
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

 

তবগত পাঁচ বছদর (২০০৯-১০ হদত ২০১৩-১৪ অর্ থবছর) সরকাদরর গৃহীত কার্ থক্রম 

 

বতথমাৈ সরকাদরর েীর্ থদময়াতে উন্নয়ৈ পতরকল্পৈার অন্যতম প্রধাৈ লক্ষ্য হদে ২০২১ সাদলর মদে বাাংলাদেশদক মে 

আদয়র দেশ তহসাদব উন্নীত করা। এ লক্ষ্য অজথদৈর জন্য সরকার উন্নয়ৈ খাদত তবতৈদয়াগ বৃতিদত তবদশষ গুরুত্বাদরাপ কদরদছ। 

অভযন্তরীণ উৎস হদত সম্পে সরবরাদহর সীমাবিতা তবদবচৈায় উন্নয়ৈ লক্ষ্যমাত্রা অনুর্ায়ী তবতৈদয়াগ চাতহো পূরদণর দক্ষ্দত্র বতথমাৈ 

আতর্ থক ব্যবস্থাপৈায় ববদেতশক সাহায্য অপতরহার্ থ। ২০০৯ সাদল বতথমাৈ সরকার ক্ষ্মতা গ্রহদণর পর সহস্রাব্দ উন্নয়ৈ লক্ষ্যমাত্রা 

(MDG), ৬ষ্ঠ পঞ্চ বাতষ থক পতরকল্পৈা এবাং জাতীয় উন্নয়ৈ পতরকল্পৈাসমূদহর আদলাদক অর্ থনৈততক ও সামাতজক খাদত দেকসই 

উন্নয়দৈর লদক্ষ্য োতরদ্র তবদমাচৈ, তশক্ষ্া স্বাস্থয ও পুতি, জৈসাংখ্যা, পতরদবশ, দুদর্ থাগ ব্যাবস্থাপৈা, জলবায়ু পতরবতথৈ দমাকাদবলা প্রভৃতত 

খাদত ববদেতশক অর্ থায়ৈ সাংগ্রদহর লদক্ষ্য অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ কাজ কদর র্াদে। এছাড়া জৈসাধারদণর জীবৈমাৈ উন্নয়দৈর 

লদক্ষ্য সাতব থক দর্াগাদর্াগ ব্যবস্হার উন্নয়ৈকদল্প দেদশ গুরুত্বপূণ থ দসতু ও উড়াল দসতু তৈম থাণ এবাং দেদশর ক্রমবধ থমাৈ তবদুযৎ চাতহো 

পূরদণর লদক্ষ্য তবদুযৎ উৎপােৈ ও তবতরণ সাংক্রান্ত প্রকদল্প ববদেতশক সহায়তা সাংগ্রহ করার প্রদচিা গ্রহণ করা হদয়দছ।  

           

ববদেতশক সাহায্য সাংগ্রহঃ 

ববদেতশক সাহায্য সাংগ্রহ কার্ থক্রদমর আওতায় ২০০৯-১০ হদত ২০১৩-১৪ অর্ থ বছদরর মাচ থ পর্ থন্ত ববদেতশক সাহাদয্যর জন্য 

সম্পাতেত চুতি অনুর্ায়ী দমাে কতমেদমন্ট এর পতরমাণ ২২.৪৮ তবতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার। এর মদে অনুোৈ ও ঋণ এর পতরমাৈ 

র্র্াক্রদম ৩.৬২৫ ও ১৮.৮৪৯ তবতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার। অর্ থাৎ এ পাঁচটি অর্ থবছদর কতমেদমদন্টর বাতষ থক গড় হার ৪.৪৯ তবতলয়ৈ মাতকথৈ 

ডলার। একই সমদয় অর্ থাৎ ২০০৯-১০ হদত ২০১৩-১৪ অর্ থবছদরর মাচ থ পর্ থন্ত দমাে তডসবাস থদমন্ট এর পতরমাৈ  ১১.১১ তবতলয়ৈ মাতকথৈ 

ডলার।  অর্ থাৎ এ পাঁচটি অর্ থবছদর তডসবাস থদমদন্টর বাতষ থক গড় হার ২.২২ তবতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার। ছাড়কৃত (তডসবাস থড) ববদেতশক 

সহায়তার মদে ঋণ ও অনুোদৈর পতরমাৈ র্র্াক্রদম ৩.২৫ ও ৭.৮৬ তবতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার।    

তৈদের সারতণ-০১ এ ২০০৯-১০ হদত ২০১৩-১৪ অর্ থ বছদরর বছরওয়ারী ববদেতশক সাহাদয্যর কতমেদমন্ট ও তডসবাস থদমন্ট উপস্থাপৈ 

