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এবিব   ুইস বিািযান 

 
বসটিদসন্টারবিবস, ওয়াবিিংটদনর বেদে বিবিন্ন ধরদনর োদজ িযিহৃত এে স্থাপনা। এ প্রেদের তহবিদ র এেটা িড় অিংি 

যুবগদয়দে োতাদরর বিবনদয়াগোরীরা (এবপ েবি) 

 

বলাবরিার জযােসনবি  িহদরর ফুটি  ে  ‘জযােসনবি  জাগুয়াসস’ আদিবরোন 
ফুটি  বে দত  ন্ডন বগদয়বে । বসোদন তারা এেটি িযাচ বেদ । জযােসনবি  িহর 
েততস পক্ষ এটাদে বেদেবেদ ন োরুণ এে সুদযাগ বহদসদি। না, বস সুদযাদগর সদে বে ার 
বোদনা সম্পেস  বনই। বিষয়টা বনতান্তই িযিসাবয়ে! 



‘জযােসনবি  জাগুয়াসস’  ন্ডদন িাবষসে বিবিদত বে দত শুরু েদর ২০১৩ সাদ । 
উির-পূিস বলাবরিার অর্সননবতে উন্নয়ন সিংস্থা জযাক্সইউএসএ বনজ িহদরর ফুটি  
েদ র সদে আট াবন্টে পাবড় বেদয়বে ।  ক্ষয বে  যুক্তরাজযবিবিে আন্তজস াবতে 
বোম্পাবন ও সিংগঠনগুদ ার সদে েীর্সদিয়াবে সম্পেস  গড়া। বচষ্টাটা োদজ বেদয়বে । 
যুক্তরাজয ও আয়ার যাদন্ডর বিি েদয়েটি বোম্পাবন জযােসনবিদ  অবফস িা 
োরোনা েুদ দে। বসোদন ইবতিদধযই বেেু বিদেবি প্রবতষ্ঠান বে । তারা জযােসনবিদ  
েদয়ে হাজার েিসসিংস্থাদনর িযিস্থা েদরদে। 

জযােসনবিদ র িদতা যুক্তরাদের আদরা অদনে িহর নতুন নতুন আন্তজস াবতে 
িযিসাদে আেত ষ্ট েরদত পারদে। ওহাইওর বিইটন ও অযাবরদজানার বফবনদক্সর িদতা 
িহর বিদেবি বিবনদয়াগ টানদত অর্সননবতে উন্নয়ন েততস পক্ষ গঠন েদরদে। 

ওয়াবিিংটদনর সাদিে বিয়র অযান্টবন উইব য়ািস িদ ন, যুক্তরাদে গত ১০/১৫ িেদর 
বিদেবি বিবনদয়াগদে স্বাগত জানাদনার বক্ষদে আদগর বচদয় বিবি আগ্রহী বেো যাদে। 

 

গত এে েিদে বেিটির িযানফুযােচাবরিং োদত বিদেবি বিবনদয়াগ বিগুণ 
হদয়দে। এদত প্রায় ২৫  াে েিসসিংস্থাদনর সতবষ্ট হদয়দে। 

 

বিদেবিদের তরফ বর্দেও সাগ্রহ সাড়া বি দে। যুক্তরাদের িাবণজয েপ্তদরর িাো 
বসদ ক্টইউএসএ-র বিি বি ার িদ ন, ‘বিবিে প্রবতষ্ঠান হদত হদ  আপনাদে যুক্তরাদে 
এেটা উপবস্থবত রােদত হদি।’  

বসদ ক্টইউএসএ যুক্তরাদে িযিসা সম্প্রসারদণ আগ্রহী বিদেবি প্রবতষ্ঠানগুদ াদে 
সহদযাবগতা েদর। ইউএস ফদরন েিাবিসয়া  সাবিস দসর িাধযদি বসদ ক্টইউএসএ বিিজদুড় 
৭০ টি জায়গায় উপবস্থবত িজায় বরদেদে। বস সি স্থাদন বনযুক্তরা যুক্তরাদে র্াো 
েিসেতস াদের সদে বিদ  োজ েদরন। তারা বিদেবি িযিসায়ী ও উদেযাক্তাদের সদে 
যুক্তরাদের বিবিন্ন নগর ও অঞ্চদ র প্রবতবনবধত্ব েরা অর্সননবতে উন্নয়ন বিষয়ে 
সিংগঠনগুদ ার বযাগাদযাগ েবরদয় বেন। সিদচদয় িাদ া ‘জটুি’ বির েরার জনয োজ 
েদরন এ েিসেতস ারা। উোহরণস্বরূপ, বলাবরিার অর্সননবতে উন্নয়ন সিংস্থা 

https://blog.trade.gov/2017/04/06/professional-football-as-the-jacksonville-regions-gateway-to-foreign-direct-investment/
https://blog.trade.gov/2016/12/08/foreign-investment-breathes-new-life-into-ohio-city/
https://www.chinabusinessreview.com/state-of-investment-how-local-us-governments-attract-chinese-fdi/
https://www.selectusa.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t0000000HBGy
https://www.selectusa.gov/welcome


