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গত ২৩ অে�াবর ২০২১ U.S. Bangladesh Chamber of Commerce and Industry(USBCCI) এর ত�াবধােন Bangladesh leaders
of USA and Bangladesh িশেরানােম Introduction and Discussion Seminar Foreign Finance and Investment এর উপর চমৎকার
আেলাচনা সভা ঢাকার মিতিঝেল সাধারণ বীমা ভবন এ�েপা �েপর �সিমনার কে� অনুি�ত হয়। উ� অনু�ােন �ধান অিতিথ
িহেসেব ব�ব� রােখন আেমিরকা এবং আ�জ�ািতক ভােব পিরিচত �নামধন� �াইেভট ইকুইিট ইনেভ�েম� এ� ই�ারন�াশনাল �েজ�
ফাইন�াি�ং �কা�ািন International Finance and Development Corporation আ�জ�ািতকভােব পিরিচত আইএফিডিস এর স�ািনত
�চয়ারম�ান এবং িসইও জনাব Kazi Helal Ahmed । িতিন ইউএস িবিসিসআইেয়র িফন�া� অ�া� ইনেভ�েম� কিমিটর �চয়ারম�ান
এবং উ� অনু�ােনর �ধান আেলাচক িহেসেব আেলাচনা কেরন। অনু�ানিট পিরচালনা কেরন ইউএস বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস�
অ�া� ই�াি�র বাংলােদশ পষ�েদর এি�িকউিটভ িডের�র জনাব Abdur Razzaq Mamun ম�ােনিজং িডের�র,Alive Spectra Ltd এবং
অনু�ানিটর আেয়াজক িছেলন এ�েপা �েপর ম�ােনিজং ডাইের�র এ� িসইও, USBCCI Bangladesh chapter �ডভলপেম� কিমিটর
�চয়ারম�ান Asad Chowdhury Fcma । উ� ��া�ােম ইউএস িবিসিসআইেয়র ওেমন এ�াওয়ারেম� কিমিটর �কা-�চয়ারম�ান
ইি�িনয়ার Farzana Abedin সহ ইউএস িবিসিসআইেয়র স�ািনত �ম�ারগণ উপি�ত িছেলন।

এছাড়াও ইউএস িবিসিসআইেয়র আম�েণ িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন জনাব �মেহদী আলী- িডের�র, এফিবিসিসআই
President, Bangladesh Cotton Manufacturer and Importer Association, জনাব এস এম িজ�ুর রহমান, Head in Bangladesh of
world association for SMEs (WASME) & �া�ন পিরচালক ঢাকা �চ�ার অফ কমাস� 2018- 2020, জনাব নজ�ল ইসলাম �হলািল
ম�ােনিজং িডের�র, সােক�ল ই�াি�জ িলিমেটড, জনাব আিনসলু কিবর জািসর, executive director bridge to Bangladesh B2B &
Managing director of Jasir and associates, জনাব আবদু�াহ আল-ফা�ক- ম�ােনিজং িডের�র অফ ফা�ক কেপ�ােরশন। জনাব
লায়ন ��ল আিমন এফ িস এম এ, জনাব মিতন সরকার, িসইও এস এম ই�ারন�াশনাল।

এছাড়াও উপি�ত িছেলন �নামধন� িডজাইনার পিরচালক Md Rakib Khan িডজাইনার উেদ�া�া িসফাত �হােসন খান, উেদ�া�া
িডজাইনার িজ�াত আলমগীর সহ িবিশ� ব�বসায়ী।
জনাব আ�ুর রা�াক মামুেনর পিরচালনায় �থেমই আমি�ত িবেশষ অিতিথব�ৃ কেরানা পরবত�ী �দেশর ব�াবসািয়ক অ�গিত
স�াবনা এবং িবেদিশ িবিনেয়ােগর দিৃ� আকষ�েণ করণীয় এবং ��িতর উপের আেলাকপাত কের উপি�ত ব�বসায়ীেদর উে�েশ�
���পূণ� ব�ব� �দান কেরন।

উপি�ত িবেশষ অিতিথেদর ব�ব� �শেষ �ধান অিতিথর ব�েব� িবিনেয়াগ িকংবদি� কািজ �হলাল আহেমদ বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর
স�াবনা, িবিনেয়াগ �থেক িপিছেয় পড়ার অ�রায়, িবে�র অন�ান� �দেশর সে� বাংলােদেশর িবিনেয়ােগর মানদ� ইত�ািদর ওপর িবশদ
আেলাচনা কেরন। সেব�াপির ব�াবসািয়ক �সােরর জন� ইউ এস িব িস িস আই তথা �চ�ার এর ভূিমকা, ��িনং- �সিমনার ইত�ািদর
ওপর আেলাকপাত কের ���পূণ� উপেদশ �দান কেরন। ��া�াম �শেষ উপি�ত ব�বসায়ী বেৃ�র সে� অিতিথব�ৃ িবিভ� মতিবিনময়
কেরন। ��া�ােম ইউিবিসিসআইেয়র ফাউ�ার এবং ��িসেড� জনাব Liton Ahmed �ক উে�শ� কের, সময় উপেযাগী, িবেশষ কের
�বাসী ব�বসায়ীব�ৃ �ক িনেয় ইউএসিবিসিসআই �চ�ার এবং �চ�াের ত�াবধােন �দেশ-িবেদেশ িবিভ� �সিমনার আেয়াজেনর জন�
ভূয়সী �শংসা করা হয়।
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