গণপ্রজাতন্রী প বাাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্রী ণালয়
অর্থনৈততক সম্পর্ক তবভাগ

বৈদেশিক সহায়তা ৈযৈস্থাপনার সামশিক শিত্র ২০১৫-২০১৬
eZ©gvb miKv‡ii `xN© †gqv`x Dbœqb cwiKíbvi Ab¨Zg cÖavb j¶¨ n‡”Q 2021 mv‡jর মধ্যে বাাংলাধ্যেশধ্যে ga¨ম Av‡qi †`k
wnmv‡e cÖwZষ্ঠিত েরা| G j¶¨ AR©‡bi Rb¨ miKvi Dbœqb Lv‡Z wewb‡qvM e„w×‡Z we‡kl ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Q| অভ্যন্তরীণ Drm
n‡Z m¤c` mieiv‡ni mxgve×Zv we‡ePbvq Dbœqb j¶¨gvÎv Abyhvqx wewb‡qvM Pvwn`v c~i‡Yi †¶‡Î eZ©gvb Avw_©K
e¨e¯’vcbvq ˆe‡`wkK সহায়তা অপষ্ঠরহার্|য 2015-১৬ A_©eQ‡iর ev‡R‡U †gvU miKvwi wewb‡qvM j¶¨gvÎv wRwWwcÕi 7.3%
wba©viY Kiv n‡qwQj| wRwWwcÕi 1.৮% bxU ˆe‡`wkK সহায়তা n‡Z miKv‡ii ev‡RU NvUwZ A_©vq‡bi j¶¨gvÎv wba©vwiZ
wQj| miKv‡ii Kvh©cÖYvjx wewai AvIZvq A_©‰bwZK m¤cK© wefvM ˆe‡`wkK সহায়তা AbymÜvb I msMÖ‡ni e¨e¯’v MÖnY K‡i
_v‡K|
2021 mv‡ji g‡a¨ ga¨g Av‡qi †`‡ki ch©v‡q DbœxZ nIqvi c_-cwiµgvq evsjv‡`k B‡Zvg‡a¨B wb¤œga¨g Av‡qi †`k
wnmv‡e cÖwZôv jv‡f m¶g n‡q‡Q; hv A_©‰bwZK bxwZ I †KŠk‡ji avivevwnK mvd‡j¨i cÖwZdjb | 2021 mv‡j ga¨g
Av‡qi †`k ch©v‡q DbœxZ nIqvi Rb¨ mßg cÂ-evwl©K cwiKíbv Abyhvqx wRwWwc nvi 6.5% n‡Z e„w× K‡i µgvš^‡q 2020
A_©eQ‡i 8% G †cŠQv‡Z n‡e (2016 †_‡K 2020 পর্ যন্ত cÖwZ A_©eQ‡i M‡o 7.4%)| †mRb¨ wewb‡qvMI µgvš^‡q e„w× K‡i
2020 A_©eQ‡i wRwWwcÕi 34.4 % nIqv Avek¨K, hv 2015-16 A_©eQ‡i wQj 29.4%| AwaKš‘, 2020 A_©eQ‡i †gvU
wewb‡qv‡Mi g‡a¨ miKvwi wewb‡qv‡Mi nviI wRwWwci 8.0% n‡Z n‡e| অভ্যন্তরীণ Drm n‡Z m¤c` Avni‡Yi mxgve×Zv
we‡ePbvq wewb‡qvM Pvwn`v c~i‡Y ˆe‡`wkK mnvqZvi AvniY I Kvh©Ki e¨envi MyiyZ¡c~Y©| অর্ যনৈততক সম্পকয তিভ্াগ ২০১১-১২
হতত তিদ্যযৎ, স্বাস্থ্য, তিক্ষা, পতরিহণসহ অিকাঠাতমা ও সামাতিক খাতত তিতৈতয়াগ চাতহদা পূরতণর িন্য উতেখতর্াগ্য পতরমাণ
বিতদতিক সহায়তা সংগ্রহ করতত সক্ষম হতয়তে।
2011-12 n‡Z 2015-16 ch©šÍ cvuP A_©eQ‡i AwR©Z ˆe‡`wkK mnvqZvi cÖwZkÖæwZ (Commitment)-Gi cwigvY 28.72
wewjqb gvwK©b Wjvi (hv M‡o cÖwZ A_©eQ‡i 5.74 wewjqb gvwK©b Wjvi)| GKB mg‡q ˆe‡`wkK mnvqZvi QvoKi‡Yi
(Disbursement) cwigvY 14.51 wewjqb gvwK©b Wjvi (hv M‡o cÖwZ A_©eQ‡i 2.৯ wewjqb gvwK©b Wjv‡ii mgcwigvb)|
উতেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্ যিেতর বিতদতিক সহায়তার cÖwZkÖæwZ (Commitment) প্রর্মিাতরর মততা েয় তিতিয়ৈ ডিাতরর ল্যান্ডমাকয
অততক্রম কতরতে এিং বিতদতিক সহায়তার োড়করণও (Disbursement) স্বাধীৈতাততারকাতি সতি যাচ্চ।
2015-16 A_© eQ‡i A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡Mi mvwe©K Kg©Kv‡Ûi AR©bmg~n wb¤œiæc
ˆe‡`wkK সহায়তা msMÖn (Foreign Aid Mobilization): ˆe‡`wkK সহায়তা msMÖn Kvh©µ‡gi AvIZvq ২০১৫-১৬ A_©
eQ‡i †gvU ৬,৯৯৭.৯৭ wgwjqb gvwK©b Wjv‡ii Pzw³
২০১৫-১৬ অর্ য িেতর উৎস অনুর্ায়ী কতমটতমতের
হার
¯^v¶i Kiv n‡q‡Q (Commitment)| Gi g‡a¨
‡jLwPÎ-1

