
ালািন খােত িবিনেয়ােগ আ হী কাতার ॥ ধানম ীর সে  কািবর
সা াত

কািশত: ৩১ - অে াবর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

ঢাকায় ই দেশর বঠক

াফ িরেপাটার ॥ ায়ী তরলীকতৃ াকিৃতক গ াস টািমনাল (এলএনিজ) এবং এলএনিজিভি ক িব ত ক  িনমােণ
নতুন িবিনেয়াগ াব িদেয়েছ কাতার। কাতােরর ালািন িতম ী শািরদা আল কািবর ঢাকা সফের এেস ালিন
ম ণালেয় নতুন িবিনেয়ােগর এ াব দন। কাতােরর সে  আেলাচনায় ালািন ম ণালয় আমদািনকতৃ এলএনিজর
দাম কমােনার াব িদেয়েছ।

বধুবার ালািন ম ণালেয় কাতার এবং ালািন ম ণলেয়র আেলাচনায়   পে  নতৃ  দন দশিটর ালািন
িতম ী শািরদা আল কািবর এবং িব ত ালািন এবং খিনজ স দ িতম ী নস ল হািমদ িবপু।

আেলাচনায় কাতােরর তরফ থেক জানােনা হয়, বাংলােদশ এখন নতুন স াবনার দশ। এখােনর ালািন এবং
িব তখােত িবিনেয়ােগর অেনক েযাগ রেয়েছ। কাতার সই েযাগ হণ করেত চায়। এে ে  তারা মেহশখালী
অথবা পায়রায় একিট এলএনিজ টািমনাল িনমােণর াব িদেয়েছ। দেশর য কান ােন তারা িব ত ক ও
িনমাণ করেত আ হী। কাতােরর এই াবেক হণেযাগ  বেল িবেবচনা করা হে । ালািন িবভােগর কমকতারা
জানান, থম কাতােরর কাছ থেক এলএনিজ আমদািনর উেদ াগ নয়া হয়। কাতার ১৫ বছেরর জ  এলএনিজ
সরবরােহ বাংলােদেশর সে  চিু  রেয়েছ। চাইেল এই ােবর সূ  ধের ি প ীয় আেলাচনায় এলএনিজর দাম
কমােনার েযাগ হণ করা যেত পাের। একই ভােব দশিট থেক আেরা দীঘ ময়ােদ এলএনিজ আমািদিনর চিু
করা যেত পাের। এে ে  িবিভ  আমদািন শতও পিরবতেন বাংলােদেশর তরফ থেক াব দয়া যেত পাের।

সংি রা বলেছন, এলএনিজ িভি ক িব ত ক  িনমােণ এখন পয  যারা সরকােরর সে  চিু  কেরেছ তােদর
কােরার এলএনিজর মজুদ নই। সে ে  কাতার ব িত ম হেত পাের। যেহতু কাতাের িবপুল পিরমাণ গ ােসর
মজুদ রেয়েছ তাই এলএনিজ িভি ক িব ত ক  িনমাণ করেল তারা এখােন ালািনর সং ানও করেত পারেব।

শািরদা আল কািবর ালািন ম ণালেয়র বঠেক জািনেয়েছন বাংলােদেশর সে  ালািন খােত সহায়তা স সারেণ
একিট সমেঝাতা  ারক  (এমওইউ)  রেয়েছ। সই এমওইউেত তারা  আরও িকছু  িবষয় অ ভু  করেত চায়।
সে ে  বাংলােদেশ একিট ায়ী এলএনিজ টািমনাল িনমাণ করার িবষেয় আ হী তারা। একই সে  বাংলােদেশ

এলএনিজ চািলত িব ত ক  িনমাণ করেত চায় তারা। শাদ বলেছন, বাংলােদেশর সে  কাতােরর ১৫ বছেরর
এলএনিজ রফতািনর চিু  রেয়েছ। এই চিু র ময়াদ  হেয়েছ গত বছর থেক। কাতার এলএনিজ রফতািনর
সময় বিৃ  করেতও আ হী।

বঠেক কাতােরর িবিনেয়াগ াবেক াগত জানান। দেশর িব ত ালািনেত ভিব ত পিরক নাও তুেল ধেরন।
িতিন বেলন, বাংলােদশও কাতােরর সে  সহেযািগতা স সারণ করেত আ হী। িতিন বেলন, এে ে  আমরা য
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দের এলএনিজ আমদািন কির সই দর িকছুটা কমােনার াব দন নস ল হািমদ।

