“Trading Across Border” শীষক সিমনার
ঢাকা (23 লাই, ২০১৭):
আজ সকাল ১০:৩০ ঘ কায় বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প (িবডা) এর বাড েম “Trading Across
Border” শীষক গেবষণাপ এর ১ম খসড়া কাশ উপলে এক সিমনার অ ি ত হয়। সিমনাের সভাপিত
কেরন িবডা’র পিরচালক ( সিচব) জনাব তৗিহ র রহমান খান।
খসড়া গেবষণাপ উপ াপন কেরন িবডা’র উপপিরচালক ড. স য় চ বত । উে ঃ “Trading Across
Border” িব াংক ণীত “Ease of Doing Business” চেকর ১০ িনেদশক এর অ তম এক ।
“Ease of Doing Business” চেকর সবেশষ জিরেপ বাংলােদশ ১৯০ দেশর মে ১৭৬ তম অব ােন
রেয়েছ। তেব “Trading Across Border” িনেদশেক বাংলােদেশর অব ান ১৭৩ তম। আগামী ২০২১ সেনর
মে “Ease of Doing Business” চেক বাংলােদেশর অব ান ডাবল িডিজেট (১০০ এর িনেচ) উ য়েনর
লে কাজ করেছ িবডা।
িব
াংেকর ওেপন সাস ডাটা গেবষণা েত ব ত হেয়েছ এবং লতঃ Focused Group Discussion
(FGD) প িত অ সরণ কের গেবষণা কম স ািদত হেয়েছ। গেবষণায় া ফলাফল মেত, আ ঃসীমা
বািণজ যত বশী হেব, বেদিশক িবিনেয়াগ তত বশী বাড়েব। গেবষণায় আ ঃসীমা বািণজ ি র লে
বসায় খরচ, প িত ও সময় কিমেয় আনার পািরশ করা হয়।
িবডা’র পিরচালক জনাব তৗিহ র রহমান খান বেলন, গেবষণায় া পািরশমালা কমপিরক না আকাের
উপ াপন না কের িনিদ পািরশ আকাের পশ করেত হেব। এবং এে ে সংি সরকাির ও বসরকাির
অংশীদারেদর মতামত অ
কের পািরশমালা ণয়ন জ রী। িতিন বেলন, সংি অংশীদারেদর মতামত
অ
করেত ত এ িবষেয় এক সভা আহবান করা হেব।
গেবষণা র ল উে
িছল আ ঃসীমা বািণেজ র বতমান বাধা-িবপি ও সম া স হ ঁেজ বর করা এবং তা
সমাধােনর লে এ সং া পিলিসস েহ (কা ম, ব র, আ জািতক বািণজ ইত ািদ স িকত) েয়াজনীয়
সং ার, পিরবধন ও পিরমাজেনর জ সরকারেক েয়াজনীয় পািরশমালা পশ করা।
সিমনাের িব.আই.ডি উ. .এ’র চয়ার ান কমেডার মাঃ মাজাে ল হক, চ াম কা মস হাউেজর
কিমশনার এ এফ এম আব াহ খান, কমলা র আইিসিড কা মস হাউেজর কিমশনার ফারজানা আফেরাজ,
িব.আই.িস.িড.এ’র িসেড
ল কাই ম খানসহ বািণজ ও নৗপিরবহন ম ণালয়, মংলা ব র ক প ,
ধান আমদািন-র ািন িনয় েকর দ র, বাংলােদশ ািরফ কিমশন, র ািন উ য়ন েরা, িবডা ও এ সংি
িত ােনর িতিনিধ অংশ হণ কেরন।

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