করা হদলাঃ        

অর্ থবছর অতজথত কতমেদমন্ট (তমতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার)  তডসবাস থদমন্ট (তমতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার) 

অনুোৈ ঋণ দমাে অনুোৈ ঋণ দমাে 
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দমাে 

২০০৯-১০ হদত 

২০১৩-১৪ (মাচ থ 

২০১৪)  
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সারতণ-০১: তবগত সরকাদরর সমদয় অর্ থবছর তভতিক ববদেতশক সাহাদয্যর কতমেদমন্ট ও তডসবাস থদমন্ট এর তচত্র। (সূত্রঃ ফাবা, 

ইআরতড) 

 

বাতষ থক উন্নয়ৈ কম থসূতচ এবাং ববদেতশক সাহায্যঃ 

সাম্প্রততক সমদয় বাতষ থক উন্নয়ৈ কম থসূতচদত ববদেতশক সাহাদয্যর উপর তৈভ থরশীলতার প্রবণতা ক্রমহ্রাসমাৈ হদলও এখদৈা এতডতপর 

উদেখদর্াগ্য অাংশ ববদেতশক সাহায্য হদত তৈব থাহ করা হদয় র্াদক। ২০১৩-১৪ অর্ থবছদর সাংদশাতধত এতডতপর আকার ৬৩৭০৫.২৩ 

দকাটি োকা। এর মদে প্রকল্প সাহায্য তহসাদব ববদেতশক সাহাদয্যর পতরমাণ ২১২০০ দকাটি োকা এবাং বাাংলাদেশ সরকাদরর অাংশ 

৪২৫০৫.২৩ দকাটি োকা। তবগত পাঁচটি অর্ থবছদরর সাংদশাতধত এতডতপদত তজওতব ও ববদেতশক সাহায্য হদত অর্ থায়দৈর তুলৈামূলক 

তচত্র  দলখতচত্র-০১ এ দেখা দর্দত পাদর। 

 

 

প্রকল্প সাহাদয্যর ব্যবহার বৃতিদত গৃহীত উদযাগঃ 

  

এতডতপ-ভুি প্রকল্পসমূদহর অনুকূদল বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহাদয্যর সদব থাচ্চ ব্যবহার তৈতিত করার লদক্ষ্য অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ 

ধারাবাতহক ভাদব তবতভন্ন উদযাগ গ্রহণ কদর আসদছ। তবগত কদয়ক বছর দর্দক অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাদগর উইাং প্রধাৈ পর্ থাদয় 

বাস্তবায়ৈকারী মন্ত্রণালয়/তবভাগ, উন্নয়ৈ সহদর্াগীদের সদে তত্র-পক্ষ্ীয় দপাে থফতলও সভা করা হদে। তাছাড়া সব থাতধক বরাদ্দ প্রাপ্ত 

প্রকদল্পর অগ্রগতত পর্ থাদলাচৈার জন্য সতচব পর্ থাদয় তি-বাতষ থক এবাং মাৈৈীয় অর্ থমন্ত্রী পর্ থাদয় বাতষ থক সভা কদর র্াদক। এ সকল 

উদযাদগর পাশাপাতশ বাস্তবায়ৈাধীৈ প্রকদল্পর অগ্রগতত সদরজতমৈ পতরেশ থদৈর মােদম প্রকল্প বাস্তবায়দৈর দক্ষ্দত্র উদ্ভূত সমস্যা তচতিত 

ও তা দূরীকরদণ অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাগ হদত প্রদয়াজৈীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদে। তাছাড়া, জাতীয়ভাদব গুরুত্বপূণ থ ও বড় প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ৈ গততশীল করার লদক্ষ্য  Fast Track Project Monitoring Committee  গঠৈ করা হদয়দছ। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীর 
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দলখতচত্র-১: সাংদশাতধত এতডতপদত তজওতব ও ববদেতশক  

সাহায্য হদত অর্ থায়দৈর হার 

ববদেতশক সাহায্য তজওতব 



সভাপততদত্ব অনুতষ্ঠত এ কতমটির প্রর্ম সভায় পদ্মা বহুমুখী দসতু প্রকল্প, রামপাল কয়লাতভতিক তবদুযৎ প্রকল্প, রুপপুর পারমাৈতবক 

তবদুযৎ দকন্দ্র তৈম থাণ প্রকল্প, এমআরটি প্রকল্প, এলএৈতজ োতম থৈাল তৈম থাণ প্রকল্প ও গভীর সমুদ্র বন্দর তৈম থাণ প্রকল্পসমূহদক 

