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MCCI-PEB Business Climate Index unveiled 

BD scores 61 in maiden index 
FE REPORT | October 08, 2021 00:00:00  

 

Bangladesh scores 61 out of 100 points in its first-ever homegrown business index called BBX, 

showing modest improvements in doing-business environment.  

The BBX (Bangladesh Business Climate Index), based on a total of 100 points, divides the business 

environment into four categories. The bottom 0-20 points indicate the business environment is 

difficult, if 21-40, there are substantial bottlenecks remaining for business. Index staying within the 

next 20 points indicates generally complex business environment.  

If the index is between 61 and 80, the business environment is improving and if the index is 81-100, 

then the business environment is friendly. The first-ever 'Bangladesh Business Environment Index' 

could manage to score 61.01, which states the business environment in Bangladesh is improving, but 

there is room for progress. 

This is more or less similar to that of World Bank's 'doing business index' which now discontinued 

over audit report of the data controversy. However, BBX is contextualized to Bangladesh.  

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI) and Policy Exchange Bangladesh 

(PEB) jointly unveiled the survey-based report on Thursday. It may be released annually. 

Bangladesh has best performed in access to infrastructure out of its 10 pillars as it obtained 72.02 

score. The worst pillar is cross-border trade facilitation where the country scored 49.43.  



MCCI and Policy Exchange Bangladesh have developed the BBX specifically for Bangladesh, 

assessed overall business climate and ecosystem as well as the strengths and weaknesses in 10 areas 

relating to the setting up and operation of businesses in Bangladesh, across industrial, geographical 

and business-size matrices.  

The performances of Bangladesh in 10 areas are: pillar 1: starting a business 68.91, pillar 2: access to 

land 58.90, pillar 3: availability of regulatory information 59.83, pillar 4: access to infrastructure 

72.02, pillar 5: labour regulations 66.35, pillar 6: dispute resolution 57.48, pillar 7: cross border trade 

facilitation 49.43, pillar 8: paying taxes 68.72, pillar 9: technology adoption 57.70 and pillar 10: 

access to finance 50.78.  

The objective is to visualise what appropriate policy measures and reforms need to be brought about 

to continually improve Bangladesh's business climate, which is already on the path of improvement.  

The Index will help potential investors and policymakers to target action programs to address 

specific issues.  

During the first such Index-launching programme, held on online platform, adviser to the Prime 

Minister on Private Industry and Investment Salman F. Rahman joined it as chief guest.  

MCCI President Ms Nihad Kabir chaired the session. Executive Chairman at Bangladesh Investment 

Development Authority (BIDA) Md. Sirajul Islam was special guest.  

Speaking as the chief guest on the occasion, Mr. Salman F. Rahman said that this index has covered 

the business environment not only in Dhaka and Chattagram but in the whole of Bangladesh.  

He hopes that being detailed and effective research methodology, this indicator will soon gain 

acceptance among global entrepreneurs. 

He said doing-business index usually covers only the metropolitan areas. "This is not perception-

based but reality-based index." 

BIDA executive chairman Mr. Islam said that despite World Bank's announcement to stop publishing 

its flagship doping-business report, his agency, however, has been continuing its activities to 

improve the country's business environment. He assured that the initiative of the MCCI and PEB 

would further accelerate the BIDA activities. 

He said: "This will broaden the areas for improving the business environment."  

He, however, said the reform efforts taken in the context of World Bank-sponsored doing-business 

index will continue. 

Ambassador of Japan to Bangladesh Mr. ITO Naoki said that Japan is providing financial and 

technical assistance to various megaprojects, including metro-rail, to improve the infrastructure, 

transportation and communications system of Bangladesh.  

"Once these projects are completed, the business environment in the country will be further 

improved." 

While presenting the keynote Dr. Masrur Reaz said: "First, it shows that the country has made 

significant progress in its development journey to middle-income/LDC graduation."  

He said the second is macro success has filtered down to micro achievements 



"Bangladesh is gradually developing a meaningful administrative and production support system in 

several areas," he told the meet.  

The third is: there is an unfinished policy agenda, especially in terms of improving trade facilitation, 

finance barriers, and facilitation of technology adoption that are further inhibiting the expansion of 

both small and large businesses.  

The fourth is regulatory and institutional improvements will need to be continually made to ease the 

business environment for entrepreneurs on an ongoing basis.  

Speaking on the occasion, President of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and 

Industry (FBCCI) Mr. Md. Jashim Uddin said the discontinuation of the publication of World Bank's 

Ease of Doing Business made it difficult for entrepreneurs to plan for future investments. 

He said the initiatives by the MCCI and PEB would help government agencies to remove business 

barriers, and would facilitate achieving SDGs and Vision 2041. 

President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry Mr. Rizwan Rahman said that collateral-

based lending system is a major problem for financing in Bangladesh.  

He said this is homegrown index.  

The panel discussion was attended by president of the Foreign Chamber of Commerce and Industry 

(FICCI) Mrs Rupali Haque Chowdhury, former President of MCCI Mr. Syed Nasim Manzur, 

chairperson at the BUILD Mr. Abul Kasem Khan.  

Bangladeshi business counselors from different countries also spoke at the event. 

Closing remarks were made by Senior Vice President at the MCCI Mr. Anis A. Khan.  

The methodology of the survey is survey/sampling. Weighted average for divisions and sectors based 

on contributions to GDP and employment. It has reached 1000 firms, 451 total response and 356 

high-quality responses. 

There are such more indices in neighbouring countries. China has China Business Climate Index, 

Malaysia has Business Condition Index and Vietnam has got Business Climate Index. 

jasimharoon@yahoo.com 
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‘Too many approvals for customs 

clearance a barrier to trade’ 
According to country’s first Bangladesh Business Climate Index 

 

Star Business Report 
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Approvals from some 39 government agencies are required for customs clearance of any 

product at Chattogram port, which is a major barrier to trade, according to the Bangladesh 

Business Climate Index (BBX). 

And the port faces severe congestion often for the delay in goods release and the cost of doing 

business increases eventually, according to the index virtually launched for the first time in the 

country today. 

Policy Exchange, Bangladesh (PEB) and the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry 

(MCCI) jointly launched the index to measure the business environment in Bangladesh. 

The report said the small business units, particularly the goods related business suffers the most 

across the country as they need to obtain certification from different government agencies but they 

have not so much knowledge and financial capability. 

The regulatory complexities, scarcity of land poor infrastructures, land mutation, poor road 

connectivity are found as major trade barriers in the country although Bangladesh progressed and 

economical development are laudable. 

Bangladesh's economic development is wonderful, which grew even during the Covid-19 pandemic, 

Ito Naoki, Japanese ambassador in Bangladesh, said at the launch of the index. 

Next year, the Japanese Special Economic Zone will go into operation, which is a significant 

development for the country, he said. 

Syed Nasim Manzur, managing director of Apex Footwear Ltd and a former president of MCCI, 

stressed the need for making business rules easier for everybody by easing regulations and 

institutions. 

Rupali Chowdhury, president of Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry, and Rizwan 

Rahman, president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, also spoke at the event. 
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Business climate improves but challenges remain  

Business Climate Index report launched 
Staff Correspondent | Published: 22:44, Oct 07,2021  

The country’s business environment is improving but there are still various constraints that required 

to be addressed, according to a report. 

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industries and the Policy Exchange Bangladesh jointly 

launched the first Bangladesh Business Climate Index (BBX) Report on Thursday at a programme 

held online. 

The report was presented by M Masrur Reaz, chairperson of the Policy Exchange Bangladesh. 

The BBX index revealed that Bangladesh composite score is 61.01, which means the country 

improving business environment, however more needs to be done. 

The BBX is based on 10 pillars. Each of these contains sub-indicators and a total of 35 sub-indicators 

have been used to calculate the index. 

According to the BBX, the country showed progress in four pillars while lag behind in six other 

pillars of business environment. 

The country made progress in starting a business, access to infrastructure, labour regulation and 

paying taxes. 

Access to land, availability of regulatory information, dispute resolution, cross border trade 

facilitation, technology adoption and access to finance are the complexities that required to be 

addressed. 

The findings point to both an urgent need and emerging opportunity to diversify growth centre 

beyond Dhaka. 

Findings strongly point to taking advantage of Chattogram’s business environment to make it a true 

commercial capital and economic hub. 

Regulatory and institutional improvements will need to be continually made to ease the business 

environment for entrepreneurs on an ongoing basis. 

The RMG sector found it most difficult to obtain land as compared to firms in several other sectors. 

The trade regulations regime appears most problematic for transport or storage, and export-oriented 

sector who are burdened with significant administrative processes, paperwork and documentation, 

the report said. 

https://www.newagebd.net/credit/Staff%20Correspondent


Prime minister’s private industry and investment affairs adviser Salman F Rahman said that this 

index had covered the business environment not only in Dhaka and Chattagram but the whole of 

Bangladesh. 

Jashim Uddin, president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, said 

that the discontinuation of the publication of the World Bank’s Ease of Doing Business made it 

difficult for entrepreneurs to plan for future investments. 

However, such initiatives by the MCCI and the PEB will help government agencies to remove 

business barriers, and will facilitate to achieve SDG’s and Vision 2041. 

Sirajul Islam, executive chairman of the Bangladesh Investment Development Authority, said that 

despite the World Bank’s announcement to stop publishing the index, the agency is continuing its 

activities to improve the business environment in the country. 

He assured that the initiative of MCCI and PEB would further accelerate the BIDA activities. 

The panel discussion was attended by Rupali Haque Chowdhury, president of FICCI, Syed Nasim 

Manzur, former president of MCCI, Rizwan Rahman, president of DCCI, and Abul Kasem Khan, 

chairperson of BILD and director of FBCCI. 
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Chittagong overtakes Dhaka in local 

business index 
Tribune report  
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The capital lagging behind was attributed to over-centralization of policy and regulatory 

services-related decision-making capacities 

The port city of Chittagong took over Dhaka in the Bangladesh Business Index report, topping 

four out of ten pillars, such as availability of regulatory information, access to infrastructure, 

trade competitiveness, and technology adoption. 

The capital lagging behind was attributed to over-centralization of policy and regulatory 

services-related decision-making capacities, which resulted in discretionary and predatory 

behavior on the part of some regulators. These have particularly affected small and medium 

entities that cannot influence the regulators. 

A report on the business environment of the country, based on local homegrown indexes, was 

published jointly by the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry Dhaka (MCCI) and 

Policy Exchange Bangladesh (PEB) titled "Business Environment Index", released virtually on 

Thursday. 

Dhaka did not top in any of the ten indicators, indicating significant challenges for doing 

business. 

