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বর্তমান সরকাররর ৭ বছররর অগ্রগতর্র প্রতর্রবদন 

২০০৯ সারে বর্তমান সরকার ক্ষমর্া গ্রহরের পর সহস্রাব্দ উন্নয়ন েক্ষযমাত্রা (MDG) এবং জার্ীয় 

উন্নয়ন পতরকল্পনাসমূরহর আরোরক টেকসই উন্নয়রনর েরক্ষয দাতরদ্র তবরমাচন, তিক্ষা-স্বাস্থ্য ও পুতি, জনসংখ্যা, 

পতররবি, দুর্ তাগ ব্যাবস্থ্াপনা জেবায়ু পতরবর্তন টমাকারবোসহ প্রভৃতর্ খারর্ ববরদতিক অর্ তায়ন সংগ্ররহর েরক্ষয 

অর্ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ কাজ করর ্ারে। গর্ সার্ বছরর উন্নয়ন সহর্াতগরদর আতর্ তক সহর্াতগর্ায় সব তরমাে 

৬১৪টি প্রকল্প গ্রহে করা হরয়রছ এবং এসব প্রকরল্প টমাে প্রতর্শ্রুর্ অরর্ তর পতরমান ৩২.৪০ তবতেয়ন মাতকতন ডোর। 

এছাড়া জনসাধাররের জীবনমান উন্নয়রনর েরক্ষয সাতব তক ট্াগার্াগ ব্যবস্হার উন্নয়নকরল্প টদরি গুরুত্বপূে ত টসতু, 

উড়াে টসতু এবং টমররা-টরে তনম তাে এবং টদরির ক্রমবধ তমান তবদুযৎ চাতহদা পূররের েরক্ষয তবদুযৎ উৎপাদন ও 

তবর্রে সংক্রান্ত প্রকরল্প ববরদতিক সহায়র্া সংগ্রহ করা হরয়রছ।  

 

তবগর্ সার্ বছরর (২০০৯/১০ হরর্ ২০১৫/১৬ অর্ ত বছর) সরকাররর গৃহীর্ কা্ তক্রম 

২০২১ সারের মরে মেম আরয়র টদি তহসারব প্রতর্ষ্ঠা োরভর দীর্ তরময়াতদ উন্নয়ন পতরকল্পনা বাস্তবায়রনর পরর্ 

ইরর্ামরেই বাংোরদি তনম্ন-মেম আরয়র টদরির প্ তারয় উন্নীর্ হরয়রছ। এ েক্ষয অজতরনর জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন 

েক্ষযমাত্রা (Millennium Development Goals), ৬ষ্ঠ পঞ্চবাতষ তক পতরকল্পনা এবং জার্ীয় উন্নয়ন 

পতরকল্পনাসমূরহর আরোরক  ২০০৯ সাে হরর্ সরকার উন্নয়ন খারর্ তবতনরয়াগ বৃতিরর্ তবরিষ গুরুত্বাররাপ 

করররছ। অভযন্তরীে উৎস হরর্ সম্পদ সংগ্ররহর পািাপাতি তবদুযৎ, টসতু, সড়ক ও টরেসহ অবকাঠারমাখারর্ 

তবতনরয়াগ বাড়রর্ সরকার ববরদতিক সহায়র্া সংগ্রহ কা্ তক্রম টজারদার করর। সরকার সম্প্রতর্ ৭ র্ম পঞ্চবাতষ তক 

পতরকল্পনা প্রেয়ন করররছ। ৭ র্ম পঞ্চবাতষ তক পতরকল্পনা বাস্তবায়ন  এবং ২০১৫ পরবর্ী টেকসই উন্নয়ন 

েক্ষযমাত্রা (Sustainable Development Goals) অজতরন প্ররয়াজনীয় সরকাতর তবতনরয়াগ তনতির্করল্প 

অর্ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ ববরদতিক অর্ তায়ন সংগ্ররহর েরক্ষয কাজ করর ্ারে।  

ববরদতিক সাহায্য সংগ্রহঃ 

ববরদতিক সাহায্য সংগ্রহ কা্ তক্ররমর আওর্ায় ২০০৯-১০ অর্ ত বছর হরর্ ২০১৫-১৬ (টেব্রুয়াতর ২০১৬ প্ তন্ত) অর্ ত 