Aby`vb (grant) I FY (loan) Gi cwigvY h_vµ‡g
৪৯৪.৮২ ও ৬,৫০৩.১৫ wgwjqb gvwK©b Wjvi| ২০১৫-১৬
A_© eQরর ˆe‡`wkK সহায়তার KwgU‡g‡›Ui j¶¨gvÎv
wba©vwiZ wQj 6,000.00 wgwjqb gvwK©b Wjvi, hvi
wecix‡Z KwgU‡g›U AwR©Z n‡q‡Q ১১৬.৬৩%।
Av‡jvP¨ A_© eQ‡i Dbœqb mn‡hvMx‡`i মধ্যে eûcvw¶K
Dbœqb mn‡hvMx wek¦e¨vsK n‡Z m‡e©v”P ˆe‡`wkK

৩৬.১%
৬৩.৯%

িহুপাতক্ষক
তিপাতক্ষক

1

সহায়তার KwgU‡g›U cvIqv †M‡Q hvi cwigvY ১,১৭৮.০৪ wgwjqb gvwK©b Wjvi| wØcvw¶K Dbœqb mn‡hvMx‡`i g‡a¨ ভারত n‡Z
m‡e©v”P KwgU‡g›U cvIqv †M‡Q hvi cwigvY ২,০০০.০০ wgwjqb gvwK©b Wjvi| ˆe‡`wkK সহায়তার †gvU KwgU‡g‡›Ui wmsnfvM
wØcvw¶K (Bilateral) ms¯’v n‡Z cvIqv †M‡Q| eûcvw¶K (Multilateral) I wØcvw¶K (Bilateral) Drm n‡Z
KwgU‡gরের nvi †jLwPÎ-1 †`Lv †h‡Z cv‡i|
২০১৫-১৬ A_© eQ‡i ˆe‡`wkK সহায়তার Rb¨ wewfbœ Dbœqb mn‡hvMx‡`i m‡½ †gvU ৮২ wU Pzw³ ¯^v¶wiZ n‡q‡Q hvi g‡a¨
Aby`vb Pzw³ ৪৮ wU Ges FY Pzw³ 34 wU| Pzw³mg~‡ni msw¶ß
২০১৫-১৬ A_©-eQ‡i QvoK…Z ˆe‡`wkK
সহায়তাi gধ্যে Aby`vb I FY-Gi nvi
weeiY cwiwkó-1-G †`Lv †h‡Z cv‡i|
ˆe‡`wkK mnvqZv QvoKiY (Disbursement of Foreign
Aid): ২০১৫-১৬ A_© eQ‡i †gvU ˆe‡`wkK সহায়তা Qv‡oi
অনুদাৈ
১৫.৮৩%
cwigvY ৩,৪৪৯.৯৭ wgwjqb gvwK©b Wjvi| †gvU QvoK…Z
ˆe‡`wkK সহায়তার g‡a¨ Aby`vb ৫৪৬.২৯ wgwjqb gvwK©b
ঋণ
৮৪.১৭%
Wjvi Ges FY ২,৯০৩.৬৮ wgwjqb gvwK©b Wjvi| †gvU
wWmevm©‡g‡›Ui g‡a¨ FY I Aby`v‡bi nvi †jLwPÎ-2 G †`Lv
‡jLwPÎ-2
†h‡Z cv‡i| Av‡jvP¨ A_© eQ‡i ˆe‡`wkK সহায়তার
wWmevm©‡g‡›Ui j¶¨gvÎv (ms‡kvwaZ) wQj ৩,৪১৫.০০ wgwjqb gvwK©b Wjvi, hvi wecix‡Z ১০১% Qvo n‡q‡Q| ২০১৫-১৬ A_©
eQ‡i QvoK…Z ˆe‡`wkK সহায়তার g‡a¨ ২,৩০৫.৮৩ wgwjqb gvwK©b Wjvi eûcvw¶K Ges ১,১৪৪.১৪ wgwjqb gvwK©b Wjvi
wØcvw¶K Drm n‡Z cvIqv †M‡Q| এ A_©eQ‡i wek¦ e¨vsK me‡P‡q †ewk ˆe‡`wkK সহায়তা Qvo K‡i‡Q hvi cwigvY ১,১৬০.০৫
wgwjqb gvwK©b Wjvi| wØcvw¶K Dr‡mi g‡a¨ n‡Z Rvcvb m‡e©v”P ৫৩২.৪৩ wgwjqb gvwK©b Wjvi ˆe‡`wkK সহায়তা Qvo
K‡i‡Q| Dbœqb mn‡hvMx Abyhvqx wWmevm©‡g‡›Ui we¯ÍvwiZ weeiY cwiwkó-2 G †`Lv‡bv n‡q‡Q|

