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িবিলয়ন ডলার আহরণ কের রেয়েছ ষ  aব ােন। স ম aব ােন রেয়েছ পািক ান। েদশিট গতবছর 32 িবিলয়ন 
ডলার েরিমটয্া  আহরণ কেরেছ। a ম ােন রেয়েছ িভেয়তনাম। েদশিট গতবছর 26 দশিমক ৯ িবিলয়ন ডলার 
েরিমটয্া  েপেয়েছ। আর 26 দশিমক 6 িবিলয়ন ডলার েরিমটয্া  আহরণ কের নবম aব ােন রেয়েছ বাংলােদশ। 
25 দশিমক 5 িবিলয়ন ডলার েরিমটয্া  সং হ কের দশম aব ােন রেয়েছ iuে ন। িজিডিপর aনুপােত 
েরিমটয্া  বাড়ােনা জািতসংঘ িনধ র্ািরত েটকসi u য়ন aভীে র (eসিডিজ) ল য্গুেলার মে  a তম। 
পাশাপািশ েরিমটয্া  পাঠােনার খরচ কমােনা eবং বাসী িমকেদর িনেয়াগ ি য়ার খরচ কমােনাo eসিডিজর 
ল য্। িবশব্ াংক বেলেছ, 311 ডলার পাঠােত বত র্মােন গেড় 8 শতাংশ হাের বাসীেদর খরচ করেত হয়। 
eসিডিজেত ei খরচ সেব র্া  4 শতাংশ নািমেয় আনার ল য্মা া রেয়েছ।  

 


