িবডা’র িনবাহী চয়ার ােনর সােথ িসিডিস েপর িতিনিধদেলর সা াৎ
ঢাকা (০8 ম, ২০১৭):
রাজ িভি ক উ য়ন অথ সং া িসিডিস (CDC) েপর িতন সদে র এক
িতিনিধদল আজ সকাল ১০:০০ ঘ কায়
বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প (িবডা) এর িনবাহী চয়ার ান জনাব কাজী এম আিম ল ইসলােমর সােথ ত র দ ের সা াৎ
কেরন। িতিনিধদেলর সদ রা হেলন িসিডিস েপর হড অব কেপােরট ড ট (ইনেভ েম িডের র) জনাব িরচাড পালমার
(Richard Palmer), কেপােরট ড ট ইনেভ েম এি িকউ ভ জনাবা ডািনয়া িসি িক (Dania Siddiqui) এবং ড ট
ইনেভ েম িডের র জনাব রা ল শাহ (Rahul Shah)।
িসিডিস েপর িতিনিধদল িবডা’র িনবাহী চয়ার ান মেহাদেয়র িনকট বাংলােদেশর বতমান িবিনেয়াগ পিরেবশ ও স াবনা,
বািণজ পিরি িত, বেদিশক িবিনেয়াগ ি য়া, িবিনেয়াগকারীেদর এ সং া প িতগত সহায়তা ও সািবক আইিন পেরখা িবষেয়
জানেত চান।
িনবাহী চয়ার ান িতিনিধদলেক এ স েক িব ািরত আেলাকপাত কের বেলন, বতমােন বাংলােদেশ অতীেতর যেকান সমেয়র
লনায় বসা ও িবিনেয়ােগর পিরেবশ সবেচেয় ভােলা অব ােন রেয়েছ। বাংলােদেশর বসা ও িবিনেয়ােগর পিরেবশ িব মােনর
করার লে এ স ের বশ িক সং ার উে াগ নয়া হেয়েছ এবং তা ত বা বায়েনর লে কাজ চলেছ। “Ease of Doing
Business” চেক বাংলােদেশর বতমান অব ান ১৭৬ থেক আগামী ২০২১ সােলর মে ডাবল িডিজেট উ ীত করার লে
িবডাসহ বািণজ ম ণালয় সবা ক য়াস চািলেয় যাে । জনাব কাজী এম. আিম ল ইসলাম বসার ে প িত, সময় ও য়
কিমেয় আনার কথা উে খ কের বেলন, আেগ িব ৎ সংেযাগ পেত যখােন ৪৬৫ িদন লাগত, তা এখন মা ২৮ িদেন কিমেয় আনা
হেয়েছ, তাছাড়া বসা র প িতগত সং া ৯ থেক কিমেয় ৫ েত নািমেয় আনা হেয়েছ।
িতিনিধদল বাংলােদেশর িবিনেয়ােগর ে স াবনাময়ী খােতর কখা জানেত চাইেল িবডা চয়ার ান বেলন, বতমােন লদার এ
টওয় ার, ফামািসউ ক ালস এবং াট া ফ াকচািরং (বােয়ােটকেনালিজ, জেন ক , াডা স এ সািভেসস, িত) খােত
িবিনেয়ােগর যেথ েযাগ রেয়েছ। িসিডিস প জানায়, তারা বাংলােদেশ আেরা বশী কের িবিনেয়ােগর িচ াভাবনা করেছ।
উে : িত ান দি ণ এিশয়া ও আি কায় বসার েযাগ ও
তরী কের ল ািধক লােকর কমসং ােনর েযাগ ি
কেরেছ এবং এ অ েলর দির জনেগা ীর জীবনমান উ য়েন াপক িমকা রাখেছ। িসিডিস প ২০১১ সােল বাংলােদেশর থম
াইেভট ই িয় ফা , ি য়ার ফাে ১০িমিলয়ন ডলার িবিনেয়ােগর মা েম বাংলােদেশ তােদর কায ম
কের যা অন
অ াপােরলস সহ িবিভ কমসং ান ি কারী কা ানীেত িবিনেয়াগ করা হেয়েছ। িসিডিস প বাংলােদেশর অবকাঠােমা খােতও
ণ িবিনেয়াগ কেরেছ যথাঃ ামীণেফানেক ি িজ অবকাঠােমা উ য়ন সহায়তা বাবদ ২৫ িমিলয়ন ডলার ঋণ দান এবং
বাংলােদেশ িব ৎ উৎপাদন ি র অংশ িহেসেব ঢাকার সি কেট িসরাজগ -৪ নােম ন ন ৪০০ মগাওয়াট েয়ল েয়ল পাওয়ার
া িনমাণ বাবদ ১০৩ িমিলয়ন ডলার ঋণ দান।

(ফয়সল হাসান)
িসিনয়র ত অিফসার
বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প

ধানম ীর কাযালয়।