তমতিয়ৈ মাতকযৈ ডিার

২০১৫-১৬ A_© eQ‡ii QvoK…Z ˆe‡`wkK সহায়তার g‡a¨ Lv`¨ mvnvh¨ I cÖKí mvnvh¨ Gi cwigvY h_vµ‡g ৩১.৯১ I
উতেশ্য অনুর্ায়ী বিতদতিক সহায়তার
৩,৪১৮.০৬ wgwjqb gvwK©b Wjvi| ২০১৫-১৬ A_© eQ‡i রোন
তডসিাস যতমে
৪০০০
বাধ্যেট সাধ্যপাট য পাওয়া র্ায়ষ্ঠন এবাং weMZ K‡qK eQ‡ii b¨vq এ
৩৫০০
বছধ্যরও †Kvb cb¨ mvnvh¨ Qvo nqwb| ২০১৫-১৬ A_© eQimn weMZ
‡j‡jLwPÎ-3
৩০০০
K‡qKwU A_© eQ‡ii D‡Ïk¨ Abyhvqx wWmevm©‡g›U m¤cwK©Z Z_¨
২৫০০
২০০০
†jLwPÎ-3 G Dc¯’vcb Kiv n‡jv|
১৫০০
১০০০
৫০০
০

cÖv_wgK wnmv‡e ২০১৫-১৬ A_© eQ‡ii †k‡l Qvo‡hvM¨ ˆe‡`wkK
সহায়তা (foreign aid in the pipeline)-Gi cwigvY `vwo‡q‡Q
cÖvq ২২.২৪ wewjqb gvwK©b Wjvi| Gi g‡a¨ 2012-2013,
িাতিট সাতপাট য
প্রকল্প সাহায্য
2013-2014 Ges ২০১৫-১৬ A_© eQ‡iB †gvU ১৭.70 wewjqb
gvwK©b Wjvi ˆe‡`wkK সহায়তার KwgU‡g›U cvBc jvB‡b hy³ n‡q‡Q hv AvMvgx 4/5 eQ‡ii g‡a¨ Qvo nIqvi m¤¢vebv Av‡Q|
Z‡e ˆe‡`wkK সহায়তার wWmevm©‡g›U mivmwi cÖKí িাস্তিায়‡bi m‡½ m¤cwK©Z weavq cÖKí িাস্তিায়ৈKvix gš¿Yvjq/wefv‡Mi
Kg©`¶Zvi Dci wWmevm©‡g›U eûjvs‡k wbf©ikxj|
evwlK© Dbœqb Kg©m~wP (Annual Development Programme): evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (GwWwc) A_©vq‡b ˆe‡`wkK
সহায়তার Dci wbf©ikxjZv µgnªvmgvb n‡jI GL‡bv উতেখতর্াগ্য Ask ˆe‡`wkK সহায়তা n‡Z wbe©vn Kiv n‡q _v‡K| ২০১৫১৬ A_©eQ‡i GwWwc-Gi AvKvi wQj ৯৭,০০০ †KvwU UvKv hvi g‡a¨ ˆe‡`wkK সহায়তার †gvU cwigvY wQj ৩৪,৯০০ †KvwU UvKv
hv †gvU GwWwc AvKv‡ii ৩৫.৯৮%| G ˆe‡`wkK সহায়তার g‡a¨ cÖKí mvnv‡h¨i eivÏ wQj ৩৪,৫০০ †KvwU UvKv। ms‡kvwaZ
2

ms‡kvwaZ GwWwc-‡Z wRIwe I ˆe‡`wkK
সহায়তা n‡Z A_©vq‡bi nvi
‡j‡jLwPÎ-4
kZKiv nvi

৮০%
৬০%
৪০%
২০%
০%
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬

বিতদতিক সাহায্য

তিওতি

GwWwc AvKvi ৯১,০০০ †KvwU UvKvi g‡a¨ ˆe‡`wkK সহায়তার
Ae`vb wQj ২৯,৪৮০ †KvwU UvKv hv ms‡kvwaZ GwWwc AvKv‡ii
৩২.৪০%| Gi g‡a¨ cÖKí mvnvh¨ wQj ২৯,১৬০ †KvwU UvKv|
weMZ 5 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwc-‡Z wRIwe I ˆe‡`wkK
সহায়তা n‡Z A_©vq‡bi nv‡ii Zzjbvg~jK wPÎ †jLwPÎ-4 G
†`Lv‡bv n‡q‡Q|
২০১৫-১৬ A_©eQ‡i evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (GwWwc)-‡Z cÖKí
mvnv‡h¨i eivÏ wQj ৩৪,৫০০ †KvwU UvKv (৪,৩১২ wgwjqb gvwK©b
Wjvi)| cÖKí িাস্তিায়ৈKvix gš¿Yvjq/wefv‡Mi cÖKí mvnv‡h¨i