প্রার্তমকভাদব Fast Track প্রকল্প তহসাদব তচতিত করাসহ প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়দৈর দক্ষ্দত্র প্রততবিকতা তৈরসদৈ প্রদয়াজৈীয় 

তৈদে থশৈা ও পরামশ থ প্রোৈ কদর। এ কতমটি প্রকল্প বাস্তবায়দৈর দক্ষ্দত্র ভূতম অতধগ্রহদণর সমস্যা এবাং প্রকদল্পর তডতপতপ, টিতপতপ 

অনুদমােৈ প্রতক্রয়ায় েীর্ থসূতত্রতা তৈরসদৈর লদক্ষ্য কম থপন্থা সুপাতরদশর জন্য দু’টি কতমটি গঠৈ কদর। অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাদগর এ 

সকল উদযাদগ এতডতপ-ভুি প্রকদল্পর অনুকূদল বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহাদয্যর ব্যবহাদরর হার তবগত সমদয়র তুলৈায় বৃতি দপদয়দছ। 

বাস্তবায়ৈ, পতরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ৈ তবভাগ (IMED)  প্রকাতশত তরদপাে থ অনুর্ায়ী দলখতচত্র-০২ এ প্রকল্প সাহায্য ব্যবহাদরর তথ্য 

উপস্থাপৈ করা হল।     
 

  

 

উপদরর দলখতচত্র হদত দেখা র্াদে দর্, বাতষ থক উন্নয়ৈ কম থসূতচদত বরাদ্দকৃত ববদেতশক সাহাদয্যর ব্যবহাদরর পতরমাণ প্রততবছর বৃতি 

পাদে।  

 

উন্নয়ৈ কম থকাদের ওপর অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাদগর খাততভতিক তববরণী: 

 

তবদের তবতভন্ন তি-পাতক্ষ্ক (Bi-lateral) এবাং  বহু-

পাতক্ষ্ক (Multi-lateral) উন্নয়ৈ সহদর্াগীদের তৈকে হদত 

বাাংলাদেশ ববদেতশক সাহায্য আহরণ কদর র্াদক। এর মদে 

তবেব্যাাংক, এতডতব, ইউদরাপীয় ইউতৈয়ৈ, আইতডতব প্রভৃতত বহ-

পাতক্ষ্ক এবাং জাপাৈ, মেপ্রাচয, চীৈ, ৈরতডক দেশসমূহ প্রভৃতত তি-

পাতক্ষ্ক উন্নয়ৈ সহদর্াগীগণ বাাংলাদেদশর আর্ থ-সামাতজক উন্নয়দৈ 

ব্যাপক ভূতমকা রাখদছ। বতথমাৈ সরকাদরর তবগত পাঁচটি বছদর দর্ 

সকল উন্নয়ৈ সহদর্াগীর তৈকে হদত উদেখদর্াগ্য ববদেতশক সাহায্য 

পাওয়া দগদছ তার তথ্য অনুর্ায়ী তিপাতক্ষ্ক উন্নয়ৈ সহদর্াগী জাপাৈ  

এর তৈকে হদত সদব থাচ্চ ববদেতশক সাহাদয্যর তডসবাস থদমন্ট পাওয়া 

দগদছ র্ার পতরমাণ ১১৫৯.৪০ তমতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার। বহুপাতক্ষ্ক উন্নয়ৈ সহদর্াগীদের মদে এশীয় উন্নয়ৈ ব্যাাংক (এতডতব) হদত 

সদব থাচ্চ ৩১৬৫.৯৭ তমতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার এর ববদেতশক সাহাদয্যর তডসবাস থদমন্ট পাওয়া দগদছ। প্রাপ্ত ববদেতশক সহায়তার তসাংহভাগ 
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দলখতচত্র-২: প্রকল্প সাহাদয্যর তুলৈায় ব্যবহাদরর শতকরা হার 

প্রকল্প সাহাদয্যর তুলৈায় 

ব্যবহাদরর শতকরা হার 

৭০.৯৫% 

২৯.০৫% 

দলখতচত্র-3: ২০০৯-১০ হদত ২০১৩ ১৪ অর্ থ-বছদর 

উৎস অনুর্ায়ী  তডসবাস থদমন্ট হার 

বহুপাতক্ষ্ক 

তিপাতক্ষ্ক 



বহুপাতক্ষ্ক সাংস্থা হদত পাওয়া দগদছ। তিপাতক্ষ্ক ও বহুপাতক্ষ্ক উৎস হদত প্রাপ্ত ববদেতশক সাহাদয্যর হার দলখতচত্র-০৩ এ দেখা দর্দত 