The findings strongly pointed towards taking advantage of Chittagong’s business environment to 

make it Bangladesh's commercial capital. 

The potential was solidified by recent economic infrastructure plans in and around Chittagong 

including Mirsarai Special Economic Zone, Karnaphuli river tunnel, Bay container terminal, 

energy hub in Matarbari, and more, said Masrur Reaz, chairman and CEO. 

Abul Kashem Khan, chairman of Business Initiative Leading Development (Build), said that 

local homegrown indexes are practiced across the world including China, Vietnam, and 

Malaysia.    

"The region-wise spread is good and we need to continue such a well-balanced sample size, that 

would give us more insight on what we need to work on,” he also said. 

The Bangladesh local business climate index seeks to capture contextual factors affecting 

businesses in Bangladesh, in the form of pillars which have been modified from existing global 

literature on business environment; to capture elements of the local business environment issues 

faced by businesses. 

Nihad Kabir, President of MCCI delivered the keynote speech at the virtual event where Salman 

F Rahman participated as the chief guest. 

According to the report, starting a wholesale and retail trade business in Bangladesh is most 

conducive, while starting a food and beverage business is the most difficult. In terms of 

acquiring land, the leather and tannery sector has easier access in contrast to the RMG sector, 

which faces the most difficulty.  

Additionally, paying taxes is the easiest for the construction sector, while the food and beverage 

sector has the highest technology adoption. 



Meanwhile, access to finance for the pharmaceuticals and chemical sector is easier than it is for 

the food and beverage sector. 
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MCCI, PEB launch ‘Business Environment 

index’ 
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The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry Dhaka (MCCI) and the Policy Exchange 

Bangladesh (PEB) have jointly launched a report to give an overview on business environment 

of the country. 

Advisor to the Prime Minister Salman F Rahman was present as chief guest at the virtual 

launching event on Thursday, in which ITO Naoki, ambassador of Japan to Bangladesh, Sirajul 

Islam, executive chairman of the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), Nihad 

Kabir, president of MCCI, Md Jashim Uddin, president of FBCCI, and Abul Kashem Khan, 

chairman of the Business Initiative Leading Development (Build) took part, said a press release. 

Jashim Uddin said the discontinuation of the publication of the World Bank's Ease of Doing 

Business made it difficult for entrepreneurs to plan for future investments. 



However, such initiatives by MCCI and PEB will help government agencies to remove business 

barriers, and will facilitate to achieve SDG’s and Vision 2041, he added. 

Salman F Rahman said this index has covered the business environment not only in Dhaka and 

Chattagram but in the whole of Bangladesh. 

He hopes that the detailed and effective research methodology, this indicator will soon gain 

acceptance among global entrepreneurs. 

Sirajul Islam said despite the World Bank's announcement to stop publishing the index, the 

agency is continuing its activities to improve the business environment in the country. 

He assured that the initiative of MCCI and PEB would further accelerate the BIDA activities. 

ITO Naoki said that Japan is providing financial and technical assistance to various mega 

projects including Metrorail to improve the infrastructure, transportation and communication 

system of Bangladesh. 

Once these projects are completed, the business environment in the country will be further 

improved. 

What the report says 

According to the report starting a wholesale and retail trade business in Bangladesh is most 

conducive, while starting a food and beverage business is the most difficult. 

In terms of acquiring land, the leather and tannery sector has easier access in contrast to the 

RMG sector, which faces the most difficulty. 

Additionally, paying taxes is the easiest for the construction sector, while the food and beverage 

sector has the highest technology adoption. 

Meanwhile, access to finance for the pharmaceuticals and chemical sector is easier than it is for 

the food and beverage sector, it added. 

The maiden ‘Business Environment Index’ shows that Chattogram city took over Dhaka in four 

out of ten parameters -- availability of regulatory information, access to infrastructure, trade 

competitiveness, and technology adoption. 

The capital lagging behind was attributed to over-centralization of policy and regulatory 

services-related decision-making capacities, which resulted in discretionary and predatory 

behavior on the part of some regulators. These have particularly affected small and medium 

entities that cannot influence the regulators. 

Dhaka did not top in any of the ten indicators, indicating significant challenges for doing 

business. 

The findings strongly pointed towards taking advantage of Chittagong’s business environment to 

make it Bangladesh's commercial capital. 



The potential was solidified by recent economic infrastructure plans in and around Chittagong 

including Mirsarai Special Economic Zone, Karnaphuli river tunnel, Bay container terminal, 

energy hub in Matarbari, and more, said Masrur Reaz, chairman and CEO. 
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Dhaka lags behind in business climate index, 

Ctg tops  

Bangladesh is developing in terms of business climate, but there are still 
some areas to improve  

 

Business environment in divisions other than Dhaka has been turning up to be more supportive 

to investors, thanks to infrastructural development in those regions and the government's 

decentralisation bid, according to a survey.  

Chattogram has so far remained at the top position on the business-outside-Dhaka list, followed by 

Khulna, Sylhet, Rangpur and Barishal, reveals the Bangladesh Business Climate Index (BBX) that 

has been prepared after conducting the survey. 

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and the Policy Exchange of 

Bangladesh, a research firm, jointly conducted the study for one year on businesspeople and the 

findings were revealed virtually on Thursday. 

The index shows Chattogram is ahead in four out of the 10 indicators. Other divisions such as 

Khulna, Sylhet, Barishal, Rangpur and Mymensingh are also ahead in terms of their performances in 

different measures. 

But Dhaka could not come to the top in any of the 10 criteria. 



Businessmen, who took part in the survey, opined that running a business in Dhaka has become more 

difficult day by day because of land scarcity for setting up factories. 

On the contrary, land issues plus other business complexities are less severe in district headquarters, 

they said. 

Moreover, businesses outside the capital comply with the government's decentralisation effort and 

qualify for some tax holidays. 

The survey covered 10 issues related to business as the results show that Bangladesh is developing in 

terms of business climate, but there are still some areas for improvement. 

The BBX covered businesses of all the eight divisions including Dhaka and Chattogram. 

Highlighting the contents of the report, M Masrur Reaz, chairman at the Policy Exchange of 

Bangladesh, said the index has been prepared with data input from 451 firms based on the 

performance indicators: starting a business, access to land, availability of regulatory information, 

access to information, labour regulation, dispute resolution, cross-border trade facilitation, paying 

taxes, technology adaptation and access to finance. 

A World Bank blog article says Bangladesh's path to upper-middle-income status will hinge 

particularly on leveraging Dhaka, its economic and political centre that accounts for one-third of the 

country's total population, one-fifth of national GDP and one-third of all jobs. 

But in reality, Dhaka is losing its position as the most-sought-after investment location as other 

regions scored much better than in all steps—from access to land to starting a business to paying 

taxes. 

"The over-centralisation of policy and regulatory services related to decision-making power in Dhaka 

has resulted in discretionary and predatory behaviour on the part of some regulations," said the 

report. 

It cited an example of tax payment by businesses that shows Dhaka businessmen suffer more in 

paying taxes than people in other areas. 

The findings point to both an urgent need and emerging opportunity to diversify growth centres 

beyond Dhaka, the report said. 

The findings strongly point to taking advantage of Chattogram's business environment to make it a 

true commercial capital and economic hub. 

The potential gets further impetus from recent economic infrastructure plans in and around 

Chattogram, including Bangabandhu Sheikh Mujib Industrial City, Karnaphuli River Tunnel, 

proposed Bay Container Terminal and energy hub in Matarbari, said the report. 

The MCCI said various initiatives have been taken by the government to shift industries outside 

Dhaka in the last couple of years. As part of this, the government is offering tax holidays on setting 

up industries in faraway districts. 

"On top of this, the much-anticipated Padma Bridge project is nearing completion to facilitate 

communication with the southern parts of the country – leading to new industries and businesses in 

the region," said the MCCI report. 



Business leaders at the programme said Dhaka's poor performance in business climate compared 

with other areas is "very significant". However, they acknowledged that the country's business 

climate has been improving.  

Citing several issues such as port shipment, getting customs clearance and costly logistics, the trade 

leaders called for settling the problems immediately. 

Syed Nasim Manzur, managing director of Apex Group, said it is necessary to review why many 

businesses do not want to leave Dhaka despite its poor performance in business climate. 

"Outside Dhaka, there are tax holidays. But other facilities, such as schools and hospitals, are not as 

standard as in the capital. If you want to shift industries outside Dhaka, you have to increase not only 

tax benefits, but develop the whole ecosystem too," he noted. 

Naoki Ito, Japanese ambassador to Bangladesh, hoped the improvement in business climate would 

attract more foreign investment in Bangladesh. 

He said Japanese investments would consider Bangladesh as the first choice in "China Plus One" 

business strategy if the improvement persists.  

Highlighting some of the challenges foreign investors face, he, however, said the country's 

infrastructure is one of the major obstacles.  

"Hopefully, this will change in the next five years," said the ambassador, calling for addressing 

issues in customs clearance, facilitating trade-related financing and allowing foreign investors the 

same benefits as local investors enjoy. 

He said although the government provides a 4% cash incentive for garment exports, foreign investors 

do not get the benefit. This needs to be considered. 

While addressing the programme as the chief guest, Salman F Rahman, private industry and 

investment adviser to the prime minister, welcomed the home grown initiative to assess the business 

climate. 

He said such an index will help develop the country's business climate.  

"We had always had questions about methodology for the World Bank's Ease of Doing Business 

Index.  They would only prepare the index based on information obtained from businesses based in 

Dhaka and Chattagram metropolitan areas."  

The BBX has prepared the index based on data collected from small, medium and large businesses in 

all divisions of the country. 

A credible index will be acceptable to all at home and abroad, Salman said. 

The World Bank would publish the Ease of Doing Business Index every year and Bangladesh had 

always been at the bottom. In the 2020 ranking, the country ranked 168th out of 190 countries. 

The World Bank has recently announced that it would discontinue the practice of issuing the Ease of 

Doing Business report after a probe found "data juggling" to improve rankings of some countries. 

In such a situation, the Bangladesh Business Climate Index has been published in the style of the 

World Bank under the name of BBX. 



MCCI President Nihad Kabir presided over the programme.  Apart from business leaders, 

Bangladeshi ambassadors and commercial counsellors also spoke on the occasion. 
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Business climate sees big improvement  
The maiden MCCI-PEB Business Index identifies finance constraints, rigorous 

trade regulation, institutional weakness as major barriers  

Staff Correspondent  

08 Oct 2021 00:00:00 | Update: 08 Oct 2021 00:20:07  

 

Bangladesh has made significant progress in improving the country’s business environment to 

attract domestic and foreign investment. 

