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দৃ পট-১ : গত ২১ অে াবর মালেয়িশয়ািভি ক িটিটজায়া, ি নল া ড প, ওয়া  িলন চ ার অব কমাস,
িবআরিস াবােলর আট সদে র এক িতিনিধ দল িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপ  (িবডা) কাযালেয় এর িনবাহী
চয়ারম ান  মা.  িসরাজুল  ইসলােমর  সে  সা াৎ  কের  িনেজরাই বাংলােদেশ  একিট অথৈনিতক অ ল
াপেন আ হ কাশ কেরন।

দৃ পট-২  :  একই িদন  বাংলােদেশ  িনযু  ি িটশ  হাইকিমশনার  রবাট চ াটারটন  িবডায়  িগেয়  বেলন,
যু রােজ  পাচঁ  লাখ  ি িটশ  বাংলােদিশ  বসবাস  কেরন।  তারা  বাংলােদেশ    িবিনেয়াগ  করেত  আ হী।
দৃ পট-৩ : ১৭ অে াবর সৗিদ আরেবর একিট ব বসায়ী িতিনিধ দল রা পিত মা. আব ল হািমেদর সে
সা াৎ কের একিট দ  ও আধিুনক িব ৎ ক  িনমাণ এবং সৗরিব ৎ খােত ৩০০ কািট মািকন ডলার
িবিনেয়ােগর আ হ কাশ কের। এ আেগ িতিনিধ দলিট িবডার সে ও বঠক কের।

দৃ পট-৪ : ৩ অে াবর নদারল া ডেসর রা দূত াির ভরাওেয়জ িবডায় বঠক কের জানান, তার দেশর
িবিনেয়াগকারীরা বাংলােদেশর তথ যুি , িশপিবি ং এবং কৃিষ খােত িবিনেয়াগ করেত চায়।

িবডা সংি রা জানান, গত ৩০ িদেন বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ আ হ কাশ কের িবডা ও সরকােরর সংি
দফতেরর সে  বঠক কেরেছ যু রাজ , নদারল া ডস, সৗিদ আরব ও মালেয়িশয়ার মেতা বড় িবিনেয়ােগ
আ হী  দশ েলা।  কারণ  এই  দশ েলার  িবিনেয়াগকারীরা  দখেছন  বাংলােদশ  এখন  িবিনেয়ােগর
আকষণীয় ান। ায় ১৬ কািট জনসংখ ার দশিটর মা েষর মাথািপছ ুআয় বাড়েছ। ধারাবািহকভােব বাড়েছ
িজিডিপ। র ািন, রিমট া  সামি ক অথনীিতর সূচক েলােতও রেয়েছ ইিতবাচক ভাব। এ ছাড়া ব বসা ও
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িবিনেয়ােগ আেগ যসব বাধা িছল, স েলা সহজ করার িবষেয় কাজ করেছ সরকার। িব ব াংেকর ইিজ অব
ডািয়ং  িবজেনস  সূচেকও  বাংলােদেশর  বড়  ধরেনর  অ গিত  হেয়েছ।  এসব  কারেণ  িবিনেয়াগকারী
দশ েলার নজর এখন বাংলােদেশ।

ধ ু য বাংলােদেশর িব ৎ, ালািন, সার কারখানার মেতা বড় বড় খাত েলােত িবিনেয়ােগর াব আসেছ
তা নয়, া , আবাসেনর মেতা সবা খােত িবিনেয়ােগও স ৃ  হে  চীন, জাপান, কািরয়া, থাইল া ডসহ
িবিভ  দেশর  িবিনেয়াগকারীরা।  এরই  মেধ  ঢাকায়  চাকিরজীবীেদর  কমমূেল  আবাসেনর  েযাগ  কের
িদেয়েছ চাইিনজ একিট কা ািন। জাপািন  ফার িবিলয়ন হলথ কা ািন  িলিমেটড ‘মাই সবা’  নােম
রাজধানীেত িচিকৎসা সবা কায ম  কেরেছ, যারা জাপািন যুি েত মূেল  বিড চকআপসহ নানা
ধরেনর া েসবা িদে । 

তথ যুি  খােতও িবিনেয়ােগ এিগেয় আসেছ িবে র শীষ া ড কা ািন েলা। দি ণ কািরয়ার ামসাং
াবাল া ডেসট   কা ািন  বাংলােদেশ মাবাইল তিরর কারখানা  াপন কেরেছ। গত বছর ামসাং