পাদর।  

 

তডসবাস থদমন্ট অনুর্ায়ী ববদেতশক সাহায্য প্রাপ্ত প্রর্ম ১০টি খাদতর মদে প্রর্ম অবস্থাদৈ রদয়দছ জৈপ্রশাসৈ। এ খাদত 

২০০৯-১০ হদত ২০১২-১৩ অর্ থবছদর সদব থাচ্চ ২৪৮৭.৭ তমতলয়ৈ মাতকথৈ ডলাদরর প্রকল্প সাহায্য পাওয়া দগদছ। অন্য ততৈটি সদব থাচ্চ 

প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্ত খাত হদে র্র্াক্রদম তবদুযৎ জ্বালাৈী ও খতৈজ সম্পে খাত (১৬২৬.৬ তমতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার); তশক্ষ্া ও ধম থ 

তবষয়ক খাত (১১৯৫.১ তমতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার); স্বাস্থয, জৈসাংখ্যা ও পতরবার কল্যাণ খাত (৮৯৮.৮ তমতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার)। বতথমাৈ 

সরকাদরর পাঁচ বছদর প্রকল্প সাহাদয্যর খাতওয়ারী অজথৈ দলখতচত্র-০৪ এ দেখাদৈা হল।  

 

 

 

তবগত পাঁচ বছদর সরকাদরর উন্নয়ৈ কম থকাদে অর্ থনৈততক সম্পকথ তবভাদগর খাততভতিক প্রকল্প সাহায্য সাংগ্রদহর 

একটি তববরণ তৈদে দেখাদৈা হলঃ 

 

ক্র: 

ৈাং 

কম থকাদের 

তবষয় 

(খাতওয়ারী) 

পতরমাণগত 

গুণগত (লক্ষ্য) 

 

প্রকদল্পর সাংখ্যা 

(ঋণ/ অনুোৈ 

চুতির সাংখ্যা) 

ঋদণর/ অনুোদৈর 

পতরমাণ (তমতলয়ৈ 

মাতকথৈ ডলার) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

০১. 
জ্বালাতৈ, তবদুযৎ 

ও শতি খাত 
৩৬ টি ৪১৯৮.১১১ 

তবদুযৎ খাদত ক্রমবধ থমাৈ চাতহো দমোদৈার লদক্ষ্য বতথমাৈ 

সরকার ৈাৈামুখী প্রদচিা গ্রহণ কদরদছ। এর মদে উদেখদর্াগ্য 

হদে:  

হতরপুর, ৈারায়ণগঞ্জ এলাকায় ৩৬০ দমগাওয়াে কম্বাইে 

সাইদকল তবদুযৎ দকন্দ্র তৈম থাণ, দভড়ামারায় ৩৬০ দমগাওয়াে 

তবদুযৎ দকন্দ্র তৈম থাণ। 

জাতীয় গ্রীদড তবদুযৎ উৎপােৈ বৃতির জন্য চট্টগ্রাদমর 

তশকলবাহা ২২৫ দমঃওঃ কম্বাইে তবদুযৎ দকন্দ্র স্থাপৈ। 

অবকাঠাদমা উন্নয়দৈর মােদম তবদুযৎ সঞ্চালৈ বৃতি। ভারদতর 

সাদর্ ববদুযততক গ্রীড সাংদর্াজৈ। 

আশুগজ্ঞ পাওয়ার দেশদৈর ৩,৪,৫ ৈম্বর ইউতৈে ওভারহতলাং 

কদর আগামী ১৫ দর্দক ২০ বছর অব্যাহতভাদব তবদুযৎ 
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জৈপ্রশাসৈ তবদুযৎ, জ্বালাৈী ও 

খতৈজ 

তশক্ষ্া ও ধম থ স্বাস্থয, জৈসাংখ্যা 

ও সমাজকল্যাণ 

দর্াগাদর্াগ  

দলখতচত্র-৪: প্রকল্প সাহাদয্যর খাতওয়ারী অজথৈ  

(তমতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার) 



ক্র: 

ৈাং 

কম থকাদের 

তবষয় 

(খাতওয়ারী) 

পতরমাণগত 

গুণগত (লক্ষ্য) 

 

প্রকদল্পর সাংখ্যা 

(ঋণ/ অনুোৈ 

চুতির সাংখ্যা) 

ঋদণর/ অনুোদৈর 

পতরমাণ (তমতলয়ৈ 

মাতকথৈ ডলার) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

উৎপােৈ তৈতিতকরণ। 

ঢাকার অদূদর কাতলয়ানকদর তবদুযৎ উপদকন্দ্র স্থাপৈ। 

০২. 

