
1 
 

(৩য় খসড়া) 

 

 

 

 

 

বিহ$ব�ে' বাংলােদিশ িবিনেয়াগ নীিতমালা ২০২১     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাংলােদশ িবিনেয়াগ উnয়ন কতৃ5 পk 

pধানমntীর কায5ালয় 



2 
 

বিহ$ব�ে' বাংলােদিশ িবিনেয়াগ নীিতমালা ২০২১ 

 

১.০  psাবনা 

জািতর জনক ব)বnু ,শখ মুিজবুর রহমান এর সুেযাগ6া কন6া মাননীয় pধানমntী ,শখ হািসনার দূরদশী> ও গিতশীল ,নতৃেt CবিDক 

অথ>নীিতেত বাংলােদশ kমাগত অিধকতর gরJtপূণ> ভূিমকা রাখেছ। ২০৩০ সােল উTচ-মধ6ম আেয়র ,দশ এবং ২০৪১ সােলর মেধ6 

উnত ,দেশ পিরণত হওয়ার লেk6 বাংলােদশ দৃঢ় পদেkেপ এিগেয় যােTছ। pিথতযশা CবিDক অথ>ৈনিতক সংsাসমূেহর মত অনুযায়ী 

বাংলােদশ বত> মােন িবেDর ১১িট kমবধ>মান অথ>নীিতর ,দশসমূেহর একিট এবং বত> মান ধারা অব6াহত থাকেল ২০৫০ সােলর মেধ6 িবেDর 

pথম ১২িট অথ>ৈনিতক সkমতাসaপn ,দেশর একিট হেত পারেব । এই পিরেpিkেত অথ>নীিতর গিত ও sািয়t বজায় রাখেত এবং 

বাংলােদেশর অথ>নীিতেক আেরা বhমুখী এবং িবsৃত করার sােথ> বাংলােদিশ িবিনেয়াগকারীেদর বিহfব�েD িবিনেয়ােগর পথ সুগম করার 

জন6 বিহfব�েD বাংলােদিশ িবিনেয়াগ নীিতমালা pণয়ন করা হেয়েছ। এই নীিতমালািট বিহfব�েD িবিনেয়ােগর সামিgক িদক-িনেদ>শনামূলক 

একিট রiপেরখা বেল পিরগিণত হেব। বাsিবক চলিত িহসাব িবিনময় সংkাn পdিতগত িদকসমূহ Foreign Exchange Regulation 

Act, 1947 এবং “মূলধনী িহসােব ,লনেদন (িবেদেশ ইকু6ইিট িবিনেয়াগ) িবিধমালা ২০২১” dারা pিতপািলত হেব। 

 

২.০ )pkাপট 

২.১ বাংলােদেশর অথ>ৈনিতক অgগিতর মূেল রেয়েছ এর আথ>-সামািজক সূচকসমূেহর kম অgগিত। অথ>ৈনিতক তথ6পিm 

িবেnষেণ ,দখা যায় ,য, িবগত ৩০ বছের বাংলােদেশর িজিডিপ pবৃিd কখেনাই ঋণাtক অংেকর ঘের pেবশ কেরিন, বরং pায় একযুগ 

ধের বাংলােদেশর িজিডিপ pবৃিd ৬ শতাংেশর উপের এবং িবগত ২০১৮-১৯ অথ>বছের তা ৮ শতাংেশর অিধক িছল। এমনিক ২০১৯-২০ 

অথ>বছের CবিDক কেরানা মহামারীর সময়কােলও pবৃিd িছল ৩.৫১ শতাংশ। সাapিতক মূল6sীিতর হার গড়পড়তা ৫ শতাংশ । রpািন 

আয় এখন ৪০ িবিলয়ন ডলােরর ,বিশ, যা kমাগত বৃিdর ধারা pদশ>ন করেছ। এছাড়া, িবগত ১১ বছর ধের বাংলােদেশর সেnাষজনক 

,kিডট ,রিটং, িজিডিপ’র তুলনায় Cবেদিশক ঋেণর sl হার (১৬% এর কম) এবং ঋণদায় পিরেশােধর সামথ>6 বাংলােদেশর অথ>নীিতর 

সkমতােকই pকাশ কের। সমসামিয়ককােল বাংলােদেশর Cবেদিশক মুdার িরজাভ>  ৪০ িবিলয়ন ডলার অিতkম কেরেছ। সাধারণত: ৩ 

মােসর আমদািন ব6য় ,মটােনার সkমতা থাকেল ,যখােন একিট ,দেশর অথ>নীিতেক শk িভিtর উপর sািপত বেল িবেবচনা করা যায়, 

,সখােন বাংলােদেশর িরজাভ>  pায় ৯ মােসর আমদািন ব6য় িমটােত সkম। সামিgকভােব, িজিডিপ বৃিdর হার এবং িরজােভ> র kমবধ>মান 

মজুেদর সুফল আপামর জনগেণর কােছ pকৃতপেk ,পৗঁছােনার জন6 অেথ>র গিতশীলতা বৃিd এবং নতুন নতুন ,kেt িবিনেয়ােগর সুেযাগ 

সৃি�র pেয়াজনীয়তার ,pিkেত িবেদেশ উপযুk sান ও খােত িবিনেয়াগ pসােরর িবষয়িট সুিবেবচনার দাবী রােখ।  

 

২.২ বাংলােদশ ইেতামেধ6ই উnয়নশীল ,দেশ উnীত হওয়ার ,যাগ6তা অজ> ন কেরেছ। Cবেদিশক বাজাের িবিনেয়াগ pিkয়ায় 

বাংলােদেশর অংশgহণ ,যমন CবিDক আইন-কানুন এবং নীিত pিkয়ায় সরকাির নীিত-িনধ>ারকেদর অিভjতা সমৃd করেব ,তমিন 

,বসরকাির খাতেকও আnজ> ািতক ব6বসা পিরেবেশ অnভু> িkর সুেযাগ Cতির করার মাধ6েম উnয়নশীল ,দেশ উtরেণর চ6ােলmসমূহ 

,মাকােবলায় বাংলােদেশর সামথ>6 বৃিd করেব।  
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২.৩ drত অথ>ৈনিতক উnয়,নর মাধ6েম মধ6ম আেয়র ,দশ িহসােব পুেরাপুির আtpকাশ করার জন6 বাংলােদেশ Cবেদিশক িবিনেয়াগ 

আকৃ� করার পাশাপািশ ব6বসািয়ক pিত�ােনর আnজ> ািতক বাজাের িবিনেয়ােগর সুেযাগ সৃি� জরJির। বিহfব�েD িবিনেয়াগ একিদেক ,যমন 

িবেDর কােছ ,দেশর অথ>ৈনিতক সkমতােক pকাশ কের, ,তমিন এর ফেল নতুন বাজাের ,দেশর pেবশািধকার ঘেট, মধ6বতী> 

pিkয়াকৃত পণ6 কম মূেল আমদািনর সুেযাগ ঘেট এবং িবেদিশ pযুিkেত pেবশািধকার পাওয়া যায়। িবিনেয়াগকৃত ,দশ হেত ব6বসােয়র 

লাভ pত6াবাসন এবং সামিgকভােব pিত�ােনর রpািন আয় বৃিdর কারেণ ,দেশর অথ>নীিতেত ইিতবাচক pভাব সৃি� হয়। িবিনেয়াগকৃত 

,দেশর সaপদ, কাঁচামাল এবং pযুিkেত pেবশািধকার Cতির হওয়ার কারেণর pিত�ােনর িবিভnমুখী সামথ>6 ও দkতা বৃিd পায় এবং তা 

িবিভn মাধ6েম িনজ ,দেশও pিতসিরত হয়। এছাড়া িবিনেয়াগকৃত ,দেশর িবিভn খােত ,কৗশলগত অবsান সৃি� হয়, যার সিঠক ব6বহােরর 

মাধ6েম িনজ ,দেশর সামিgক ভূ-রাজৈনিতক এবং অথ>ৈনিতক অgসরতা Cতির হেত পাের। সামিgকভােব Cবেদিশক িবিনেয়ােগর ফেল 

বাংলােদিশ pিত�ানসমূেহর পেk নতুন বাজার Cতির, বাজার ঝঁুিক িবভাজন, নতুন pবৃিdর ,kt psুত, আnজ> ািতক ,শয়ার বাজাের 

