
বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা)  

বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  আইন ,২০১৬ এর মা েম ১ সে র ২০১৬ তািরেখ বাংলােদশ 
িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা) িতি ত হয়। িত ার পর থেক িবডা দিশ িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেন 
কাজ কের যাে ।  

 
বাংলােদেশ িবিনেয়াগ বা ব পিরেবশ ি র কায ম--   
 

 িব  াংেকর ইং িবজেনস ২০২০ সােলর িরেপােট ৮ ধাপ এিগেয় ১৬৮তম ােন অব ান 
করেছ বাংলােদশ। গত বছর ইং িবজেনেস-এর  ১০  চেকর মে  সাত  চেক মাট 
৫৩  সং ার করা হেয়েছ এবং আগামী বছেরর জ  মাট ৫১  সং ার াব সং  
কের আইএফিসর সহেযািগতায় এক  কমপিরক না ত করা হেয়েছ। আশা করা যাে  
ইেতামে  বা বািয়ত িরফমস হ এবং কমপিরক নায় সং  িরফমস হ বা বায়ন করা 
গেল বসা সহিজকরণ চেক ডাবল িডিজেট পৗঁছােনার ল  রণ স ব হেব। 

 
 

অনলাইন ওয়ান প সািভস- এর মা েম িবিনেয়াগ সবা দান–  
 ২০১৯ সােলর ২৪ ফ য়ারীেত অনলাইন ওয়ান প সািভস (ওএসএস) দান  কের 

িবডা।  
 বতমােন যৗথ লধন কা ািন ও ফাম েহর পিরদ র, জাতীয় রাজ  বাড, সানালী 

াংক িলঃ, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, র া সবা িবভাগ, চ াম উ য়ন ক প  ও 
িবডাসহ মাট  ৭  িত ােনর ২১   সবা ওয়ান প সািভেসর মা েম দান করা 
হে ।  

 ৩৫  িত ােনর ১৫৪  সবা  পযায় েম িবডার ওয়ান প সািভেসর মা েম 
দােনর  

লে  কাজ করেছ িবডা।  
 ১৬  িত ােনর সােথ সমেঝাতা ারক া িরত হেয়েছ। 

 
সরাসির িবেদশী িবিনেয়ােগর হার ি –  

 ২০১৮ সােল বাংলােদেশর সরাসির িবেদশী িবিনেয়ােগর (FDI) হার ি  পায় ৬৮%। 
একই সমেয় সরাসির িবেদশী িবিনেয়ােগর বি ক হার কেমেছ ১৩%। ২০১৮ সােল 
gross FDI inflow রকড US$৪.৫ িবিলয়েন উি ত হয়। ২০১৬-১৭ অথবছর 
হেত ২০১৯ সােলর িডেস র পয  দেশ সরাসির িবেদশী িবিনেয়ােগর পিরমাণ 
10106.53 িমিলয়ন মািকন ডলার। িবডা নানািবধ িবিনেয়াগ উ য়ন কায েমর 
মা েম এই ি েত অবদান রেখেছ। 

 
 
 
 
 
 



িবডায় িবিনেয়াগ িনব ন- 
 



িশ  কিরেডার-- 
 

 বাংলােদেশর দি ণ-পি ম অ েল িশ  কিরেডার াপেনর লে  Strategic 
Action Plan তির কেরেছ িবডা। উ র ব অ েল িশ  কিরেডার াপেনর লে  
Feasibility Study করা হেব। 

TRAINGING TARGET 
24000 

TRAINING COMPLETED 
14050 

ENTREPRENEUR 
2926 

EMPLOYMENT 
26593 

INVESTMENT 
798 CORE BDT 