তিতৈতয়াগ প্রকল্প

কাতরগতর সহায়তা প্রকল্প

201৫-১৬ A_© eQ‡ii GwWwc-‡Z cÖKí সাহাতয্যর me©vwaK
eivÏ cÖvß 5 wU ধ্যসক্টর

ধ্যর্াক িরাে

†KvwU UvKv

৯২.৪৩%

‡jLwPÎ-6

†KvwU UvKv

Pvwn`v nªvm cvIqvq G A_© eQ‡i ms‡kvwaZ GwWwc-‡Z
GwWwc I AviGwWwc : cÖKí সাহাতয্যর eivÏ
৪০০০০
cÖKí mvnv‡h¨i eivÏ ২৯,১৬০ †KvwU UvKv (৩,৬৪৫
৩৫০০০
‡jLwPÎ-5
wgwjqb gvwK©b Wjvi) wba©viY Kiv nq| 2014-15 A_©
৩০০০০
২৫০০০
eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwc-‡Z cÖKí mvnv‡h¨i eivÏ wQj
২০০০০
১৫০০০
২৪,৯০০ †KvwU UvKv (৩,১৫২ wgwjqb gvwK©b Wjvi)|
১০০০০
A_©vr 2014-15 A_©eQ‡ii Zzjbvq ২০১৫-১৬ A_©eQ‡i
৫০০০
০
ms‡kvwaZ GwWwc-‡Z cÖKí mvnv‡h¨i eivÏ e„w× †c‡q‡Q
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬
14.61%| D‡jøL¨ †h ¯^vaxbZvi ci †_‡K G hver mKj
এতডতপ
আরএতডতপ
A_©eQ‡i ms‡kvwaZ GwWwc-‡Z cÖKí mvnv‡h¨i eivÏ
GwWwcÕi Zzjbvq nªvm পাতে| weMZ cvuP A_©eQ‡ii GwWwc I AviGwcwW-‡Z cÖKí mvnv‡h¨i eivÏ †jLwPÎ-5 G cÖ`wk©Z
n‡q‡Q| ২০১৫-১৬ A_© eQ‡ii ˆe‡`wkK সহায়তাcyó cÖK‡íi †gvU msL¨v ৩৭১ wU| hvi g‡a¨ KvwiMwi mnvqZv (Technical
Assistance) cÖKí ১৭৮ wU Ges wewb‡qvM (Investment) cÖKí ১৯৩ wU| ২০১৫-১৬ A_© eQ‡i †gvU eivÏK…Z cÖKí
সাহায্য ২৯,১৬০ রোটি টাো। এর g‡a¨ wewb‡qvM cÖK‡í ২৬,৯৫৩.৯২ †KvwU UvKv Ges KvwiMwi mnvqZv cÖK‡í ১,৬৭৮.৪
†KvwU UvKv eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| ৫২৭.৬৮ †KvwU UvKv we‡kl cÖ‡qvR‡b eiv‡Ïi Rb¨ †_vK wnmv‡e ivLv n‡qwQj|
201৫-1৬ A_© eQ‡ii GwWwci wewfbœ †kªbx‡Z †jLwPÎ-6 G cÖKí mvnv‡h¨i †kªwYwfwËK eiv‡Ïi Zzjbvg~jK nvi
†`Lv †h‡Z cv‡i| weMZ A_©eQi mg~‡ni b¨vq ২০১৫-১৬ A_©
১.৮১%
cÖKí সাহায্য eiv‡Ïi nvi
৫.৭৬%
eQ‡iI 17 wU Lv‡Z cÖKí mvnvh¨ eivÏ †`qv nq| এ A_© eQ‡i
ববধ্যেষ্ঠশে সহায়তার ষ্ঠসাংহভাগই পষ্ঠরবহন ও ষ্ঠবদ্যুৎ রসক্টধ্যরর েন্য