অnভু> িk, ও ব6বসািয়ক সুশাসন Cতির করার সুেযাগ Cতির হেব।  

 

২.৪ ইেতামেধ6 বাংলােদেশর ,বশিকছু ব6বসায়ী pিত�ান আnজ> ািতক বাজাের তােদর পণ6 রpািনর পাশাপািশ উk বাজারসমূেহ 

সরাসির িবিনেয়ােগর সুেযাগ উেnাচন কেরেছ এবং তারা উk pিত�Jিতশীল বাজারসমূেহ িবিনেয়ােগ আgহী মেম> পিরলিkত হয়। ,দেশর 

সামিgক অথ>ৈনিতক িচt, Cবেদিশক মুdার িরজাভ> , িবেদেশ িবিনেয়াগ ,দেশ ,ফরার সmাবনা, সংিn� ,দেশর pাকৃিতক সaপদ, কৃিষ ও 

সামিgক বািণজ6 পিরেবশ, ভূিম ব6বsাপনা ইত6ািদ িবষয়সমূহ িবেবচনা কের বাংলােদশ ব6াংক হেত ,কইস টু ,কইস িভিtেত কেয়কিট 

,বসরকাির pিত�ানেক িবেদেশ িবিনেয়ােগর জন6 ইেতামেধ6 অনুমিত pদান করা হেয়েছ। আেরা িকছু ,বসরকাির pিত�ান এ ধরেনর 

িবিনেয়ােগ আgহ pকাশ কেরেছ। তেব, ভুল পdিত ও খােত িবেদিশ িবিনেয়াগ করা হেল তা ,দেশর Cবেদিশক মুdার kিত/অপচয় এবং 

সামিgকভােব অথ>ৈনিতকভােব kিতকর pভােবর কারণ হেত পাের। তাই এসব িবষেয় সরকািরভােব সু�প� িদক-িনেদ>শনার pেয়াজন 

রেয়েছ। িবেশষত: এ িবষেয় সুিনfদ�� ,কান নীিতমালা না থাকায় আgহী িবিনেয়াগকারীেদর িবিনেয়ােগর সিদTছা বাsবািয়ত হেTছ না এবং 

িবিনেয়ােগর িবিভn ধােপ তারা pিতকূলতার সmুখীন হেTছন। এই পিরেpিkেত িবিনেয়ােগর ,ktসমূহ িচিhতকরণ, িবিনেয়ােগর জন6 

pেয়াজনীয় অথ> িবেদেশ ,pরেণর পdিত িনধ>ারণ, ব6বসায় অfজ�ত অথ>/মুনাফা ,দেশ আনয়ন ইত6ািদ িবষয় সম6ক ব6াখ6াপূব>ক িবেদেশ 

বাংলােদিশ িবিনেয়াযেগর আওতা, িবিনেয়াগ পdিত এবং অন6ান6 pাসি)ক িবষেয় pেয়াজনীয় নীিত িনধ>ারেণর লেk6 এই নীিতমালািট 

pণীত হেয়েছ।  

 

২.৫ এিট বিহfব�েD বাংলােদিশ িবিনেয়াগ সaপfক�ত pথম নীিতমালা। CবিDর উদাহরণ ,থেক ,দখা যায় ,য, অথ>নীিতর সমরiপীয় 

অবsায় অন6ান6 ,দশও (েযমন, ভারত, চীন, দিkণ ,কািরয়া ইত6ািদ) বিহfব�েD িবিনেয়াগ নীিতমালা pণয়ন কেরেছ। pাথিমকভােব 

কড়াকিড় আেরাপ করা হেলও িবিভn সফল উেদ6ােগর উদাহরণ ও pিত�Jিতশীল ভিবষ6েতর কথা িচnা কের তা ধীের ধীের সapসািরত 

করা হেয়েছ। অনুরiপভােব, বাংলােদেশও নীিতমালািট বাsবায়ন ও pেয়ােগর অিভjতা ,থেক ভিবষ6েত এিট আরও বাsবিভিtক ও 

উদারীকরেণর সুেযাগ থাকেব। 
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৩.০ লk/ ও উেdশ/ 

৩.১ মলূ লk/ 

অথ>ৈনিতক সমৃিdর লেk6 ,দেশর sাথ> সমুnত ,রেখ বাংলােদিশ িবিনেয়াগকারীগণ কতৃ> ক বিহfব�েD িবিনেয়ােগর নীিতগত রiপেরখা pদান।  

 

৩.২ উেdশ/সমহূ 

(১) যথাযথ অনুেমাদন সােপেk িবেদেশ বাংলােদিশেদর pািত�ািনক বা ব6িkগত িবিনেয়ােগ উৎসাহ pদান; 

(২) িবেদেশ িবিনেয়ােগর মাধ6েম Cবেদিশক মুdা অজ> ন উdুdকরণ; 

(৩) িবিনেয়ােগর জন6 pেয়াজনীয় অথ>/pযুিk িবেদেশ sানাnেরর পdিত, অfজ�ত অথ>/মূলধন ,দেশ pত6াবাসনসহ অন6ান6 pেযাজ6  

      আfথ�ক িবিনমেয়র (financial transaction) মূল নীিত িনধ>ারণ;  

(৪) িবিনেয়ােগর ,kেt ,দশ ও খাত িনব>াচন এবং িবিনেয়ােগর হার/পিরমাণ িনধ>ারণ; 

(৫) িবেদেশ িবিনেয়ােগর মাধ6েম িবিনেয়াগকৃত ,দেশর সােথ বািণিজ6ক ও িবিনেয়াগ সaপেক> র উnয়ন এবং িবD বাজাের  

     বাংলােদেশর pিতেযািগতামূলক অবsান সুদৃঢ় করা; 

(৬) িবেদেশ িবিনেয়ােগর মাধ6েম িবিনেয়াগকৃত ,দেশ বাংলােদিশেদর কম>সংsােনর সুেযাগ সৃি�; 

(৭) pচিলত ,দিশ ও আnজ> ািতক িবিনেয়াগ িবিধিবধান ও কাঠােমা সaপেক>  ধারণা pদান; এবং 

(৮) অিনবাসী বাংলােদিশেদর িবিভn ,দেশ িবিনেয়ােগর সুেযাগ সৃি�। 

 

৪.০ সংjাসমহূ  

(১) “অনুেমািদত িডলার” অথ> ,কান ব6িk বা pিত�ান িযিন Cবেদিশক মুdা িনয়ntন আইন, ১৯৪৭ (েসেpmর ২০১৫ পয>n সংেশািধত) এর 

৩ ধারা অনুযায়ী একিট িনধ>ািরত সমেয়র জন6 Cবেদিশক মুdায় ব6বসা করার অনুেমাদন ,পেয়েছন; 

(২) “মূলধনী িহসােবর ,লনেদন” অথ> Cবেদিশক মুdা িনয়ntণ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সােলর ০৭ নং আইন) বা তৎপরবতী> সংেশাধনীেত  

সংjািয়ত ,লনেদনসমূহেক বুঝােব; 

(৩) “রpািনকারেকর সংরিkত (Retention) ,কাটা িহসাব” অথ> রpািনকারক কতৃ> ক গাইডলাইn ফর ফেরন এkেচm �ােnকশনস, 

২০১৮ এর অধ6ায় ১৩ এর অনুেTছদ ৪ অথবা এর পরবতী>েত এ িবষেয় বাংলােদশ ব6াংক কতৃ> ক pদt িনেদ>শনা অনুযায়ী ,খালা ও 

পিরচািলত Cবেদিশক মুdা িহসাবেক বুঝােব; 

(৪) “ৈবেদিশক মুdা” অথ> বাংলােদিশ মুdা ব6তীত অন6 ,য ,কান ,দেশর মুdা; 

(৫) “ৈবেদিশক মুdা িনয়ntণ আইন, ১৯৪৭ (েসেpmর ২০১৫ পয>n সংেশািধত)”  অথ> কিতপয় পিরেশাধ, Cবেদিশক িবিনময় ও 

িসিকউিরিটজ এর ,লনেদন এবং Cবেদিশক মুdা ও sণ>-,রৗেপ6র আমদািন ও রpািন সংkাn কায>kম িনয়ntণকেl pবfত�ত আইনেক 

বুঝােব; 
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(৬) “িবিনেয়াগ আেবদনকারী pিত�ান বা আেবদনকারী” অথ> বাংলােদেশর আইন ও pিবধান (িবিধ-িবধান) অনুযায়ী গিঠত, Registrar 

of Joint Stock, Companies and Firms এ িনবিnত ও অnভু> kকৃত (Incorporated) pিত�ান, ,যৗথ মািলকানাধীন pিত�ান, 

