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িবেদিশ িবিনেয়ােগ রকড: ২০১৮ সােল ৩৫০ কা  ডলােরর বিশ 
এফিডআই  - এক বছের ি  ৬৮ শতাংশ 

িজয়া ল ইসলাম    

ি িতশীল রাজৈনিতক পিরেবেশর কারেণ বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ আ হী হে  িবেদিশরা। ফেল দেশর অথনীিতেত বাতাস দখা 
িদেয়েছ। ২০১৮ সােল দেশ ৩৫০ কা  ডলােরর বিশ সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ (এফিডআই) এেসেছ। যা ২০১৭ সােলর লনায় 

ায় ৬৮ শতাংশ বিশ। এক বছেরর িহসােব এ  দেশর ইিতহােস সেবা  এবং ৩০০ কা  ডলােরর ঘর ছ য়ার ন ন মাইলফলক। 
এর আেগ ২০১৫ সােল থমবার িবেদিশ িবিনেয়াগ ২০০ কা  ডলােরর ঘর অিত ম কেরিছল। বাংলােদশ াংেকর এক সােভ 

িতেবদেন এ ত  উেঠ এেসেছ। িনজ দেশর বাইের িবিনেয়ােগর ে  িবেদিশরা অেনক িবষয় িবেবচনায় িনেয় থােক। এর মে  
অ তম হেলা—দীঘেময়ািদ রাজৈনিতক ি িতশীলতা, ইং িবজেনস চক, বসার ছাড়প  এবং জিম ও েমর সহজলভ তা। 
সংি  ি রা বলেছন, ২০২১ সােল ম ম ও ২০৪১ সাল নাগাদ উ ত দেশ পা েরর ল  রেণ িব ল পিরমাণ দিশ-িবেদিশ 
িবিনেয়াগ দরকার। িবেশষ কের বছের িবেদিশ িবিনেয়াগ েয়াজন হেব এক হাজার কা  ডলার। 

সােবক ত াবধায়ক সরকােরর অথ উপেদ া ড. এ িব িম া মা. আিজ ল ইসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘িবেদিশ িবিনেয়াগ 
বাড়েছ, এটা দেশর জ  ি দায়ক। তেব এই ি  সে ও দেশর িজিডিপ অ পােত এটা ২ শতাংশ বা এর িনেচ থাকেব, যা 
আমােদর পােশর দশ েলার লনায় কম। তাই আমােদর আেরা বিশ িবেদিশ িবিনেয়ােগর চ া অ াহত রাখেত হেব।’ িজিডিপ 

ি র সে াষজনক হার, সািবক রাজৈনিতক পিরেবেশ ি িতশীলতা, এনািজসহ অবকাঠােমা খােত উ য়েন সরকােরর নওয়া 
পদে প িবেদিশ িবিনেয়াগ ি েত সহায়ক িমকা পালন করেছ বেলও মেন কেরন িতিন। 

ইং িবজেনস চেকর মা েম এক  দেশ বসা করার িনয়ম-কা ন ও ি য়া কতটা সহজ বা ক ন, তার লনা লক িচ  উেঠ 
আেস। িব াংেকর বসা সহজীকরণসং া  িয়ং িবজেনস িরেপাট ২০১৮ অ যায়ী, ১৯০  দেশর মে  বতমােন বাংলােদেশর 
অব ান ১৭৯তম। ২০১৭ সােল এই তািলকায় বাংলােদেশর অব ান িছল ১৭৬তম। অথাৎ গত বছর অবনিত হেয়েছ। তেব ২০২১ 
সােলর মে  িয়ং 

িবজেনস চেক ১০০-র িনেচ আসেত াপক পিরক না িনেয়েছ বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা)। এরই মে  িবডায় 
পাইলট আকাের ওয়ান প সািভস কায ম  হেয়েছ, যখােন িমলেছ ায় ১৫  সবা। 

িবডার িনবাহী সদ  নাভাস চ  ম ল কােলর ক েক বেলন, িয়ং িবজেনেস িপিছেয় থাকেলও সামািজক ও অ া  চেক অেনক 
উ িত কেরেছ বাংলােদশ। এ জ  িবেদিশরা িবিনেয়ােগ আ হী হে । ফেল ই ই  বা ন ন িবিনেয়াগ বাড়েছ। আবার যারা আেগ 
থেক এখােন আেছ তারাও উে খেযা  নিবিনেয়াগ করেছ। মাট কথা, যারা বাংলােদেশ একবার িবিনেয়াগ কের, তারা আর 
ফরত যেত চায় না। এখােন িরটানও পাওয়া যায় বিশ। 

বাংলােদেশ িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণ সরকােরর প  থেক নানা েণাদনা ও িবিভ  উৎসাহ লক িবধা দওয়া হে । বতমােন 
অ ত ১৭  খােত কর অবকাশ িবধা পাে  িবেদিশরা। িবেদিশেদর নাফা ত াবাসেনর ে ও িবিধ-িবধান িশিথল করা আেছ। 
নাফাসহ শতভাগ লধন ফরত নওয়ার পাশাপািশ ন ন িশ  িত ায় য পািতর অবচয় িবধা,  য াংশ আমদািন এবং 

র ািন উ য়ন তহিবল থেক কম েদ ঋণ নওয়ার েযাগ পাে  িবেদিশরা। এ ছাড়া বাংলােদেশ িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণর 
এক  কাযকর পদে প হে  র ািন ি য়াকরণ এলাকা (ইিপেজড) াপন, সরকাির ও বসরকাির পযােয় ১০০  অথৈনিতক অ ল 
(ইেজড) িত ার অ মিত দান। এসব িবধা দওয়ার উে ই হেলা িবেদিশ িবিনেয়াগ বাড়ােনা। 



িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০১৮ সােল দেশ মাট িনট এফিডআই এেসেছ ৩৬১ কা  ৩৩ লাখ ডলার; যা ২০১৭ সােলর লনায় 
১৪৬ কা  ডলার বা ৬৭.৯০ শতাংশ বিশ। ২০১৭ সােল দেশ সরাসির িনট িবেদিশ িবিনেয়াগ (এফিডআই) এেসিছল ২১৫ কা  
১৫ লাখ ডলার। 

গত বছর দেশ য পিরমাণ িবেদিশ িবিনেয়াগ এেসেছ, তার মে  ই ই  লধন বা ন ন িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ১১২ কা  ৪১ 
লাখ ডলার। আেগর বছর এর পিরমাণ িছল ৫৩ কা  ৮৯ লাখ ডলার। আেলাচ  সমেয় ব জািতক ক ািনর নিবিনেয়াগ িহেসেব 
এেসেছ ১৩০ কা  ৯১ লাখ ডলার। আেগর বছর এর পিরমাণ িছল ১২৭ কা  ৯৪ লাখ ডলার। এ ছাড়া গত বছর আ ঃক ািনর ঋণ 
িহেসেব িবেদিশ িবিনেয়াগ এেসেছ ১১৮ ডলার। 

 


