িনমর্ােণ  িবিনেয়াগ, টুয্িরজেমর  pিতবnকতা  িশিথল
কের িদেয়েছ; কেয়ক বছর আেগ যা িছল aকlনীয়। মধয্pােচয্ েয েতেলর ভা ার, তার বেড়া মজতু েসৗিদ
আরেব। সবর্েশষ তথয্ েমাতােবক, েসৗিদ আরেব েতেলর মজতু রেয়েছ pায় 268 িবিলয়ন বয্ােরল। িবে র
েমাট খিনজ েতেলর পাঁচ ভােগর eক ভাগ মজতু আেছ  ধু েসৗিদ আরেবi। িকn ei  িবশাল পিরমাণ
েতেলর মজতুo ফুিরেয় যােc। িবেশষjেদর ধারণা, আগামী 10-15 বছর পর হয়েতা আর েতল িবিk
করার  মেতা  aবsায়  থাকেব  না  েসৗিদ  আরব।  তাছাড়া  েসৗিদ  আরেবর  েতেলর  oপর  িনভর্ রতা  কমেছ
েগাটা িবে র। ভিবষয্েত খিনজ েতলমkু িবে  িনেজেদর aবsান সুসংহত রাখেত তাi েসৗিদ আরব দiু
ি িলয়ন ডলােরর eকিট সাবর্েভৗম তহিবল গঠন করার িসdাn িনেয়েছ।
িবিবিসর  খবের  বলা  হেয়েছ,  েতেলর  দাম  পেড়  যাoয়ায়  েসৗিদ  আরেবর  আয়  aেধর্ক  কেম  েগেছ।  ফেল
তােদর  eখন  aেনক  কিঠন  িসdাn  িনেত  হেc  নতুন  aবsার  সে  খাপ  খাiেয়  িনেত।  েসৗিদ  আরেবর
আেয়র  90  শতাংশ  আেস  েতল  িবিk  েথেক।  েসৗিদ  সরকার  ‘িভশন  2030’ নােম  eক  মহাপিরকlনা
েঘাষণা  কেরেছ  দiু  বছর  আেগ।  eর  েপছেন  আেছন  33  বছর  বয়িস  েসৗিদ  যুবরাজ  েমাহাmদ  িবন
সালমান। েমাটা েবতেন গাদা গাদা িবেদিশ কনসালটয্াn িনেয়াগ কের ৈতির করা হেয়েছ মহাপিরকlনা।
েসৗিদ েতলমntী খািলদ আল ফািলহ বেলন, আমােদর েলাকজন ভােলা কেরi জােনন েয eকিদন েতেলর
kপ েলা িকেয় যােব। আর হয়েতা তারo aেনক আেগ             iেলকি ক কােরর বয্াপক pচলন ঘটেব।
ফেল  েতেলর  চািহদা  কমেব।  eজনয্  িভশন  2030-eর  লkয্  aজর্ ন  aিধক  tপূণর্।  েজনােরল
enারেটiনেমn aথিরিটর pধান আহেমদ আল খিতব বেলন, িবেনাদন িনেত েসৗিদ আরেবর েলাকজন
িবেদেশ  িগেয়  pচুর  aথর্  খরচ  কের,  েসটা  বn  করেত  েসৗিদ  সরকার  গঠন  কেরেছ  ‘েজনােরল
enারেটiনেমn aথিরিট’। ei সংsা িকছু িকছু িবেনাদেনর aনুমিত িদেc। আটর্  েফিsভাল েথেক লাiট
েশা, eমনিক িমuিজক কনসােটর্ রo aনুমিত েদoয়া হেc।
িবিবিস,  রয়টাসর্,  আরব  িনuজ,  দয্  গািডর্ য়ান,  দয্  েটিলgাফ,  খািলজ  টাiমস  o  iেকানিমেsর
pিতেবদন েলা  েথেক  সংগৃহীত  তথয্  aনযুায়ী  আ িলক  রাজনীিতেত  েমাড়লিগির  করেত  িগেয়  েসৗিদ
আরব বেড়া রকেমর aথর্ খরচ করেছ। iেয়েমেনর সে  যুd, ast kয় pিতেযািগতা o ৈবি ক aথর্ৈনিতক
সংকেটর কারেণ েসৗিদ আরেবর িজিডিপ পিরিsিতর kমাবনিত ঘটেছ। েদশিটর জনসংখয্া বাড়েলo েসi
aনুপােত বাড়েছ না আয়। েদশিটর েমাট জনসংখয্া বছেরর বয্বধােন 2 দশিমক 4 শতাংশ েবেড় দাঁিড়েয়েছ
pায় েসায়া 3 েকািট। তেব মাথািপছু বািষর্ক আয় কেমেছ 15 শতাংেশর েবিশ। তথয্ aনুযায়ী, গত 12
বছের েসৗিদ আরেবর জনসংখয্া েদড় ণ েবেড়েছ। ei নাজকু পিরিsিতেত েতলিনভর্ র aথর্নীিত েথেক
সরেত চােc েসৗিদ আরব। aথর্নীিত ব মখুী করার মাধয্েম আগামী বছর, aথর্াt 2020 সােলর মেধয্