বছর প্ তন্ত টমাে ৩২.৪০ তবতেয়ন মাতকতন ডোররর চুতি স্বাক্ষতরর্ হরয়রছ (কতমেরমন্ট)। এর মরে অনুদান 

(গ্রান্ট) ও ঋে (টোন) এর পতরমান ্র্াক্ররম ৪.৭০ ও ২৭.৭০ তবতেয়ন মাতকতন ডোর।  অর্ তাৎ এ সার্টি অর্ ত 

বছররর কতমেরমন্টর বাতষ তক গড় হার ৪.৬৩ তবতেয়ন মাতকতন ডোর। একই সমরয় অর্ তাৎ ২০০৯-১০ অর্ ত বছর 

হরর্ ২০১৫-১৬ (টেব্রয়াতর ২০১৬ প্ তন্ত) অর্ ত বছর প্ তন্ত টমাে ববরদতিক সাহায্য ছারড়র (তডসবাস তরমন্ট) পতরমান 

১৭.১৪ তবতেয়ন মাতকতন ডোর।  অর্ তাৎ এ সার্টি অর্ তবছরর তডসবাস তরমরন্টর বাতষ তক গড় হার ২.৪৫ তবতেয়ন 

মাতকতন ডোর। ছাড়কৃর্ (তডসবাস তড) ববরদতিক সহায়র্ার মরে ঋে ও অনুদারনর পতরমান ্র্াক্ররম ১২.৮৬ ও 

৪.২৮ তবতেয়ন মাতকতন ডোর। ২০০৯-১০ হরর্ ২০১৫-১৬ অর্ ত বছররর বছরওয়ারী ববরদতিক সাহারয্যর 

কতমেরমন্ট ও তডসবাস তরমন্ট তনরম্নর সারতে-১ এ উপস্থ্াপন করা হরোঃ 



 

 

সারতে-১: কতমেরমন্ট ও তডসবাস তরমন্ট 

         (তমতেয়ন মাতকতন ডোর) 

অর্ ত বছর অতজতর্ কতমেরমন্ট তডসবাস তরমন্ট 

অনুদান ঋে টমাে অনুদান ঋে টমাে 

২০০৯-১০ ৫৫৫.১৫ ২৪২৮.৫৩ ২৯৮৩.৬৮ ৬৩৯.১৭ ১৫৮৮.৬০ ২২২৭.৭৭ 

২০১০-১১ ৬৩০.৪৬ ৫৩৩৮.১৭ ৫৯৬৮.৬২ ৭৪৫.১০ ১০৩১.৬৪ ১৭৭৬.৭৪ 

২০১১-১২  ১৪৪১.৩৭ ৩৩২৩.১৫ ৪৭৬৪.৫২ ৫৮৭.৯৯ ১৫৩৮.৪৮ ২১২৬.৪৭ 

২০১২-১৩  ৫৫৪.৫৩ ৫৩০০.০৮ ৫৮৫৪.৬১ ৭২৬.২৭ ২০৮৪.৭৩ ২৮১১.০০ 

২০১৩-১৪ ৪৯৭.৮২ ৫৩৪৬.৪০ ৫৮৪৪.২২ ৬৮০.৭৩ ২৪০৩.৬৬ ৩০৮৪.৩৯ 

২০১৪-১৫ ৪৯৩.৬৬ ৪৭৬৪.৮১ ৫২৫৮.৪৭ ৫৭০.৮৩ ২৪৭২.২৫ ৩০৪৩.০৭ 

২০১৫-১৬ (টেব্রুয়ারী, 

২০১৬ প্ তন্ত)* 

৩২৭.৯৭ ১৩৯৬.৮২ ১৭২৪.৭৯ ৩৩৩.১৫ ১৭৩৮.৩৬ ২০৭১.৫০ 

২০০৯-১০ হরর্ ২০১৫-

১৬ (টেব্রুয়ারী ২০১৬) 