সড়ক, পতরবহৈ 

ও দর্াগাদর্াগ 

খাত 

৩৮টি ২৮৭০.২৯৩ 

দর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নতত সাধৈ এবাং সমতিত সড়ক 

দৈেওয়াকথ দজারোর কদর অর্ থনৈততক প্রবৃতি অজথদৈর মােদম 

োতরদ্র তবদমাচৈ করা। এছাড়া অর্ থনৈততকভাদব অনুন্নত 

দেদশর েতক্ষ্ণ-পতিম অঞ্চদলর সদে অদপক্ষ্াকৃত উন্নত 

পূব থাঞ্চদলর সাংদর্াগ সাধৈ করা। 

দেদশর পূব থাঞ্চদলর জাতীয় ও আঞ্চতলক মহাসড়দক পুরাতৈ ও 

সাংকীণ থ ৬৮টি দসতু পুৈ:তৈম থাণ। 

ঢাকা মহাৈগরসহ তবতভন্ন আন্তঃদজলা দর্াগাদর্াদগর দক্ষ্দত্র  

র্াৈবাহদৈর (বাস) সাংখ্যা বৃতি, জৈগদণর দুদভ থাগ হ্রাস এবাং 

দর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ৈ সাধৈ। 

বাাংলাদেদশর ৈেী পদর্ চলাচলকারী দূর্ থেৈাকবতলত 

দৈৌর্াৈসমূদহর দ্রুত উিার, জীবৈ  ও সম্পদের ক্ষ্য়-ক্ষ্তত 

হ্রাদসর লদক্ষ্য দু’টি অতযাধুতৈক উিারকারী দৈৌর্াৈ ক্রয়। 

 

বাাংলাদেশ দরলওদয়র পূব থাঞ্চদলর ১১টি দেশদৈর  বতথমাদৈ 

তবযমাৈ পুরাতৈ তসগন্যাতলাং তসদেম প্রততস্থাপৈ এবাং 

আধুতৈক তসগন্যাতলাং তসদেম প্রব থতদৈর মােদম দরলওদয়র  

দসবার মাৈ উন্নতকরণ। 

০৩. 

স্থাৈীয় সরকার, 

পেী উন্নয়ৈ ও 

োতরদ্র তবদমাচৈ 

খাত 

৭০ টি ৬১৬৪.৯৮ 

 

গ্রামীণ অবকাঠাদমা র্র্া: রাস্তা, ব্রীজ, কালভাে থ, বাজার ও 

দগ্রার্ দসন্টার ইতযাতে তৈম থাদণর মােদম দেদশর েতক্ষ্ণ-

পতিমাঞ্চদলর অর্ থনৈততক উন্নয়ৈ সাধৈ। 

জৈগদণর অাংশগ্রহদণ স্থাৈীয় চাতহোর তভতিদত তৈজস্ব 

পতরকল্পৈা অনুর্ায়ী দছাে আকাদরর প্রকল্প বাস্তবায়ৈ, আন্তঃ 

সরকার অর্ থ  স্থাৈান্তর (Intergovernmental Fiscal 

Transfer) পিতত অনুসরণ কদর জৈসাধারণদক প্রদয়াজৈীয় 

দসবা প্রোদৈ েক্ষ্, জবাবতেতহমূলক এবাং স্বে স্থাৈীয় সরকার 

ব্যবস্থা তৈতিতকরণ। 

০৪. 

দভৌত পতরকল্পৈা, 

পাতৈ সরবারহ ও 

গৃহায়ৈ 

০৮ টি ১০৯১.৫০৮ 

বন্দরৈগরী চট্টগ্রাদমর র্াৈজে তৈরসৈ এবাং ঢাকা-চট্টগ্রাম 

কতরদডাদর র্াৈ চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ৈ, খুলৈা শহদরর 

জৈগদণর জীবৈর্াত্রার মাৈ উন্নয়দৈর লদক্ষ্য তৈভ থরদর্াগ্য 

সুদপয় পাতৈ সরবরদহর ব্যবস্থাকরণ। রাজধাৈী ঢাকাসহ 

বাাংলাদেদশর তবতভন্ন অঞ্চদল তবশুি খাবার পাতৈ 

সরবরাহকরণ এবাং পয়ঃতৈষ্কাশৈ খাদতর উন্নয়ৈ সাধৈ। 

০৫. 
তশল্প, বাতণজয ও 

আতর্ থক খাত 
১৪টি ১০৮৩.২৮৭ 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক এবাং প্রকদল্প অাংশগ্রহণকারী 

