बंगलादेशसँगको यापार स झौता पुनरावलोकन गनर् आग्रह

िवराटनगर: पवू ीर्नेपालका उद्यमी यवसायीले बंगलादेशसँगको यापार र पारवहन स झौता पनु रावलोकन गरी दईु देशबीच यापार
सहजीकरण गनर् आग्रह गरे का छन।् उद्योग, वािण य तथा आपिू तर् म त्रालय, साउथ एिसया वाच अन ट्रेड, इकोनोिमक्स ए ड
इ भायरोमे ट (सावती) र मोरङ यापार संघले आयोजना गरे को ‘नेपाल–बंगलादेश यापारः अवसर र चनु ौती’ िवषयक कायर्क्रममा
उद्योगी तथा यापारीले दईु देशबीच यापार तथा पारवहन सम या समाधान गनर् आग्रह गरे का हुन।्
प्रदेश १ का उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण म त्री जगदीशप्रसाद कुिसयतले भौगोिलक िनकटताका कारण बंगलादेश नेपालको
मह वपणू र् यापार साझेदार ब न सक्ने स भावना औ ं याए। प्रदेश सरकारले यापारका स भावना उजागर गदैर् बंगलादेशमा िनयार्त बढाउने
स ब धमा अग्रसरता िलएको उनको भनाइ छ।
मोरङ यापार संघका अ यक्ष पवनकुमार सारदाले बगं लादेश सरकारले नेपाली व तल
ु ाई उ च भ सार लगाएको र नेपाली उ पादनले
बंगलादेशमा गैरभ सार अवरोधको समेत सामना गनर्पु िररहेको बताए। यसका कारण पिछ ला वषर् नेपालको बंगलादेशतफर् को िनयार्त
ओरालो लागेको छ। बंगलादेशबाट नेपालमा आयात भने बिढरहेको छ। नेपालले थानीय पमै उ पादन हुने जसु , आलल
ु गायत
व तसु मेत बंगलादेशबाट आयात गदैर् आएको छ।
कायर्क्रममा उद्योग, वािण य तथा आपिू तर् म त्रालयका सहसिचव रिवशंकर सजल
ू े सरकारले साकर् देशसँग यापार र पारवहन सि ध
नवीकरणको पहल अिघ बढाएको बताए। उनले भने, ‘बंगलादेश पिन नेपाललाई सौिव यपणू र् बजार सिु वधा िदन सहमत भएको छ।’
नेपालले सौिव यपणू र् बजार सिु वधा चाहेका व तक
ु ो सचू ी तयार गरी बगं लादेशसँग छलफल अिघ बढाउने उनले जानकारी िदए।
सावतीका अ यक्ष डा. पोषराज पा डेले नेपाल र बंगलादेशबीच सहकायर्का िविवध आयामबारे चचार् गदैर् दईु देशबीच यापार तथा
भक्त
ु ानी स झौतामाफर् त यापार भइरहेको र दवु ै देशले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय पारवहन स बि ध स झौताका आधारमा पारवहन सेवा
िलइरहेको बताए। नेपालले यी स झौतामाफर् त प्रा गरे को सौिव यपणू र् रा ट्रको सिु वधा मात्रै नेपाल र बंगलादेशबीच बढ्दो यापारघाटाको

सम या समाधान गनर् पयार् नरहेको बताए। उनले बंगलादेशसँग पारवहन, भ सारज य र गैरभ सारज य अवरोध हटाएर िनयार्त बढाउनका
लािग सहुिलयतपणू र् बजार सिु वधास बि ध स झौता टुंग्याउन तथा वदेशी उद्योगध दाको संरक्षण गनर् आग्रह गरे ।
उद्योग, वािण य तथा आपिू तर् म त्रालय मातहतको नेपाल–भारत क्षेत्रीय यापार तथा पिरवहन पिरयोजनाका यापार सहजीकरण
स लाहकार िहमाल थापाले बंगलादेशतफर् सहज पिरवहन सिु वधा उपभोग गनर् नेपाल र बंगलादेशले भारतसँग छलफल गरी ित्रपक्षीय
स झौता गनर्पु नेर् आव यकता औ ं याए।
यापार तथा िनकासी प्रवद्र्धन के द्रका कायर्कारी िनदेर्शक शरदिबक्रम राणाले उद्योगी तथा यापारीलाई बंगलादेशको बजारमा प्रवद्र्धन
गनर्पु नेर् व तक
ु ो सचू ीसिहत आउन आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वािण य महासंघका उपा यक्ष िकशोरकुमार प्रधानले बंगलादेशमा िनयार्त
स भावना भएका व तक
ु ो पिहचानका र बजारको सहज पहुचँ का लािग पहल गनर् आग्रह गरे ।

Article : http://annapurnapost.com/news/121119