টমাে 

৪৫০০.৯৬ ২৭৮৯৭.৮৫ ৩২৩৯৮.৯১ ৪২৮৩.২৫ ১২৮৫৭.৭২ ১৭১৪০.৯৫ 

*২০১৫-১৬ অর্ ত বছররর সকে র্থ্য টেব্রুয়ারী, ২০১৬ প্ তন্ত। 

তবরের তবতভন্ন তি-পাতক্ষক (Bilateral) এবং বহু পাতক্ষক (Multilateral) উন্নয়ন সহর্াগীরদর তনকে হরর্ 

বাংোরদি ববরদতিক সাহায্য আহরে করর র্ারক। এর মরে তবেব্যাংক, এতডতব, ইউএন, ইউররাপীয় ইউতনয়ন, 

আইতডতব প্রভৃতর্ বহু-পাতক্ষক এবং জাপান, চীন, ইউরক, নরতডক টদিসমূহ প্রভৃতর্ তি-পাতক্ষক উন্নয়ন সহর্াগীরা 

বাংোরদরির অবকাঠারমা ও আর্ ত-সামাতজক উন্নয়রন ব্যাপক ভূতমকা রাখরছ। বর্তমান সরকাররর সমরয় ট্ সকে 

তি-পাতক্ষক ও বহু-পাতক্ষক উন্নয়ন সহর্াগীরদর তনকে হরর্ উরেখর্াগ্য ববরদতিক সাহায্য পাওয়া টগরছ র্া 

টেখতচত্র-১ এ টদখা ট্রর্ পারর। 

 
টেখতচত্র-১ 

 

 

 



বাতষ তক উন্নয়ন কম তসূতচ এবং ববরদতিক সাহায্যঃ 

বাতষ তক উন্নয়ন কম তসূতচ (এতডতপ) অর্ তায়রন ববরদতিক সাহারয্যর উপর তনভ তরিীের্ার প্রবের্া ক্রমহ্রাসমান হরেও 

এখনও উরেখর্াগ্য অংি ববরদতিক সাহায্য হরর্ তনব তাহ করা হরয় র্ারক। ২০০৯-১০ অর্ ত বছরর এতডতপ’র 

আকার তছে ৩০,৫০০ টকাটি োকা ্ার মরে ববরদতিক সাহারয্যর টমাে পতরমান তছে ১২,৮৪৫ টকাটি োকা ্া 

টমাে এতডতপ আকাররর ৪২.১১%। ২০১৫-১৬ অর্ ত বছরর এতডতপ’র আকার দাতড়রয়রছ ১,০০,৯৯৬ টকাটি োকা 

্ার মরে ববরদতিক সাহারয্যর টমাে পতরমান তছে ৩৪,৫০০ টকাটি োকা ্া টমাে এতডতপ আকাররর ৩৪.১৬%। 

অনুরূপভারব ২০০৯-১০ অর্ ত বছরর আরএতডতপ’র আকার তছে ২৮,৫০০ টকাটি োকা ্ার মরে ববরদতিক 

সাহারয্যর টমাে পতরমান তছে ১১,৩০০ টকাটি োকা ট্ টমাে এতডতপ আকাররর ৩৯.৬৫%। ২০১৫-১৬ অর্ ত বছরর 

আরএতডতপ’র আকার অদ্যাবতধ চুড়ান্ত হয়তন, র্রব আরএতডতপ’র জন্য প্রস্তাতবর্ ববরদতিক সাহারয্যর টমাে 

পতরমাে ২৯,১৬০ টকাটি োকা। তবগর্ পাঁচটি অর্ তবছররর সংরিাতধর্ এতডতপরর্ ববরদতিক সাহারয্যর অবদান এবং 

বৃতির হাররর তচত্র টেখতচত্র-২ এ টদখা ট্রর্ পারর। 

 

টেখতচত্র-২ 

২০০৯-১০ হরর্ ২০১৫-১৬ অর্ ত বছর প্ তন্ত পাওয়ার টসক্টরর সবরচরয় টবিী প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। এ 

টময়ারদ ববরদতিক সাহারয্যর সব তাতধক বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫ টি টসক্টররর র্থ্য তনরম্নর টেখতচত্র-৩ এ উপস্থ্াপন করা হরোঃ 

 