আnজ> ািতক কনেসািট> য়াম, এবং বhজািতক ,�পশাল পারপাস ,ভিহকলস। 

(৭) “িবিনেয়াগ গnব6” অথ> বাংলােদেশর  বািহেরর ,কান ,দশ বা অ�ল-,ক বুঝােব ,যখােন বাংলােদিশ pিত�ােনর িনবিnত ও অnভু> k 

সাবিসিডয়াির ,কাaপািন রেয়েছ বা sাপেনর পিরকlনা রেয়েছ। 

(৮) “বিহfব�েD বাংলােদিশ িবিনেয়াগ” অথ> বাংলােদিশ এক/একািধক pবাসী বা িনবাসী িবিনেয়াগকারী কতৃ> ক বাংলােদেশর বাইের ,কান 

সহেযাগী pিত�ান (Subsidiary) গঠেনর লেk6 বা অnভু> kকরেণর (Incorporated) লেk6 ইকু6ইিট (মূলধন বা পুিঁজ) িবিনেয়াগ, ,যৗথ 

িবিনেয়াগ, পুনঃিবিনেয়াগ অথবা বাংলােদেশর বাইের িবেদিশ ,কান pিত�ােনর সaপূণ> বা sাথ> িনয়ntণকারী ,শয়ার kয় করা-,ক বুঝােব;  

(৯) “মািনলnািরং pিতেরাধ আইন, ২০১২ (২০১২ সােলর ০৫ নং আইন)” অথ> মািনলnািরং ও সংিn� অন6ান6 অপরাধ pিতেরাধ এবং 

শািsর িবধানসহ আনুষি)ক িবষয়ািদ সaপেক>  িবধান pণয়েনর উেdেশ6 pণীত আইন; 

(১০) “সাবিসিডয়াির ,কাaপািন” অথ> বাংলােদশ ব6তীত িভn ,কান ,দেশর আইন ও pিবধান বা িবিধ অনুযায়ী গিঠত, িনবিnত বা 

অn> ভুk একিট pিত�ানেক বুঝায় যা সaপূণ>রiেপ একিট বাংলােদিশ/ব6িk বা pিত�ােনর মািলকানাধীন বা িনয়ntণাধীন।  

(১১) “তহিবল” অথ> বাংলােদিশ িবিনেয়াগকারীগণ কতৃ> ক িবেদেশ িবিনেয়ােগর জন6 িনজ ব6বসা কায>kম হেত pাp অেথ>র একিট 

িনfদ��কৃত এবং পৃথককৃত অংশ, যার আকার, pকৃিত এবং হার সমেয় সমেয় সরকার কতৃ> ক জািরকৃত pjাপন ও িনেদ>শাবলীর আেলােক 

িনধ>ািরত হেব। 

(১২) “বাংলােদশ ব6াংক” অথ> ১৯৭২ সােলর রা�পিতর ১২৭ নং আেদশ (বাংলােদশ ব6াংক আেদশ ১৯৭২) এর ধারা ৩ অনুযায়ী pিতি�ত 

বাংলােদেশর ,ক�dীয়  ব6াংক। 

(১৩) “তপিশিল ব6াংক” অথ> ১৯৭২ সােলর রা�পিতর ১২৭ নং আেদশ (বাংলােদশ ব6াংক আেদশ ১৯৭২)-এর ধারা ৩৭ এর উপধারা (২) 

এর দফা (ক) অনুযায়ী বাংলােদশ ব6াংক কতৃ> ক sীকৃত তপিশিল ব6াংক। 

(১৪) “মুdা নীিত” অথ> বাংলােদশ ব6াংক কতৃ> ক সমেয় সমেয় ,ঘািষত মুdা নীিত। 

 

৫.০ িবেদেশ িবিনেয়ােগর জন/ )দশ িনবCাচন 

৫.১ বাংলােদিশ ব6িk/ pিত�ানসমূহ কতৃ> ক বিহfব�েD িবিনেয়া,গ ,দশ িনব>াচেনর ,kেt িনেmাk িবষয়ািদ pাধান6 পােব: 

৫.১.১ ,যসব ,দেশ বাংলােদিশ নাগিরকেদর িবিনেয়াগ/কাজ করার সুেযাগ রেয়েছ; 

৫.১.২ ,যসব ,দেশর সােথ বাংলােদশ সরকােরর কূটৈনিতক সaপক>  এবং/অথবা িdপািkক পুিঁজ-িবিনেয়াগ, উnয়ন,  

              সapসারণ ও সংরkণ  চুিk/ সমেঝাতা sারক রেয়েছ;  

৫.১.৩ ,যসব ,দেশর সােথ বাংলােদেশর Cdত কর পিরহার  চুিk রেয়েছ বা চুিk সaপাদেনর সুেযাগ রেয়েছ; 

৫.১.৪ ভূরাজৈনিতক ,pkাপেট gরJtপূণ> ,দশসমূহ ,যখােন িবিনেয়ােগর মাধ6েম বাংলােদেশর অথ>ৈনিতক কূটনীিত/ সুনীল 

অথ>নীিত আেরা ,বগবান ও সুসংহত হেত পাের; 
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৫.১.৫ ,যসব ,দশ হেত বাংলােদিশ িবিনেয়াগ/মূলধন, লভ6াংশ, কািরগির pjান এবং অন6ান6 আয় ,যমন, কািরগির pjান 

িফ, রয়6ালিট, পরামশ>ক িফ, কিমশন বা অন6ান6 pাপ6/পাওনা বাংলােদেশ pত6াবাসন অনুেমািদত;  

৫.১.৬ গেবষণা ও উnয়ন এবং তথ6 pযুিk ও উdাবনী খােত ,যৗথ উেদ6ােগ সৃ� pযুিkর বুিdবৃিtক sttািধকার 

(Intellectual Property Rights) বা ,মধাst (copyright) এর বাধ6বাধকতা ব6বসার জন6 ,যসকল ,দেশ 

pিতবnক নয়; 

৫.১.৭ কৃিষখােত অনgসর ,দশ ,যখােন চুিkিভিtক উৎপাদন (contract farming) সহ কৃিষখােত িবিনেয়ােগর সুেযাগ 

রেয়েছ। এেkেt মধ6pাচ6 এবং আি£কার সmামনাময় ,দশসমূহ িবেবচনা করা ,যেত পাের; 

৫.১.৮ CবিDক ,রিটং pিত�ানসমূেহর ,রকড>  ,মাতােবক ভূ-রাজৈনিতক অবsান, িবিনেয়াগ পিরেবশ, Cবেদিশক মুdা 

িবিনময় নীিত এবং �মনীিতসহ অন6ান6 pেযাজ6 িবষেয় অনুকূল ,রিটং pাp ,দশসমূহ; এবং 

৫.১.৯  সরকার কতৃ> ক িনব>ািচত ও pািধকারpাp ,কা,না ,দশ। 

 

৫.২ িনেmাk ,দশসমূেহ বাংলােদিশ িবিনেয়াগ করা যােব না:  

৫.২.১  বাংলােদেশর সােথ ,য সকল ,দেশর কূটৈনিতক সaপক>  ,নই; 

৫.২.২ জািতসংঘ (UN), ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (EU), Cবেদিশক সaপদ িনয়ntেকর দpর (OFAC) কতৃ> ক ,য সকল ,দেশর 

িবরJেd িনেষধাjা আেরাপ করা হেয়েছ; 

৫.২.৩  Financial Action Task Force (FATF) এর গণ িবjিpেত অৈবধ ,লনেদন এর জন6 িচিhত ,দশসমূহ;  

৫.২.৪ ,য সমs ,দেশ রাজৈনিতক, সামািজক, পিরেবশগত, অথ>ৈনিতক এবং ব6বসািয়ক ,kেt িনরাপtার অভাব রেয়েছ 

মেম> পিরগিণত; এবং 

৫.২.৫ সরকার কতৃ> ক সমেয় সমেয় জািরকৃত pjাপন/আেদশ dারা িবিনেয়ােগর জন6 বািরত ,দশ/েদশসমূহ ।  

 

