১.4

বৈদেশিক সাহায্য e¨¯’vcbvi সামশিক শিত্র

ৈর্তমান সরকাদরর েীর্ ত মময়ােী উন্নয়ন পশরকল্পনার অন্যর্ম প্রধান লক্ষ্য হদে ২০২১ সাদলর মদে ৈাাংলাদেিদক মেম
আদয়র মেি শহসাদৈ প্রশর্শির্ করা। অভ্যন্তরীণ উৎস হদর্ সম্পে সরৈরাদহর সীমাৈদ্ধর্া শৈদৈিনায় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
অনুযায়ী শৈশনদয়াগ িাশহো পূরদণর মক্ষ্দত্র ৈর্তমান আশথ তক ব্যৈস্থাপনায় বৈদেশিক সাহায্য অপশরহায ত। ২০১৬-১৭ অথ তত করা হদয়শছল। শেশিশপ’র ১.৯% নীে
ৈছদরর ৈাদেদে মমাে সরকাশর শৈশনদয়াগ লক্ষ্যমাত্রা শেশিশপ’র ৭.২% শনধারণ
ত
বৈদেশিক সাহায্য হদর্ সরকাদরর ৈাদেে র্ােশর্ অথ তায়দনর লক্ষ্যমাত্রা শনধাশরর্
শছল।
সপ্তম পঞ্চ-ৈাশষ তক পশরকল্পনা অনুযায়ী শেশিশপ হার ৬.৫% হদর্ বৃশদ্ধ কদর ক্রমান্বদয় ২০২০ অথ ত-ৈছদর ৮% এ
মপ ৌঁছাদর্ হদৈ (২০১৬ মথদক ২০২০ পয তন্ত প্রশর্ অথ ত-ৈছদর গদে ৭.৪%)। মসেন্য শৈশনদয়াগও ক্রমান্বদয় বৃশদ্ধ কদর
২০২০ অথ ত-ৈছদর শেশিশপ’র ৩৪.৪% হওয়া আৈশ্যক, যা ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর শছল ৩০.৩%। অথ তননশর্ক সম্পকত
শৈভ্াগ শৈদ্যযৎ, পশরৈহন, মভ্ র্ অৈকাঠাদমা, শিক্ষ্া-স্বাস্থয সহ সামাশের্ খাদর্ শৈশনদয়াগ িাশহো পুরদণর েন্য
উদেখদযাগ্য পশরমাণ বৈদেশিক সহায়র্া সাংিহ করদর্ সক্ষ্ম হদয়দছ। ২০১২-১৩ হদর্ ২০১৬-১৭ পয তন্ত পাৌঁি অথ তৈছদর অশেতর্ বৈদেশিক সহায়র্ার প্রশর্শ্রুশর্ (Commitment)-এর পশরমাণ ৪১.৯৬৫ শৈশলয়ন মাশকতন িলার (যা
গদে প্রশর্ অথ ত-ৈছদর ৮.৩৯ শৈশলয়ন মাশকতন িলার)। একই সমদয় বৈদেশিক সহায়র্ার ছােকরদণর
(Disbursement) পশরমান ১৬.০৯ শৈশলয়ন মাশকতন িলার (যা গদে প্রশর্ অথ ত-ৈছদর ৩.২২ শৈশলয়ন মাশকতন িলার।
২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর বৈদেশিক সহায়র্ার প্রশর্শ্রুশর্ (Commitment) -এর পশরমাণ ১৭.৯৬ শৈশলয়ন এৈাং বৈদেশিক
সহায়র্ার ছােকরদণর (Disbursement) পশরমাণ ৩.৫৯ শৈশলয়ন যা স্বাধীনর্া পরৈর্ীকাদলর মদে সদৈ তাচ্চ।
২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদরর অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াদগর সাশৈ তক কম তকাদের অেতনসমূহ শনম্নরুপঃ
বৈদেশিক সাহায্য সাংিহ (Foreign aid Mobilization): বৈদেশিক সাহায্য সাংিহ কায তক্রদমর আওর্ায় ২০১৬-১৭
অথ ত-ৈছদর মমাে ১৭৯৬০.০১ শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর চুশি (commitment) স্বাক্ষ্র করা হদয়দছ। এর মদে
অনুোন (grant) ও ঋY (loan) এর পশরমাণ যথাক্রদম ৪০৪.৫৩ ও ১৭৫৫৫.৮৪ শমশলয়ন মাশকতন িলার। ২০১৬-১৭
ত
অথ ত-ৈছদর বৈদেশিক সহায়র্ার (কশমেদমদে) লক্ষ্যমাত্রা শনধাশরর্
শছল ৬,০০০.০০ শমশলয়ন মাশকতন িলার, যার
শৈপরীদর্ কশমেদমে অশেতর্ হদয়দছ ২৯৯%। আদলািয
২০১৬-১৭ অর্ থ বছরে উৎস অনুযায়ী
অথ ত-ৈছদর ৈহুপাশক্ষ্ক (Multilateral) উন্নয়ন
কমিটরিরেে হাে
সহদযাগীদের মদে এশিশৈ হদর্ সদৈ তাচ্চ বৈদেশিক
‡jLwPÎ-1
সহায়র্া (কশমেদমে) পাওয়া মগদছ যার পশরমাণ
১৮৮৯.৮৩৪ শমশলয়ন মাশকতন িলার। শিপাশক্ষ্ক উন্নয়ন
১৯%
সহদযাগীদের মদে রাশিয়ান মেিাদরিন হদর্ সদৈ তাচ্চ
কশমেদমে পাওয়া মগদছ যার পশরমাণ ১১,৩৮০.০০
শমশলয়ন মাশকতন িলার। বৈদেশিক সহায়র্ার মমাে
প্রশর্শ্রুশর্র শসাংহভ্াগই শিপাশক্ষ্ক সাংস্থা হদর্ পাওয়া
৮১%
বহুপামিক
মগদছ। ৈহুপাশক্ষ্ক ও শিপাশক্ষ্ক উৎস হদর্
কশমেদমদের হার মলখশিত্র-১ মেখা মযদর্ পাদর।
মিপামিক
২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর বৈদেশিক সহায়র্ার েন্য ২৭ টি
উন্নয়ন সহদযাগীর সাদথ মমাে ১১২ টি চুশি স্বাক্ষ্শরর্ হদয়দছ যার মদে অনুোন চুশি ৭০ টি এৈাং ঋণ চুশি ৪২ টি।
চুশিসমূদহর সাংশক্ষ্প্ত শৈৈরণ পশরশিষ্ট-১ এ মেখা মযদর্ পাদর।