শািরদা আল কািবর এই আেলাচনার ি েত আেলাচনার াব িদেয়েছ উে খ কের বঠেক উপি ত এক কমকতা
জানান,  কাতার  বলেছ  তােদর সে  আেলাচনা  ফল  হেল  এলএনিজ  আমাদিনর ে  তারা  বাংলােদশেক
মলূ ছােড়র িবষয়িট পযােলাচনা করেব।

কাতােরর সে  িবিনেয়াগ আেলাচনার পর ালািন িতম ী নস ল হািমদ বেলন, কাতার আমােদর সরবরাহ করা
এলএনিজর িনরবি  সরবরাহ িনি ত করেত সহেযািগতা করার আশ^◌াস িদেয়েছ। কাতাের সে  সরকােরর

ালািনখােত সহায়তা স সারেণর জ  য এমওইউ রেয়েছ তার পিরিধ বাড়ােত চায়। তারা মাতারবািড় এবং
পায়রার য কান ােন একিট ায়ী এলএনিজ টািমনাল িনমাণ করেত আ হী।

বঠেক  কাতােরর তরফ থেক  জানােনা  হেয়েছ  মাতারবািড়েত  সরকার য  এলএনিজ টািমনাল  িনমােণর জ
আ হপ  চেয়েছ সখােন ১২িট কা ািনর সে  কাতারও আ হপ  জমা িদেয়েছ।

বঠেক বাংলােদশ িনযু  কাতােরর রা দূত আহেমদ মাহােমদ আল- দহাইিন, কাতার গ ােসর পিরচালক আলা
আবু যবারা, পে াবাংলার চয়ারম ান ল আমীন হাওলাদার, পা িরত কিৃতক গ াস কা ািনর ব ব াপনা
পিরচালক েকৗশলী মাঃ কাম ামান উপি ত িছেলন।

দেশ গ াসচািলত িব ত কে র বদেল এখন আমদািন করা গ াস (এলএনিজ) িদেয় ক  িনমােণ চিু  করেছ
সরকার। ইেতামেধ  জামান িসেম , যু রাে র জনােরল ইেলি ক (িজই) এর সে  সরকারী ই িত ান এমওইউ
সই কেরেছ। এর বাইের িপিডিবর সে  ভারেতর িরল ােয়  প এবং দশীয় ইউিনক হােটল এ া ড িরেসাট িব ত
িব য় চিু  কেরেছ। এই িট িত ান মঘনাঘােট ক  িনমাণ করেব। যখােন গ াস সরবরাহ করেব পে াবাংলা।

ধানম ীর সে  সা াত

এিদেক বাসস জানায়, বাংলােদেশর ালািন ও িব ত খােত কাজ করেত আ হ কাশ কেরেছ সফররত কাতাির
ালািন িতম ী সাদ শিরদা আল-কািব। িতিন বেলন, ‘আমরা ’ দেশর পার িরক ােথ বাংলােদেশর ালািন ও

িব ত খােত কাজ করেত আ হী।’কাতােরর িতম ী বধুবার িবেকেল ধানম ীর সে  তার সরকারী বাসভবন
গণভবেন সা াতকােল এ আ েহর কথা জানান। বঠক শেষ ধানম ীর স সিচব ইহসা ল কিরম সাংবািদকেদর
একথা জানান।

গত এক দশেক বাংলােদেশর ত উ য়েনর িবষেয় উে খ কের সাদ শিরদা আল-কািব বেলন, ‘আপনােদর যত
উ িত তত বিশ শি  দরকার।’ কাতােরর িতম ী বেলন, ২০২২ সােল কাতাের অ ি তব  িব কাপ ফুটবল- এর
আেগ তারা আেরা িব ত উৎপাদেনর উেদ াগ িনেয়েছ।

িতিন আরও বেলন, বাংলােদেশর উ য়েনর ে  কাতােরর সমথন অব াহত থাকেব। স সিচব জনান, ধানম ী
তার কাতার সফেরর কথা রণ কেরেছন। ধানম ীর আ জািতক িবষয়ক উপেদ া ড. গওহর িরজভী, মুখ  সিচব
মাঃ নিজবরু রহমান ও ঢাকায় িনযু  কাতােরর রা দূত আহেমদ িবন মাহা দ আল- দহাইিমএ সময় উপি ত

িছেলন।
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