৬.০ িবেদেশ িবিনেয়ােগর জন/ pেযাজ/ খাতসমহূ 

৬.১ আgহী এবং ,যাগ6 বাংলােদিশ pিত�ানসমূহ অনুেTছদ ৫.০ এ বfণ�ত ,যাগ6তার িনিরেখ িনব>ািচত ,দশসমূেহ তােদর জন6 

সুিবধাজনক এবং িবিনেয়ােগর জন6 আকষ>ণীয় ,য ,কােনা খাত/ খাতসমূেহ িবিনেয়াগ করেত পারেব। তেব, খাত িনব>াচেনর সময় িনেmাk 

িবষয়সমূেহর pিত লk6 রাখেত হেব: 

৬.১.১ ,দেশর বাইের িবিনেয়াগ psাবনার ব6বসািয়ক কায>kম সাধারণভােব িবিনেয়াগকারীর বাংলােদশs ব6বসািয়ক 

কায>kেমর অনুরiপ বা সহায়ক বা সaপূরক বা বাsব ব6য়/অিভjতাসaপn হেত হেব; 

৬.১.২ আgহী pিত�ােনর মািলকানাধীন বা বাংলােদেশ িবদ6মান অন6 pিত�ােনর মািলকানাধীন ব6বসা/উেদ6ােগর সােথ 

অgবতী> বা প¥াত সংেযাগ sাপেন সkম - এরiপ িবিনেয়ােগর ,kt অgািধকারিভিtেত িবেবচনা করা হেব; 

৬.১.৩ িবিনেয়াগ psাবিট িনভ> রেযাগ6 সmাব6তা pিতেবদেনর িভিtেত উTচ-মূল6সংেযাজনকারী ও  অথ>ৈনিতকভােব 

,টকসই হেত হেব; 
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৬.১.৪  িবিনেয়াগ psাবিট ভিবষ6েত Cবেদিশক মুdায় আয় অজ> েনর সmাবনাময় উৎস হওয়ার পাশাপািশ বাংলােদশ হেত 

রpািন বৃিdর সmাবনা থাকেত হেব; 

৬.১.৫ ,য সমs খােত অিধক সংখ6ক বাংলােদিশ ,পশাজীবী, কম>কত> া বা কম>চারী িনেয়াগ করা যােব, এমন খাতেক 

উৎসািহত করা ,যেত পাের; 

৬.১.৬ ,যসব খােত িবেদেশ উৎপািদত পণ6 কাঁচামাল িহেসেব বাংলােদেশ আমদািনর সুেযাগ সৃি� হেব এবং ফেল উk 

পণ6সমূহ বাংলােদেশ আমদািন,ত ব6েয়র সা�য় ঘটেব, ,সসব খােত িবেশষ gরJt ,দয়া ,যেত পাের; 

৬.১.৭ জিম, �ম, মূলধিন যntপািত ও কাঁচামােলর পাশাপািশ pযুিk, তথ6pযুিk ও ,মধাsttিভিtক পণ6 kেয়র জন6ও 

িবিনেয়াগ অনুমিত pদান করা ,যেত পাের; 

৬.১.৮ বাংলােদশ ও িবিনেয়াগ গnেব6র pচিলত আইন ও িবিধিবধান অনুযায়ী অনুেমািদত খাত হেত হেব; 

৬.১.৯ িবিনেয়াগেযাগ6 িবিভn খােতর একিট খসড়া তািলকা পিরিশ�-ক ,ত  সংেযাজন করা হেয়েছ। তেব, ,যাগ6তার 

িভিtেত উk তািলকার বিহভূত এবং সরকার কতৃ> ক সমেয় সমেয় এতদু,dেশ6 িনধািরত খাত/খাতসমূ,হ িবিনেয়াগ 

psাবও সংিn� কতৃ> পk কতৃ> ক িবেবচনা করা ,যেত পাের। 

 

৬.২ বাংলােদিশ িবিনেয়াগকারী কতৃ> ক বিহfব�েD ,য সকল খােত িবিনেয়াগ করা যােব না: 

৬.২.১ বাংলােদশ এবং িবিনেয়ােগর জন6 িনব>ািচত ,দেশর িবদ6মান আইন-কানুন বা এতদসংিn� আnজ> ািতক pেটাকল 

িবেরাধী বা সাংঘfষ�ক ,কােনা খােত িবিনেয়াগ করা যােব না; 

৬.২.২ সাধারণভােব যুdাst িনম>াণ ও পিরেবশ ধ§ংস/দূষণকারী কায>kম (েযমন বনায়ন ধ§ংস) সংkাn খাতসহ অন6ান6 

িনয়িntত খােত িবিনেয়ােগর অনুমিত pদান করা হেব না। 

 

৭.০ িবিনেয়ােগর জন/ আেবদনকারী pিতMা)নর )যাগ/তা 

৭.১ িনেmাk pিত�ানসমূহ িবেদেশ িবিনেয়ােগর লেk6 অথ> ,pরেণর আেবদেনর জন6 ,যাগ6 বেল িবেবিচত হেব: 

৭.১.১ রpািনকারেকর সংরিkত ,কাটা িহসােব (Export Retention Quota-ERQ) পয>াp িsিতসaপn 

বাংলােদিশ রpািনকারক pিত�ান;  

৭.১.২ রpািনকারক নয়, তেব বাংলােদেশর sানীয় বাজাের িবগত ১০ বছর যাবত সফল ব6বসািয়ক কায>kেম 

িনেয়ািজত, আfথ�কভােব িsিতশীল এবং তার sানীয় ব6বসার সােথ অgবতী>/প¥াত সংেযাগ sাপেন সkম 

হেব এমন ধরেণর Cবেদিশক িবিনেয়ােগ আgহী ব6বসা pিত�ান (kুd ও মাঝাির ব6বসা pিত�ানসহ); 

৭.১.৩ বাংলােদেশর মািলকানাধীন এনিজওসমূহ যােদর বাংলােদেশর অভ6nের সমাজ ও মানুেষর জীবেনর মান 

উnয়েন কাজ করার সুদীঘ> অিভjতা ও সুনাম রেয়েছ। 

৭.২ বাংলােদিশ উেদ6াkাগণ তােদর পূব>বতী> ৫ বছেরর গড় রpািন মূেল6র ২৫ শতাংশ পয>n অথবা, সব>েশষ িনরীিkত 

ব6ালাn শীট ,মাতােবক িনট সaপেদর ২৫ শতাংশ পয>n িবেদেশ িবিনেয়াগ করেত পারেবন। উk পিরমােণর অিতিরk 
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িবিনেয়ােগর pেয়াজন হেল তার ,যৗিkকতা pদান কের আেবদন করা যােব। এেkেt pেয়াজনেবােধ ব6াংক গ6ারাি�টর 

িবপরীেত িবিনেয়ােগর অনুমিত pদান করা ,যেত পাের। উেlখ থােক ,য, ,কােনা িনfদ�� আfথ�ক বছের বাংলােদশ হেত 

বিহfব�েD Cবেদিশক িবিনেয়ােগর জন6 অনুেমািদত ,মাট অেথ>র পিরমাণ ঐ অথ> বছের বাংলােদশ ব6াংেক রিkত ,মাট Cবেদিশক 

মুdার িরজােভ> র ৫ (পাঁচ) শতাংেশর অিধক হেব না। 

৭.৩ আেবদনকারী pিত�ােনর িনেmাk আfথ�ক ,যাগ6তা থাকেত হেব: 

৭.৩.১ অব6বিহত পূব>বতী> ০৫ (পাঁচ) বৎসেরর িনরীিkত িহসাব িববরণী অনুযায়ী নীট মূলধন ৫ িমিলয়ন ডলার 

হেত হেব। তেব, kুd ও মাঝাির িশl pিত�ােনর ,kেt ব6াংক কত ৃ>ক pদt sTছলতার সনেদর িভিtেত 

অনুেমাদন pদােনর িবষয়িট িবেবচনা করা ,যেত পাের। 

৭.৩.২ ,য খােত pিত�ানিট বিহ:িবিনেয়ােগ ইTছুক, ,সই িনfদ�� খােত pিত�ানিটর নূ6নতম ৩ (িতন) বছেরর 

ব6বসা/ উৎপাদেনর অিভjতা থাকেত হেব এবং উk সময়কােলর কর িববরণী অনুযায়ী কমপেk ২ (দুই) 