ব্যাাংক/আতর্ থক প্রততষ্ঠাদৈর সক্ষ্মতা বৃতি, উৎপােৈ ও 



ক্র: 

ৈাং 

কম থকাদের 

তবষয় 

(খাতওয়ারী) 

পতরমাণগত 

গুণগত (লক্ষ্য) 

 

প্রকদল্পর সাংখ্যা 

(ঋণ/ অনুোৈ 

চুতির সাংখ্যা) 

ঋদণর/ অনুোদৈর 

পতরমাণ (তমতলয়ৈ 

মাতকথৈ ডলার) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

তবতৈদয়াগমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝাতর তশল্প প্রকদল্প মে ও েীর্ থ 

দময়াতে ঋণ সুতবধা প্রোৈ। 

সকল মন্ত্রণালয়/তবভাদগ মেদময়ােী বাদজে কাঠাদমা প্রণয়ৈ 

করা। তাছাড়া, জাতীয় সাংসদের তবতভন্ন কতমটির েক্ষ্তা 

বৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ। 

০৬. 
স্বাস্থয, তশক্ষ্া ও 

ধম থ তবষয়ক খাত 
৭০ টি  ৩৪৯২.৮৪৫ 

বাাংলাদেদশর সকল ৈাগতরকদক মাৈ সম্পন্ন স্বাস্থয দসবা 

প্রোৈ, জৈসাংখ্যা তৈয়ন্ত্রদণর ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং জাততসাংর্ 

দর্াতষত স্বাস্থয দসক্টর কম থসূতচ সম্পতকথত এমতডতজ অজথৈ 

ত্বরাতিত করা।  

প্রার্তমক তশক্ষ্া এবাং প্রার্তমক ও মােতমক স্তদর ইাংদরতজ 

তশক্ষ্ার প্রসার। প্রতত বছর জাপাদৈর তবতভন্ন তবেতবযালদয় 

মাোস থ দপ্রাগ্রাদম অেয়দৈর জন্য বৃতি প্রোৈ। 

০৭. 

পতরদবশ, বৈ 

ও দুদর্ থাগ 

ব্যবস্থাপৈা 

খাত 

২১ টি 
১০০২.৬ 

ঢাকা মহাৈগরীর কঠিৈ বজথয পতরদবশ সম্মতভাদব 

ব্যবস্থাপদৈর জন্য ওয়াকথসপ তৈম থাণ, র্ন্ত্রপাতত স্থাপৈ এবাং 

বজথয সাংগ্রদহর জন্য র্াৈবাহৈ ক্রদয়র ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

জলবায়ু পতরবতথৈজতৈত কারদণ ক্ষ্ততগ্রস্ত উপকূলবতী 

জৈদগাষ্ঠীর জন্য বহুমুখী কার্ থক্রম গ্রহণ, দর্মৈ- কৃতষ 

পুৈব থাসৈ; বহুমুখী সাইদলাৈ দশল্টার তৈম থাণ ও পুৈব থাসৈ; 

উপকূলীয় বাঁধ তৈম থাণ ও পুৈব থাসৈ; দুদর্ থাগ ঝুঁতক হ্রাসকরদণর 

প্রস্তুততমূলক কার্ থক্রম; জরুতর ত্রাণ সহায়তা ইতযাতে। 

দেদশর ৯টি শহদরর পাতৈ তৈষ্কাশৈ এবাং ৈাগতরক সুতবধাসহ 

সমতিত ৈেী ব্যবস্থাপৈা কার্ থক্রম বাস্তবায়দৈর মােদম ঐ 

শহরগুদলাদত  বন্যামুি বসবাদসাপদর্াগী পতরদবশ 

তৈতিতকরণ। জলবায়ু পতরবতথৈ সাংক্রান্ত উন্নয়ৈ কার্ থক্রমদক 

দ্রুততম করা, ইে প্রস্তুতকরণ তশদল্প kiln efficiency এর 

উন্নয়ৈ। 

 

০৮. 

কৃতষ, খায ও 

পুতি তবষয়ক 

খাত 

১০টি ৫৫৩.৩৬ 

ঝুঁতকমুি  েীর্ থস্থায়ী ও তৈরাপে খাযশস্য সাংরক্ষ্ণ 

তৈতিতকরণ, গুোম র্ােতত ও হযােতলাং র্ােতত হ্রাদসর 

মােদম খাযশস্য ব্যবস্থাপৈার েক্ষ্তা বৃতি, জাতীয় খায 

তৈরাপিা মজুে (বাফার িক)। 

কৃতষ-প্রততদবশগতভাদব প্রততকূলতাসম্পন্ন অৈগ্রসর 

অঞ্চলগুদলার সাতব থক কৃতষর (ফসল, মৎস্য ও প্রাতণসম্পে) 

উৎপােৈশীলতা বৃতিকরণ।  



ক্র: 

ৈাং 

কম থকাদের 

তবষয় 

(খাতওয়ারী) 

পতরমাণগত 

গুণগত (লক্ষ্য) 

 

প্রকদল্পর সাংখ্যা 

(ঋণ/ অনুোৈ 

চুতির সাংখ্যা) 

ঋদণর/ অনুোদৈর 

পতরমাণ (তমতলয়ৈ 

মাতকথৈ ডলার) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

০৯. 