9000
7500
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4500
3000
1500
0

‡jLwPÎ-7

সাংগ্রহ েরা হধ্যয়ধ্যছ। †jLwPÎ-7 G ২০১৫-১৬ A_© eQ‡i
me©vwaK eivÏcÖvß 5wU †m±‡ii Z_¨ †`Lv †h‡Z cv‡i| ২০১৫১৬ অর্ য িেতরর সংতিাতধত িাতষ যক উন্নয়ৈ কমযসূচী-ধ্যত
তিদ্যযৎ পতরিহৈ ধ্যভ্ৌত
স্বাস্থ্য
তিক্ষা
ধ্যসক্টরতভ্ততক প্রকল্প সাহাতয্যর িরাে পতরতিষ্ট-3 এ ধ্যদখাতৈা
হতিা। Ab¨w`‡K gš¿Yvjq/wefvM wfwËK eivÏ we‡ePbvq
we`¨yr wefvM me©vwaK I ¯’vbxq miKvi wefvM wØZxq m‡e©v”P eivÏ cÖvß| cwiwkó-৪ G gš¿Yvjq/wefvM wfwËK eiv‡Ïi Z_¨
mshy³ Av‡Q|
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cÖKí mvnv‡h¨i e¨envi e„w×‡Z M„nxZ D‡`¨vM: GwWwc-fz³ cÖKímg~‡ni AbyK‚‡j eivÏK…Z cÖKí mvnv‡h¨i সধ্যব যাচ্চ e¨envi
wbwðZ Kivi j‡¶¨ A_©‰bwZK m¤cK© wefvM avivevwnKfv‡e
প্রকল্প সাহায্য িরাতের তুিৈায় ব্যিহাতরর হার
wewfbœ D‡`¨vM MÖnY K‡i Avm‡Q| weMZ K‡qK eQi †_‡K ১০০%
‡j‡jLwPÎ-8
৯০%
A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡Mi DBs cÖavb ch©v‡q িাস্তিায়ৈকারী ৮০%
gš¿Yvjq/ wefvM, Dbœqb mn‡hvMx‡`i m‡½ বৈমাতসক wÎc¶xq ৭০%
৬০%
†cvU©dwjI mfv Kiv n‡”Q| অর্ যায়ৈ চুতি স্বাক্ষর পরিতী ৫০%
অততিাতহত সময়কাতি বিতদতিক সহায়তা োতড়র গতত তিতিচৈায় ৪০%
৩০%
slow moving প্রকল্প তচতিত করা হয় এিং বৈমাতসক wÎc¶xq
২০%
যাতিাচৈা
†cvU©dwjI mfvয় পর্
করা হয়। ZvQvov me©vwaK eivÏ ১০%
০%
cÖvß cÖK‡íi AMÖMwZ ch©v‡jvPbvi Rb¨ mwPe ch©v‡q wØevwl©K
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬
Ges gvbbxq A_©gš¿x ch©v‡q evwl©K mfv েরা হধ্যয় _v‡K| G
mKj D‡`¨v‡Mi cvkvcvwk িাস্তিায়bvaxb cÖK‡íi AMÖMwZ m‡iRwgb cwi`k©‡bi gva¨‡g cÖKí িাস্তিায়তৈর †¶‡Î D™¢‚Z mgm¨v
wPwýZ I Zv `~ixKi‡Y এ wefvM n‡Z cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡”Q| A_©‰bwZK m¤cK© ষ্ঠবভাগ ের্তযে গৃহীত G mKj
উধ্যযাধ্যগর ফধ্যল GwWwcfz³ cÖK‡íi AbyK‚‡j eivÏK…Z cÖKí সাহায্য e¨env‡ii nvi µgvš^‡q e„w× †c‡q‡Q| িাস্তিায়ৈ,cwiex¶Y
I gyj¨vqb wefvM (AvBGgBwW) cÖKvwkZ wi‡cvU© Abyhvqx †jLwPÎ -8-G cÖKí mvnvh¨ e¨env‡ii Z_¨ cÖ`wk©Z n‡q‡Q|
RvZxqfv‡e ¸iyZc
¡ ~Y© I eo cÖK‡íi বাস্তবায়ন MwZkxj Kivi j‡¶¨ gvbbxq cÖavbgš¿xর সভাপষ্ঠতধ্যে ফাস্ট ট্র্ুাে প্রধ্যেক্ট মষ্ঠনটষ্ঠরাং
েষ্ঠমটি এবাং রেধ্যশর আর্ য-সামাষ্ঠেে অবোঠাধ্যমা উন্নয়ধ্যন ফাস্ট ট্র্ুাে ভূক্ত প্রেল্পসমূধ্যহর বাস্তবায়ন েরাষ্ঠিত েরার লধ্যযু ফাস্ট ট্র্ুাে
প্রধ্যেক্ট মষ্ঠনটষ্ঠরাং টাস্কধ্যফাস য MVন Kiv nq। পদ্মা বহুমুখী রসতু প্রেল্প, রামপাল েয়লাষ্ঠভষ্ঠিে ষ্ঠবদ্যুৎ প্রেল্প, রূপপুর পারমানষ্ঠবে ষ্ঠবদ্যুৎ
রেন্দ্র ষ্ঠনম যান প্রেল্প, রমধ্যট্র্া ররল প্রেল্প, এলএনষ্ঠে টাষ্ঠম যনাল ষ্ঠনম যান প্রেল্প, রসানাষ্ঠেয়া গভীর সমুদ্র বন্দর ষ্ঠনম যান প্রেল্প, মাতারবাষ্ঠি
২x৬০০রমেঃ ওেঃ আল্ট্রা সুপার ষ্ঠিটিোল রোল্ড ফায়ারড প্রেল্প, পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রেল্প, পদ্মা রসতু ররল সাংধ্যর্াগ প্রেল্প ও রোহাোরী