বছর লাভজনক হেত হেব। তেব, তথ6pযুিkখােতর উেদ6াkােদর ,kেt ,যৗিkক ব6াখ6া ,pিkেত 

িবষয়িট িশিথল করা ,যেত পাের। 

৭.৪ আেবদনকারী pিত�ােনর একিট sTছ অবsােনর সপেk িনmবfণ�ত ,যাগ6তা থাকেত হেব:  

(ক) িবিধবdভােব িনধ>ািরত সমেয় অথবা বাংলােদশ ব6াংক কতৃ> ক বfধ�ত সমেয়র মেধ6 রpািনমূল6 pত6াবাসেনর 

সনদpাp; 

(খ) সকল pকার আমদািন দায় িন�পিtর (েযমন sানীয় ব6াক টু ব6াক ঋণপtসহ ,য ,কান আমদািনর িবপরীেত 

অসমিnত িবল অব এি�« িন�পিt) সনদpাp; 

 (গ) ,কান ,খলািপ ঋণ বা অসমিnত পুনঃতফিসলকৃত বৃহৎ ঋণ ,নই মেম> বাংলােদশ ব6াংেকর ,kিডট ইনফরেমশন 

বু6েরা কতৃ> ক সনদpাp; 

 (ঘ) ,কান ¬l, ভ6াট বা আয়কর অপিরেশািধত ,নই মেম> সনদpাp; 

(ঙ) উপযু>k ,কােনা সনদ pিkয়া সংিn� কতৃ> পেkর িনকট পয>ােলাচনা বা আপীল অথবা ,কােনা আদালেতর 

িবচারাধীন থাকেল ,স সaপfক�ত pমাণপেtর ,pিkেত িবিনেয়ােগর সামিয়ক অনুমিত ,দয়া যােব। 

৭.৫ ব6াংিকং pিবিধ ও নীিত িবভাগ, বাংলােদশ ব6াংক কতৃ> ক জািরকৃত ব6ােসল-০৩, নীিতমালায় িনধ>ািরত ম6ািপং অনুযায়ী 

আেবদনকারীর ,kিডট ,রিটং নূ6নতম ০২ (দুই) হেত হেব। 

৭.৬ আেবদনকারী pিত�ােনর আn> জািতক ব6বসা পিরচালনা, অথ>ায়ন ও িবিনেয়ােগ দk ও অিভj জনবল/মানবসaপদ 

থাকেত হেব। 

৭.৭ ,য ,দেশ িবিনেয়াগ করা হেব, ,স ,দেশর িবিধ-িবধান pিতপালন সােপেk বাংলােদিশ িবিনেয়াগকারী pিত�ান উk 

,দেশর sক মােক> েট তািলকাভুk হেত পারেব।  
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৮.০ অনুেমাদনকারী কতৃC পk ও pিkয়াসমহূ 

৮.১ বাংলােদিশ িবিনেয়াগকাির কতৃ> ক বিহfব�েD িবিনেয়ােগর জন6 ৮.২ অনুেTছেদ বfণ�ত আn:মntণালয় কিমিটর 

সুপািরশkেম বাংলােদশ ব6াংক pেয়াজনীয় অনুমিত pদান করেব। তেব উেlখ থােক ,য, সেব>াTচ ১,০০,০০০.০০ (এক লk) 

মাfক�ন ডলার পয>n িবেদিশ িবিনেয়ােগর ,kেt আn:মntণালয় কিমিটর সুপািরশ pেয়াজন হেব না। 

৮.২ বাংলােদিশ িবিনেয়াগকারী pিত�ােনর িবিনেয়াগ psাব পয>ােলাচনা ও সুপািরশ pদােনর জন6 িনব>াহী ,চয়ারম6ান, 

বাংলােদশ িবিনেয়াগ উnয়ন কতৃ> পেkর ,নতৃেt একিট আn:মntণালয় কিমিট গঠন করা হেব। উk কিমিটেত pধানমntীর 

কায>ালয়, অথ> িবভাগ, আfথ�ক pিত�ান িবভাগ, িশl মntণালয়, পররা� মntণালয়, বািণজ6 মntণালয়, pবাসী কল6াণ ও Cবেদিশক 

কম>সংsান মntণালয়, পিরেবশ, বন ও জলবাযু় পিরবত> ন মntণালয়, িশl মntণালয়, বাংলােদশ িসিকউিরিটজ এn এkেচm 

কিমশন, জাতীয় রাজs ,বাড> , বাংলােদশ ব6াংক, এফিবিসিসআই এবং খাত সংিn� মntণালয়/সংsা এবং ব6বসায়ী pিতিনিধ 

সিমিত/এেসািসেয়শন এর pিতিনিধ অnভু> k থাকেব। pেয়াজেন সংিn� অন6ান6 pিতিনিধেক কিমিটেত অnভু> k করা যােব। 

বাংলােদশ িবিনেয়াগ উnয়ন কতৃ> পেkর (িবডা) একজন সংিn� িনবাহী সদস6 এ কিমিটর সদস6-সিচেবর দািয়t পালন করেবন। 

এছাড়াও িবডা এই কিমিটেক সকল সািচিবক সহায়তা pদান করেব। 

৮.৩ আn:মntণালয় কিমিট pেয়াজেন ,কােনা িবেশষj pিত�ান/ব6িk/কিমিট এবং িবেদেশ অবিsত বাংলােদশ দূতাবাস 

বা অন6 ,কােনা সংিn� কতৃ> পেkর মতামত gহণ করেত পারেব। pেয়াজেন psািবত িবিনেয়ােগর বাজার ঝঁুিক, তারল6 ঝঁুিক, 

,kিডট ঝঁুিক, পুন:িবিনেয়াগ ঝঁুিক, মুdাsীিত ঝঁুিক ও Cবেদিশক িবিনেয়াগ ঝঁুিকসহ অন6ান6 িবষয় িবেবচনাপূব>ক একিট due 

diligence pিতেবদন pদােনর জন6 সংিn� বাংলােদশ দূতাবাস/িমশন অথবা ,দিশ বা িবেদিশ sীকৃত ,কান ঝঁুিক িনরiপণকারী 

pিত�ােনর সহায়তা gহণ করেত পারেব। তেব এতদসংkাn ব6য় আেবদনকারী pিত�ান বহন করেব। এছাড়া বাংলােদশ ব6াংক 

তােদর িফন6ািnয়াল ইে�টিলেজn ইউিনট ও ,kিডট ইনফরেমশন বু6েরার সােথ পরামশ>kেম আেবদনকারী pিত�ােনর 

Cবেদিশক িবিনেয়ােগর ঝঁুিক িবষেয় উk কিমিটেক সহায়তা pদান করেব। 

৮.৪ কিমিট pেয়াজনেবােধ িবিনেয়ােগর খাত, ,দশ ও pকৃিত িবেবচনায় কেয়কিট িবিনেয়াগ ,�িণ িনধ>ারণপূব>ক উk 

,�িণসমূেহর অধীেন আেবদন আhান করেত পারেব। pেয়াজেন pিতিট ,�িণর িবিনেয়াগ সীমা, িবিনেয়াগ ধরণ, িবিনেয়াগ 

সহায়তার pকৃিত আলাদাভােব িনধ>ারণ করা যােব। pেয়াজেন কিমিট ও বাংলােদশ ব6াংক ,যৗথভােব সমেয় সমেয় সমীkা 

পিরচালনাপূব>ক উk ,�িণসমূেহর িবsািরত Cবিশ�6াবলী (criteria) pণয়ন করেত পারেব। 

৮.৫ কিমিট িবিনেয়াগকারী pিত�ােনর psাব, িবিনেয়ােগর ,kt, psািবত ,দেশর ঝঁুিক, উk ,দেশর আইন ও িবিধ 

িবধান, Cবেদিশক মুdার িবিনময় ও pত6াবাসন জিনত সmাবনা ও অন6ান6 pাসি)ক িবষয় িবেবচনাপূব>ক pেয়াজনীয় সুপািরশ 

pদান করেব। 

৮.৬ বfণ�ত আn:মntণালয় কিমিটর সুপািরেশর িভিtেত বাংলােদশ ব6াংক Foreign Exchange Regulation Act, 1947 

এর ৪(৬) ধারা অনুসরণপূব>ক বিহfব�েD িবিনেয়ােগর চূড়াn অনুমিত pদােনর কতৃ> পk হেব। একই আইেনর ৫ ধারা মেত 

Cবেদিশক মুdা িবিনময় সংkাn pেয়াজনীয় আেদশ/kমতা বাংলােদশ ব6াংক সংিn� কতৃ> পেkর অনুকূেল pদান করেত 

