
উ িতেত সরা দেশর তািলকায় বাংলােদশ 

 
িব ব াংেকর সহেজ ব বসা সূচক বা ‘ইজ অব ডিুয়ং িবজেনেস’ এবার বশ ভােলা করেব বাংলােদশ। 
আগামী মােসর শষ িদেক সহেজ ব বসা সূচক কােশর আেগ এবার সবেচেয় বিশ উ িত কেরেছ—

এমন ২০িট দেশর তািলকা িদেয়েছ িব ব াংক। তািলকায় বাংলােদশও আেছ। 
িব ব াংেকর এ সূচকিটেত উ িতর জ  কেয়ক বছর ধের কাজ করেছ সরকার। িক  উ িত তমন 
একটা হি ল না। বরং গত বছেরর িতেবদেন আফগািন ান বাংলােদশেক ছািড়েয় সামেন চেল যায়। 
ভারতও এ ে  লািফেয় লািফেয় এেগাে । অবেশেষ এবার উ িতর আশা দখেছ বাংলােদশ। 

সহেজ ব বসা সূচেকর মাধ েম কােনা দেশ ব বসা করা কতটা সহজ,  তা কাশ পায়। মেন করা 
হয়,  িবেদিশ িবিনেয়াগ করার আেগ দশ বাছাইেয়র ে  িব ব াংেকর এ সূচকিট িবেবচনায় আেস। 
বাংলােদশ এখন এ সূচেক ১৯০িট দেশর মেধ  ১৭৬তম। এবার িব ব াংেকর িতেবদন কােশর 
পর এই অব ােনর উ িত হেত পাের। এখন সূচেক মালেয়িশয়া ১৫,  চীন ৪৬,  িভেয়তনাম ৬৯,  

ীল া ১০০ ও পািক ান ১৩৬তম। আফগািন ােনর অব ান ১৬৭তম। 

মাটাদােগ মাট ১০িট িভি র ওপর িব ব াংক ডিুয়ং িবজেনেসর র াি ং বা মতািলকা তির কের। 
এ েলা হেলা ব বসা র অ েমাদন,  ভবন িনমােণর অ মিত,  িব ৎ–সংেযাগ,  ভিূম িনব ন,  
ঋণ াি ,  ু  িবিনেয়াগকারীেদর র া,  কর দান,  বেদিশক বািণজ ,  চুি র বা বায়ন ও 
দউিলয়া ঘাষণার ি য়া। এসব ি য়ায় জিটলতা,  ব য় বিশ হওয়া ও দীঘসূ তা একিট দেশর 

িপিছেয় থাকার কারণ। 

িব ব াংক বলেছ,  বাংলােদশ উেদ া ােদর জ  ব বসা র ি য়া সহজ কেরেছ। িব ৎ–

সংেযাগ দওয়া ও ঋণ াি র িদক িদেয় উ িত কেরেছ। নতনু কা ািন িনব েন বাংলােদশ খরচ 
কিমেয়েছ। িডিজটাল সনেদ িফ বা মা ল আর িনে  না। ঋণ তথ  বু েরা (িসআইিব) ঋণ তেথ র 
আওতা বািড়েয়েছ। যখােন এখন পাচঁ বছেরর তথ  পাওয়া যায়,  সটা ঋেণর পিরমাণ যা-ই হাক 
না কন। 

বাংলােদেশর পাশাপািশ উ িতেত সরা ২০িট দেশর তািলকায় রেয়েছ চীন,  ভারত,  পািক ান,  
আজারবাইজান,  বাহরাইন,  িজবিুত,  জডান,  কিনয়া,  কেসােভা,  েয়ত,  িকরিগজ জাত ,  
িময়ানমার,  নাইেজিরয়া,  কাতার,  সৗিদ আরব,  তািজিক ান,  টােগা,  উজেবিক ান ও 



িজ াবেুয়। এ তািলকায় কান দশ বিশ উ িত কেরেছ,  তা কাশ কেরিন িব ব াংক। ওেয়বসাইেট 
দওয়া িতেবদেন মতািলকা করা হেয়েছ দেশর নােমর আদ র অ যায়ী। 

জানেত চাইেল বাংলােদেশ সহেজ ব বসা সূচেক উ িতেত নওয়া কায েমর সে  যু  িব ব াংক 
গা ীর ঢাকা কাযালেয়র জ  অথনীিতিবদ এবং বািণজ  ও িতেযািগতা স মতা িবভােগর ধান 