টেখতচত্র-৩ 

প্রকল্প সাহারয্যর ব্যবহার বৃতিরর্ গৃহীর্ উরদ্যাগঃ 

এতডতপ-ভুি প্রকল্পসমূরহর অনুকূরে বরাদ্দকৃর্ প্রকল্প সাহারয্যর সরব তাচ্চ ব্যবহার তনতির্ করার েরক্ষয অর্ তননতর্ক 

সম্পকত তবভাগ ধারাবাতহকভারব তবতভন্ন উরদ্যাগ গ্রহন করর আসরছ। তবগর্ করয়ক বছর টর্রক অর্ তননতর্ক সম্পকত 



তবভারগর উইং প্রধান প্ তারয় বাস্তবায়নকারী মন্ত্রোেয়/তবভাগ, উন্নয়ন সহর্াগীরদর সরে তত্র-পক্ষীয় টপাে তেতেও 

সভা করর।  ধীর গতর্র প্রকল্পসমূরহর সমস্যা তচতির্ করর র্া সমাধারন অর্ তননতর্ক সম্পকত তবভারগর সতচব 

প্ তারয় তি-বাতষ তক এবং মাননীয় অর্ তমন্ত্রী প্ তারয় বাতষ তক সভা করর র্ারক। পতরবীক্ষে কা্ তক্রম টজারদার করার 

েরে ববরদতিক সহায়র্ার ব্যবহাররর পূরব তর তুেনায় উত্তররাত্তর বৃতি টপরয়রছ ্া তনরম্নর টেখতচত্র-৪ টদখা ট্রর্ 

পাররঃ 

 
টেখতচত্র-৪ 

জার্ীয়ভারব গুরুত্বপূে ত ও বড় প্রকরল্পর বাস্তবায়ন গতর্িীে করার েরক্ষয োস্ট রযাক প্ররজক্ট মতনোতরং কতমটি গঠন 

করা হরয়রছ। এ কতমটির সভাপতর্ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। বর্তমারন পদ্মা বহুমুখী টসতু প্রকল্প, ২x৬০০ বমত্রী সুপার 

র্ারমাে (রামপাে) প্রকল্প, রুপপুর পারমানতবক তবদুযৎ টকন্দ্র তনম তান প্রকল্প, ঢাকা মাস টরতপড রানতজে 

টডরভেপরমন্ট (টমররা টরে) প্রকল্প, এেএনতজ োতম তনাে তনম তান প্রকল্প, টসানাতদয়া গভীর সমুদ্র বন্দর তনম তান প্রকল্প, 

মার্ারবাতড় ২x৬০০ টমঃওঃ আল্ট্রা সুপার তক্রটিকযাে টকাল্ড োয়ারড প্রকল্প ও পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্পসমূহরক 

োস্ট রযাক প্রকল্প তহসারব তনব তাতচর্ করা হরয়রছ। র্াছাড়া, সম্প্রতর্ অর্ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন 

গতর্িীে করার েরক্ষয প্রকল্প প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন প্ তারয় কাঠারমাগর্ এবং নীতর্গর্ পতরবর্তরনর কতর্পয় প্রস্তাব 

উিতর্ন কর্ততপরক্ষর তবরবচনার জন্য টপি করররছ।  

ববরদতিক সহায়র্ার ব্যবস্থ্াপনা তডতজোোইরজিনঃ 

অর্ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ ইরর্ামরেই উন্নয়ন সহরয়াগীরদর তনকে হরর্ Real Time Data সংগ্ররহর েরক্ষয  

এইড ইনেররমিন ম্যারনজরমন্ট তসরস্টম (এইমস্ ) বর্রী ও চালু করররছ। ইরর্ামরে ১৪ টি উন্নয়ন সহর্াগী 

টদি/সংস্থ্া এ তসরস্টরম ববরদতিক সাহারয্যর কতমেরমন্ট এবং তডসবাস তরমন্ট সংক্রান্ত র্থ্য প্রদান কররছ। ভতবষ্যরর্ 

সকে উন্নয়ন সহর্াগী টদি/সংস্থ্া এ তসরস্টরম সরাসতর র্থ্য প্রদান কররব। র্াছাড়া ববরদতিক সাহারয্যর 