পারেব। 
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৮.৭ বfণ�ত আেবদন করার পdিত, যাচাই করার িনয়ামকসমূহ, আেবদন িবেবচনা ও অনুেমাদেনর সময়সীমা ইত6ািদ 

বণ>নাপূব>ক একিট িবsািরত গাইডলাইনস বাংলােদশ িবিনেয়াগ উnয়ন কতৃ> পk কতৃ> ক pণয়ন করা হেব। 

 

৯.০ িবিনেয়াগ, মলূধন ও লভ/াংশ )ফরত/ pত/াবাসেনর পdিত 

৯.১ িবিনেয়াগ আেবদনকারী pিত�ান বা ব6িk বাংলােদশ হেত িবেদেশ িবিনেয়ােগর জন6 ,pিরত সকল 

অথ>/তহিবল/িবিনেয়াগ/মূলধন এবং িবেদেশ িবিনেয়াগকৃত/েpিরত অেথ>র বা িবেদেশ ব6বসািয়ক কায>kেমর মাধ6েম অfজ�ত 

লভ6াংশ, রয়6ালিট, কািরগির pjান িফ, কিমশন, পরামশ> িফ, বাজারজাতকরণ িফ ও pযুিk ইত6ািদ অনুেমািদত ব6াংিকং 

চ6ােনেলর মাধ6েম বাংলােদেশ pত6াবাসন করেব। 

৯.২ িবেদেশ ব6বসািয়ক কায>kেমর মাধ6েম অfজ�ত Cবেদিশক মুdার আয়/িডিভেডn/লভ6াংশ বাংলােদেশ অবিsত 

Export Retention Quota - ERQ ,কাটা িহসাব-এর অনুকূেল pত6াবাসন করা যােব। 

৯.৩ বিহfব�েD িবিনেয়াগ, মূলধন ও লভ6াংশ ,ফরত এবং মুdার িবিনময় সাধারণভােব বাংলােদশ ব6াংেকর Foreign 

Exchange Regulations Act 1947 এবং Capital Account Transaction Guidelines 2018 ও pচিলত মুdানীিত ও 

আnজ> ািতক pেটাকল অনুযায়ী পিরচািলত হেব। 

৯.৪ বাংলােদেশর বাইের অবিsত সাবিসিডয়াির pিত�ান িনয়িমতভােব pিত আfথ�ক বছেরর জন6 িনরীিkত আfথ�ক 

pিতেবদন pণয়ন করেব এবং তা বাংলােদশ ব6াংক ও ৮.২ অনুেTছেদ বfণ�ত আn:মntণালয় কিমিটর িনকট িনয়িমতভােব দািখল 

করেব।  

৯.৫ উk িনরীিkত বাfষ�ক আাfথ�ক pিতেবদেন লভ6াংশ অfজ�ত হওয়ার সময় হেত পরবতী> ৩ (িতন) মােসর মেধ6 

লভ6াংশ বাংলােদেশ pত6াবাসন করেত হেব। তেব, লভ6াংশ উk ব6বসায় পুনঃfব�িনেয়াগ করা হেল pত6াবাসেনর বাধ6বাধকতা 

pেযাজ6 হেব না।  

৯.৬ িবেদেশ ব6বসািয়ক কায>kেমর মাধ6েম অfজ�ত লভ6াংশ িবিনেয়াগকারী pিত�ান ইTছা করেল উk ,দেশ একই 

ব6বসা/pকেl পুনঃfব�িনেয়াগ করেত পারেব। ,সেkেt িবষয়িট বাsবায়েনর পূেব>ই বাংলােদশ ব6াংক এবং ৮.২ অনুেTছেদ 

উিlিখত আn:মntণালয় কিমিটেক িলিখতভােব অবিহত করেত হেব। তেব, উk ,দেশ অন6 ,কােনা ব6বসা/pকেl বা অন6 

,কােনা ,দেশর ,য ,কােনা ব6বসা/pকেl লভ6াংশ পুনঃfব�িনেয়াগ করেত চাইেল ৮ অনুেTছেদ বfণ�ত কতৃ> পk ও pিkয়ার 

িভিtেত পূব>ানুেমাদন সােপেk পুনঃfব�িনেয়াগ বা মূলধিন ,শয়ার kয় করার উেdেশ6 ব6বহার করেত পারেব।  

৯.৭ বাংলােদেশর বাইের অবিsত সাবিসিডয়াির pিত�ান হেত pাপ6 অন6ান6 পাওনা ,যমন, ,বতন, রয়6ালিট, কািরগির 

pjান িফ, পরামশ> িফ, কিমশন ইত6ািদ অfজ�ত হওয়ার ৯০ (নব§ই) িদন বা বাংলােদশ ব6াংক কতৃ> ক িনধ>ািরত/ বfধ�ত সমেয়র 

মেধ6 ,দেশ pত6াবাসন করেত হেব; 

৯.৮ Cবেদিশক িবিনেয়ােগর ,pিkেত pত6াবািসত মুলধন বা লভ6াংেশর পিরমাণ যথাযথ বেল পিরগিণত না হেল বা বাfষ�ক 

িনরীিkত আfথ�ক pিতেবদেন লভ6াংশ অfজ�ত হওয়া সেttও মূলধন, লভ6াংেশর ,কােনা অংশ বাংলােদেশ pত6াবািসত না হেল 

বা বাংলােদেশ পুনঃfব�িনেয়াগ না করা হেল বাংলােদশ ব6াংক বা আn:মntণালয় কিমিট (৮.২ অনুেTছেদ বfণ�ত) িবিনেয়াগকারীর 
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িনকট ব6াখ6া চাইেত পারেব। উk ব6াখ6ার ,pিkেত আn:মntণালয় কিমিট pেয়াজনীয় ব6বsা gহেণর জন6 বাংলােদশ ব6াংেকর 

িনকট pেয়াজনীয় সুপািরশ ,pরণ করেত পারেব। 

৯.৯ বাংলােদশ ব6াংেকর পূব>ানুেমাদন সােপেk pেযাজ6 ,kেt নগদ িবিনময়িবহীন ,শয়ার ,সায়াপ/ ,শয়ার িবিনময় িবষয়ক 

psাব িবেবচনা করা ,যেত পাের। এেkেt বাংলােদশ ব6াংেকর Cবেদিশক মুdা িবিনেয়াগ িবভাগ কতৃ> ক pণীত সংিn� 

গাইডলাইনস/ নীিতমালা অনুসরণ করা ,যেত পাের।  

৯.১০ িবিনেয়াগকৃত অথ> এবং তার লভ6াংশ বাংলােদেশ ,ফরত/pত6াবাসন এবং অন6ান6 আfথ�ক িবিনময় কায>kেম িবেদশ 

হেত সেব>াTচ কর সুিবধা pািpর জন6 আেরা অিধক সংখ6ক ,দেশর সােথ Cdত কর িবেমাচন চুিk সaপাদন করার জন6 

বাংলােদশ সরকার যথাসাধ6 ,চ�া করেব। এছাড়া সময়মত উk অথ> ,দেশ pত6াবাসেনর ,kেt বিধত>  কর সুিবধা/ 

ইনেসনিটভস/ পুরsার pদােনর িবষয়িট বাংলােদশ সরকার িবেবচনা করেব। 

৯.১১ Cবেদিশক িবিনেয়ােগর মাধ6েম অfজ�ত মুনাফার একিট অংশ বাংলােদেশ পুনfব�িনেয়াগ করার িবষয়িট সিkয়ভােব 

িবেবচনা করেত হেব। 

 

১০.০ িবিনেয়ােগর িনিমt ঋণ সুিবধা pদান 

১০.১ িবেদেশ িবিনেয়ােগর জন6 অনুেমািদত pিত�ানসমূহ বাংলােদেশ অবিsত মূল pিত�ান অথবা বাংলােদশ/ 

িবিনেয়াগকৃত ,দেশ অবিsত বািণিজ6ক ব6াংক বা অন6ান6 সমজাতীয় অনুেমািদত pিত�ান হেত Cবেদিশক ঋণ gহণ করেত 

পারেব। pাথিমক ভােব ঋণ ও মূলধেনর অনুপাত ৭০:৩০ হাের ঋণ gহণ করা যােব। 

১০.২ িবেদেশ িবিনেয়াগকৃত pকেlর অথ>ায়েনর িবপরীেত বাংলােদেশর কেপ>ােরট/ ব6িkগত গ6ারাি�ট বা বাংলােদেশ 