হধ্যত রামু হধ্যয় েক্সবাোর এবাং রামু হধ্যত মায়ানমাধ্যরর ষ্ঠনেধ্যট ঘুমধুম পর্ যন্ত ষ্ঠসধ্যেল লাইন ডুধ্যয়লধ্যগে ট্র্ুাে ষ্ঠনম যাণ-এই েশটি
প্রেল্পধ্যে ফাস্ট ট্র্ুাে প্রেল্প ষ্ঠহসাধ্যব ষ্ঠিষ্ঠিত েরা হধ্যয়ধ্যছ। ফাস্ট ট্র্ুাে cÖKímg~‡ni িাস্তিায়তৈ ¯^”QZv eRvq রাখা I wbqg we‡ivax
c`‡¶c cwiex¶‡Yi Rb¨ Kg©cš’v (modality) cÖYqY Kiv n‡q‡Q|
ˆe‡`wkK FY e¨e¯’vcbv (External Debt Management): A_©‰bwZK m¤cK© wefvM miKvi KZ©…K M„nxZ ˆe‡`wkK F‡Yi
e¨e¯’vcbv K‡i _v‡K| FY e¨e¯’vcbvi G KvRwU myôz I myPviyfv‡e Kivi Rb¨ G wefv‡M 1992 mvj n‡Z AvšZ©RvwZK gvb
m¤cbœ mdUIqvi Ò‡WU g¨v‡bR‡g›U dvBbvbwmqvj GbvjvBwmm wm‡ógÓ (wWGgএফএএm) e¨envi Kiv n‡”Q| d‡j ˆe‡`wkK
FY e¨e¯’vcbvq evsjv‡`‡ki m¶gZv wek¦gv‡b DbœxZ
বিতদতিক ঋণ প্রিাতহর গততধারা
ধ্যিখতচৈ-৯
n‡q‡Q| িতযমাতৈ miKvর ের্তযে গৃহীত ˆe‡`wkK F‡Yi
3000
2700
wmsnfvMই হধ্যলা ga¨ I `xN© †gqv`x FY। mvaviYZ ga¨ I
2400
2100
`xN© †gqv`x FY (Medium and Long Term Debt)
1800
1500
bgbxq (concessional) cÖK…wZi হতয় র্াতক। বিতদতিক
1200
উৎস হতত সরকাতরর গৃহীত ঋণ পতরতিাতধর তথ্য তিতেষণ
900
600
কতর ধ্যদখা র্ায় ২০১৪-১৫ অর্ য িেতরর তুিৈায় ২০১৫-১৬ অর্ য
300
0
িেতর বিতদতিক ঋতণর ৈীট প্রিাহ ধ্যিতড়তে ৩১.৫১%।
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬
ধ্যিখতচৈ-৯ এ তিগত কতয়ক িেতরর ৈীট বিতদতিক প্রিাতহর
ঋণ োড়
ঋণ পতরতিাধ
ৈীট প্রিাহ
তথ্য ধ্যদখাতৈা হতিা ।
FY cwi‡kva (Debt Servicing): A_©‰bwZK m¤cK© wefvM miKvi KZ©…K M„nxZ ˆe‡`wkK F‡Yi cwi‡kva Kvh©µg
cwiPvjbv K‡i| ২০১৫-১৬ A_© eQ‡i BAviwW ˆe‡`wkK F‡Yi wecix‡Z me©‡gvU ১,০৫০.৫৬ wgwjqb gvwK©b Wjv‡ii mgZzj¨
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৮,২২৪.৮৩ †KvwU UvKv wewfbœ Dbœqb mn‡hvMx‡`i cwi‡kva K‡i‡Q| hvi g‡a¨ Avmj 84৮.৪৬ wgwjqb gvwK©b Wjv‡ii
mgZzj¨ ৬,৬৪৩.১৪ †KvwU UvKv Ges my` 202.১০ wgwjqb gvwK©b Wjv‡ii mgZzj¨ ১,৫৮১.৬৯ †KvwU UvKv | G A_© eQ‡i
ˆe‡`wkK FY cwi‡kv‡ai ev‡RU eivÏ wQj 1,075 wgwjqb gvwK©b Wjv‡ii mgZzj¨ 8,600 †KvwU UvKv| A_©vr G A_© eQ‡i
ˆe‡`wkK FY cwi‡kva Kvh©µ‡g ev‡RU eivÏ n‡Z ৩৭৫.১৭ †KvwU UvKv Kg e¨q n‡q‡Q| উতেখ্য, ¯^vaxbZvi ci †_‡K G hver
evsjv‡`k h_vmg‡q FY cwi‡kva Ki‡Z m¶g n‡q‡Q| GgbwK FY cwi‡kv‡ai †¶‡Î wKw¯Zi cybtZdwmjKi‡Yi Rb¨
evsjv‡`‡ki KL‡bv Av‡e`b KiviI cÖ‡qvRb nqwb|
FY aviY¶gZv (Debt Sustainability): ˆe‡`wkK F‡Yi aviY¶gZv wbY©‡qi †¶‡Î KwZcq m~uPK (indicator)
আন্তিযাততকভ্াতি ব্যিহৃত হয়। Gi g‡a¨ Ab¨Zg I AwaK cÖPwjZ m~PKmg~n n‡”Q ˆe‡`wkK F‡Yi w¯’wZ Ges ˆe‡`wkK F‡Yi
my` I Avmj cwi‡kv‡ai m‡½ †`‡ki wRwWwc, ißvbx Avq, ivR¯^ Av‡qi Zzjbvg~jK তিতেষণ| G‡¶‡Î wek¦ e¨vsK I
AvBGgGd Dbœqbkxj †`kmg~‡ni Rb¨ F‡Yi aviY¶gZvi m~P‡Ki SzuwK mxgv wba©viY K‡i‡Q| ২০১৪-১৫ I 2015-16 A_©
eQ‡i evsjv‡`‡ki ˆe‡`wkK F‡Yi aviY¶gZvi m~P‡Ki Zzjbvg~jK wPÎ wb¤œiƒc:
m~PK
A_© eQi
২০১৪-১৫
2015-16
আন্তিযাততকভ্াতি wba©vwiZ F‡Yi aviY¶gZvi SzuwK mxgv