মাশ র িরয়াজ গতকাল বার থম আেলা ক বেলন,  বাংলােদশ এ সূচেক উ িতর জ  য 
সং ার কমসূিচ িনেয়িছল,  তার ফল এিট। এখন আশা করা যায়,  বাংলােদশ এবােরর সূচেক 
উ িত করেব। তেব কতটা,  সটা এখনই বলা স ব নয়। 
২০১৬ সাল থেক চ া 
িব ব াংক ২০০৮ সােল য ডিুয়ং িবজেনস িতেবদন কাশ কের,  তােত বাংলােদেশর অব ান িছল 
১১৫তম। এরপর থেক বাংলােদশ ধু পছাি ল। 

সরকার ব বসা সহজ করেত িবেশষ উেদ াগ নয় ২০১৬ সােল। দািয়  দওয়া হয় নবগিঠত সং া 
বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতপৃ েক (িবডা)। সং ািটর তখনকার িনবাহী চয়ারম ান কাজী এম 
আিম ল ইসলাম ওই বছর ১৯ নেভ র সানারগাওঁ হােটেল সিচবেদর িনেয় এক সভায় জানান,  
বাংলােদেশ এ সূচেক ২০২১ সােলর মেধ  ই অ ,  অথাৎ কমপে  ৯৯তম অব ােন িনেয় আসার 
ল  িঠক করা হেয়েছ। 

এরপর িবডা িব ব াংেকর সহায়তায় কান ম ণালয় বা িবভােগ কী কী সং ার আনেত হেব,  কার 
কাজ কী,  তা িঠক কের। স অ যায়ী কমপিরক নাও করা হয়। িক  সরকােরর অেনক সং া এ 

ে  িবেশষ আ হ দখায়িন। িবষয়িট আমলাতাি ক জিটলতায়ও পেড়েছ। ফেল সং ার তমন 
একটা হয়িন। ২০১৭ সােলর সূচেক বাংলােদশ এক ধাপ িপিছেয় যায়। পেরর বছর মা  এক ধাপ 
উ িত হয়। অব  শেষর িদেক িকছু সং ার হেয়েছ,  যার ফল এ বছর িমলেত পাের। 

কী কী সং ার 
িবডা জানায়,  সহেজ ব বসা সূচেক উ িতর জ  ব বসা  করেত অ েমাদেনর ি য়াগত কাজ 
করার সময় সােড় ১৯ িদন থেক কিমেয় ১১ িদেন আনা হেয়েছ। এ ে  ব য়ও কমােনা হেয়েছ। 
কা ািনর নাম অ েমাদন,  সনদ দওয়া ইত ািদ ে  মা ল কমােনা হেয়েছ। ফেল ব বসা র 

অ েমাদনগত ি য়ায় ব েয়র পিরমাণ দািঁড়েয়েছ দেশর মাথািপছু আেয়র ৮ দশিমক ৬ শতাংশ,  
যা আেগ ২১ শতাংশ িছল। একইভােব ব বসা র ি য়া ৯িট থেক কিমেয় ৭িট করা হেয়েছ। 



কারখানা করার জ  িনমাণকােজর অ মিত পেত আেগ ২৮১ িদন সময় লাগত। এখন সটা কিমেয় 
৭৬ িদেন আনা হেয়েছ। অ েমাদেনর ি য়া ১৬িট ধাপ থেক কিমেয় ৬িটেত আনা হেয়েছ। ফেল এ 

ে  ব য় একিট পণ াগার বা ওয় ারহাউস িনমােণর মাট ব েয়র ১ দশিমক ৮ শতাংশ থেক কেম 
শূ  দশিমক ২ শতাংেশ নেমেছ। 

িব ৎ–সংেযাগ াি র ভাগাি ও কমােনা হেয়েছ। িব ৎ–

সংেযাগ পেত ১৪৮ িদন লাগত। এখন সটা কেম ১০৭ িদন লাগেছ। এর মােন হেলা ব বসায়ীরা 
আেগর চেয় অেনক কম সমেয় িব ৎ–সংেযাগ পাে ন। এ ে  দীঘসূ তা এড়ােত ি য়া ৯িট 
থেক কিমেয় ৭িট করা হেয়েছ। 