পাইপোইন প্রকল্প, বারজে, বাতষ তক উন্নয়ন কম তসূতচরর্ প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রদান ও ব্যবহার পতরবীক্ষরের জন্য 

েররন এইড ম্যারনজরমন্ট তসরস্টম (FAMS) বর্রীর উরদ্যাগ টনয়া হরয়রছ। এই ওরয়ব-তভতত্তক তসরস্টরমর িারা  

প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থ্া/তবভাগ/মন্ত্রোেয়সমূহ অর্ তননতর্ক সম্পকত তবভারগর সারর্ সংযুি হরব। এর 

েরে ববরদতিক সাহারয্যর বাস্তবতভতত্তক বারজে প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন গতর্িীে করা সম্ভব হরব।   

ববরদতিক ঋরের ধারেক্ষমর্া ( debt sustainability)-এর সরন্তাষজনক  অবস্থ্াঃ 

২০০৯-২০১০ অর্ ত বছর হরর্ তবতনরয়াগ চাতহদা পুররে পূরব তর ট্ টকান সমরয়র তুেনায় অতধক হারর ববরদতিক 

সহায়র্া আহরন করা হয়। উপরুন্তু, কতর্পয় অবকাঠারমা তনম তারে অনমনীয় ববরদতিক ঋেও সংগ্রহ করা হয়। 



তবচক্ষে ঋে নীতর্   ( prudent borrowing policy) পতরপােরনর অর্ তাৎ তসংহভাগই ঋেই দীর্ ত টময়াদী ও 

নমনীয় প্রকৃতর্র সংগ্রহ করার েরে ববরদতিক ঋরের  ধারেক্ষমর্া (debt sustainability) আন্তজতাতর্কভারব 

ব্যবির্ সূচঁক তবরবচনায়  সরন্তাষজনক প্ তারয় ররয়রছ। সারতে-২ এ ববরদতিক ঋরের  ধারেক্ষমর্া (debt 

sustainability) তুেনামূেক পতরতস্থ্তর্ টদখা ট্রর্ পাররঃ 

সারতে-২: ববরদতিক ঋরের ধারেক্ষমর্া (debt sustainability) তুেনামূেক পতরতস্থ্তর্ 

সূচক ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ঝুঁতক সীমা 

ববরদতিক ঋরের তস্থ্তর্ 

 তজতডতপ তুেনায় 

পন্য ও টসবা রপ্তানী+ টরতমরেন্স তুেনায় 

১৬.৬১% 

৫৬.৩৭% 

১৫.৫৬% 

৫৭.৫৯% 

১৩.৬২% 

৫৪.১২% 

৪০% 

১৫০% 

ববরদতিক ঋরের আসে ও সুদ পতররিাধ 

পন্য ও টসবা রপ্তানী+ টরতমরেন্স তুেনায় 

টরতভতনউ তুেনায় 

৮.৫৮% 

২৩.৪৫% 

৬.৪০% 

১৬.৪৭% 

৫.১২% 

১৩.৪০% 

২০% 

৩০% 
 

অন্যান্য গুরুত্বপূে ত কা্ তক্রমঃ 

 

অর্ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ এবং USAID এর মরে ৫৭১.৬১ তমতেয়ন মাতকতন ডোর প্রদারনর প্রতর্শ্রুতর্ 

সংবতের্ Development Objective Grant Agreement (DOAG) িীষ তক টেমওয়াকত চুতির 

স্বাক্ষতরর্ হরয়রছ। Islamic Development Bank (IDB) এবং বাংরোরদি সরকাররর মরে বাংোরদরি 

IDB Country Gateway Office স্থ্াপন সংক্রান্ত চুতি এবং IDB এর                        

    র     র   র             গন্য       Memorandum of Cooperation স্বাক্ষতরর্ হরয়রছ।    
 

Bangladesh Development Forum (BDF) 
 

                  র        র    র র অতভপ্রারয় আন্তজতাতর্ক                  কাতির্ প্ তারয়  

টনয়ার েরক্ষয                        ১৫-১৬     র ২০১৫    র                    র   

আরয়াজন করর।                                এ    র                      র   রর 

                                   র                       র     Asia Infrastructure 

Investment Bank এর        Mr. Jin Liqun ও এ              র              Mr. 