ˆe‡`wkK F‡Yi w¯’wZ
wRwWwc’র রপ্তাৈী+ধ্যরতমতটন্স
এর Zzjbvq
Zzjbvq
১২.২৫%
৪৮.৬৮%
১১.৭৭%
৫৩.৪৯%
৪০%
১৫০%

বিতদতিক ঋণ পতরতিাধ
রপ্তাৈী+ধ্যরতমতটন্স
ivR‡¯^i
এর তুিৈায়
তুিৈায়
৫.৮৫%
২.২৩%
৪.৬২%
২.১৫%
৩০%
২০%

Dc‡ii m~PK তিতেষতণ †`Lv hvq †h, evsjv‡`‡ki ˆe‡`wkK F‡Yi aviY¶gZv m‡e©v”P SzuwK mxgvi A‡bK wb‡P| অর্ যাৎ এটি
¯có †h, evsjv‡`‡ki ˆe‡`wkK F‡Yi avib ¶gZv m‡šZvlRbK ch©v‡q Av‡Q| FYgvb wbY©qKvix (credit rating) cÖwZôvb
h_vt Moody’s Investors Service (Moody’s), Standard and Poor’s (S&P), Ges Fitch Ratings-Gi
cÖKvwkZ ch©‡e¶‡YI Zv cÖwZdwjZ n‡q‡Q| ewY©Z cÖwZôvbmg~n Zv‡`i wi‡cv‡U© evsjv‡`k‡K ci ci wZb eQi GKB
me©‡fŠg FYgvb ZvwjKvq †i‡L‡Q| G †iwUs ZvwjKvq Moody’s, S&P I Fitch evsjv‡`k‡K h_vµ‡g Ba3, BB- I I
BB gvb cÖ`vb K‡i evsjv‡`‡ki FYgvb cwiw¯’wZ‡K w¯’wZkxj (stable) wnmv‡e AvL¨vwqZ K‡i‡Q|
Abgbxq F‡Yi SzuwK nªv‡m M„nxZ D‡`¨vM: 2021 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`k‡K GKwU ga¨ Av‡qi †`k wnmv‡e cÖwZôvi j¶¨ gvÎv
AR©‡b AwZwi³ wewb‡qvM Pvwn`v m„wó n‡q‡Q| Aciw`‡K wek¦ A_©bxwZi g›`v, BD‡ivc †Kw›`ªK FY RwUjZv I cwieZ©bkxj
f‚-ivR‰bwZK †cÖ¶vc‡U bgbxq F‡Yi Drm msKzwPZ n‡q c‡o‡Q| Avevi ivóªvqZ¡ cÖwZôvb, ¯^vqZ¡-kvwmZ cÖwZôvb miKv‡ii
M¨vivw›Ui wecix‡Z Abgbxq FY MÖnY Ki‡Q weavq ˆe‡`wkK F‡Yi SzuwK µgvš^‡q e„w× cv‡”Q| KwVb k‡Z©i F‡Yi SzuwK
cÖkg‡bi Rb¨ international best practice-Gi m‡½ mvgÄm¨c~ণ য প্রতক্রয়ায় ঋতণর ৈমৈীয়তা পরীক্ষা ও অনুতমাদতৈর িন্য
31 †g, 1980 Zvwi‡L গঠিত nvW© Uvg© †jvb KwgwU evwZjc~e©K মাৈৈীয় অর্ যমন্ত্রীর সভ্াপতততে ÕAbgbxq FY welqK ¯’vqx
KwgwU (Standing Committee on Non-Concessional Loan)’ MVb Kiv nq| †h mKj ˆe‡`wkK F‡Yi grant
element 35% Gi Kg, †m mKj ˆe‡`wkK FY এ KwgwU‡Z cix¶v I Aby‡gv`‡bi Rb¨ Dc¯’vcb Ki‡Z nq| Abgbxq FY
welqK ¯’vqx KwgwU 2015-16 A_© eQi ch©šZ †gvU ৩০ টি অৈমৈীয় ঋণ গ্রহতণর প্রস্তাি অনুতমাদৈ কতরতে।
ভ্তিষ্যৎ পতরকল্পৈা
২০১৬-১৭ অর্ য িেতরর বিতদতিক সহায়তা সংগ্রহ ও ব্যিহার এিং ঋণ পতরতিাধ সংক্রান্ত িক্ষযমাৈাসমূহ
 ˆe‡`wkK mvnv‡h¨i KwgU‡g›U-Gi j¶¨gvÎv 6,000 wgwjqb gvwK©b Wjvi cÖv°jb Kiv n‡q‡Q;
 ˆe‡`wkK mvnv‡h¨i wWmevm©‡g›U-Gi j¶¨gvÎv ৫,০৫০ wgwjqb gvwK©b Wjvi cÖv°jb Kiv n‡q‡Q;
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িাতষ যক উন্নয়ৈ কমযসূতচ(এতডতপ)-ধ্যত ধ্যমাট ৩১৯টি ( কাতরগতর-১২৬টি + তিতৈতয়াগ-১৯৩টি) বিতদতিক সাহায্যপুষ্ট প্রকতল্পর
অনুকূতি প্রকল্প সাহায্য িািদ ধ্যমাট ৪০,০০০ ধ্যকাটি টাকা িরাে করা হতয়তে;
ˆe‡`wkK FY I F‡Yi my` cwi‡kv‡ai িন্য ৯,৮৬৯ †KvwU UvKv ev‡RU eivÏ Kiv হতয়তে।

ৈীতত ও পদ্ধততগত সংস্কারমূিক কার্ যক্রম
d‡ib GBW g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g (FAMS)
বিতদতিক সহায়তাপুষ্ট পাইপিাইৈ ও চিমাৈ প্রকল্পসমুহ তৈতিড় পতরিীক্ষণ এিং বিতদতিক সহায়তার ব্যিস্থ্াপৈা গততিীি করার িন্য d‡ib
GBW g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g ev FAMS ৈামক GKwU I‡qe-‡eBRW এতিতকিৈ mdUIq¨vi বততর করা হতে| সফটওয়ারটির ট্র্যায়াি ভ্াস যৈ
সম্পন্ন হতয়তে এিং ডাটা এতির চিতে। তডতসম্বর ২০১৬ এর মতে এর পরীক্ষামূিক কার্ যক্রম শুরু করা র্াতি এিং জুৈ ২০১৭ এর মতে তসতেমটি
চালু করা র্াতি মধ্যম য আশা েরা হধ্যে| এ তসতেতম cÖKímn Ab¨vb¨ cÖKí ev¯ÍevqbKvix gš¿Yvjq/wefvM/G‡RwÝ AbjvBধ্যৈ সংযুি হতি।
ˆe‡`wkK mnvqZvর আহরৈ োড় ও ব্যিহার পর্ যতিক্ষৈ এিং evwl©K Dbœqb Kg©m~wP প্রণয়ৈসহ বিতদতিক সহায়তার সাতি যক ব্যিস্থ্াপৈা এ
md&UIq¨‡ii gva¨‡g Kiv m¤¢e n‡e|
cÖKí ev¯Íevq‡b গততিীিতা আৈয়তণর িতক্ষয প্রকল্প প্রণয়ৈ ও িাস্তিায়ৈ পর্ যাতয় কাঠাতমা ও পদ্ধততগত পতরিতযৈ করার িন্য অর্ যনৈততক সম্পকয
তিভ্াগ কততপয় প্রস্তাি প্রণয়ৈ কতরতে। প্রকতল্পর তডতপতপ/টিতপতপ অনুতমাদতৈর পূতি য ভূতম অতধগ্রহণ, প্রকতল্পর তিতভ্ন্নরূপ সমীক্ষা ও োতডসহ
প্রস্তুততমূিক সকি কাি সম্পাদতৈর িন্য ‘প্রকতল্পর প্রস্তুততমূিক কাতির ধ্যচকতিে’ এিং ‘প্রকল্প প্রণয়ৈ ও প্রস্তুততমূিক কাি সম্পাদতৈর িন্য অর্ য
িরাতের ৈীতত ও পদ্ধতত’ বততরর প্রস্তাি উদ্ধযতৈ কর্তযপতক্ষর তিতিচৈাধীৈ রতয়তে।
Aid Information Management System (AIMS)
এটি একটি ওতয়িতভ্ততক বিতদতিক সহায়তা ততথ্যর ব্যিস্থ্াপৈা পদ্ধতত। িাংিাতদতি আসা বিতদতিক সহায়তার পতরমাণ ও ব্যিহার সংক্রান্ত তথ্য
ও উপাতসমূহ AIMS ওতয়িসাইট ধ্যর্তক সংগ্রহ করা র্ায়। তিতভ্ন্ন উন্নয়ৈ সহতর্াগী, িাস্তিায়ৈকারী সংস্থ্া, খাত িা অঞ্চি অনুর্ায়ী বিতদতিক
সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূতহর প্রততশ্রুত ও োড়কৃত অতর্ যর পতরমাণ AIMS এর মােতম িাৈা র্ায়। তসতেমটি ওতয়িতভ্ততক হওয়ায় তিতের ধ্যর্ ধ্যকাৈ
প্রান্ত ধ্যর্তক এই তসতেতম প্রতিি করা র্ায়। AIMS এর সকি তথ্য সিার িন্য উন্মুি। ধ্যর্তকউ www.aims.erd.gov.bd ওতয়ি ধ্যপাট যাি
ব্যিহার কতর তিতের ধ্যর্তকাৈ িায়গা ধ্যর্তক “পািতিক ইউিার” তহতসতি তসতেতম প্রতিি কতর AIMS এ প্রদত সকি তথ্য ধ্যদখতত পাতর এিং
তার প্রতয়ািৈ অনুর্ায়ী ধ্যর্ ধ্যকাৈ ধরতৈর প্রতততিদৈ বততর করতত পাতর। “Strengthening Capacity for Aid Effectiveness in
Bangladesh” প্রকতল্পর আওতায় “Aid Information Management System (AIMS)” সফটওয়ারটি বততর করা হয়।