The observation was made in the first-ever Bangladesh Business Climate Index 2021 (BBX-

2021) launched on Thursday by the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) 

and Policy Exchange, Bangladesh (PEB). The index will be published every year. 

The index has been made based on findings of a survey conducted on more than 1,000 firms 

across eight divisions in the county. 

BBX-2021 showed that out of 10, four pillars – access to infrastructure, starting a business, 

labour regulation and paying – demonstrated progress, while six indicate action required to 

address complexities. Out of 100, Bangladesh scored 61 points. 

Access to infrastructure scored the highest at 72.02, while starting business got 68.91 and paying 

taxes 68.72 and labour regulation 66.35. 



“The progress shows that the country has made significant progress in business climate and its 

development journey to middle-income. Development achievements have been concrete,” M 

Masrur Reaz, founder and chairman of PEB, said in his keynote presentation. 

He said macro success has filtered down to micro achievements, while Bangladesh is gradually 

developing a meaningful administrative and production support system in several areas, said 

Reaz. 

The index report showed there is an unfinished policy agenda, especially in terms of improving 

trade facilitation, finance barriers, and facilitation of technology adoption that are further 

inhibiting the expansion of both small and large businesses. 

Regulatory and institutional improvements will need to be continually made to ease the business 

environment for entrepreneurs on an ongoing basis, it added. 

“When the World Bank discontinued ease of doing business index, MCCI’s Business Index is a 

timely one. It is credible and will be helpful for the business community,” Prime Minister’s 

Private Industry and Investment Adviser Salman F Rahman said. He attended the programme as 

the chief guest. 

The findings of the report are interesting and reflect the present status of Bangladesh’s business 

environment, he said, emphasising decentralisation of businesses. 

MCCI President Nihad Kabir said Bangladesh’s performance in several doing business 

indicators is not properly reflected due to a lack of information. 

“Bangladesh performed well in the last several decades. We included all progress and data in the 

report. It will help government policymaking,” she added. 

Japan is providing financial and technical assistance to various mega projects including Metrorail 

to improve the infrastructure, transportation and communication system. Once these projects are 

completed, the business environment in the country will improve further, Japanese Ambassador 

to Dhaka ITO Naoki said. 

So many areas have been improved significantly. BBX introduced new innovative massage for 

the business people. These reports help the country’s further development, FBCCI President Md 

Jashim Uddin said. 

We need to ensure a trade-friendly environment to boost industrialisation, investment and 

business, he added. 

“It’s a timely initiative. China, Malaysia, India and so many countries published this index. It 

will attract foreign investors to Bangladesh,” said Abul Kasem Khan, chairman of Business 

Initiative Leading Development (BUILD). 

It is important for the private sector to know the strengths and weaknesses in the ease of doing 

business. BBX would have been more effective if it had global comparison, DCCI President 

Rizwan Rahman said. Access to finance is now collateral-based. He hoped policymakers would 

take initiatives to improve the situation. 

 



Bottlenecks 

The RMG sector found it most difficult to obtain land compared to firms in several other sectors. 

Urbanisation in Dhaka and Chattogram has been somewhat chaotic for the private sector; scarce 

availability of land prevents many potential entrepreneurs from setting up operations in these two 

growth centres. 

Finance constraints span several sectors, but most adversely affect the fast moving consumer 

sector as well as real estate. Pharmaceutical and construction sectors found it relatively easier to 

gain access to finance than other sectors. 

On the other hand, the trade regulations regime appears most problematic for transport, storage, 

and export-oriented sectors who are burdened with significant administrative processes, 

paperwork, and documentation. 

With an increasing trend in digitisation of sales methods, retail and wholesale traders struggle to 

adopt technologies to survive in a competitive global and domestic market. 

Sensitive legal issues centred on disputes are problematic for several sectors, including goods 

that are linked to safety and health, such as agriculture and pharmaceuticals. 

Key highlights of report 

Despite making progress in some areas, there is a need for further development and reforms in 

making the doing business environment more friendly. 

“Reflections of ‘Intent’ and ‘Efforts’ to create conducive environment but indicates a need for 

greater and faster reforms to improve border clearance, port congestions, financial intermediation 

and institutional governance is paramount,” the report findings showed. 

Average country experience significantly changes when focus expanded beyond businesses 

outside Dhaka and Chattogram cities; highlights regulatory implementation gap; interesting 

results challenging some traditional understandings, it added 

Policymakers should bring regulatory and institutional reforms to make doing businesses easier. 

Regulatory Burden and revenue collection also need reform, said ex-MCCI President Syed 

Nasim Manzur. 

Results indicate declining investment climate advantage of Dhaka as the primary growth centre, 

and prospects of developing Chattogram as commercial and industrial centre; also highlights 

prospects of traditionally-neglected parts of the country, said the report. 

We go to different ministries and offices. But small standard operating procedure is going to 

change the rating of Bangladesh, said Rupali Chowdury, the president Foreign Investor Chamber 

of Commerce. 

Despite the World Bank’s announcement to stop publishing the index, BIDA is continuing its 

activities to improve the business environment in the country. 



“We assured that the initiative of MCCI and PEB would further accelerate the BIDA activities,” 

said Md Sirazul Islam, executive chairman of Bangladesh Investment Development Authority 

(BIDA). 

www.b2bchief.com / 08 October 2021 

39 approvals needed to release goods 

from Ctg port 
Entrepreneurs in Bangladesh need as many as 39 approvals from various government agencies 

before their goods are released from Chattogram port, a sad circumstance that hurts businesses, a 

new report said. 

“Very often, the Chattogram port faces severe congestion for the delay in releasing the goods, 

eventually raising the cost of doing business for the users,” said the Bangladesh Business 

Climate Index (BBX) report, which was launched virtually yesterday. 

The Policy Exchange, Bangladesh (PEB), and the Metropolitan Chamber of Commerce and 

Industry (MCCI) jointly prepared and introduced the country’s first such index to measure 

business climate. 

The report said small businesses, particularly those involved in trading goods, suffered the most 

as they needed certificates from government agencies, but they did not have much knowledge 

and financial capability. 

Regulatory complexities, scarcity of land, poor infrastructure, and poor road connectivity are 

major trade barriers, although Bangladesh has progressed a lot and economic development is 

laudable. 

Syed Nasim Manzur, managing director of Apex Footwear Ltd, called for making rules easier for 

everybody. 

“Running businesses outside of Dhaka is really difficult,” he said, adding that businesses also 

needed to move beyond the capital city. 

A former president of the MCCI, Manzur termed the need to obtain 39 approvals from 

government agencies as challenging. 

Businesses also faced higher costs during importing and exporting goods through the Hazrat 

Shahjalal International Airport (HSIA), he said. 

“We want better business and investment climate. We have to think in a new way and do things 

differently. Now is the time,” said Rupali Chowdhury, president of the Foreign Investors 

Chamber of Commerce and Industry. 

Speaking at the launch, Ito Naoki, Japanese envoy to Bangladesh, described the country’s 

economic development as wonderful that grew even during the Covid-19 pandemic. 



He said a lot of Japanese companies were expanding their operations in Bangladesh. 

Japanese investors are following the China Plus One Policy, focusing their investment in other 

countries rather than only in China. 

“Bangladesh is a preferred destination for Japanese investors,” Naoki said. 

In the next five years, the state of infrastructure will change for the better Tokyo is implementing 

some mega infrastructure projects such as the third terminal at the HSIA and the metro rail in 

Dhaka and the power stations at Matarbari of Cox’s Bazar. 

The Japanese Economic Zone will go into operation next year, in a significant development, as it 

would help attract investors from the East Asian country. 

Rizwan Rahman, president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, applauded the 

index, saying it would be helpful for businesses. 

He suggested quick dispute resolutions and regulatory reforms to support businesses. 

Abul Kasem Khan, chairperson of the Business Initiative Leading Development, wanted to know 

what measures had been taken to make the One-Stop Service Centre functional. 

About 1,000 firms in all eight divisional cities were reached to prepare the index, according to 

Masrur Reaz, chairman of the PEB. 

“We hope the economic development of Bangladesh will continue,” said Nihad Kabir, president 

of the MCCI, while moderating the discussion. 

“The picture is different when we move from Dhaka to Chattogram,” she said, indicating the 

business concentration in the capital. 

Salman F Rahman, the adviser to the prime minister on private industry and investment, praised 

the index. 

The World Bank has lost its Ease of Doing Business Index, whereas Bangladesh launched its 

own index, which is remarkable, he said. 

Last month, the World Bank Group decided not to publish the Doing Business report anymore 

amid the allegations of data irregularities. 

The adviser said the government would also facilitate the launch of the logistic index in the 

country to show Bangladesh’s growing infrastructural strengths. 

He urged trade bodies to carry out research instead of lobbying the government to realise trade 

benefits only. 

Md Jashim Uddin, president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and 

Industry, suggested easing procedures to create jobs for the unemployed youth. 



Mohammad Sirazul Islam, executive chairman of the Bangladesh Investment Development 

Authority, said the government agency would hold a summit next month to draw foreign and 

local investment. 

www.bangladeshpost.net / 08 October 2021 

Employment-based growth needed to 

improve living standard 

Experts say at MCCI-PEB report launching ceremony 
 

By Business Desk  

Published : 07 Oct 2021 09:23 PM  

Speakers at a report launching ceremony on Thursday observed that employment based growth is 

essential for ensuring decent standard of living for all people  

They also stressed need to ensure a trade-friendly environment to boost industrialization, investment 

and business” 

The observations were made in the virtual launch of the country's first "Bangladesh Business Climate 

Index (BBX)" report, a joint venture of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry 

(MCCI) and Policy Exchange Bangladesh (PEB)., 

Salman F. Rahman MP, Adviser to Prime Minister Sheikh Hasina on Private Industry and 

Investment joined the event as chief guest while Md. Jashim Uddin, President of FBCCI, Md. Sirajul 

Islam, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), ITO Naoki, 

Ambassador of Japan to Bangladesh also joined as cpecial guests.  

 The report was presented by Dr. M Masrur Reaz, Chairperson, Policy Exchange Bangladesh.  

In his presentation, Dr. Reaz suggested 10 criteria to be considered in creating Bangladesh Business 

Climate Index.  

These include starting a business, access to land, Availability of regulatory information, Availability 

of infrastructure, Labor Regulation, dispute Resolution, Cross-Border Trade facilitation, Paying 

taxes, Technology adoption and Access to Finance.  

The index, based on a total of 100 points, divides the business environment into four categories. 0-20 

points indicates the business environment is difficult, if 21-40, there are substantial bottlenecks 

remain for business. Index staying within the next 20 points indicates to generally complex business 

environment.  

