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বিশ্বে টানা বিন িছর কশ্বেশ্বছ এফবিআই 

বিশ্বে ১৩% কেশ্বেও দবিণ এবিয়ায় বিশ্বেশ্বছ ৪% 

 

বিেজুশ্বে সরাসবর বিশ্বদবি বিবনশ্বয়াগ (এফবিআই) টানা বিন িছর কেে। ২০১৮ সাশ্বেও বিবেক এফবিআই ১৩ িিাাংি কশ্বে হশ্বয়শ্বছ 

১.৩ বিবেয়ন িোর। সম্প্রবি জাবিসাংশ্বের িাবণজয ও বিবনশ্বয়াগ সাংস্থা আাংকটাি প্রকাবিি বিে বিবনশ্বয়াগ প্রবিশ্বিদন ২০১৯ এ এসি 

িথ্য তুশ্বে ধরা হশ্বয়শ্বছ। 

সাংস্থা জানায়, ২০১৭ সাশ্বের বিষ বদশ্বক যুক্তরাশ্বের বপ্রবসশ্বিন্ট বিানাল্ড িাম্প করশ্ব াশ্বরট কর কোন। ফশ্বে ২০১৮ সাশ্বের প্রথে দুই 

প্রাবিশ্বক যুক্তরাশ্বের িে কম্পাবনগুশ্বো বিশ্বদশ্বি িাশ্বদর আশ্বয়র একটি িে অাংি বদশ্বি বিবনশ্বয়াগ কশ্বর। এশ্বি বিবেক এফবিআই প্রিাহ 

কশ্বেশ্বছ। উন্নি বদিগুশ্বোশ্বি এফবিআই কশ্বে ২০০৪ সাশ্বের  র সি ববনম্ন র্ বাশ্বয় দাঁবেশ্বয়শ্বছ। ২০১৮ সাশ্বে বদিগুশ্বোশ্বি এফবিআই 

প্রিাহ কশ্বেশ্বছ ২৭ িিাাংি। ইউশ্বরাশ্ব  অশ্বধ বক কশ্বে ২০০ বিবেয়ন িোশ্বরর বনশ্বে বনশ্বেশ্বছ। এ ছাো যুক্তরাশ্বেও এফবিআই ৯ িিাাংি 

কশ্বে হশ্বয়শ্বছ ২৫২ বিবেয়ন িোর। 

িশ্বি এফবিআই প্রিাশ্বহ বকছুটা বস্থবিিীে রশ্বয়শ্বছ উন্নয়নিীে বদিগুশ্বোশ্বি। এ বদিগুশ্বোশ্বি এফবিআই ২ িিাাংি বিশ্বেশ্বছ। এেনবক 

বিবেক এফবিআই প্রিাশ্বহ উন্নয়নিীে বদিগুশ্বোর বহসসা বিশ্বে হশ্বয়শ্বছ ৫৪ িিাাংি। এর  ািা াবি উন্নয়নিীে এবিয়ায় এফবিআই ৪ 

িিাাংি বিশ্বেশ্বছ। আবিকায় ১১ িিাাংি বিশ্বে হশ্বয়শ্বছ ৪৬ বিবেয়ন িোর। 

প্রবিশ্বিদশ্বন িো হয়, ম্যানুফযাকোবরাং খাশ্বি দীে ব বেয়াশ্বদ বিনবফল্ড িা নতুন বিবনশ্বয়াগ কোর বর্ প্রিণিা বিবর হশ্বয়শ্বছ িা ২০১৮ 

সাশ্বে এশ্বস বথশ্বেশ্বছ। ওই িছর বর্সি নতুন প্রকল্প এশ্বসশ্বছ বসগুশ্বোশ্বি বিবনশ্বয়াগ ২০১৭ সাশ্বের বেশ্বয় বিশ্বেশ্বছ ৩৫ িিাাংি। এর বিবির 

ভাগই এশ্বসশ্বছ উন্নয়নিীে এবিয়ায়। কারণ এ অঞ্চশ্বের বিল্প উন্নয়শ্বন ম্যানুফযাকোবরাং বিবনশ্বয়াগ অিযি গুরুত্বপূণ ব। 

প্রবিশ্বিদশ্বন িো হয়, ২০১৮ সাশ্বে দবিণ এবিয়ায় এফবিআই প্রিাহ ৪ িিাাংি বিশ্বে হশ্বয়শ্বছ ৫৪ বিবেয়ন িোর। এর েশ্বে ভারশ্বি ৬ 

িিাাংি বিশ্বে হশ্বয়শ্বছ ৪২ বিবেয়ন িোর। অন্যবদশ্বক িাাংোশ্বদশ্বি এফবিআই ৬৮ িিাাংি বিশ্বে হশ্বয়শ্বছ বরকি ব ৩.৬ বিবেয়ন িোর। 

এ বদশ্বি উশ্বেখশ্বর্াযহাহাশ্বর বিবনশ্বয়াগ বিশ্বেশ্বছ বিদুযখ খাি ও বিবর ব ািাক খাশ্বি। এর  ািা াবি ১.৫ বিবেয়ন িোশ্বর ইউনাইশ্বটি 

ঢাকা বটাব্যাশ্বকা অবধিহণ কশ্বরশ্বছ জা ান বটাব্যাশ্বকা। এ ছাো শ্রীেঙ্কায় এফবিআই বিশ্বে হয় বরকি ব ১.৬ বিবেয়ন িোর। 


