
बंगलादेशसगँको यापार स झौता पुनरावलोकन गनर् आग्रह 

 
िवराटनगर: पवूीर्नेपालका उद्यमी यवसायीले बंगलादशेसँगको यापार र पारवहन स झौता पनुरावलोकन गरी दईु दशेबीच यापार 

सहजीकरण गनर् आग्रह गरेका छन।् उद्योग, वािण य तथा आपिूतर् म त्रालय, साउथ एिसया वाच अन टे्रड, इकोनोिमक्स ए ड 
इ भायरोमे ट (सावती) र मोरङ यापार संघले आयोजना गरेको ‘नेपाल–बंगलादशे यापारः अवसर र चनुौती’ िवषयक कायर्क्रममा 
उद्योगी तथा यापारीले दईु दशेबीच यापार तथा पारवहन सम या समाधान गनर् आग्रह गरेका हुन।् 

प्रदशे १ का उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण म त्री जगदीशप्रसाद कुिसयतले भौगोिलक िनकटताका कारण बंगलादशे नेपालको 
मह वपणूर् यापार साझेदार ब न सक्ने स भावना औं याए। प्रदशे सरकारले यापारका स भावना उजागर गदैर् बंगलादशेमा िनयार्त बढाउने 
स ब धमा अग्रसरता िलएको उनको भनाइ छ। 

मोरङ यापार संघका अ यक्ष पवनकुमार सारदाले बंगलादशे सरकारले नेपाली व तलुाई उ च भ सार लगाएको र नेपाली उ पादनले 
बंगलादशेमा गैरभ सार अवरोधको समते सामना गनुर्पिररहकेो बताए। यसका कारण पिछ ला वषर् नेपालको बंगलादशेतफर् को िनयार्त 
ओरालो लागेको छ। बंगलादशेबाट नेपालमा आयात भने बिढरहकेो छ। नेपालले थानीय पम ैउ पादन हुने जसु, आललुगायत 
व तसुमते बंगलादशेबाट आयात गदैर् आएको छ। 

कायर्क्रममा उद्योग, वािण य तथा आपिूतर् म त्रालयका सहसिचव रिवशंकर सजलेू सरकारले साकर्  दशेसँग यापार र पारवहन सि ध 
नवीकरणको पहल अिघ बढाएको बताए। उनले भने, ‘बंगलादशे पिन नेपाललाई सौिव यपणूर् बजार सिुवधा िदन सहमत भएको छ।’ 
नेपालले सौिव यपणूर् बजार सिुवधा चाहकेा व तकुो सचूी तयार गरी बंगलादशेसँग छलफल अिघ बढाउने उनले जानकारी िदए। 

सावतीका अ यक्ष डा. पोषराज पा डेले नेपाल र बंगलादशेबीच सहकायर्का िविवध आयामबारे चचार् गदैर् दईु दशेबीच यापार तथा 
भकु्तानी स झौतामाफर् त यापार भइरहकेो र दवुै दशेले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय पारवहन स बि ध स झौताका आधारमा पारवहन सेवा 
िलइरहकेो बताए। नेपालले यी स झौतामाफर् त प्रा  गरेको सौिव यपणूर् रा ट्रको सिुवधा मात्रै नेपाल र बंगलादशेबीच बढ्दो यापारघाटाको 



सम या समाधान गनर् पयार्  नरहकेो बताए। उनले बंगलादशेसँग पारवहन, भ सारज य र गैरभ सारज य अवरोध हटाएर िनयार्त बढाउनका 
लािग सहुिलयतपणूर् बजार सिुवधास बि ध स झौता टंुग्याउन तथा वदशेी उद्योगध दाको संरक्षण गनर् आग्रह गरे। 

उद्योग, वािण य तथा आपिूतर् म त्रालय मातहतको नेपाल–भारत क्षेत्रीय यापार तथा पिरवहन पिरयोजनाका यापार सहजीकरण 
स लाहकार िहमाल थापाले बंगलादशेतफर्  सहज पिरवहन सिुवधा उपभोग गनर् नेपाल र बंगलादशेले भारतसँग छलफल गरी ित्रपक्षीय 
स झौता गनुर्पनेर् आव यकता औं याए। 

यापार तथा िनकासी प्रवद््रधन के द्रका कायर्कारी िनदेर्शक शरदिबक्रम राणाले उद्योगी तथा यापारीलाई बंगलादशेको बजारमा प्रवद््रधन 
गनुर्पनेर् व तकुो सचूीसिहत आउन आग्रह गरे। नेपाल उद्योग वािण य महासंघका उपा यक्ष िकशोरकुमार प्रधानले बंगलादशेमा िनयार्त 
स भावना भएका व तकुो पिहचानका र बजारको सहज पहुचँका लािग पहल गनर् आग्रह गरे। 
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