অন্যান্য গুরুেপূণ য কার্ যািিী
িাংিাতদি উন্নয়ৈ ধ্যফারাম(তিতডএফ) ২০১৫ আতয়ািৈঃ গত ১৫-১৬ ৈতভ্ম্বর, ২০১৫ তাতরতখ মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী কর্তযক উতিাধতৈর মে তদতয় উচ্চ
পর্ যাতয়র এই ধ্যফারাম সফিতার সাতর্ অনুতিত হয়। ধ্যফারাতম সরকাতরর প্রতততৈতধ, উন্নয়ৈ সহতর্াগী ধ্যদি ও প্রততিাৈসমূতহর প্রতততৈতধ এিং
তসতভ্ি ধ্যসাসাইটির ধ্যৈর্তবৃন্দ অংিগ্রহণ কতর। এ ধ্যফারাম একটি উচ্চ পর্ যাতয়র িযাটফময ধ্যর্খাতৈ অংিীদাতরে বৃতদ্ধর মােতম তিতভ্ন্ন িাতীয় ও
আন্তিযাততক এতিন্ডাসমূহ িাস্তিায়তৈর ধ্যকৌিি তৈধ যারৈ করা হয়। ধ্যটকসই উন্নয়ৈ িক্ষযমাৈা ও সপ্তম পঞ্চিাতষ যক পতরকল্পৈা অনুতমাদতৈর পরপরই
এ ধ্যফারাম অনুতিত হওয়ায় এিাতরর ধ্যফারাম তিতিষ গুরুে িহৈ কতরতে। দ্যই তদতৈর এ ধ্যফারাতম অংিগ্রহণকারীগণ র্তর্াতচত কাি (decent
job) এিং অর্ যনৈততক প্রবৃতদ্ধ ও তিতৈতয়াতগর িাধা দূরীকরতণ আঞ্চতিক সংতর্াগ বৃতদ্ধ, দক্ষতা বৃতদ্ধ, ধ্যিসরকাতর খাততর িন্য পতরতিি বততর, উন্নত
অিকাঠাতমা তৈমযাণ, সামাতিক সুরক্ষা ধ্যিারদারকরৈ, উন্নত মাৈি সম্পদ গঠৈ, ৈারীর ক্ষমতায়ৈ প্রভৃতত তিষতয় গুরুোতরাপ কতরৈ।
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গত ১৫ ৈতভ্ম্বর, ২০১৫ তাতরতখ মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী িাংিাতদি উন্নয়ৈ ধ্যফারাম ২০১৫ উতিাধৈ কতরৈ।

অর্ যনৈততক সম্পকয তিভ্াগ বিতদতিক সম্পদ সংগ্রতহর পািাপাতি তিতভ্ন্ন আন্তিযাততক সতেিৈ আতয়ািৈ কতর র্াতক। বিতদতিক সাহাতয্যর
কার্ যকাতরতা বৃতদ্ধর িন্য কাি করতে এ ধরতণর তিতভ্ন্ন আন্তিযাততক ধ্যফারাম এিং আন্তিযাততক উন্নয়ৈ আতিাচৈাততও এ তিভ্াগ প্রতযক্ষভ্াতি
অংিগ্রহণ কতর র্াতক। এ তিভ্াগ কর্তযক আতয়াতিত তিতভ্ন্ন আন্তিযাততক সভ্ার মােতম িাংিাতদতির িন্য প্রতয়ািতৈর তৈতরতখ বিতদতিক সহায়তা
প্রাতপ্তর ধ্যক্ষৈ আতরা প্রসাতরত হওয়ার পািাপাতি আন্তিযাততক অঙ্গতৈ িাংিাতদতির ভ্ািমূততযও উজ্জ্বি হতয়তে।
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