ফােনর এেদশীয় পিরেবশক ফয়ার ইেলক িন  নরিসংদীেত একিট মাবাইল সংেযাজন কারখানা াপন
কেরেছ। ামসাং বাংলােদশ াগিশপ িডভাইস বােদ অ া  সব িসিরেজর া ডেসট সংেযাজন করেছ
বাংলােদেশ  তােদর  িনজ  কারখানা  থেক।  নরিসংদীেত  ািপত ৭,৮৩,০০০ বগফটু আয়তেনরও বিশ
জায়গাজেুড় ািপত এই কারখানািটেত াহকেদর জ  সা য়ী মূেল র াটেফান তির করা হেব।

এরই  মেধ  িব খ াত  গািড়  িনমাণকারী  জাপািন  কা ািন  হা ডা  বাংলােদেশ  কারখানা  াপন  কের
মাটরসাইেকল িনমাণ কায ম  কেরেছ। দেশ হা ডা বাংলােদশ িলিমেটড (িবএইচএল) নােম  যৗথ

উেদ ােগ  কা ািন  খেুলেছ  তারা।  এর  অংশীদার  সরকাির  সং া  বাংলােদশ  ই াত  ও  েকৗশল
করেপােরশন (িবএসইিস)। নতুন কারখানায় আপাতত বছের এক লাখ মাটরসাইেকল উৎপাদেনর স মতা
তির কেরেছ হা ডা, যা ২০২১ সােল ই লােখ উ ীত করার পিরক না রেয়েছ তােদর। এখন তারা নতনু

কারখানায়  উৎপািদত    মাটরসাইেকেল  ‘ মড  ইন  বাংলােদশ’  বা  বাংলােদেশ  তির  কথািট  িলেখ
মাটরসাইেকল বাজারজাতকরেণর উেদ াগ িনে ।

কন বাংলােদশ : িবডা স িত জাপািন রা দূত িহেরায়া  ইজিুমর কােছ জানেত চেয়িছল, কন তার দেশর
িবিনেয়াগকারীরা বাংলােদেশ িবিনেয়াগ করেত চায়? এর জবােব জাপািন রা দূত যা বেলিছেলন, ‘বাংলােদশ
একিট ি ভুেজর মােঝ অবি ত। আিম এিটেক বৃি র ি ভুজ বলেত চাই। চীন, ভারত এবং দি ণ এিশয়া
এই িতনিট বৃহৎ অ েলর মাঝখােন  বাংলােদেশর  অব ান।  যার  ায়  ১৬  কািটর  মেতা  একিট িবশাল
জনেগা ী  রেয়েছ এবং বাংলােদেশর অভ রীণ বাজােরর ত িবকাশ ঘটেছ। ফেল আিম মেন কির এই
দশিটর এিগেয় যাওয়ার ব াপক স াবনা  রেয়েছ। িহেরায়া  ইজুিম বেলন,  বাংলােদশ এখন অথৈনিতক

উ য়েনর  ে  ঐিতহািসক  েযােগর  মুেখামুিখ  রেয়েছ।  দশিটর  িজিডিপ  বৃি  িভেয়তনাম  এবং
কে ািডয়ার চেয়ও বিশ। ধু তাই নয়, এিট পা বতী িময়ানমােরর চেয় ায় ৪ ণ বিশ। ামীণেফােনর
িসইও মাইেকল ফািলর কােছও জানেত চেয়িছল িবডা, কন বাংলােদশ? এর জবােব দেশর শীষ ানীয়
মাবাইল  ফান  সবাদানকারী  এই  সং ািটর  এ  দশীয়  ধান  বেলন,  ধারাবািহকভােব  উ  বৃি

বাংলােদেশর িন িব েক মধ িবে  উ ীত করেছ এবং  এই বৃি  কখেনা  কমেছ  না। অেনেকই এিটেক
‘িমরাকল’ বলেত পােরন। তেব আিম মেন কির, এিট হে  ভিব ৎ লে  পৗঁছােনার জ  নীিত িনধারণ
এবং স াদেনর অংশীদাির - যিট এ দেশর মা ষ এবং ধানম ী  শখ হািসনার সরকার গত দশ বা
বােরা বছর ধের চলমান রেখেছ।
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