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ব বসার পিরেবশ

জনক  ড  ॥ িব ব াংেকর িবচাের গত এক বছের ব বসার পিরেবেশর উ য়ন ঘটােনা সরা ২০ দেশর তািলকায়
জায়গা কের িনেয়েছ বাংলােদশ। আগামী ২৪ অে াবর ডিুয়ং িবজেনস ২০২০  িতেবদন কােশর আেগ বি ক
এই ঋণদাতা সং ার ওেয়বসাইেট শীষ দশ েলার কাশ করা হয়। খবর িবিডিনউেজর।

তািলকায় অ  দশ েলার মেধ  রেয়েছ বাংলােদেশর িতন িতেবশী ভারত, পািক ান ও িময়ানমার। আরও আেছ
সৗিদ আরব, েয়ত, জদান,  কাতার। িব ব াংেকর তথ  অ যায়ী,  ব বসার জ  েয়াজনীয় মাট ১০ ে

উ য়েনর ওপর িভি  কের এই তািলকা তির করা হয়।

ব বসা র ি য়া সহজ করার পাশাপািশ িব ত সংেযাগ এবং ঋণ াি  সহজ করার মাধ েম বাংলােদশ সহেজ
ব বসা করার ে  উ িত ঘিটেয়েছ। এছাড়া বাংলােদেশ নতুন ব বসা িত ােনর িনব ন িফ কমােনা হেয়েছ এবং
িডিজটাল সনেদ মা ল উিঠেয় দয়া হেয়েছ।

িব ব াংেকর িতেবদেন বলা হেয়েছ, ঢাকা নতুন িব ত সংেযােগর িফ অেধেক নািমেয় এেনেছ এবং কমসং ান
বাড়ােনা ও িডিজটাইেজশেন বড় িবিনেয়ােগর উেদ াগ িনেয়েছ। িব ত উপেদ া এবং ধান ব িতক পিরদশেকর
কাযালয় থেক লাইে  হেণর সময়ও কমােনা  হেয়েছ।  বাংলােদেশর ঋণ তথ  বু েরাও তােদর সবার 
বািড়েয়েছ। ফেল এখন য কান পিরমােণর ঋেণর পাঁচ বছেরর তথ  পাওয়া যাে ।
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