“If the index is between 61-80, the business environment is improving and if the index is between 

81-100,  

https://www.bangladeshpost.net/desk/business-desk84


then the business environment is friendly. The first ever “Bangladesh Business Environment Index” 

could manage to score 61.01, which states, the business environment in Bangladesh is improving, but 

there is room for progress”, mentioned in the presentation. 

While addressing, Salman F. Rahman said that this index has Covered the business environment not 

only in Dhaka and Chattagram but in the whole of Bangladesh. He hopes that the detailed and 

effective research methodology, this indicator will soon gain acceptance among global entrepreneurs. 

Speaking on the occasion, Md. Jashim Uddin, President of FBCCI, said that the discontinuation of 

the publication of the World Bank's Ease of Doing Business made it difficult for entrepreneurs to 

plan for future investments. However, such initiatives by MCCI and PEB will help government 

agencies to remove business barriers, and will facilitate to achieve SDG’s and Vision 2041. 

Md. Sirajul Islam, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), 

said that despite the World Bank's announcement to stop publishing the index, the agency is 

continuing its activities to improve the business environment in the country. He assured that the 

initiative of MCCI and PEB would further accelerate the BIDA activities. 

ITO Naoki, Ambassador of Japan to Bangladesh, said that Japan is providing financial and technical 

assistance to various mega projects including Metrorail to improve the infrastructure, transportation 

and communication system of Bangladesh. Once these projects are completed, the business 

environment in the country will be further improved. 

The panel discussion was attended by Rupali Haque Chowdhury, President, FICCI, Mr. Syed Nasim 

Manzur, former President of MCCI, Rizwan Rahman, President of DCCI and Abul Kasem Khan, 

Chairperson of BILD and Director, FBCCI. 

Bangladeshi business counselors from different countries also spoke at the event. 

MCCI President Nihad Kabir chaired the session, while the closing remarks were made by Anis A. 

Khan, Senior Vice President, MCCI. 
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এমসিসিআই ও পসিসি এক্সচেচের জসরপ 

দেচে ব্যব্িার পসরচব্চে ১০ িূেচের 

৬টিই খারাপ 

১০টির মচযয ৬টি িূেচেই ব্াাংিাচেচের অব্স্থা নড়ব্চড়। ৪টি িূেচে 

উন্নসির সেচে। ১০০ দকাচরর মচযয ব্াাংিাচেে দপচেচে ৬১। 

নিজস্ব প্রনিবেদক 

ঢাকা 

প্রকাশ: ০৮ অবটাের ২০২১, ১০: ৩৩  



 

োাংলাবদবশ েযেসার পনরবেশ যে ভাবলা িয়, নেশ্বেযাাংবকর পর এোর যদশীয় দুটি প্রনিষ্ঠাবির জনরবপও 

একই নিত্র উবে এল। জনরবপর িথ্য েলবে, েযেসায়ীবদর জিয যদবশ েযাাংকঋণ পাওয়া যেশ জটিল। 

েযেসা শুরুর আবে একজি উবদযাক্তার জিয আইিকািুবির িথ্য পাওয়া কটেি। আন্তসীমান্ত 

োনণজযসুনেধা িড়েবড়। প্রেুক্তক্তর েযেহারও কাঙ্ক্ষিি িয়। 

১০টি সূিবকর ওপর নভনি কবর ‘নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স’ (নেনেএক্স) িাবমর জনরপটি পনরিালিা 

কবরবে যমবরাপনলিি যিম্বার অে কমাস স অযান্ড ইন্ডানি (এমনসনসআই) এোং পনলনস যিঞ্জ োাংলাবদশ। 

োাংলাবদবশ ১০টির মবধয ৬টি সূিবকর অেস্থাি খারাপ। োনক ৪টি সূিবক উন্ননির নদবক। ১০টি 

সূিবকর মবধয সেবিবয় ভাবলা অেস্থাবি আবে অেকাোবমা সুনেধা। আর সেবিবয় খারাপ অেস্থাবি 

আন্তসীমান্ত োনণজযসুনেধা সূিবক। যমাি ১০০ যকাবরর মবধয োাংলাবদশ যপবয়বে ৬১। েি েেবরর 

নেবসম্বর যথ্বক যসবেম্বর সমবয় আিটি নেভােীয় শহবর ৩৫১ জি েযেসায়ীর ওপর জনরপটি করা 

হবয়বে। েিকাল েৃহস্পনিোর ভাি্সযয়াল জনরবপ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। েযেসার পনরবেশ নিবয় 

এোরই প্রথ্মোবরর মবিা জনরপ কবরবে যেসরকানর দুটি সাংস্থা। 



এর আবে েহ্জানিক সাংস্থা নেশ্বেযাাংক ২০০৫ যথ্বক ‘ইজ অে ে্নয়াং নেজবিস’ ো সহবজ েযেসা 

সূিক প্রনিবেদি প্রকাশ কবর আসনেল। নেবশ্বর ১৯০টি যদশ নিবয় নেশ্বেযাাংবকর প্রনিবেদিটি তিনরবি 

অনিয়ম প্রমানণি হওয়ায় এ েের যথ্বক আর প্রনিবেদিটি প্রকাশ করা হবে িা েবল জানিবয়বে 

সাংস্থাটি। নেশ্বেযাাংবকর সেবশষ প্রনিবেদবি ১৯০টি যদবশর মবধয োাংলাবদবশর অেস্থাি নেল ১৬৮িম। 

সাংস্থাটির ১০০ যকাবরর মবধয োাংলাবদশ যপবয়নেল ৪৫। 

এমনসনসআইবয়র সভাপনি নিহাদ কনেবরর সঞ্চালিায় ভাি্সযয়াল সভায় প্রধাি অনিনথ্ নেবলি 

প্রধািমন্ত্রীর যেসরকানর নশল্প ও নেনিবয়াে উপবদষ্টা সালমাি এফ রহমাি। অিযাবিযর মবধয েক্তেয 

যদি োাংলাবদবশ নিেুক্ত জাপাবির রাষ্ট্রদিূ এি িাউনক, োাংলাবদশ নেনিবয়াে উন্নয়ি কিৃসপবের 

(নেো) নিে সাহী যিয়ারমযাি নসরাজলু ইসলাম, অযাবপক্স ফুিওয়যাবরর েযেস্থাপিা পনরিালক তসয়দ 

িানসম মঞ্জরু, এফনেনসনসআইবয়র সভাপনি জনসম উক্তিি, নেবের যিয়ারমযাি আেুল কাবশম 

খাি, োজসার যপইন্টস োাংলাবদবশর েযেস্থাপিা পনরিালক রূপালী যিৌধুরী, ঢাকা যিম্বার অে কমাস স 

অযান্ড ইন্ডানির (নেনসনসআই) সভাপনি নরজওয়াি রাহমািসহ অিযরা। অিুষ্ঠাবি মূল প্রেন্ধ 

উপস্থাপি কবরি পনলনস যিঞ্জ োাংলাবদবশর প্রধাি নিে সাহী কম সকিসা মাসরুর নরয়াজ। 

মাসরুর নরয়াজ িাাঁর প্রেবন্ধ উবেখ কবরি, অেকাোবমা সুনেধা, েযেসা শুরু, কর পনরবশাধ, শ্রমিীনি, 

আইিকািুবির িথ্যপ্রানি, জনমর প্রাপযিা, নেবরাধ নিষ্পনি, প্রেুক্তক্তর েযেহার, ঋবণর প্রাপযিা এোং 

আন্তসীমান্ত োনণজযসুনেধা—এ ১০টি সূিবকর ওপর নভনি কবর জনরপটি করা হবয়বে। 

যকাবিা সূিবকর যকার েনদ ০ যথ্বক ২০-এর মবধয থ্াবক, এর মাবি হবলা যদবশ েযেসার পনরবেশ খুেই 

কটেি। ১০টির মবধয অেশয এ যকাবর যকাবিা সূিক পবড়নি। যকাবিা সূিবকর যকার েনদ ২১ যথ্বক 

৪০-এর মবধয থ্াবক, এর মাবি হবলা যসখাবি েযেসায় প্রেল োধা আবে। এ যকাবরও যকাবিা সূিক 

যিই। যকাবিা সূিবকর যকার েনদ ৪১ যথ্বক ৬০-এর মবধয থ্াবক, িার মাবি হবলা যদবশ েযেসার 

পনরবেশ যেশ জটিল। এ যকাবরর মবধয আবে েয়টি সূিক। এর মবধয ৪৯ দশনমক ৪৩ যকার নিবয় 

সেবিবয় িলানিবি আবে আন্তসীমান্ত োনণজযসুনেধা। ঋবণর প্রাপযিা সূিবক োাংলাবদবশর যকার ৫০ 

দশনমক ৭৮। এ োড়া প্রেুক্তক্তর েযেহার সূিবক যকার ৫৭ দশনমক ৭০, নেবরাধ নিষ্পনি সূিবক যকার ৫৭ 

দশনমক ৪৮, জনমর প্রাপযিা সূিবক ৫৮ দশনমক ৯০ যকার এোং আইিকািুবির িবথ্যর প্রাপযিা 

সূিবক োাংলাবদবশর যকার ৫৯ দশনমক ৮৩। 

যকাবিা সূিবকর যকার েনদ ৬১ যথ্বক ৮০-এর মবধয থ্াবক, যসটিবক েলা হয় েযেসার পনরবেশ উন্ননির 

নদবক। এ যকাবরর মবধয োনক িারটি সূিক আবে। যসগুবলা অেকাোবমা সুনেধা যকার ৭২ দশনমক শূিয 

২, েযেসা শুরুবি ৬৮ দশনমক ৯১, কর পনরবশাবধ ৬৮ দশনমক ৭২ এোং শ্রমিীনিবি ৬৬ দশনমক 

৩৫। ৮১ যথ্বক ১০০ যকার থ্াকবল িখি েলা হয় পনরবেশ েযেসাোন্ধে। এ যকাবর যকাবিা সূিক যিই। 

জনরবপ যদখা যেবে, ১০টি সূিবক েযেসায়ীবদর আলাদা আলাদা েল্প আবে। যেমি যপাশাক খাবির 

েযেসায়ীবদর সেবিবয় েড় সমসযা হবলা জনমর প্রাপযিা। জনমর অপ্রি্লিার কারবণ অবিক 

সম্ভােিাময় উবদযাক্তা েযেসা শুরু করবি পারবেি িা। আোর ১০টি সূিবক ঢাকা ও িট্টগ্রাম অিয 