Wencai Zhang                                           বদু                 র    
 

 র   রর ৭             র    র                 র                 এ         র কম ত-টকৌিে 

গ্রহরের তবষরয় এ    র             -                     এ টোরারম সরকাররর গৃহীর্ উন্নয়ন 

প্রকল্প/কম তসূতচর প্রিংসা করর উন্নয়ন সহর্াগী টদি ও সংস্থ্াসমূহ সরকাররর উন্নয়ন কম তকারের প্রতর্ সহায়র্া 

চেমান রাখার প্রতর্শ্রুতর্ টদন। এ টোরারমর মােরম ইআরতড বাংোরদরির অর্ তননতর্ক সােল্যরক উন্নয়ন 

সহর্াগীরদর সামরন সােরল্যর সারর্ তুরে ধররন। বাংোরদরির উন্নয়নরক এতগরয় টনয়ার েরক্ষয বাংোরদি 

উন্নয়ন টোরাম- ২০১৫ টিরষ সরকার ও উন্নয়ন সহর্াগীরা একটি ট্ৌর্ ইিরর্হার স্বাক্ষর করর। বাংোরদি 

উন্নয়ন টোরাম ২০১৫ বর্তমান সরকাররর অর্ তননতর্ক কূেনীতর্র সােরল্য নতুন পােক সংর্াজন করররছ।  
 
 
 



 

Sustainable Development Goals (SDG) 
 

SDG এর ১৭টি goal সম্পৃির্ায় ১৬৯ োরগ তে ্া ১ জানুয়াতর ২০১৬ টর্রক কা্ তকর হরয়রছ। ২০৩০ সাে প্ তন্ত 

এগুরোই global development agenda প্ররভাবাতির্ কররব। Sector priority demand এবং 

implementation capacity প্ তারোচনা করর timely fashion –এ বাস্তবায়নর্াগ্য প্রকল্পসমূরহর 

তবপরীরর্ borrowing plan টক সুসংহর্ এবং sustainable করার প্ররচিা অব্যাহর্ ররয়রছ।   

 
South-South Cooperation (SSC) 
 

ক্রমহ্রাসমান গর্ানুগতর্ক উন্নয়ন সহায়র্ার বহুমুখীকরে এবং পতরপুরক তহরসরব দতক্ষরের টদিগুরোর মরে 

South-South Cooperation এবং Triangular Cooperation (SSC এবং TrC) এর প্রচেন শুরু 

হয়। পতরবতর্তর্ ববতেক টপ্রক্ষাপরে বাংোরদরির আর্ ত-সামাতজক উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন েক্ষযমাত্রা 

(Sustainable Development Goals) অজতন এবং ২০২১ সারের মরে বাংোরদিরক মেম আরয়র টদরি 

উন্নীর্ করার েরক্ষয SSC এবং TrC এর তবরিষ ভূতমকা অপতরহা্ ত  তহসারব তবরবতচর্ হরে।  
 

এ অপতরহা্ তর্া তবরবচনায় তনরয় দতক্ষরের টদিগুরোর উন্নয়রনর জন্য অর্ তায়রনর উপায় উদ্ভাবন ও  প্রযুতি হস্তান্তর 

(Technology Transfer) প্রতক্রয়ারক গতর্িীে করার েরক্ষয South-South ও Triangular 

Cooperation টক আরও কা্ তকর করা এবং গৃতহর্ পদরক্ষপসমূরহর বাস্তবায়ন পন্থা তনরূপরন তবগর্ ১৭-১৮ টম, 

২০১৫ র্াতররখ বাংোরদরি “High Level Meeting on “South-South and Triangular 

Cooperation in the post 2015 development agenda: Financing for Development in 

the South and Technology Transfer -িীষ তক আন্তজতাতর্ক সভা অনুতষ্ঠর্ হয়।  
 

উি আন্তজতাতর্ক সভায় তবরের ৪৫টি টদি ও ১৬টি সংস্থ্ার উচ্চ প্ তারয়র প্রতর্তনতধসহ টদিী/তবরদিী তবতিি 