জযাক্সইউএসএ  ন্ডদনর বসদ ক্টইউএসএ প্রবতবনবধদের সদে বিদ  উন্নতিাদনর 
িযানুফযােচাবরিং োজ েরাদত চায় এিন বিটিি প্রবতষ্ঠান েুুঁদজ বির েদরদে। উির-
পূিস বলাবরিা এ ধরদনর োদজর জনয িাদ া জায়গা। 

যুক্তরাদে োযসক্রি সম্প্রসারদণ আগ্রহী বিদেবি িযিসা প্রবতষ্ঠানগুদ া বিি অনুকূ  
পবরদিি পায়। বিদিষ েদর বোট িাজারগুদ ায়, বযগুদ াদে অদনে বিবনদয়াগোরীই 
উদপক্ষা েদর। 

বসদ ক্টইউএসএ-র বিি বি ার িদ ন, যুক্তরাদের িাঝাবর আোদরর এিিং বোট 
নগরগুদ াদত পবরিহন িযিস্থা সহজ হওয়া বর্দে জীিনযাোর িান পযসন্ত অদনে বেেুই 
িাদ া।... বিিবিেযা য়গুদ া োদে। এ সি বোট িহদরর বোদনা বোদনাটিদত োরুণ 
প্রবিবক্ষত জনিবক্তও আদে।’ 

 
ওে াদহািা বসটির ‘েযাবরয়ার বটে বসদিি’ বিবিন্ন বোম্পাবনর সদে বিদ  তাদের প্রদয়াজন অনুযায়ী শ্রবিেদের 

বিদিষাবয়ত প্রবিক্ষণ বেয়। (জন এ ে ৩/ অযা াবি িে ফদটা) 

 



যুক্তরাদের নগরগুদ া তাদের েিীদের বপেদন বিবনদয়াগ েরদত োপসণয েদর না। 
পািব ে-প্রাইদিট পাটস নারবিদপর িাধযদি ওে াদহািা বসটির িদতা নগর েততস পক্ষ 
স্থানীয় েবিউবনটি েদ জ ও িযিসায়ী প্রবতষ্ঠানগুদ ার বিদ  িযাপে প্রবিক্ষণ েিসসূবচর 
িযিস্থা েদরদে। এ াোর েিীরা যাদত েক্ষতার বেে বেদয় স্থানীয় বিেিাব েদের 
প্রতযািা পূরণ েরদত পাদর বসটাই এ েিসসবূচর  ক্ষয। 

েি পুুঁবজ বনদয় আসা বিদেবি বোম্পাবনগুদ াদেও বিবিন্ন সুবিধা বেওয়া হদে। 
‘ইনবেউদিটর’ পদ্ধবত বিদেবি িযিসা প্রবতষ্ঠানগুদ াদে বিদিষ বিদিষ বিে বেদে 
অস্থায়ী োযসা য় বো ার সুদযাগ েদর বেয়। বযিন, বিবিগাদনর ট্রয় এ াোর 
‘অদটাদিিন অযাব ’ বিদেবি প্রবতষ্ঠানগুদ াদে ৯০ বেন বসোদন বর্দে এ াোটির প্রযুবক্ত 
ও িযানুফযােচাবরিং োদত বিবনদয়াদগর সম্ভািযতা েবতদয় বেোর সুদযাগ বেয়। এর ফদ  
বিদেবি িযিসায়ীরা যুক্তরাদে ে োরোনা িা িযিসা প্রবতষ্ঠান চা ুর বিষদয় বসদ্ধান্ত 
বনওয়ার আদগ সদরজবিন িাদ ািন্দ যাচাই েরদত পাদরন।  

বিি বি ার িদ ন, ‘যুক্তরাে অদনে িড় বেি। োদজই এটা চযাদ বজিং। বিবনদয়াদগর 
জনয বেদির বোন এ াোয় যাওয়া উবচত বিদেবিদের আিরা তা িদ  বেদত পাবর 
না। তদি তাদেরদে তর্য ও পরািিস বেদত পাবর।’ 

 

http://www.greateroklahomacity.com/localbusiness/training-workforce-development/
https://www.automationalley.com/Programs/International-Business-Center.aspx

