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 ২০১২ সালে বাাংোলেলের রপ্তানি প্রবৃনি ২০১১ সালের এনেয়া প্যানসনিক অঞ্চলের গড় রপ্তানি প্রবৃনির নকছুটা ববনে হলেও 
আমোনির বেলে এই হার ৫% এরও ববনে কলম বগলছ। িলে বানিলযযর ভারসালমযর বেলে প্রভূত উন্ননত সানিত হলয়লছ। ২০১১ 
সালে বানিযয ঘাটনত নছে নযনিনপ্র ১১%; ২০১২ সালে যা কলম নযনিনপ্র ৮% এ প্নরিত হলয়লছ। (নিে ১ ও ২) 

 

 রপ্তানির বেলে নেল্প প্লিযর প্রািািয প্নরেনেত হলয়লছ । উোহরিস্বরূপ্ বাাংোলেলের রপ্তানিকৃত বমাট বযবসানয়ক প্লিযর ৯৩% 
ই ততনর বপ্াোলকর অবোি। (নিে ৬) 

 

 সাম্প্রনতক কালে বাাংোলেে অনিকতর তবলেনেক নবনিলয়াগ আকৃষ্ট করলত সমর্থ হলয়লছ। ২০০৯ সালে তবলেনেক নবনিলয়ালগর 
প্নরমাি নছে ৭০০ নমনেয়ি িোর, ২০১২ সালে যা ববলড় প্রায় ১ নবনেয়ি িোলর প্নরিত হলয়লছ। তর্ানপ্ এ বেলে আরও 
উন্ননতর সলুযাগ রলয়লছ বকিিা ২০১২ সালে তবলেনেক নবনিলয়াগ ও নযনিনপ্র অিপু্াত আঞ্চনেক গড় অিুপ্ালতর তুেিায় যলর্ষ্ট 
কম। (নিে ১ ও ৩) 

 

 আমোনির বেলে বাাংোলেলের অর্থিীনত আঞ্চনেক গলড়র তুেিায় নকছুটা ববনে উন্মকু্ত। যনেও প্রলযাযয MFN শুল্ক ও বসবাখালত 
বানিযয নিলেিাগযার মত প্রনতবন্ধকতার বেলে আঞ্চনেক গলড়র তুেিায় বাাংোলেলের অবস্থাি উপ্লর। এ বেলে বাাংোলেলের 
আরও উন্ননতর সুলযাগ রলয়লছ বকিিা সুনিনেথষ্ট একটি বযবসা কাযথক্রম সম্পােি করলত এখিও প্রায় ৩০ নেি োলগ। 

 

 তর্ানপ্ বাাংোলেলে বানিযয সাংক্রান্ত বযয় আঞ্চনেক গড় বযলয়র তুেিায় নকছুটা কম। অবস্থািগত তিকলটযর কারলি েনেি ও 
েনেি-প্নিম এনেয়ার বেেগুনের বেলে এই বযয় সবলিলয় কম। (নিে ৫) 

Figure 1.  Trade and Investment Performance Indicators (2012) 
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Figure 2. Merchandise Trade Figure 3. FDI Flows 

  

Figure 4. Trade Barriers Figure 5. Trade Costs (excl. tariffs) with Asia-Pacific 
Subregions 

  

Figure 6. Export Composition by Category  
(2010-2012) 

Notes  

 FDI: foreign direct investment 
PTA: preferential trade agreement 
MFN: most-favoured-nation 
STRI: Services Trade Restrictiveness Index http://iresearch.worldbank.org/
servicestrade/ 
Definitions: 
Import penetration: share of imports in domestic demand  
PTA coverage: share of exports to PTA partners in total exports.  
Average over 2009-11  
Trade costs: all costs involved in trading goods internationally relative to 
those involved in trading goods domestically. Average over 2006-11 
MFN applied: tariffs applied on imports among WTO members. 
MFN Bound: maximum MFN tariff levels agreed to as part of WTO obliga-
tions. 

________ 
Source: Asia-Pacific Trade and Investment Report (APTIR) 2013 unless other-
wise specified.  
For more information contact escap-tid@un.org. 
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