বৈদেশিক
সাহায্য
ছােকরণ
(Disbursement of Foreign
Aid): ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর মমাে
‡jLwPÎ-2
সাহায্য ছাদের পশরমাণ ৩৫৯১.৯৩ শমশলয়ন
মাশকতন িলার। মমাে ছােকৃর্ বৈদেশিক
সহায়র্ার মদে অনুোন ৩৭৬.৮৬ শমশলয়ন
অনুদান
মাশকতন িলার এৈাং ঋণ ৩২১৫.০৭ শমশলয়ন
১০.১৩%
মাশকতন িলার। মমাে শিসৈাস তদমদের মদে
ঋণ ও অনুোদনর হার মলখশিত্র-২ এ মেখা
ঋণ
8৯.৮7%
মযদর্ পাদর। আদলািয অথ ত-ৈছদর বৈদেশিক
সহায়র্ার ছােকরদণর (শিসৈাস তদমে)
সাংদিাশধর্ লক্ষ্যমাত্রা
শছল ৪১৬৫.০০
শমশলয়ন মাশকতন িলার, যার শৈপরীদর্
৮৬% ছাে হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর
ছােকৃর্ বৈদেশিক সহায়র্ার মদে ২৪৮১.৮৬ শমশলয়ন মাশকতন িলার ৈহুপাশক্ষ্ক এৈাং ১১১০.০৭ শমশলয়ন মাশকতন িলার
শিপাশক্ষ্ক উৎস হদর্ পাওয়া মগদছ। এ অথ ত-ৈছদর ৈহুপাশক্ষ্ক উৎদসর মদে শৈশ্ব ব্যাাংক সৈদিদয় মৈশি বৈদেশিক
ত
সহায়র্া ছাে কদরদছ যার পশরমাণ ১৩৯৯.৭৮ শমশলয়ন মাশকতন িলার। শিপাশক্ষ্ক উৎদসর মে হদর্ োপান সদৈাচ্চ
৬৪৫.৭১ শমশলয়ন মাশকতন িলার বৈদেশিক সহায়র্া ছাে কদরদছ। উন্নয়ন সহদযাগী অনুযায়ী শিসৈাসদত মদের শৈস্তাশরর্
শৈৈরণ পশরশিষ্ট-২ এ মেখাদনা হদয়দছ।
QvoK…Z ˆe‡`wkK mvnvয্যেi gয্যে Aby`vb I FY-Gi nvi

