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িবিনেয়াগ পিরেবেশ aস  iiu  
সুপািরশ বা বায়ন হয়িন িতন বছেরo 

বাংলােদেশর েসবা খােত eকক িবিনেয়ােগর সুেযাগ েচেয়িছল iuেরােপর েকা ািনগুেলা। িবিনেয়ােগর ে ে  তােদর েকা ািনর 
িত েযন কর ƣবষ  না হয় েসটাo েচেয়িছল। করেপােরট কর কিমেয় সব েকা ািনর জ  eকi হাের করােরােপর াব কেরিছল 

তারা। পে র নমুনা পরী ার ে ে  িদেনর পর িদন িবমানব ের আটেক রাখার সমাধান েচেয়িছল তারা। তারা বেলিছল, oষুধ 
আমদািনেত বাধা দূর করার পাশাপািশ বসায় পিরেবশ eমন সহজ করেত হেব যােত eকi ছাতার িনেচ সব ধরেনর সুিবধা পাoয়া 
যায়। ায় িতন বছর আেগ িদব্প ীয় বসায় পিরেবশ সংলাপ aনু ােনর মা েম আনু ািনকভােব eসব িবষেয়  বাংলােদশ সরকােরর 
সহায়তা কামনা কেরিছল iuেরাপীয় iuিনয়ন (iiu)। িক  গত িতন বছের eসব খােত েতমন েকােনা a গিত হয়িন। গতকাল 
সকােল বািণজয্ ম ণালেয়র সভাকে  aনুি ত iiu-বাংলােদশ বসায় পিরেবশ সংলাপ aনু ােন e িবষেয় িনেজেদর aসে াষ 
আড়াল করেত পােরনিন iiuর রা দূত ের েজ েতির । িতিন বেলন, বাংলােদেশ িবিনেয়াগ o বসা শুরুর ে ে  আiিন সং ার 
ি য়া eখেনা জিটল। নীিত কাঠােমার aিন য়তা o িনয় ক সং ার দুব র্ল তদারিকর মেতা বাধাগুেলা eখেনা রেয়েছ। 

রা দূত বেলন, িবেদিশ িবিনেয়াগ বাড়ােত িবিনেয়াগ u য়ন কতৃর্প  (িবডা) কাজ কের যাে । eর ফেল বাংলােদেশর বসা o 
িবিনেয়ােগ তা iিতবাচক ভূিমকা রাখেছ। তারপরo বলা যায়, বাংলােদেশ সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ (eফিডআi) আশা ক নয়। 
আমদািন-র ািন বািণেজয্র ধান দুi েগটoেয় ঢাকার শাহজালাল আ জর্ািতক িবমানব র o চ াম সমু  ব েরর uদাহরণ িদেয় 
িতিন বেলন, ei েযমন চ াম ব র o ঢাকা িবমানব র e েদেশর ধান েগটoেয়। িক  তা বসা-বািণজয্বা ব নয়। নতুন নতুন 
aবকাঠােমা ƣতির o শি শালী তদারিকর মা েম e েগটoেয়েক আকষ র্ণীয় কের তুলেত হেব। 

রা দূত আরo বেলন, বাংলােদেশর সে  iiu দুi েদেশর জ i লাভজনকভােব বািণজয্ করেত চায়। ধানম ী েশখ হািসনা iিজ 
aব ডুিয়ং িবজেনেসর সূচেক 287 েথেক কিমেয় দুi aে র েকাটায় িনেয় আসেত চান। আশা কির, বাংলােদশ eিট বা বায়ন করেত 
পারেব। বাংলােদশ েযেহতু u য়নশীল েদেশ পিরণত হে , তাi 3132 সােলর মে  মানস ত িবিনেয়াগ পিরেবশ িনি েতর 
আহব্ানo জানান িতিন। গত িতন বছের iiuর uি িখত িবষয়গুেলার সমাধান না হoয়ার িবষয়িট সব্ীকার কের িনেয় বািণজয্ম ী িটপু 
মুি  বেলন, আজেকর   ƣবঠেক eকিট বড় িবষয় uেঠ eেসেছ, েসটা হে  আমরা সময়টা িঠক রাখেত পাির না। আমরা e িবষেয় 
গুরুতব্ েদব। িতিন বেলন, েয েকােনা আেলাচনা aন কাল চলেত পাের না। আেলাচনা কের ত িস া  িনেত হেব। iiuর 
িবষয়গুেলা সমাধান করেত 6িট oয়ািক র্ং প করা হেয়েছ। আশা করিছ, e বছেরর েশষিদেক যখন ষ  রাuে র ƣবঠক হেব তখন 
আমরা িকছু িস া  িদেত পারব।  

িবিনেয়াগ পিরেবশ u ত করেত ei পাঁচিট oয়ািক র্ং প 3127 সােলi গঠন করা হেয়িছল-eমন ত  জািনেয় সাংবািদকরা জানেত 
চান গত িতন বছের তােদর a গিতর িবষেয়। জবােব বািণজয্ম ী বেলন, আমরা েপছেনর িদেক িফের তাকােত চাi না। কারণ 
তখন শুরু হেয়িছল। আজেকর ƣবঠেক গুরুতব্ েদoয়া হেয়েছ েয, e প পাঁচটা েযন aব i আগামী িমিটংেয় eকটা িস া  েদয়। e 
ছাড়া iিজ aব ডুিয়ং িবজেনস aথ র্াৎ বসায় পিরেবশ সহজীকরেণর িবষেয় ধানম ী েশখ হািসনারo িনেদ র্শনা রেয়েছ বেল জানান 
িতিন। 

িদব্প ীয় ei সংলােপ বািণজয্ সিচব মিফজুল iসলাম, িবডার িনব র্াহী েচয়ার ান কাজী আিমনুল হক, বাংলােদশ াংক 
o  eনিবআেরর িতিনিধ ছাড়াo iiuর আটিট েদেশর রা দূত eবং iiu িবজেনস েস েরর েনতারা uপি ত িছেলন। 

িটকফা : বাংলােদশ o যু রাে র মে  বািণজয্ o িবিনেয়াগ িবষয়ক চুি  িটকফার ম েময়ািদ পয র্ােলাচনা সভা aনুি ত হেয়েছ 
গতকাল িবকােল বািণজয্ ম ণালেয়র সভাকে । eেত বাংলােদেশর পে  বািণজয্ সিচব মিফজুল iসলাম eবং যু রাে র বািণজয্ 
দফতর iueসিটআর-eর েডপুিট aয্ািসে  েজবা িরয়াজuি ন েনতৃতব্ েদন। সভায় বাংলােদেশর পে  যু রা ◌্্ে র িজeসিপ 
সুিবধা পুনব র্হাল, u য়নশীল েদেশ u ীত হoয়ার পেথ যু রাে র স া  সহেযািগতার িবষয় তুেল ধরা হয়। aপরিদেক যু রা  
েমধাসব্তব্ (আiিপআর) eবং তুলা আমদািনর জিটলতাসহ বািণজয্ o িবিনেয়াগ সং া  iসুয্েত কথা বেলেছ। 