মাৈবসম্পে, 

সামাতজক ও 

রাজনৈততক 

উন্নয়ৈ খাত 

০১ টি  ৩২.৭৮ 

দেদশর েতক্ষ্ণ পূব থাঞ্চদল ৈতুৈভাদব দজদগ উঠা উপকূলীয় চদর 

বসবাসরত  মানুদষর োতরদ্র দূরীকরণ, উন্নত ও অতধকতর 

তৈরাপে জীবৈমাৈ তৈতিতকরণ, জলবায়ু পতরবতথৈ সহায়ক 

অবকাঠাদমা তৈম থাণ করা। 

বাাংলাদেদশর মূল ধারার রাজনৈততক েলগুদলার ৈীতততবষয়ক 

প্রশাসতৈক কম থেক্ষ্তা বৃতিদত সহায়তাকরণ এবাং বাাংলাদেশ 

জাতীয় সাংসে ও রাজনৈততক েলগুদলার কম থেক্ষ্তা বৃতিদত 

গুরুত্বপূণ থ ভূতমকা তৈতিতকরণ।  

১০. 

সমাজকল্যাণ, 

মতহলা ও যুব 

উন্নয়ৈ তবষয়ক 

খাত 

২৫টি ৩৫৮.৯৫ 

মা ও তশশু মৃতুযর হার দরাধ,প্রজৈৈ স্বাস্থয তৈতিতকরণ, 

তশশুর তবকাশ, তৈরাপে ও সুস্থ জীবৈধারদণর তৈিয়তা 

প্রোৈ।  

মো এলাকার ৈারীদের গাদম থন্টস সাংতিি কাজ এবাং 

ৈাগতরক জীবৈ র্াপদৈর প্রতশক্ষ্ণ প্রোদৈর মােদম ঢাকা, 

ঈেরতে এবাং কণ থফুতল ইতপদজড এলাকায়  

কম থসাংস্থাদৈর সৃতি করা। 
 

১১. 

তথ্য ও 

দর্াগাদর্াগ 

প্রযুতি খাত 

১০টি ৫১৭.২৭৯ 

২০২১ সাদলর মদে তডতজোল বাাংলাদেশ গঠদৈর উদদ্দশ্যদক 

সামদৈ দরদখ বাাংলাদেদশর ৈাগতরকদের জন্য একটি তৈরাপে, 

সঠিক ও তৈভ থরদর্াগ্য জাতীয় পতরচয়পদত্রর ব্যবস্থা গদড় 

দতালার লদক্ষ্য “Identification System for Enhancing 

Access to Services (IDEA)”  শীষ থক প্রকল্প বাস্তবায়ৈ।  

তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/তবভাগ/সাংস্থার সাংদগ দজলা ও উপদজলা 

পর্ থাদয় সরকাতর প্রততষ্ঠাদৈর সাংদর্াগ স্থাপৈ ও তথ্য প্রযুতির 

ব্যাপক ব্যবহাদরর মােদম েক্ষ্তা বৃতি করা। 

তথ্য-প্রযুতি ব্যবহাদরর লদক্ষ্য প্রদয়াজৈীয় র্ন্ত্রপাতত ও 

সরমঞ্জামাতে সরবরাহ, প্রতশক্ষ্ণ  ও তথ্য  দকন্দ্র স্থাপৈ  এবাং 

প্রতশক্ষ্দণর মােদম তথ্য-প্রযুতি ও জ্ঞাদৈর তবকাশ সাধৈ 

করা। 

 
দেতলদর্াগাদর্াগ খাদত 3G   প্রযুতি চালুকরণ এবাং বতথমাদৈ 

2.5G দৈেওয়াকথ সম্প্রসারণ করা, দেতলকম তশদল্প 

প্রততদর্াতগতায় টিদক র্াকার লদক্ষ্য ৈতুৈ গ্রাহকদের চাতহো 

পূরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।  
তথ্য ও দর্াগাদর্াগ প্রযুতি খাদত সকল মন্ত্রণালয়/তবভাগ, 