মিমিয়ন িামকথন ডিাে

২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদরর ছােকৃর্ বৈদেশিক সহায়র্ার মদে
‡jLwPÎ-3
উরেশ্য অনুযায়ী ববরদমিক সাহারেে মডসবাস থরিে
খাদ্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য এর পশরমাণ যথাক্রদম
৪০০০
২৮.৮২ ও ৩৫৬৩.১১ শমশলয়ন মাশকতন িলার। ২০১৬-১৭
৩৫০০
অথ ত-ৈছদর মকান ৈাদেে সাদপাে ত পাওয়া যায়শন এৈাং শৈগর্
৩০০০
কদয়ক ৈছদরর ন্যায় এ ৈছদরও মকান পন্য সাহায্য ছাে
২৫০০
হয়শন। ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছরসহ শৈগর্ কদয়কটি অথ ত২০০০
ৈছদরর উদেশ্য অনুযায়ী শিসৈাসদত মে সম্পশকতর্ র্থ্য
মলখশিত্র-৩ এ উপস্থাপন করা হদলা।
১৫০০
প্রাথশমক শহসাদৈ ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদরর মিদষ ছােদযাগ্য
১০০০
বৈদেশিক সাহায্য (foreign aid in the pipe line)৫০০
এর পশরমান োশেদয়দছ প্রায় ৩৬.৪৪ শৈশলয়ন মাশকতন
০
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭
িলার। এর মদে ২০১৪-১৫ হদর্ ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর
অথ তাৎ শৈগর্ শর্ন অথ ত-ৈছদরই ৩০,২৬৬ শমশলয়ন মাশকতন
িলার বৈদেশিক সাহাদয্যর কশমেদমে পাইপ লাইদন যুি
বারেট সারপাট থ
প্রকল্প সাহাে
পন্য সাহাে
খাদ্য সাহাে
হদয়দছ যা আগামী ৫/৬ ৈছদরর মদে ছাে হওয়ার সম্ভাৈনা
আদছ। র্দৈ বৈদেশিক সাহাদয্যর শিসৈাস তদমে সরাসশর প্রকল্প ৈাস্তৈায়দনর সদে সম্পশকতর্ শৈধায় প্রকল্প ৈাস্তৈায়নকারী
মন্ত্রণালয়/শৈভ্াদগর কম তেক্ষ্র্ার উপর শিসৈাস তদমে ৈহুলাাংদি শনভ্রত িীল।
ৈাশষকত উন্নয়ন কম তসূশি (Annual Development Programme):
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সাংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ শেওশৈ ও প্রকল্প
সাহায্য হদর্ অথ তায়দনর হার ‡jLwPÎ-4
৮০%
৭০%
৬০%
৫০%
৪০%
৩০%
২০%
১০%
০%
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭

ববরদমিক সাহাে

মেওমব

ৈাশষ তক উন্নয়ন কম তসূশি (এশিশপ) অথ তায়দন বৈদেশিক
সাহাদয্যর উপর শনভ্রত িীলর্া ক্রমহ্রাসমান হদলও এখদনা
উদেখদযাগ্য অাংি বৈদেশিক সাহায্য হদর্ শনৈাহত করা হদয়
থাদক। ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদরর সাংদিাশধর্ এশিশপদর্
প্রকল্প সহায়র্া ৈাৈে বৈদেশিক সহায়র্ার পশরমাণ শছল
মমাে এশিশপ আকাদরর ২৯.৮%। শৈগর্ ৫ অথ ত-ৈছদরর
সাংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ শেওশৈ ও বৈদেশিক সাহায্য হদর্