নেভাবের ি্লিায় খারাপ অেস্থাবি। েযেসা শুরু করা, জনম পাওয়াসহ অিয সে সূিবক ঢাকা ও 

িট্টগ্রাম যেশ নপনেবয়। 

জসরচপর ওপর আচিােনা  

আবলািিায় অাংশ নিবয় সালমাি এফ রহমাি েবলি, েযেসার পনরবেশ নিবয় একমাত্র নেশ্বেযাাংকই 

জনরপ করি। েনদও ওই জনরবপর পদ্ধনি নিবয় আমরা প্রশ্ন ি্বলনে। যশষ পে সন্ত অনিয়বমর অনভবোে 

প্রমানণি হওয়ায় প্রনিবেদিটি প্রকাশ েন্ধ হবয় যেবে। িবে নেশ্বেযাাংবকর ি্লিায় যদশীয় দুটি সাংস্থার 

জনরবপর পদ্ধনি যেশ ভাবলা। কারণ, নেশ্বেযাাংবকর জনরবপ ঢাকা ও িট্টগ্রাম—এ দুটি নেভাে যথ্বক 

িথ্য সাংগ্রহ করা হবিা। যদশীয় দুটি সাংস্থা আিটি নেভাবের েযেসায়ীবদর কাে যথ্বক িথ্য সাংগ্রহ 



কবরবে। এ জনরবপর িথ্য নদবয় যদবশ েযেসার পনরবেশ উন্ননি করবি কাবজ যদবে েবল মন্তেয কবরি 

নিনি। 

নেোর নিে সাহী যিয়ারমযাি নসরাজলু ইসলাম েবলি, নেশ্বেযাাংবকর সহবজ েযেসা করার সূিবকর 

প্রনিবেদি েন্ধ হবয় োওয়ায় সরকাবরর সামবি সবুোে সৃটষ্ট হবলা। সরকার নিবজই জনরপ করবে। এর 

মাধযবম জািা োবে, যদবশ েযেসার পনরবেশ উন্ননি হবে, িানক নপনেবয় োবে। 

জাপাবির রাষ্ট্রদিূ েবলি, কবরািার মবধযও োাংলাবদবশর ক্তজনেনপর প্রেৃক্তদ্ধ ঈষ সণীয়। দ্রিু অথ্ সিীনির 

একটি োাংলাবদশ। িবে ২০৪১ সাবল উন্নি যদশ হবি হবল েযেসার পনরবেশ আরও উন্নি করবি হবে। 

এখাবি শুল্কায়ি কাে সক্রবম সমসযা আবে। আন্তোনণজয সুনেধাবি ঘািনি আবে। এসে জায়োয় উন্ননি 

করবি হবে। 

তসয়দ িানসম মঞ্জরু েবলি, যদবশ েযেসার পনরবেশ উন্নি করবি হবল প্রানিষ্ঠানিক সাংকার জরুনর। 

িবে যসটি করবি হবে অগ্রানধকারনভনিবি। একই সবে পনরকনল্পি উপাবয়। যপাশাক খাবি জনমর 

প্রাপযিা যেশ কটেি। আেুল কাবশম খাি েবলি, েযেসার পনরবেশ উন্ননি করবি হবল েযেসায়ীবদর 

পুবরাপুনর ওয়াি স্টপ সানভসস যসো নদবি হবে। ঋণ যপবি েযেসায়ীবদর যে হয়রানি হবি হয়, যসটি 

কনমবয় আিবি হবে। 

জনসম উক্তিি েবলি, েযেসার পনরবেশ জািবি এি নদি নেশ্বেযাাংবকর প্রনিবেদবির অবপোয় 

থ্াকবি হবিা। যদবশ প্রথ্মোবরর মবিা একটি প্রক্তক্রয়া শুরু হবলা। এটি ইনিোিক। এ জনরবপর 

গ্রহণবোেযিা োড়াবি হবে। 
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দেচের ব্যব্িার পসরচব্ে উন্নসির সেচে 

প্রথম ব্াচরর মচিা ‘ব্াাংিাচেে সব্জচনি ক্লাইচমি ইনচেক্স’ প্রোে 

এই িূেে সেসিিরই বব্সিে উচেযাক্তাচের মচযয গ্রহণচ ািযিা পাচব্: 

িািমান এফ রহমান 

 
ইিফাক নরবপািস০০:০০, ০৮ অবটাের, ২০২১ |  

যদবশর েযেসার পনরবেশ উন্ননির নদবক। প্রথ্মোবরর মবিা তিনর করা নিজস্ব েযােসানয়ক পনরবেশ 

সূিবক এমি দানে করা হবয়বে। নেশ্বেযাাংবকর ে্ইাং নেজবিস প্রনিবেদি প্রকাশ েন্ধ করার পর যদশীয় 

পদ্ধনিবি এই সূিক তিনরর উবদযাে যিওয়া হয়। যমবরাপনলিাি যিম্বার অে কমাস স অযান্ড ইন্ডানি 



(এমনসনসআই) এোং েবেষণা সাংস্থা পনলনস এক্সবিঞ্জ োাংলাবদবশর (নপইনে) যেৌথ্ উবদযাবে প্রকানশি 

যদবশর প্রথ্ম ‘োাংলাবদশ নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স (নেনেএক্স)’ প্রনিবেদি আিুুুষ্ঠানিক প্রকাশ করা 

হয়। েিকাল েৃহস্পনিোর অিলাইি প্ল্যািফরবম প্রকানশি এ প্রনিবেদি উপস্থাপি কবরি পনলনস 

এক্সবিঞ্জ োাংলাবদবশর ে. এম মাশরুর নরয়াজ। োাংলাবদশ নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স তিনরবি ১০টি 

মািদণ্ড নেবেিিা করা হবয়বে। এগুবলা হবলা, েযেসা শুরু করা, জনমর সহজলভযিা, নিয়ন্ত্রণমূলক 

িবথ্যর সহজলভযিা, অেকাোবমা, শ্রম নেনধ-নেধাি, নেবরাধ নিষ্পনি, সীমান্ত োনণবজযর সহজীকরণ, 

কর পনরবশাধ, প্রেুক্তক্তর অনভবোজি ও ঋবণর প্রাপযিা। যমাি ১০০ পবয়বন্টর নভনিবি তিনর এ সূিবক 

েযােসানয়ক পনরেশবক িারটি ভাবে ভাে করা হবয়বে। পবয়ন্ট ০-২০ হবল, েযেসার পনরবেশ কটেি, 

২১-৪০ হবল, েযােসানয়ক পনরবেবশ মারাত্মক প্রনিকূলিা রবয়বে েবল ধবর যিওয়া হয়। পরেিী ২০ 

পবয়বন্টর মবধয সূিক অেস্থাি করবল, জটিল েযােসানয়ক পনরবেশ, ৬১-৮০-এর মবধয সূিক হবল, 

েযেসার পনরবেশ উন্ননির নদবক এোং ৮১-১০০-এর মবধয সূিক থ্াকবল, যদবশ েযেসা সহায়ক পনরবেশ 

নেরাজ করবে েবল ধবর যিওয়া হবয়বে। প্রথ্মোবরর মবিা তিনর করা েযােসানয়ক পনরবেশ সূিবক 

োাংলাবদবশর পবয়ন্ট ৬১.০১। প্রাি ফলাফল অিুোয়ী োাংলাবদবশর েযােসানয়ক পনরবেশ উন্ননির 

নদবক, িবে আবরা উন্ননির সুবোে রবয়বে। 

অিুষ্ঠাবি প্রধাি অনিনথ্র েক্তবেয প্রধািমন্ত্রীর যেসরকানর নশল্প ও নেনিবয়াে উপবদষ্টা সালমাি এফ 

রহমাি এমনপ েবলি, এই সূিক শুধু ঢাকা ও িট্টগ্রাম িয়, সনিযকার অবথ্ সই পুবরা োাংলাবদবশর 

েযােসানয়ক পনরবেশবক ি্বল ধবরবে। নিনি আশা কবরি, নেশদ ও কাে সকর েবেষণা পদ্ধনির কারবণ, 

এই সূিক নশনেেরই তেনশ্বক উবদযাক্তাবদর মাবে গ্রহণবোেযিা পাবে। অিুষ্ঠাবি এফনেনসনসআই 

সভাপনি যমা. জনসম উক্তিি েবলি, নেশ্বেযাাংবকর েযেসা সহজীকরণ সূিক প্রকাশ েন্ধ হবয় োওয়ায়, 

উবদযাক্তাবদর জিয ভনেষযি্ নেনিবয়াে পনরকল্পিা যিওয়া কটেি হবয় পবড়নেল। িবে এমনসনসআই 

এোং নপইনের এমি উবদযাে সরকানর সাংস্থাগুবলার জিয েযেসার প্রনিেন্ধকিা দরূ করবি সহায়ক 

ভূনমকা পালি করবে।  

অিুষ্ঠাবি োাংলাবদশ নেনিবয়াে উন্নয়ি কিৃসপবের (নেো) নিে সাহী যিয়ারমযাি যমা. নসরাজলু ইসলাম 

েবলি, নেশ্বেযাাংক িাবদর সূিক প্রকাশ েবন্ধর যঘাষণা করবলও যদবশর েযেসার পনরবেশ সহজ করবি 

সাংস্থাটির কাে সক্রম অেযাহি আবে। এমনসনসআই ও নপইনের েযােসানয়ক পনরবেশ সূিক তিনরর 

উবদযাে নেোর কাে সক্রবম আবরা েনি আিবে েবল আশ্বাস যদি নিনি। 

োাংলাবদবশ নিেুক্ত জাপাবির রাষ্ট্রদিূ ইবিা িাওনক েবলি, োাংলাবদবশর অেকাোবমা, পনরেহি ও 

যোোবোে েযেস্থাবক উন্নি করবি যমবরাবরলসহ নেনভন্ন যমো প্রকবল্প আনথ্ সক ও কানরেনর সহায়িা 

নদবে জাপাি। এসে প্রকবল্পর োস্তোয়ি যশষ হবল, এ যদবশর েযােসানয়ক পনরবেবশর আবরা উন্ননি 

হবে। 

অিুষ্ঠাবি পযাবিল আবলািিায় অাংশ যিি নেবদনশ নেনিবয়ােকারীবদর সাংেেি নফনকর সভাপনি 

রুপালী হক যিৌধুরী, এমনসনসআইবয়র সাবেক সভাপনি তসয়দ িানসম মঞ্জরু, নেনসনসআই সভাপনি 

নরজওয়াি রাহমাি এোং নেবের যিয়ারপাস সি আেুল কাবশম খাি। অিুষ্ঠাবির সভাপনিত্ব কবরি 

এমনসনসনসআই সভাপনি েযানরস্টার নিহাদ কনের। সমাপিী েক্তেয রাবখি এমনসনসআইবয়র নসনিয়র 