  আেনায়ার আলদীন
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েতল  িবিkর  oপর  িনভর্ রশীলতার  aবসান  ঘটােত  চায়  েদশিট।  েতল  o  গয্ােসর  পর  েসৗিদর  aনয্তম
আেয়র utস হেলা হজ o oমরাহ খাত। pিতবছর হজ পালেনর জনয্ 20-25 লাখ ধমর্pাণ মসুলমান মkায়
যান। 2020 সাল নাগাদ ei সংখয্া েবেড় 27 লাখ হেব বেল আশা করেছ সরকার। জাতীয় পযর্টন কিমিটর
সদসয্  আবদলু ঘািন আল আনসাির  aথর্নীিতেত  ধমর্ীয় খােতর aবদান বাড়ােত eেক  পুনিবর্নয্s করার
oপর েজার িদেয়েছন।
iেকানিমেsর eক pিতেবদেন বলা হয়, েসৗিদ িজিডিপেত (েমাট েদশজ utপাদন) পযর্টন খােতর aবদান
িতন  বছর  আেগ  22  দশিমক  6  িবিলয়ন  ডলার  থাকেলo  তা  eখন  েবেড়  দাঁিড়েয়েছ  pায়  24  িবিলয়ন
ডলার। eর মেধয্ হজ o oমরাহর মাধয্েম আসেছ pায় 15 িবিলয়ন ডলার।
আরব  িনuেজর  eক  pিতেবদেন  বলা  হয়,  2017  সােল  pায়  6  েকািট  মানষু  oমরাহ  পালন  কেরন।
aথর্নীিতিবদ আবদlুাহ কািতব বেলন, হজ েমৗসুম েথেক বািষর্ক আয় হয় 5 দশিমক 3 িবিলয়ন েথেক 6
দশিমক  1  িবিলয়ন  ডলার।  হজ  o  oমরাহ  েথেক  েয  আয়  হয়,  েসi  আেয়র  40  শতাংশ  আেস  হজ
পালনকারীেদর  জনয্  আবাসেনর  বয্বsা  করার  মাধয্েম।  হজ  পালনকারীরা  েয  uপহার  েকেনন,  তার
মাধয্েম আেস 15 শতাংশ আর খাদয্ o aনয্ানয্ েসবা pদােনর মাধয্েম হয় 10 শতাংশ আয়। মkা েচmার
aব কমােসর্র তথয্মেত, িবিভn েদশ েথেক আসা মসুিlেদর হজ পালন করেত খরচ পেড় গেড় 4 হাজার
600 ডলার। েসৗিদ নাগিরকেদর খরচ পেড় েদড় হাজার ডলার। iরািন নাগিরকেদর হজ পালেন খরচ
পেড়  সােড়  3  হাজার  ডলার।  আnজর্ ািতক  মুdা  তহিবল  (আieমeফ)  বলেছ,  েদশিটর  বােজট  ঘাটিতর
পিরমাণ pায় 87 িবিলয়ন ডলার। িব বাজাের েতেলর চািহদা কমেছ। ফেল েতলিনভর্ র aথর্নীিত েথেক
েসৗিদ আরেবর সের আসা ছাড়া আর েকােনা uপায় েনi।
িবিবিস বলেছ, সmpিত েদশিট বড় ধরেনর সংsােরর েয েঘাষণা িদেয়েছ, তারi aংশ িহেসেব েদশিট হজ o
‘ধমর্ীয় পযর্টন’ বয্বsাপনােক েঢেল সাজােc। িভসা pিkয়া সহজ করা হেয়েছ। িবিভn ঐিতহয্বাহী শহেরর
মেধয্ যাতায়াতবয্বsার unিত eবং িশl-সংsৃিতেক pাধানয্ িদেয় নতুন নতুন sাপনা িনমর্াণ চলেছ। eসব
পিরকlনা েদশিটর kিতgs aথর্নীিতেক চাঙা কের তুলেত পাের বেল ধারণা করা হেc।
েদশিটর সংsৃিত o পযর্টন কতৃর্ পk জািনেয়েছ, eখন হজ বা oমরাহকারীরা মkা o মিদনার বাiের সফর
করেত পারেবন eবং হজযাtীরা চাiেলi তােদর িভসার েময়াদ বাড়ােত পােরন। মkা, মিদনা, েজdা o
aনয্ানয্ বেড়া শহরেক সংযুkকারী েরললাiন িনমর্াণ, নতুন েজdা িবমানবnর eবং ptতািttক িনদশর্েনর
িশলা  িদেয়  বানােনা  unkু  জাদঘুর  করা  হেয়েছ।  eছাড়া  ধমর্ীয়ভােব  tপূণর্  নয়  িকn  সাংsৃিতক
ঐিতহয্সmn শহর o sাপনা মেণ utসািহত করা হেc  হািজেদর।
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