অথ তায়দনর হাদরর তুলনামূলক শিত্র মলখশিত্র-৪ এ মেখাদনা হদয়দছ।
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মবমনরয়াগ প্রকল্প

কামেগমে সহায়তা প্রকল্প

‡jLwPÎ
-6

†KvwU UvKv

২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর ৈাশষ তক উন্নয়ন
এমডমপ ও আেএমডমপ : প্রকল্প সহায়তাে বোে
কম তসূশি (এশিশপ)-মর্ প্রকল্প সাহাদয্যর
৪০০০০
ৈরাে শছল ৪০০০০.০০ মকাটি োকা
৩৫০০০
(৫০০০.০০ শমশলয়ন মাশকতন িলার) যার
৩০০০০
২৫০০০
সাংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ ৩৩,০০০.০০ মকাটি
২০০০০
োকা (৪১২৫.০০ শমশলয়ন মাশকতন িলার)
১৫০০০
ত
শনধাশরর্
হয়। ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর
১০০০০
সাংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ প্রকল্প সাহাদয্যর
৫০০০
ৈরাে ২০১৫-১৬ অথ ত-ৈছদরর
ৈরাে
০
২০০৮-০৯ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭
২৯১৬০ মকাটি োকা ১৩.১৭% মৈিী।
উদেখ্য ময, স্বাধীনর্ার পর মথদক এ যাৈৎ
এমডমপ
আেএমডমপ
‡jLwPÎ-5
সকল অথ ত-ৈছদর সাংদিাশধর্ এশিশপ-মর্
প্রকল্প সাহাদয্যর ৈরাে এশিশপ’র তুলনায় হ্রাস মপদয়দছ। শৈগর্ ৫ অথ ত-ৈছদরর এশিশপ ও আরএশিশপ-মর্ প্রকল্প
সাহাদয্যর ৈরাে মলখশিত্র-৫ এ প্রেশির্ত হদয়দছ।

য্যর্াক বোে

২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদরর বৈদেশিক সহায়র্াপুষ্ট
প্রকদল্পর মমাে সাংখ্যা ৩৫৫ টি। যার মদে কাশরগশর
সহায়র্া (Technical Assistance) প্রকল্প
১৫৪ টি এৈাং শৈশনদয়াগ (Investment) প্রকল্প
২০১ টি। এ অথ ত-ৈছদর শৈশনদয়াগ প্রকদল্প
২৬,৫১৬.৫৫ মকাটি োকা এৈাং কাশরগশর সহায়র্া
প্রকল্প ৫,১৫৫.৯৬ মকাটি োকা ৈরাে প্রোন করা
হদয়দছ। ১,৩২৭.৪৯ মকাটি োকা শৈদিষ প্রদয়ােদন
ৈরাদের েন্য মথাক শহসাদৈ রাখা হদয়দছ।
মলখশিত্র-৬ এ প্রকল্প সাহাদয্যর মেশনশভ্শিক
ৈরাদের তুলনামূলক হার মেখা মযদর্ পাদর।