সহসভাপনি আনিস এ. খাি। 
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এমসিসিআই-সপইসব্র সব্জচনি ক্লাইচমি ইনচেক্স 



প যােক্রচম উন্নসির পচথ দেচের ব্যব্িার পসরচব্ে  

নিজস্ব প্রনিবেদক  

অবটাের ০৮, ২০২১  

 

 

কনভে মহামারীর মবধযও যদবশ েযেসার পনরবেশ ক্রবম উন্ননির নদবক। যেশ কবয়কটি সূিক 

নেবেষবণর পর উবে এবসবে এমি িথ্য। যমবরাপনলিি যিম্বার অে কমাস স অযান্ড ইন্ডানি 

(এমনসনসআই) ও েবেষণা সাংস্থা পনলনস এক্সবিঞ্জ োাংলাবদবশর (নপইনে) যেৌথ্ উবদযাবে প্রকানশি এক 

প্রনিবেদবি এমিটি জািাবিা হবয়বে। যদবশ নিজস্ব সাংস্থার উবদযাবে এই প্রথ্ম এ ধরবির প্রনিবেদি 

প্রকানশি হবলা।  

‘োাংলাবদশ নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স (নেনেএক্স)’ শীষ সক এ প্রনিবেদি প্রকাশ উপলবে েিকাল 

এক ওবয়নেিাবরর আবয়াজি করা হয়।  

এবি সভাপনিত্ব কবরি এমনসনসনসআইবয়র সভাপনি নিহাদ কনের। ওবয়নেিাবর প্রধাি অনিনথ্ 

নেবলি প্রধািমন্ত্রীর যেসরকানর নশল্প ও নেনিবয়াে উপবদষ্টা সালমাি এফ রহমাি। নেবশষ অনিনথ্ 

নেবলি এফনেনসনসআই সভাপনি যমা. জনসম উক্তিি, োাংলাবদশ নেনিবয়াে উন্নয়ক কিৃসপবের (নেো) 

নিে সাহী যিয়ারমযাি যমা. নসরাজলু ইসলাম, োাংলাবদবশ নিেুক্ত জাপাবির রাষ্ট্রদিূ ইবিা িাওনক, নেবদশী 

নেনিবয়ােকারীবদর সাংেেি এফআইনসনসআইবয়র সভাপনি রূপালী হক যিৌধুরী, এমনসনসআইবয়র 

সাবেক সভাপনি তসয়দ িানসম মঞ্জরু, নেনসনসআই সভাপনি নরজওয়াি রাহমাি, নেবের 

যিয়ারপারসি ও এফনেনসনসআইবয়র পনরিালক আেুল কাবশম খাি, এমনসনসআইবয়র নসনিয়র 

সহসভাপনি আনিস এ খাি প্রমুখ। ওবয়নেিাবর মূল প্রেন্ধ উপস্থাপি কবরি পনলনস এক্সবিঞ্জ 

োাংলাবদবশর ে. এম মাশরুর নরয়াজ।  



সভাপনির েক্তবেয নিহাদ কনের েবলি, োাংলাবদবশর ইনিহাবস এই প্রথ্ম নিজস্ব যকাবিা সাংস্থার 

উবদযাবে নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স প্রকাশ হবয়বে। যদবশর আিটি নেভাে যথ্বকই েবেষকরা োস্তে 

নিত্র ি্বল ধবরবেি। এ ইিবেবক্সর আবলাবক যদখা োয়, োাংলাবদশ ক্রবম অথ্ সনিনিক উন্ননির নদবক 

োবে। পাশাপানশ আমাবদর সামাক্তজক উন্নয়িও হবে। ২০৩০-৪০ সাবল আমাবদর েযেসার 

অেস্থািবক অবিক দরূ নিবয় যেবি হবল এ ধরবির েবেষণা অেযাহি রাখা জরুনর।  

মূল প্রেবন্ধ ে. এম মাশরুর নরয়াজ েবলি, োাংলাবদশ নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স তিনরবি ১০টি 

মািদণ্ড নেবেিিা করা হবয়বে। এগুবলা হবলা েযেসা শুরু করা, জনমর সহজলভযিা, নিয়ন্ত্রণমূলক 

িবথ্যর সহজলভযিা, অেকাোবমা, শ্রম নেনধনেধাি, নেবরাধ নিষ্পনি, সীমান্ত োনণবজযর সহজীকরণ, 

কর পনরবশাধ, প্রেুক্তক্তর অনভবোজি ও ঋবণর প্রাপযিা। যমাি ১০০ পবয়বন্টর নভনিবি তিনর এ সূিবক 

েযেসানয়ক পনরেশবক িারটি ভাবে ভাে করা হবয়বে। পবয়ন্ট শূিয যথ্বক ২০ হবল েযেসার পনরবেশ 

কটেি, ২১ যথ্বক ৪০ হবল েযেসানয়ক পনরবেবশ মারাত্মক প্রনিকূলিা রবয়বে েবল ধবর যিয়া হয়। 

পরেিী ২০ পবয়বন্টর মবধয সূিক অেস্থাি করবল জটিল েযেসানয়ক পনরবেশ, ৬১ যথ্বক ৮০-এর 

মবধয সূিক হবল েযেসার পনরবেশ উন্ননির নদবক এোং ৮১ যথ্বক ১০০-এর মবধয সূিক থ্াকবল যদবশ 

েযেসা সহায়ক পনরবেশ নেরাজ করবে েবল ধবর যিয়া হবয়বে। প্রথ্মোবরর মবিা তিনর করা 

েযেসানয়ক পনরবেশ সূিবক োাংলাবদবশর পবয়ন্ট ৬১ দশনমক শূিয ১। প্রাি ফলাফল অিুোয়ী 

োাংলাবদবশর েযেসানয়ক পনরবেশ উন্ননির নদবক। িবে আবরা উন্ননির সুবোে রবয়বে। 

অিুষ্ঠাবি এফনেনসনসআই সভাপনি যমা. জনসম উক্তিি েবলি, নেশ্বেযাাংবকর েযেসা সহজীকরণ সিূক 

প্রকাশ েন্ধ হবয় োওয়ায় উবদযাক্তাবদর জিয ভনেষযৎ নেনিবয়াে পনরকল্পিা যিয়া কটেি হবয় 

পবড়নেল। িবে এমনসনসআই ও নপইনের এমি উবদযাে সরকানর সাংস্থাগুবলার জিয েযেসার 

প্রনিেন্ধকিা দরূ করবি সহায়ক ভূনমকা পালি করবে। এবি এসনেক্তজ ও নভশি ২০৪১ অজসি সহজ 

হবে। 

অিুষ্ঠাবি প্রধাি অনিনথ্র েক্তবেয সালমাি এফ রহমাি েবলি, এ সূিক শুধু ঢাকা ও িট্টগ্রাম িয়, 

সনিযকার অবথ্ সই পুবরা োাংলাবদবশর েযেসানয়ক পনরবেশবক ি্বল ধবরবে। নেশদ ও কাে সকর েবেষণা 

পদ্ধনির কারবণ এ সূিক নশেনেরই তেনশ্বক উবদযাক্তাবদর মাবে গ্রহণবোেযিা পাবে েবল আশা প্রকাশ 

কবরি নিনি।  

নেোর নিে সাহী যিয়ার?মযাি িার েক্তবেয েবলি, নেশ্বেযাাংক িাবদর সূিক প্রকাশ েবন্ধর যঘাষণা নদবলও 

যদবশর েযেসার পনরবেশ সহজ করবি সাংস্থাটির কাে সক্রম অেযাহি আবে। এমনসনসআই ও নপইনের 

েযেসানয়ক পনরবেশ সূিক তিনরর উবদযাে নেোর কাে সক্রবম আবরা েনি আিবে েবল আশ্বাস যদি 

নিনি। 

োাংলাবদবশ নিেুক্ত জাপাবির রাষ্ট্রদিূ ইবিা িাওনক েবলি, োাংলাবদবশর অেকাোবমা, পনরেহি ও 

যোোবোে েযেস্থাবক উন্নি করবি যমবরাবরলসহ নেনভন্ন যমো প্রকবল্প আনথ্ সক ও কানরেনর সহায়িা 

নদবে জাপাি। এসে প্রকবল্পর োস্তোয়ি যশষ হবল এ যদবশর েযেসানয়ক পনরবেবশর আবরা উন্ননি 

হবে। 

www.kalerkantho.com / 08 October 2021 

সব্সব্এচক্সর প্রসিচব্েচনর িথয 



দেচে ব্যব্িার পসরচব্ে উন্নি হচে 
প্রথমব্াচরর মচিা ব্যব্িার পসরচব্ে িূেচে ব্াাংিাচেচের পচেন্ট ৬১.০১ 

নিজস্ব প্রনিবেদক    

৮ অবটাের, ২০২১ ০০:০০ | পড়া োবে ৩ নমনিবি  

 

োাংলাবদশ নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স নেবেিিায় যদবশ েযেসার পনরবেশ উন্নি হবে। িবে এিা 

আবরা উন্নি হবি হবে েবল মি উবে এবসবে। এ োড়া মািুবষর জীেিমাি নিক্তিি করবি 

কম সসাংস্থািনভনিক প্রেৃক্তদ্ধ, নশল্পায়ি, নেনিবয়াে এোং েযেসা োড়াবি োনণজয সহায়ক পনরবেশ নিক্তিি 

করার কথ্াও েলা হবয়বে প্রনিবেদবি। েিকাল েৃহস্পনিোর যমবরাপনলিি যিম্বার অে কমাস স অযান্ড 

ইন্ডানি (এমনসনসআই) ও েবেষণা সাংস্থা পনলনস এক্সবিঞ্জ োাংলাবদবশর (নপইনে) যেৌথ্ উবদযাবে যদবশ 

প্রথ্ম ‘োাংলাবদশ নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স (নেনেএক্স)’ প্রনিবেদি প্রকাশ করা হয়। এই প্রনিবেদি 

উপস্থাপি কবরি পনলনস এক্সবিঞ্জ োাংলাবদবশর যিয়ারমযাি ে. এম মাশরুর নরয়াজ। 

মাশরুর নরয়াজ েবলি, োাংলাবদশ নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স তিনরবি ১০টি মািদণ্ড নেবেিিা করা 

হবয়বে। এগুবলা হবলা—েযেসা শুরু করা, জনমর সহজলভযিা, নিয়ন্ত্রণমূলক িবথ্যর সহজলভযিা, 

