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লািহত সাগের িবের হম ভাসমান িশ বর িনমােণর জ উািভলাষী পিরকনা কাশ কেরেছ সউদী আরব। িনউইয়ক িসর থেক
৩৩ ণ বড় অজ আিতর শহরর নাম দয়া হেয়েছ অাগন এবং এেক িবের থম সণ  য়ংিয় বর এবং সমিত েযাগ
িবধার সিলত ক িহেসেব গেড় তালার পিরকনা িনেয়েছ দশ।

এ সউদী আরেবর জ এক ণ  িশ বর ক হেব এবং পিরচালনার জ রাবট এবং আিফিসয়াল
ইেিলেজ বা িম
িমা বহার করা হেব।
সিত এক আািনক সরকারী িবিতেত বলা হেয়েছ য, শহর সউদী আরেবর উর-পিেম অবিত িনমাণাধীন নন শহর িনওেমর
াে িনমাণ করা হেব। িবিতেত আরও বলা হেয়েছ য, অাগন এক কাব ন ও ষণ  শহর হেব, যা সণ েপ নবায়ন যা শি
ারা চািলত হেব। কাব ন িনরেপতা অজেনর জ কের পিরকনার সােথ জিড়ত কপ ের িবষেয় িনিদ  ত এখনও কাশ করা
হয়িন।
েয়জ খােলর িনকটবত ািবত অাগন হ’ল িনওেমর অথ ৈনিতক সংােনর কৗশলিলর পরবত পয ায়, যা ভিবেত মােষর
জীবনযাপন এবং পশাগত কােজর পিতেক নরায় সংািয়ত করেব। িবের অ তম বািণজ ট লািহত সাগর িদেয় িত বছর
সম বিক বািণেজর ১৩ শতাংশ সংঘত হয়। সখােন েয়জ খােলর কাছাকািছ অাগেনর অবান এেক িবিভ িদক থেক অত
ণ  কের েলেছ। এর আদশ অবান ভিবেত এেক অলনীয় িবধা এেন দেব।
সউদী াউন ি মাহাদ িবন সালমান বেলেছন, ‘অাগন ভিবেত িশ িবকােশর জ িবের িভি ন:সংািয়ত করেত অবদান
রাখেব, পিরেবশ রা করেব এবং িনওেমর জ কমসংান ি করেব।’
িনওেমর িসইও নাদিম আল-নােনরন মেত, ‘অাগন হেব িবের অতম িগতভােব উত লিজিক হাব যখােন অতািনক সমিত
বর এবং িবমানবর সংেযাগ রেয়েছ।’ িনয়ন হ’ল াউন ি মাহাদ িবন সালমােনর মি ত এবং ‘িভশন ২০৩০’ নােম পিরিচত
রণশীল সউদী আরেবর আিনকীকরেণর জ ১৩ বছেরর পিরকনার ধান ক।
সউদী আরেবর পাবিলক ইনেভেম ফা (িপআইএফ) ারা অথ ায়ন করা হে এবং াউন ি িনওম এবং িপআইএফ উভেয়রই

চয়ারান।