তিক্ষাতবদ ও সুিীে সমারজর প্রতর্তনতধ ও তবতভন্ন মন্ত্রোেরয়র উচ্চ প্ তারয়র প্রতর্তনতধগে অংিগ্রহে কররন।  

বাংোরদরির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ আন্তজতাতর্ক সভার আনুষ্ঠাতনক উরিাধন কররন। কৃতষ, র্থ্য ও প্রযুতি, টেকসই 

উন্নয়রন জেবায়ু অর্ তায়ন, Public Private Partnership এর মােরম উন্নয়রনর তনতমত্ত তবকল্প অর্ তায়ন, 

নারীর অর্ তননতর্ক ক্ষমর্ায়ন, স্বাস্থ্যখারর্ প্রযুতি হস্তান্তর, রানা প্লাজা ধ্বংরসর পর বর্তর টপািাক তিরল্প 

বাংোরদরির প্রর্যাবর্তন ইর্যাতদ তবষরয় বাংোরদরির সেের্া প্রদি তন করা হয়। সভায় আরোচনার টপ্রতক্ষরর্ 

SDG বাস্তবায়ন অগ্রগতর্ মূল্যায়ন এবং প্ তারোচনার জন্য দতক্ষে অঞ্চরের টদিসমূরহর অর্ ত ও উন্নয়ন মন্ত্রীরদর 

অংিগ্রহরে “Finance and Development Ministers of the South” িীষ তক টোরাম গঠরনর 

প্রার্তমক তসিান্ত গৃহীর্ হরয়রছ। উরেখ্য United Nations Office for South South Cooperation 

(UNOSSC) কর্ততক বাংোরদরির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরক র্াঁর সুদূরপ্রসারী টনর্তরত্ব কৃতষ, তিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূতম 

ব্যবস্থ্াপনা, বাতেজয টক্ষরত্র উন্নয়ন এবং জনপ্রিাসরন র্থ্য প্রযুতির উদ্ভাবনী ব্যবহাররর েরে জনগরের টসবা 

প্রাতপ্তরর্ সুর্াগ সুতবধা বৃতির স্বীকৃতর্স্বরূপ “South-South Cooperation Visionary Award-2014” 

প্রদান করা হরয়রছ।   
 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

এতিয়ার টভৌর্ অবকাঠারমা উন্নয়রন সহায়র্া প্রদারনর েরক্ষয গেপ্রজার্ন্ত্রী চীন সরকাররর উরদ্যারগ Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB) প্রতর্তষ্ঠর্ হয়। এই ব্যাংরকর উরদ্দশ্য হরে প্রধানর্ঃ 

অবকাঠারমা এবং অন্যান্য উৎপাদনিীে খারর্ তবতনরয়ারগর মােরম এতিয়ার টেকসই উন্নয়ন, সম্পদ সৃতি এবং 

ট্াগার্াগ অবকাঠারমা উন্নয়রন উৎসাতহর্ করা এবং তিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উন্নয়ন প্রতর্ষ্ঠারনর সারর্ র্তনি 

ট্াগার্ারগর মােরম কাজ করর আঞ্চতেক সহর্াতগর্া ও অংিীদাতরত্ব বৃতির মােরম উন্নয়ন চযারেঞ্জ টমাকাতবো 

করা। বাংোরদি AIIB’র প্রতর্ষ্ঠার্া সদস্য হরয়রছ। বাংোরদরির টমাে টিয়াররর পতরমাে ৬,৬০৫ (প্রতর্টি 

১.০০ েক্ষ মাঃ ডোর মূল্যমান) এবং চাঁদার পতরমাে ৬৬০.৫০ তমঃ মাঃ ডোর ্ার ২০% paid-in তহসারব 

বাংোরদরির প্ররদয় চাঁদার পতরমাে ১৩২.১০ তমঃ মাঃ ডোর (প্রায় ১০৫৬.৮০ টকাটি োকা)। AIIB’র সদস্য 



হওয়ার েরে টদরির অবকাঠারমা উন্নয়রন AIIB’র            র                                  

  ে তস এ                র    এর                                 র AIIB’র              

        র            
 


