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িবেদিশ িবিনেয়ােগ সুখবর  
তার পরo আ স ি র সুেযাগ েনi 

বাংলােদেশ 3129 সােল 461 েকািট ডলােরর েবিশ েরকড র্ পিরমাণ িবেদিশ িবিনেয়াগ eেসেছ। েদেশর iিতহােস গত বছরi সেব র্া  
িবেদিশ িবিনেয়াগ eেসেছ eবং eিট আেগর বছেরর েচেয় 79 শতাংশ েবিশ। বাংলােদেশর মু ায় গত aথ র্বছের িবেদিশ িবিনেয়াগ 
eেসেছ 41 হাজার েকািট টাকারo েবিশ। েদেশ ায় eক দশক ধের রাজৈনিতক ি িতশীলতা বজায় থাকা, িজিডিপর u হােরর 
বৃি  eবং িবিনেয়াগবা ব পিরেবেশর কারেণ বাংলােদেশ গত বছর েরকড র্ পিরমাণ িবেদিশ িবিনেয়াগ eেসেছ। বাংলােদশ 3132 

সাল নাগাদ ম ম o 3152 সাল নাগাদ u ত েদেশ রূপা র হoয়ার u ািভলাষী পিরক না িনেয় eেগাে । e পেথ eেগােত হেল 
বছের a ত 2 হাজার েকািট ডলােরর িবেদিশ িবিনেয়ােগর েয়াজন। 3129 সােল েদেশ েরকড র্ পিরমাণ িবেদিশ িবিনেয়াগ eেলo 
তা সরকােরর u ািভলাষী ল য্ পূরেণর জ  যেথ  নয়। িজিডিপ aনুপােত গত বছর েয িবিনেয়াগ eেসেছ তা 3 শতাংেশরo কম। 
পােশর েদশগুেলায় িজিডিপর aনুপােত েয িবিনেয়াগ আসেছ বাংলােদশ েসিদক েথেক িপিছেয়। তর্ , িবেদিশরা িনজ েদেশর 
বাiের িবিনেয়ােগর ে ে  aেনক িবষয় িবেবচনায় েনয়। eর মে  a তম দীঘ র্েময়ািদ রাজৈনিতক ি িতশীলতা, ডুiং িবজেনস 
সূচক, বসার ছাড়প  eবং জিম o েমর সহজলভয্তা। বাংলােদেশর রাজৈনিতক ি িতশীলতা o স া ম িবেদিশ 
িবিনেয়াগকারীেদর uৎসািহত কেরেছ। িবিনেয়াগ বাড়ােত a া  ে ে o aনুকূল পিরেবশ সৃি  করেত হেব। ডুiং িবজেনস সূচেকর 
মা েম eকিট েদেশ বসা করার িনয়ম-কানুন o ি য়া কতটা সহজ বা কিঠন, তার তুলনামূলক িচ  uেঠ আেস। িবশব্ াংেকর 
বসা সহজীকরণসং া  ডুiং িবজেনস িরেপাট র্ 3129 aনুযায়ী, 2৯1িট েদেশর মে  বত র্মােন বাংলােদেশর aব ান 28৯তম। 

3128 সােল e তািলকায় বাংলােদেশর aব ান িছল 287তম। aথ র্াৎ গত বছর বসা ে ে  বাংলােদেশর aবনিত হেয়েছ। তেব 
3132 সােলর মে  ডুiং িবজেনস সূচেক 211-eর িনেচ আসেত াপক পিরক না িনেয়েছ বাংলােদশ িবিনেয়াগ u য়ন কতৃর্প  
(িবডা)। eরi মে  িবডায় পাiলট আকাের oয়ান প সািভ র্স কায র্ ম শুরু হেয়েছ, েযখােন িমলেছ ায় 26িট েসবা। বাংলােদেশ 
3129 সােল আেগর বছেরর েচেয় 79 শতাংেশর েবিশ সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ সুখবর হেলo eেত আ স ি র সুেযাগ েনi। 
েদশেক ম ম o পরবত েত u ত িবেশব্র কাতাের েযেত হেল বসা o িবিনেয়াগবা ব পিরেবশ সৃি েত সরকারেক আরo মেনােযাগী 
হেত হেব। 

 