অবিsত অন6 ,কােনা sাবর সaপিtর গ6ারাি�ট pদান করা যােব। 

 

১১.০ বাsবায়ন, পিরবীkণ ও মলূ/ায়ন 

১১.১ বিহfব�েD িবিনেয়াগকৃত pকেlর বাsব ও আfথ�ক অgগিত িবষেয় একিট বাfষ�ক pিতেবদন িবিনেয়াগকারী pিত�ান 

বাংলােদশ ব6াংক ও  ৮.২ অনুেTছেদ বfণ�ত আn:মntণালয় কিমিটর িনকট ,pরণ করেব। pিতেবদেনর ছক িবডা কতৃ> ক 

এতদুেdেশ6 জািরকৃত গাইডলাইনেস বণ>না  করা হেব। 

১১.২ বাংলােদিশ pিত�ানসমূহ কতৃ> ক িবেদেশ িবিনেয়াগকৃত pকl বাsবায়েনর িবষয়িট বাfষ�ক িভিtেত (বা আfথ�ক 

বছেরর) বাংলােদশ ব6াংক কতৃ> ক পিরবীkণ ও মূল6ায়ন করা হেব। উk পিরবীkণ ও মূল6ায়েনর িভিtেত এ সংkাn নীিত ও 

আইন-কানুন সমেয় সমেয় সংেশাধন, সংsার ও পিরমাজ> ন করা যােব। পিরবীkণ ও মূল6ায়ন কায>kেম িনেmাk িবষয়সমূহ 

pাধান6 পােব। 

(ক) িবেদেশ িবিনেয়ােগর পিরমাণ ও এই িবিনেয়ােগর মাধ6েম বাংলােদেশর Cবেদিশক মুdার িরজােভ> র উপর pভাব 

(খ) িবিনেয়াগসমূেহর লাভ-kিত িsিত ও ভিবষ6ত সmাবনা 

(গ) িবিনেয়ােগর আfথ�ক, অথ>ৈনিতক, পিরেবশগত, সামািজক ও সাংsৃিতক pভাব 
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(ঙ) িবিনেয়াগজিনত কারেণ উdূত সমস6া, চ6ােলn ও তার pিতকােরর উপায় 

(চ) মান লnািরং বা অফেশার িবিনেয়াগ িবষেয়র পয>ােলাচনা 

(ছ) অন6ান6 pাসি)ক িবষয় 

১১.৩ বাংলােদশ ব6াংেকর “Cবেদিশক মুdা িবিনময়” িবভাগ এ সংkাn পিরবীkণ ও মূল6ায়েনর দািয়t পালন করেব এবং 

সমেয় সমেয় ৮.২ অনুেTছেদ বfণ�ত আn:মntণালয় কিমিট, অথ> িবভাগ, আfথ�ক pিত�ান িবভাগ, pধানমntীর কায>ালয় এবং 

সংিn� অন6ান6 মntণালয়/সংsার িনকট উk pিতেবদন ,pরণ করেব। উk pিতেবদন পয>ােলাচনাপূব>ক মntণালয়/সংsাসমূহ 

pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব।  

১১.৪ আেবদনকারী pিত�ােনর পিরচালনা পষ>েদর সদস6েদর আfথ�ক ,লনেদেনর ইিতহাস ও িসআইিব ,রিটং বাংলােদশ 

ব6াংক কতৃ> ক িনিবড়ভােব পয>েবkণ করেত হেব। 

 

১২.০ সাধারণ িনেদCশনা 

¬ধুমাt উপেরাk িনেদ>শনার মেধ6 সীমাবd না ,থেক অনুেমািদত িডলার ব6াংক, িবিনেয়াগ আেবদনকারী pিত�ান এবং সহেযাগী 

pিত�ানেক িনmবfণ�ত সাধারণ িনেদ>শনাবলী পিরপালন করেত হেব- 

১২.১ িবিনেয়াগ psােবর অনুকূেল বাংলােদশ ব6াংক কতৃ> ক অনুেমাদনপt জািরর পর িনধ>ািরত সময়সীমার মেধ6 িবেদেশ 

,কাaপািন sাপেনর জন6 অনুেমািদত pাথিমক মূলধন ,pরণ করেত হেব; 

১২.২ িবেদেশ িবিনেয়ােগর অথ> সরাসির সাবিসিডয়াির pিত�ােনর ব6াংক িহসােব ,pরণ করেত হেব, তেব িবেদেশ িবদ6মান 

,কােনা ,কাaপািনর ,শয়ার kেয়র ,kেt িবিনেয়ােগর অথ> সরাসির ,শয়ার হsাnরকারীর অনুকূেল ,pরণ করা যােব। িবেদেশ 

িবিনেয়ােগর অথ> ,pরেণর সংিn� সকল কাগজপt ও দিললািদ অথ> ,pরণকারী ব6াংক, বাংলােদশ ব6াংক ও সংিn� অন6ান6 

সরকাির সংsার পিরদশ>েনর িনিমt িবিনেয়াগকারী সংরkণ করেব; 

১২.৩ যিদ ,কান কারেণ psািবত িবিনেয়াগ করা সmব না হয় তাহেল অেযৗিkক িবলm ব6িতেরেক িবিনেয়ােগর উেdেশ6 

বিহমুখী> pত6াবািসত সকল অথ> অনুেমািদত িডলার ব6াংেকর মাধ6েম বাংলােদেশ ,দেশ pত6াবাসন করেত হেব; 

১২.৪ সাধারণ ব6বসািয়ক ,লনেদেনর মাধ6েম উdূত ব6বসািয়ক ঋণ ব6িতেরেক, বাংলােদিশ মািলকানাধীন ,কােনা pিত�ান 

কতৃ> ক অন6 ,কােনা  pিত�ােনর অনুকূেল ,কােনা ধরেণর ঋণ pদান করা যােব না; 

১২.৫ িবিনেয়াগকারী ,কাaপািন/pিত�ান ,দেশর ভাবমূfত� িবন�কারী ,কােনা pকার কায>kম করেব না এবং এ ধরেণর 

,কােনা pকার কায>kেমর সােথ সংিn� থাকেব না; 

১২.৬ বাংলােদিশ আেবদনকারী pিত�ান ইকু6ইিট িবিনেয়ােগর ,kেt ,দেশর বাইের িনবিnতব6/pিতি�তব6 ও অিধgহেণর 

জন6 psািবত সাবিসিডয়াির pিত�ানিটর সaপূণ> মািলকানা বা  পিরচালনা িনয়ntেণ সkম এই পিরমাণ ,শয়ােরর মািলকানা 

সংরkণ করেব; 

১২.৭ নারীর অিধকতর kমতায়ন িনি¥তকেl িবিনেয়াগকারী pিত�ােন নারীর অংশgহণ উৎসািহত করেত হেব। 
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১২.৮ এই নীিতমালা িবিভn অনুেTছেদ বfণ�ত কায>kম ও অন6ান6 ব6বসািয়ক সুিবধা িনি¥তকরেণর উেdেশ6 বাংলােদশ 

ব6াংক, পররা� মntণালয়, Cবেদিশক কম>সংsান ও pবাসী কল6াণ মntণালয়সহ বাংলােদশ সরকােরর সংিn� সংsাসমূহ pেযাজ6 

,kেt আn:সরকার চুিk সaপাদন, অন6ান6 pেয়াজনীয় নীিতসহায়তা pদান এবং pেয়াজনীয় পdিত ও আইন-কানুন pণয়ন 

করেব। িবেশষত: বাংলােদেশ ,য সমs ,দেশর উেlখেযাগ6 পিরমাণ Cবেদিশক িবিনেয়াগ আেছ, তােদর সােথ সম-

সহায়তামূলক পিরবত>  চুিk (Reciprocal Incentives Agreement) sাkেরর উেদ6াগ gহণ করা হেব।  

১২.৯ অিনবাসী বাংলােদিশ নাগিরক,দর (NRB) তারা ,য ,দেশ pবাসী ,স ,দেশ তােদর ব6বসা ও িবিনেয়াগ সহজতর করার 

লেk6 উk ,দেশর সরকােরর সােথ pেয়াজনীয় আেলাচনা, নীিত-সহায়তা (policy intervention) চুিk বা সমেঝাতা sারক 

sাkেরর জন6 বাংলােদশ সরকার pেয়াজনীয় উেদ6াগ gহণ করেব। 

 