ভিূম িনব নও সহজ কেরেছ বাংলােদশ। জিমর নামজাির বা িমউেটশেনর সময় কেম ৫৬ িদেন নামােনা 
হেয়েছ,  আেগ যা ১০৬ িদন িছল। জিমর সীমানা,  নকশা ও অ া  তথ  িনেয় ইেলক িনক 
তথ ভা ডার করা হেয়েছ বেল জািনেয়েছ িবডা। 
িবডা দািব কেরেছ,  র ািনেত ব ের নিথগত কাজ শষ করেত সময় ১৬৮ ঘ া থেক কিমেয় ৩৬ 
ঘ া,  আমদািনেত ২১৬ ঘ া থেক ৭২ ঘ ায় নািমেয় আনা হেয়েছ। একইভােব কমােনা হেয়েছ 
ব য়। আেগ যখােন র ািনেত ব েরর ি য়াগত ব য় ৪০৮ মািকন ডলার িছল,  এখন সটা ২০০ 
ডলাের নািমেয় আনা হেয়েছ। আবার একইভােব আমদািনেত ব য় ৯০০ ডলার থেক কিমেয় ২০০ 
ডলাের আনা হেয়েছ। 
অব  িব ব াংেকর আগামী সূচেক উ িতর জ  সং ােরর শষ সময় িছল গত ৩০ এি ল। এর মেধ  
যসব সং ােরর ফল মাঠপযােয় িমেলেছ,  স েলাই কবল এবােরর সূচেক ইিতবাচক ভাব 
ফলেব। 



কতটু  উ িত হেত পাের 
আওয়ামী লীগ সরকার ততৃীয় ময়ােদ মতায় আসার পর দেশ ব বসার পিরেবেশর উ য়েনর দািয়  
দওয়া হয় ধানম ী শখ হািসনার বসরকাির িশ  ও িবিনেয়াগ উপেদ া সালমান এফ রহমানেক। 

িতিন িবিভ  সময় বেলেছন,  যসব সং ার হে  তােত বাংলােদশ বড় ধরেনর উ িত করেব। 

িবডায় নতনু িনবাহী চয়ারম ান িহেসেব িনেয়াগ পাওয়া মা. িসরাজলু ইসলাম মেন কেরন,  এ বছর 
বাংলােদেশর উ িত হেব। তেব বড় লাফ দেব মলূত আগামী বছর। িতিন বেলন,  ‘আিম িবডায় ৯ 
সদে র একিট কিমিট কেরিছ। এ কিমিট সহেজ ব বসা সূচক িনেয় কাজ করেব। আমরা িত স ােহ 
অ গিত নজের রাখব,  স রকম কমপিরক না করা হেয়েছ।’ 

এরপর কী 
সবেশষ সহেজ ব বসা সূচেক বাংলােদশ ব বসা র িদক িদেয় ১৯০িট দেশর মেধ  ১৩৮তম 
অব ান পেয়েছ। অবকাঠােমা িনমােণর অ মিতেত ১৩৮,  িব ৎ–সংেযাগ পাওয়ার িদক িদেয় 
১৭৯,  ভিূম িনব েন ১৮৩,  ঋেণর াপ তায় ১৬১,  কর পিরেশােধর ি য়ায় ১৫১,  বেদিশক 
বািণেজ  ১৭৬,  চুি র বা বায়েন ১৮৯ এবং দউিলয়া ঘাষণার ি য়ায় ১৫৩তম। 

এ বছর িকছুটা উ িত হেলও বাংলােদেশর কাজ করার অেনক বািক। কী কী কাজ করেত হেব,  তার 
তািলকাও আেছ। িক  আমলাতাি ক জিটলতা,  আইিন সং ার ও মানিসকতার পিরবতেনর ে  
যেত হেব ব দূর। 

জানেত চাইেল বাংলােদেশ িবেদিশ ব বসায়ীেদর সংগঠন ফেরন ইনেভ রস চ ার অব কমাস অ া ড 
ই ডাি র সভাপিত শহজাদ মিুনম থম আেলা ক বেলন,  ‘আমরা চাই সিত কার ওয়ান প 
সািভস (এক দরজায় সবা),  যখােন িবিনেয়াগকারী িবডার কাছ থেক অনলাইেন সব সং ার সবা 
পােবন। সটা িক  এখেনা কাযকর হয়িন।’ 
শহজাদ মিুনম মেন কেরন,  ম ণালয় ও িবভাগ েলার সম য় বাড়ােনা উিচত। পাশাপািশ িবেদিশ 

িবিনেয়াগ আনেত চারিট কাজ করেত হেব। থমত,  িবেদিশেদর বাংলােদশ স েক জানােনা। 
ি তীয়ত,  লে  থাকা দশ েলােত বাংলােদিশ দূতাবােসর স মতা বাড়ােনা। ততৃীয়ত,  
িবিনেয়াগকারী দেশ আসার পর তােঁক এক দরজায় সবা দওয়া এবং চতুথত,  দেশ যসব িবেদিশ 
িবিনেয়াগকারী আেছন,  তারঁা যােত ভােলা অিভ তার কথা বেলন,  স ব ব া করা। 
 
সূ : দিনক থম আেলা ২৯ই সে র,২০১৯ 



 


