িজই বাংলােদেশ কায ম আেরা িব ত করেত চায়

ঢাকা (22 ম, ২০১৭):
জনােরল ইেলকি ক (িজই) বাংলােদেশ কায ম আেরা িব ত করেত চায়। স লে বাংলােদেশ ত েদর িবিনেয়ােগর পিরিধ আেরা
বাড়ােনার জ কাজ করেছ িজই। কননা, অতীেতর যেকান সমেয়র লনায় বতমােন বাংলােদেশ সেবা িবিনেয়াগ সহায়ক
পিরেবশ িবরাজ করেছ। িজই দি ণ এিশয়ার িসেড এবং ধান িনবাহী কমকতা জনাব বনমালী আগরাওয়ালা (Banmali
Agrawala) আজ সকাল ১১:০০ ঘ কায় বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতপ (িবডা) এর িনবাহী চয়ার ান জনাব কাজী এম
আিম ল ইসলােমর সােথ ত র অিফস কে সা াৎকােল এ কথা বেলন।
এ সময় িজই বাংলােদেশর কাি
ােনজার জনাব মাঃ নওশাদ আলী, িজই দি ণ এিশয়ার কেপােরট অ ােফয়াস এ পিলিস
িবষয়ক িসিনয়র কাউে ল এবং ভাইস িসেড জনাব আিব র রহমান চৗ রী এবং িজই পাওয়ার সািভেসস এর সল িডের র
জনাব সরতাজ ইঁ য়া উপি ত িছেলন।
বঠক ে জানা যায়, িজই দীঘকাল ধের বাংলােদেশর পাওয়ার স েরর সােথ
কয়ার, এনািজ া িমশন এ িডি িবউশন, এিভেয়শন িত স ের কাজ কের যাে

রেয়েছ। তাছাড়া ত রা বাংলােদেশর হলথ
।

িবডা িনবাহী চয়ার ান জনাব কাজী এম. আিম ল ইসলাম িজই িতিনিধ দেলর িনকট বাংলােদেশ িবিনেয়াগ ও বাি জ িবকােশ
ইজ অব িয়ং িবজেনস, ওয়ান প সািভস অ া বতনসহ বতমান সরকােরর চলমান সং ার কায মস হ েল ধেরন। িতিন
িজই িতিনিধ দলেক বাংলােদেশ ত েদর িবিনেয়াগ কায ম আেরা িব ত করেত সবা ক সব ধরেনর সহেযািগতার আ াস দান
কেরন এবং বাংলােদেশর বতমান িবিনেয়াগ বা ব পিরেবশ সারািবে র িবিনেয়াগকারীেদর মােঝ চার তথা ছিড়েয় িদেত
অ া ােসডর িহেসেব কাজ করার অ েরাধ জানান।
িজই িতিনিধ দল বাংলােদেশ বসা ও িবিনেয়াগ পিরেবশ উ য়েন এ সং া সরকারী সং ার কায েমর য়সী শংসা কেরেছ
এবং বাংলােদেশ িবিনেয়াগ সাের দেশ-িবেদেশ য ইেভ স হ অ ি ত হেব, তােত বাংলােদেশ ত েদর কায েমর ইিতবাচক
অিভ তা দশী-িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদর িনকট েল ধরার অিভ ায়
কেরেছ।

(ফয়সল হাসান)
িসিনয়র ত অিফসার
বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প
ধানম ীর কাযালয়।