১৩.০ অমীমাংিসত িবষেয়র িন\পিt  

১৩.১ এই নীিত বাsবায়েন ,কােনা ব6াখ6ার কারেণ িব³ািn ,দখা িদেল ৮.২ অনুেTছেদ বfণ�ত কিমিট তা �পি�করণপূব>ক 

pেয়াজনীয় সুপািরশ pদান করেব।  

১৩.২ Cদব দুfব�পােকর কারেণ (Force Majeure) িবিনেয়াগ pিতবnকতা Cতির হেল বা িবিনেয়াগ kিতgs হেল তা পূব>ােh 

উভয় ,দেশর সংিn� কতৃ> পkেক অবিহত কের িন�পিt করেত হেব।  

১৩.৩ িবিনেয়াগকৃত ,দেশর pিত�ান/সরকার/সংsা বা অন6 কােরা সােথ ,কােনা মতৈdততা বা মতিবেরাধ/d�d সৃি� হেল 

িdপািkক সমেঝাতা, ব6বসািয়ক ,যাগােযাগ মাধ6ম, পররা� মntণালয় এবং সংিn� ,দশসমূেহর দূতাবােসর সহায়তায় কূটৈনিতক 

মাধ6ম ব6বহার কের সমাধােনর উেদ6াগ gহণ করা হেব। pেযাজ6 ,kেt Investor State Dispute Settlement (ISDS) 

পdিতও অনুসরণ করা ,যেত পাের। 

 

১৪.০ তহিবল অপব/বহার, ইত/ািদ 

১৪.১ অনুেমাদেনর শত> াবলী ,মাতােবক ,কােনা আেবদনকারী pিত�ান িবিনেয়ােগর জন6 ,pিরত অথ> ও লভ6াংশ 

pত6াবাসেন ব6থ> হেল তা অথ> পাচার ও মািনলnািরং অপরাধ িহেসেব িবেবিচত হেব এবং এ িবষেয় বাংলােদশ ব6াংক যথাযথ 

তদn সােপেk pেয়াজনীয় আইনানুগ ব6বsা gহণ করেত পারেব। তদেn ,দাষী pমািণত হওয়া সােপেk মািনলnািরং pিতেরাধ 

আইন, ২০১২ ও Cবেদিশক মুdা িনয়ntণ আইন, ১৯৪৭ এর সংিn� িবধান ,মাতােবক িবিনেয়াগকারী pিত�ােনর stািধকারী, 

পিরচালক, pধান িনব>াহী বা পিরচালনা পষ>েদর সংিn� কম>কত> াগণ উk অপরােধর জন6 দায়ী হেবন এবং উিlিখত আইন 

দুইিটর সংিn� িবধানসহ সংিn� অন6ান6 আইন ,মাতােবক শািsেযাগ6 অপরােধ ,দাষী সাব6s হেবন। অিধকnু উk 

অথ>/তহিবল আেবদনকারী pিত�ােনর stািধকারী, পিরচালক, pধান িনব>াহী বা পিরচালনা পষ>েদর সংিn� কম>কত> ােদর িনকট 

হেত pচিলত আইনানুগ পdিতেত আদায়েযাগ6 হেব। 

১৪.২ িবিনেয়াগকারী pিত�ান গnব6 ,দেশ িবিনেয়াগ তহিবল সংkাn ,য ,কােনা অপরাধ বা kিতর জন6 এককভােব দায়ী 

থাকেবন। এেত বাংলােদশ সরকার বা সরকাির ,কান িবভােগর ,কােনা দায় থাকেব না। 
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পিরিশ&-ক 

বাংলােদিশ িবিনেয়াগকারীগণ কতৃC ক বিহ^ব�ে` িবিনেয়ােগর জন/ অgািধকার িহসােব িবেবচনােযাগ/ খাতসমহূ 

 

ক) খাত: কৃিষ 

সংিn� ,দেশর কৃিষ উৎপাদন ব6বsা, আfথ�ক ব6বsাপনা ও িবদ6মান নীিত কাঠােমা, অgািধকার ,kt, pাকৃিতক সaপদ ব6বsাপনা, ভূিম 

আইন ইত6ািদ পয>ােলাচনাপূব>ক কৃিষ সংিn� িনেmাk ,ktসমূেহ িবিনেয়াগ উৎসািহত করা হেব: 

১) বাংলােদেশর কৃিষ �িমক, কৃিষ উেদ6াkা ও pযুিkিবদেদর অিধক ব6বহারপূব>ক pযুিk উnয়ন, সapসারণ ও বািণিজ6ক 

উৎপাদন; 

২) কৃিষ উেদ6kা উnয়ন  সংিn� ,দেশ উৎপািদত কৃিষ পণ6 pিkয়াজাতকরণ িশl sাপন ও রpািন; 

৩)  ,যৗথ উেদ6ােগ কৃিষ গেবষণা কায>kম gহণ,  

৪)  িবপণন ও pযুিk হsাnর পিরেষবার উnয়ন; 

৫)  উtম কৃিষ পdিত অনুসরেণ রpািনেযাগ6 কৃিষ উৎপাদন ও বাজার আকষ>ণ; 

৬)  িবেশষj, pযুিkিবদ ও দk কৃিষ গেবষণা ব6বsাপক পিরেষবা pদান/িবিনময়; 

৭)  ,কৗিলসaপদ (genetic pool) িবিনময়, আধুিনক jান ও দkতা উnয়েন উnত/উnয়নশীল ,দশ ও আnজ> ািতক/আ�িলক 

সংsাসমূেহর উেদ6াগ gহণেক উৎসািহত করা; 

৮)  কৃিষ ,kেt jােনর িভিt সমৃdকরেণ এবং pযুিk ব6বহােরর ,kেt উnত ও উnয়নশীল ,দশ সমূেহর মানব সaপদ উnয়ন 

pিত�ান সমূেহর সােথ ,কৗশলগত অংশীদািরt pিত�ায় উৎসাহ pদান; 

৯)  িবেDর িবিভn ,দেশ জিম লীজ িনেয় সরকাির ও ,বসরকাির pিত�ােনর িবিনেয়ােগর নতুন ,kt ও কৃিষ বাজার সৃি� করা; 

১০)  চুিkবd ,দশ সমূেহর পিতত জিমেত কৃিষ কােজ উdুd করেত বাংলােদেশর ,মৗসুমী �িমকেদর pিশkেণর মাধ6েম কৃিষ 

,kেt আধুিনক pযুিk সapসারণ করা; ,স ,kেt sানীয় পয>ােয়র উৎপাদন উপেযাগী pযুিk উdাবন করা; 

১১)  আি£কা মহােদেশর িবিভn ,দেশ চুিkিভিtক চাষাবাদ । 

 

খ) খাত: তথ/pযুিk 

১) Software development, software as a service, platform as a service, cloud service, system integration, 

ecommerce, image processing, data processing, internet of things, IT/ITES training, internet services 

ইত6ািদসহ ,য সব তথ6pযুিk ও আইিট ,সবাখােত িবিনেয়ােগর মাধ6েম মুনাফা অজ> ন, ,রিমট6াn আয়, এবং ,দেশ দk 

জনসaপদ গেড় ,তালার সুেযাগ রেয়েছ ,সসব খাত; 

২) ,য়ৗথ উেদ6ােগ তথ6pযুিk ও আইিট ,সবা খােতর গেবষণা কায>kম gহণ; 

৩) তথ6pযুিk ও আইিট ,সবা খােত jান ও দkতা উnয়ন কম>কােn ব6য়; 

৪) তথ6pযুিk ও আইিট সংিn� pদশ>নীর আেয়াজন; 
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৫) উtম পdিত অনুসরেণ তথ6pযুিk ও আইিট ,সবাখােত রpািনেযাগ6 পণ6 ও সমাধান  Cতির ও বাজারজাতকরণ। 

 

গ) খাত: লাইট ইিdিনয়ািরং 

ঘ) খাত: খাদ/ fতির ও pিkয়াজাতকরণ  

ঙ) খাত: )সবা 

চ) খাত: চামড়া  

ছ) খাত: গােমCjটস ও এkেসিরজ 

জ) খাত: ইেলকিটক ও ইেলকmিনক পণ/  

ঝ) খাত:  ঔষধ িশl 