অেকাোবমা, শ্রম নেনধ-নেধাি, নেবরাধ নিষ্পনি, সীমান্ত োনণবজযর সহজীকরণ, কর পনরবশাধ, প্রেুক্তক্তর 

অনভবোজি ও ঋবণর প্রাপযিা। 

যমাি ১০০ পবয়বন্টর নভনিবি তিনর এই সূিবক েযেসার পনরবেশবক িারটি ভাবে ভাে করা হবয়বে। 

পবয়ন্ট ০ যথ্বক ২০ হবল েযেসার পনরবেশ কটেি, ২১ যথ্বক ৪০ হবল েযেসার পনরবেশ মারাত্মক 

প্রনিকূলিা েবল ধবর যিওয়া হয়। পরেিী ২০ পবয়বন্টর মবধয সূিক অেস্থাি করবল জটিল েযেসার 

পনরবেশ, ৬১ যথ্বক ৮০-র মবধয সূিক হবল েযেসার পনরবেশ উন্ননির নদবক এোং ৮১ যথ্বক ১০০-র 

মবধয সূিক থ্াকবল যদবশ েযেসা সহায়ক পনরবেশ নেরাজ করবে েবল ধবর যিওয়া হবয়বে। 

প্রথ্মোবরর মবিা তিনর করা েযেসার পনরবেশ সিূবক োাংলাবদবশর পবয়ন্ট ৬১.০১। প্রাি ফলাফল 

অিুোয়ী োাংলাবদবশর েযেসার পনরবেশ উন্ননির নদবক, িবে আবরা উন্ননির সুবোে রবয়বে। 

অিুষ্ঠাবি প্রধাি অনিনথ্র েক্তবেয প্রধািমন্ত্রীর যেসরকানর নশল্প ও নেনিবয়াে উপবদষ্টা সালমাি এফ 

রহমাি েবলি, ‘এই সূিক শুধু ঢাকা ও িট্টগ্রাম িয়, সনিযকার অবথ্ সই পুবরা োাংলাবদবশর েযেসার 



পনরবেশবক ি্বল ধবরবে।’ নিনি আশা কবরি, নেশদ ও কাে সকর েবেষণা পদ্ধনির কারবণ এই সূিক 

নশেনেরই তেনশ্বক উবদযাক্তাবদর মাবে গ্রহণবোেযিা পাবে। 

অিুষ্ঠাবি এফনেনসনসআইবয়র সভাপনি যমা. জনসম উক্তিি েবলি, ‘এমনসনসআই ও নপইনের এমি 

উবদযাে সরকানর সাংস্থাগুবলার জিয েযেসার প্রনিেন্ধকিা দরূ করবি সহায়ক ভূনমকা পালি করবে। 

এর ফবল এসনেক্তজ ও নভশি ২০৪১ অজসি সহজ হবে। সূিক প্রকাশ অিুষ্ঠাবি োাংলাবদশ নেনিবয়াে 

উন্নয়ি কিৃসপবের (নেো) নিে সাহী যিয়ারমযাি যমা. নসরাজলু ইসলাম েবলি, এমনসনসআই ও নপইনের 

েযেসার পনরবেশ সূিক তিনরর উবদযাে নেোর কাে সক্রবম আবরা েনি আিবে। োাংলাবদবশ নিেুক্ত 

জাপাবির রাষ্ট্রদিূ ইবিা িাওনক েবলি, ‘োাংলাবদবশর অেকাোবমা, পনরেহি ও যোোবোে েযেস্থাবক 

উন্নি করবি যমবরা যরলসহ নেনভন্ন যমোপ্রকবল্প আনথ্ সক ও কানরেনর সহায়িা নদবে জাপাি।’ 

আবলািিায় অাংশ যিি এফআইনসনসআইবয়র সভাপনি রুপালী হক যিৌধুরী, এমনসনসআইবয়র সাবেক 

সভাপনি তসয়দ িানসম মঞ্জরু, নেনসনসআইবয়র সভাপনি নরজওয়াি রাহমাি এোং নেবের 

যিয়ারপারসি ও এফনেনসনসআইবয়র পনরিালক আেুল কাবশম খাি। সভাপনিত্ব কবরি 

এমনসনসআইবয়র সভাপনি নিহাদ কনের। 

www.jugantor.com / 08 October 2021 

সব্সব্এক্স িূেে প্রোে 

দেচে ব্যব্িাসেে পসরচব্ে উন্নসির পচথ 

েম যিাংস্থানসিসিে প্রবৃ্দ্ধি জরুসর - এফসব্সিসিআই িিাপসি 

 েুোন্তর প্রনিবেদি   

০৮ অবটাের ২০২১, ১২:০০ এএম  |   

যদবশর েযেসানয়ক পনরবেশ উন্ননির পবথ্ রবয়বে। িবে এটি আরও উন্ননির সুবোে রবয়বে। 

যমবরাপনলিি যিম্বার অে কমাস স অযান্ড ইন্ডানি (এমনসনসআই) ও েবেষণা সাংস্থা পনলনস এক্সবিঞ্জ 

োাংলাবদবশর (নপইনে) যেৌথ্ উবদযাবে প্রকানশি প্রথ্ম ‘োাংলাবদশ নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স 

(নেনেএক্স)’ প্রনিবেদবি এ িথ্য ওবে এবসবে। 

প্রনিবেদি প্রকাশ অিুষ্ঠাবি প্রধাি অনিনথ্ নেবলি প্রধািমন্ত্রীর যেসরকানর নশল্প ও নেনিবয়াে উপবদষ্টা 

সালমাি এফ রহমাি এোং নেবশষ অনিনথ্ নেবলি এফনেনসনসআই সভাপনি জনসম উক্তিি। অিলাইি 

প্ল্ািফবম স প্রকানশি এ প্রনিবেদি েৃহস্পনিোর দুপুবর উপস্থাপি কবরি পনলনস এক্সবিঞ্জ োাংলাবদবশর 

ে. এম মাশরুর নরয়াজ। 

োাংলাবদশ নেজবিস ক্লাইবমি ইিবেক্স তিনরবি ১০টি মািদণ্ড নেবেিিা করা হবয়বে। এগুবলা হবলা-

েযেসা শুরু করা, জনমর সহজলভযিা, নিয়ন্ত্রণমূলক িবথ্যর সহজলভযিা, অেকাোবমা, শ্রম নেনধ-

নেধাি, নেবরাধ নিষ্পনি, সীমান্ত োনণবজযর সহজীকরণ, কর পনরবশাধ, প্রেুক্তক্তর অনভবোজি ও ঋবণর 

প্রাপযিা। যমাি একশ পবয়বন্টর নভনিবি তিনর এ সূিবক েযেসানয়ক পনরবেশবক িারটি ভাবে ভাে 

করা হবয়বে। পবয়ন্ট ০-২০ হবল েযেসার পনরবেশ কটেি, ২১-৪০ হবল েযেসানয়ক পনরবেবশ মারাত্মক 

প্রনিকূলিা রবয়বে েবল ধবর যিওয়া হয়। পরেিী ২০ পবয়বন্টর মবধয সূিক অেস্থাি করবল জটিল 

েযেসানয়ক পনরবেশ, ৬১-৮০’র মবধয সূিক হবল েযেসার পনরবেশ উন্ননির নদবক এোং ৮১-১০০’র 

মবধয সূিক থ্াকবল যদবশ েযেসাসহায়ক পনরবেশ নেরাজ করবে েবল ধবর যিওয়া হবয়বে। প্রথ্মোবরর 

মবিা তিনর করা েযেসানয়ক পনরবেশ সূিবক োাংলাবদবশর পবয়ন্ট ৬১.০১। 



এফনেনসনসআই সভাপনি জনসম উক্তিি েবলি, নেশ্বেযাাংবকর েযেসা সহজীকরণ সূিক প্রকাশ েন্ধ 

হবয় োওয়ায় উবদযাক্তাবদর জিয ভনেষযৎ নেনিবয়াে পনরকল্পিা যিওয়া কটেি হবয় পবড়নেল। িবে 

এমনসনসআই এোং নপইনের এমি উবদযাে সরকানর সাংস্থাগুবলার জিয েযেসার প্রনিেন্ধকিা দরূ 

করবি সহায়ক ভূনমকা পালি করবে। নিনি েবলি, যদবশর সে মািুবষর যশাভি জীেিমাি নিক্তিি 

করবি কম সসাংস্থািনভনিক প্রেৃক্তদ্ধ জরুনর। নশল্পায়ি, নেনিবয়াে ও েযেসা োড়াবি োনণজযসহায়ক 

পনরবেশ নিক্তিি করবি হবে। সালমাি এফ রহমাি েবলি, এই সূিক শুধু ঢাকা ও িট্টগ্রাম িয়, 

সনিযকার অবথ্ সই পুবরা োাংলাবদবশর েযেসানয়ক পনরবেশবক ি্বল ধবরবে। নিনি আশা কবরি, নেশদ ও 

কাে সকর েবেষণা পদ্ধনির কারবণ সূিকটি নশেনেরই তেনশ্বক উবদযাক্তাবদর মাবে গ্রহণবোেযিা পাবে। 

অিুষ্ঠাবি আরও উপনস্থি নেবলি-োাংলাবদশ নেনিবয়াে উন্নয়ি কিৃসপে-নেোর নিে সাহী যিয়ার?মযাি 

নসরাজলু ইসলাম, োাংলাবদবশ নিেুক্ত জাপাবির রাষ্ট্রদিূ ইবিা িাওনক, এফআইনসনসআই সভাপনি 

রুপালী হক যিৌধুরী, এমনসনসআইর সাবেক সভাপনি তসয়দ িানসম মঞ্জরু, নেনসনসআই সভাপনি 

নরজওয়াি রাহমাি এোং নেবের যিয়ারপারসি আেুল কাবশম খাি। এবি সভাপনিত্ব কবরি 

এমনসনসনসআই সভাপনি নিহাদ কনের। 
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এমসিসিআই ও পসিসি এক্সচেচের িূেে 

ব্যব্িার পসরচব্চের উন্নসি হচে 

 িমোি প্রসিচব্েে 

প্রকাশ: ০৮ অবটাের ২১ । ০০:০০ 

আপবেি: ০৮ অবটাের ২১ । ০২:০০ 

 

 
যদবশ েযেসার পনরবেবশর উন্ননি হবে। িবে এখিও অবিক নকে্ করবি হবে। এ জিয প্রবয়াজিীয় 

নেনধনেধাি সহজ করবি হবে। আরও সাংকার করবি হবে। সহবজ ঋণ পাওয়া, কারখািার জিয জনম 

পাওয়া, প্রেুক্তক্তর সবে খাপ খাওয়াবিা, নেকল্প নেবরাধ নিষ্পনি এোং নিয়ম-কািুবির িথ্য সহবজ 