গুরুত্বপূণ থ েপ্তর, তশক্ষ্া প্রততষ্ঠাৈ, দেদশর দজলা এবাং উপদজলা 

পর্ থাদয় সকল সরকাতর েপ্তরসমূহদক একটি পাবতলক 

দৈেওয়াদকথর আওতায় আৈার ব্যবস্থা করা, র্া সরকাদরর 

“তভশৈ ২০২১” বাস্তবায়ৈ এবাং তডতজোল বাাংলাদেশ 

তবতৈম থাদণ সহায়ক হদব। 
 

১২. 
শ্রম ও জৈশতি 

খাত 
০৭         ৯২.৩ 

তলতবয়া দর্দক প্রতযাগত শ্রতমকদের পুৈব থাসৈকদল্প ৩৫,৯০০ 

জৈ শ্রতমক তচতিতকরণ এবাং তাদের প্রদতযকদক ৫০,০০০ 



ক্র: 

ৈাং 

কম থকাদের 

তবষয় 

(খাতওয়ারী) 

পতরমাণগত 

গুণগত (লক্ষ্য) 

 

প্রকদল্পর সাংখ্যা 

(ঋণ/ অনুোৈ 

চুতির সাংখ্যা) 

ঋদণর/ অনুোদৈর 

পতরমাণ (তমতলয়ৈ 

মাতকথৈ ডলার) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

োকা কদর প্রোৈ করা হদয়দছ। 

অতধক অর্ থনৈততক সুদর্াগ প্রোদৈর মােদম েক্ষ্ ও প্রতশতক্ষ্ত 

জৈশতি বতরী। বতরী দপাষাক তচাংতড় প্রতক্রয়াজাতকরণ, জুতা 

ও চামড়া তশল্প খাদতর শ্রতমকদের কম থদক্ষ্দত্র দমৌতলক 

অতধকার প্রোদৈর মােদম তশল্পপ্রততষ্ঠাদণ আন্তজথাততক শ্রমমাৈ 

তৈতিতকরণ। 

আর্ থ-সামাতজক ও আইৈগত ক্ষ্মতায়দৈর মােদম ৈারী ও 

তশশুপাচার দরাধ। 

অতভবাসী শ্রতমকদের কম থকালীৈ এবাং দেদশ প্রতযাবতথদৈ উন্নত 

তথ্য ও সহদর্াতগতা দসবা প্রোৈ।  

১৩. 

তবচার তবভাগ ও 

সাংসে তবষয়ক 

খাত 

০৩ টি ৮.০০ 

মামলা তৈষ্পতিদত েীর্ থসূতত্রতা তৈরসৈকদল্প তবতভন্ন 

প্রততষ্ঠাৈ/সাংস্থার মদে  দর্াগাদর্াগ, সমিয় গদড় দতালা। 

সাংসেীয় ব্যবস্থার উন্নয়দৈর মােদম গণতন্ত্রদক 

শতিশালীকরণ। 

১৪. 

মাৈবাতধকার, 

সুশাসৈ ও পুতলশ 

তবষয়ক খাত 

০৩ টি ৪২.৭২ 

জৈগদণর দমৌতলক মাৈবাতধকার তৈতিতকরদণর মােদম সুষ্ঠ ু

ও স্বাভাতবক জীবৈ ধারদৈর সহায়তা প্রোৈ। 

 

সরকাদরর উন্নয়ৈ পতরকল্পৈাসমূহ বাস্তবায়দৈর জন্য ববদেতশক সহায়তা অপতরহার্ থ। তবগত পাঁচ বছদর সরকাদরর অগ্রাতধকার 

খাতসমমূহ র্র্াঃ সামাতজক তৈরাপিা, তশক্ষ্া, স্বাস্থয, তবদুযৎ, তথ্য ও দর্াগাদর্াগ প্রযুতি,দভৌত অবকাঠাদমা প্রভৃতত দক্ষ্দত্র প্রভূত 

ববদেতশক সহায়তা এদসদছ র্ার ফলাফল ইদতামদে জৈগণ দপদত শুরু কদরদছ । জাতীয় অগ্রাতধকাদরর তভতিদত ও গণ-চাতহোমুখী 

প্রকল্প গ্রহণ এবাং প্রকল্প সাহাদয্যর র্র্ার্র্ ব্যবহার তৈতিত করার মােদম ববদেতশক সহায়তা বাাংলাদেদশর োতরদ্র তবদমাচৈ ও  

অর্ থনৈততক উন্নয়দৈ গুরুত্বপূণ থ অবোৈ রাখদছ।  