পাওয়ার ওপর যজার নদবি হবে। পাশাপানশ অেকাোবমা উন্নয়ি, শ্রম আইি, সীমান্ত েযেসা (ক্রস 



েেসার যরে) ও কর পনরবশাধ েযেস্থা উন্নি করবি হবে।  

 

যমবরাপনলিি যিম্বার অে কমাস স অযান্ড ইন্ডানি (এমনসনসআই) এোং পনলনস এক্সবিঞ্জ োাংলাবদবশর 

যেৌথ্ উবদযাবে 'োাংলাবদবশর েযেসা পনরবেশ সূিক-২০২১' প্রনিবেদবি এমি নিত্র উবে এবসবে। 

েিকাল েৃহস্পনিোর এক ভাি্সয়াল অিুষ্ঠাবি এ প্রনিবেদি প্রকাশ কবর এমনসনসআই। এবি প্রধাি 

অনিনথ্ নেবলি প্রধািমন্ত্রীর যেসরকানর নশল্প ও নেনিবয়াে উপবদষ্টা সালমাি এফ রহমাি। 

এমনসনসআই সভাপনি েযানরস্টার নিহাদ কনেবরর সঞ্চালিায় অিুষ্ঠাবি মূল প্রনিবেদি উপস্থাপি 

কবরি পনলনস এক্সবিবঞ্জর যিয়ারমযাি ে. মাশরুর নরয়াজ।  

 

েযেসা পনরবেশ নিবয় যদনশ সাংস্থার পে যথ্বক প্রথ্ম এ ধরবির সূিক প্রকাশ করা হবলা। নেশ্বেযাাংক 

ে্নয়াং নেজবিস িাবম সারা নেবশ্বর ওপর েযেসা পনরবেবশর সূিক ও যদশনভনিক অেস্থাি প্রকাশ কবর 

আসনেল। সম্প্রনি নেশ্বেযাাংক যঘাষণা নদবয়বে, িারা আপািি এ প্রনিবেদি প্রকাশ করবে িা।  

 

এমনসনসআই ও পনলনস এক্সবিঞ্জ সারাবদবশর এক হাজার প্রনিষ্ঠাবির কাবে ১০টি নেষবয় মিামি 

িায়। এর মবধয ৪৫১টি প্রনিষ্ঠাি মিামি জানিবয়বে। েযেসা শুরু, জনম পাওয়া, েযেসা োনণবজযর 

নিয়ম-কািুি সম্পবকস জািার সুবোে, অেকাোবমা সুনেধা যভাে, শ্রম আইি, নেকল্প নেবরাধ নিষ্পনি, 

অিয যদবশর সবে েযেসা, কর পনরবশাধ, প্রেুক্তক্তর সবে খাপ খাওয়াবিা এোং প্রানিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া- 

এই ১০টি নিবদসশবকর ওপর মিামি যিওয়া হয়। েযেসায়ীবদর মিামবির নভনিবি ১০টি নেষয়বক 

আলাদা কবর িম্বর যদওয়া হবয়বে।  

 

জনরবপর মাধযবম যমাি ১০০ িম্ববরর মবধয প্রবিযক নিবদসশবকর ওপর পনরনস্থনি নেিার করা হবয়বে। 

শূিয যথ্বক ২০ িম্ববরর অথ্ স হবে েযেসার জিয কটেি পনরবেশ। ২১ যথ্বক ৪০ িম্ববরর অথ্ স হবে 

েযেসার জিয উবেখবোেয োধা রবয়বে। ৪১ যথ্বক ৬০ িম্ববরর অথ্ স হবে জটিল েযেসানয়ক 

পনরবেশ। নেনধনেধাি উন্নি ও সহজ করা প্রবয়াজি। ৬১ যথ্বক ৮০ িম্বর েলবি েযেসা পনরবেবশর 

উন্ননি হবে। িবে আরও উন্নয়বির জিয উবদযাে দরকার। আর ৮১ যথ্বক ১০০ িম্ববরর অথ্ স হবে 

েযেসাোন্ধে পনরবেশ নেরাজ করবে এোং িা ধবর রাখবি হবে। সামনগ্রকভাবে েযেসা পনরবেবশর 

যেবত্র োাংলাবদশ যপবয়বে ৬১ িম্বর।  

 

প্রনিবেদবি েলা হবয়বে, এলনেনস যথ্বক উিরণ ো উচ্চ-মধযম আবয়র যদবশ রূপান্তবরর জিয েবথ্ষ্ট 

অগ্রেনি আবে। িবে অবিক িীনি উবদযাে অসমাি রবয়বে। নেবশষি োনণজয সুবোে, অথ্ সায়ি োধা 

ও প্রেুক্তক্তর সবে খাপ খাওয়াবি আরও উবদযাে দরকার। উন্নয়বির ধারাোনহকিা েজায় রাখবি 

নেনধনেধাি ও প্রশাসনিক যেবত্র উন্ননি দরকার।  

 

েযেসা শুরুর নেষবয় েলা হবয়বে, এ যেবত্র পনরবেবশর উন্ননি হবে। িবে লাইবসন্স ও যিৌ খাবির 

নেনধনেধাবি জটিলিা রবয়বে। েযেসা প্রনিষ্ঠাবির জিয জনম পাওয়ার নেষয়টি এখিও যদবশ জটিল। এ 

সূিবক িামড়া ো িযািানর খাবির পনরনস্থনি যেনশ খারাপ। ৯০ ভাবের যেনশ উিরদািা মবি কবরি 

েযেসার নেনধনেধাি সম্পবকস িথ্য পাওয়া যেশ কটেি। এর কারণ নহবসবে িারা েবলবেি, নেনভন্ন 

প্রনিষ্ঠাবির আলাদা আলাদা নিয়ম এোং নভন্ন নভন্ন জায়োয় অেস্থাি। িবে োাংলাবদবশর অেকাোবমা 

পনরনস্থনির যেশ উন্ননি হবয়বে েবল মবি করবেি উিরদািারা। িারা জানিবয়বেি, সড়ক 

অেকাোবমা, প্রেুক্তক্তেি অেকাোবমা, নেদুযৎ ও জ্বালানি অেকাোবমাবি সরকাবরর নেনিবয়াবের 

সুফল পাবেি িারা। এ সূিক সেবিবয় যেনশ ৭২ িম্বর যপবয়বে। শ্রম নেনধমালারও উন্নয়ি হবয়বে। 

িবে দে শ্রনমক ও শ্রনমবকর েনিপূরণ নিবয় যেশ জটিলিা রবয়বে। নেকল্প নেবরাধ নিষ্পনি ও অিয 

যদবশর সবে েযেসার সূিবক আরও উন্ননির প্রবয়াজি রবয়বে। প্রেুক্তক্তর সবে খাপ খাওয়াবিার যেবত্র 

উন্ননি হবে। িবে আরও দরকার। এজিয দেিা উন্নয়ি জরুনর। েযেসায়ীরা সেবিবয় কটেি োধা 

নহবসবে উবেখ কবরবেি েযাাংক ঋণ পাওয়াবক। িারা েলবেি, েযাাংক ঋণ পাওয়ায় অবিবকরই 

নেনিবয়াে োধাগ্রস্ত হবে।  

 



অিুষ্ঠাবির প্রধাি অনিনথ্ সালমাি এফ রহমাি েবলি, যেশনকে্ যেবত্র ইবিামবধয উন্ননি হবয়বে। 

যেশনকে্ কাজ িলবে। আশা করা োয়, আরও উন্ননি হবে। এ যেবত্র সরকাবরর পাশাপানশ যেসরকানর 

খািবকও উবদযােী হবি হবে। িবে লক্তজনস্টকবস আরও কাজ করা দরকার। নিনি েবলি, যদশীয় 

েযেস্থায় এ রকম একটি সূিক প্রকাশ গুরুত্বপূণ স।  

 

নেোর নিে সাহী যিয়ারমযাি নসরাজলু ইসলাম েবলি, েি েেবর অবিক সূিবক উন্ননি হবয়বে। নকন্তু 

নেশ্বেযাাংক ে্নয়াং নেজবিস ইিবেক্স প্রকাশ িা করায় িার ফলাফল আিুষ্ঠানিকভাবে আবসনি। 

েযেসায়ীরা কাজ করবি নেবয় নিিয় সুনেধা পাবেি। নেো আরও নকে্ কাজ করবে। আোমীবি এর 

সুনেধা েযেসায়ীরা পাবেি।  

 

ঢাকায় নিেুক্ত জাপাবির রাষ্ট্রদিূ ইবিা িাওনক েবলি, অেকাোবমাসহ নেনভন্ন খাবি োাংলাবদশ অবিক 

এনেবয়বে। নেনিবয়াবের জিয নশল্পাঞ্চল হবে। িবে নকে্ যেবত্র যদনশ ও নেবদনশ নেনিবয়ােকারীবদর 

মবধয সুনেধার পাথ্ সকয রবয়বে। এগুবলা দরূ করা দরকার।  

 

এফনেনসনসআই সভাপনি যমা. জনসম উক্তিি েবলি, েযেসার পনরবেবশর ওপর নিভসর কবর যদবশর 

অগ্রেনি কিিা হবে। ইবিামবধয অবিক উন্ননি হবয়বে। িবে এলনেনস যথ্বক উিরণ-পরেিী 

িযাবলঞ্জ যমাকানেলায় যে ধরবির পনরবেশ দরকার, িার জিয আরও উবদযাে নিবি হবে।  

 

ঢাকা যিম্বাবরর সভাপনি নরজওয়াি রাহমাি েবলি, েযাাংক ঋণ পাওয়া সহজ করবি হবে। 

েযাাংকগুবলা এখিও জামািবির নেপরীবি ঋণ যদয়। নকন্তু অনধকাাংশ যোি ও মাোনর উবদযাক্তার 

জামািি যদওয়ার েমিা যিই। এ েযেস্থা যথ্বক যেবরাবি হবে। পাশাপানশ নেকল্প নেবরাধ নিষ্পনি 

েযেস্থা যজারদার করবি হবে।  

 

অিুষ্ঠাবি আরও েক্তেয যদি এমনসনসআইর সাবেক সভাপনি তসয়দ িানসম মঞ্জরু, নেবের 

যিয়ারমযাি আেুল কাবশম খাি, নফনকর সভাপনি রূপালী যিৌধুরী প্রমুখ। 

 