মকাটি োকা

শৈগর্ অথ ত-ৈছরসমূদহর ন্যায়
২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদরর সাংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ সৈ তাশধক ৈরাে প্রাপ্ত
২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদরও ১৭ টি
পাৌঁিটি মসক্টর
খাদর্ প্রকল্প সাহায্য ৈরাে মেয়া
হয়। এ অথ ত-ৈছদর ববরদমিক
১০০০০
সহায়তাে মসংহভাগই পমেবহন ও
৮০০০
য্যভৌত অবকাঠারিা য্যসক্টরেে েন্য
৬০০০
বোে য্যদওয়া হরয়রছ। মলখশিত্র-৭
৪০০০
এ ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদরর
২০০০
সাংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ সৈ তাশধক
ৈরােপ্রাপ্ত ৫ টি মসক্টদরর র্থ্য
০
মেখা মযদর্ পাদর। ২০১৬-১৭
পশরৈহন
মভ্ র্
শৈদ্যযৎ
আইশসটি
পেী উন্নয়ন
অৈকাঠাদমা
অথ ত-ৈছদরর সাংদিাশধর্ ৈাশষ তক
উন্নয়ন কম তসূশিদর্ মসক্টরশভ্শিক
প্রকল্প সাহাদয্যর ৈরাে পশরশিষ্ট-৩ এ মেখাদনা হদলা। অন্যশেদক মন্ত্রণালয়/শৈভ্াগ শভ্শিক ৈরাে শৈদৈিনায় স্থানীয়
ত
সরকার শৈভ্াগ সৈাশধক
ৈরাে প্রাপ্ত। পশরশিষ্ট-৪ এ মন্ত্রণালয়/শৈভ্াগ শভ্শিক ৈরাদের র্থ্য সাংযুি আদছ।

প্রকল্প সহায়র্ার ব্যৈহার বৃশদ্ধদর্ গৃহীর্ উদদ্যাগ: এশিশপ-ভুি প্রকল্পসমূদহর অনুকূদল ৈরােকৃর্ প্রকল্প সাহাদয্যর
সদৈ তাচ্চ ব্যৈহার শনশির্ করার লদক্ষ্য অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াগ ধারাৈাশহকভ্াদৈ শৈশভ্ন্ন উদদ্যাগ িহণ কদর আসদছ।
ত ৈাস্তরায়নকারী মন্ত্রণালয়/শৈভ্াগ, উন্নয়ন
শৈগর্ কদয়ক ৈছর মথদক অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াদগর উইাং পযাদয়
সহদযাগীদের সদে বত্রমাশসক শত্রপক্ষ্ীয় মপাে তদোশলও সভ্া করা হদে। অথ তায়ন চুশি স্বাক্ষ্র পরৈর্ী অশর্ৈাশহর্
সময়কাদল বৈদেশিক সহায়র্া ছাদের গশর্ শৈদৈিনায় Slow moving প্রকল্প শিশির্ করা হয় এৈাং বত্রমাশসক
শত্রপক্ষ্ীয় মপাে তদোশলও সভ্ায় এ সকল প্রকল্প পয তাদলািনা করা হয়। র্াছাো সৈ তাশধক ৈরাে প্রাপ্ত প্রকদল্পর অিগশর্
ত
ত শিৈাশষ তক এৈাং মাননীয় অথ তমন্ত্রী পযাদয়
ত ৈাশষ তক সভ্া করা হদয় থাদক। এ সকল
পযাদলািনার
েন্য সশিৈ পযাদয়
উদদ্যাদগর পািাপাশি ৈাস্তৈায়নকারী প্রকদল্পর অিগশর্ সদরেশমন পশরেি দত নর মােদম প্রকল্প ৈাস্তৈায়দনর মক্ষ্দত্র উদ্ভু র্
সমস্যা শিশির্ ও র্া দূরীকরদণ এ শৈভ্াগ হদর্ প্রদয়ােনীয় ব্যৈস্থা িহণ করা হদয় থাদক। এর্দসদেও, প্রকল্প
ৈাস্তৈায়দন কাাংশখর্ সােল্য অেতন করা সম্ভৈ হয়শন।
প্রকল্প সাহাে বোরেে তুিনায় ব্যবহারেে হাে
ৈাস্তৈায়ন, পশরৈীক্ষ্ণ ও মুল্যায়ন শৈভ্াগ (আইএমইশি) ১০০%
প্রকাশির্ শরদপাে ত অনুযায়ী মলখশিত্র-৮ এ প্রকল্প সাহায্য
৯০%
৮০%
ব্যৈহাদরর র্থ্য প্রেশি র্ত হদয়দছ। এ অথ ত-ৈছদর প্রকদল্পর
৭০%
ৈাস্তৈায়দন যথাযথ প্রস্তুশর্ শনশির্কদল্প অথ তননশর্ক সম্পকত
৬০%
শৈভ্াগ প্রকদল্পর প্রস্তুশর্ মূলক কাদের মিক-শলস্ট এৈাং
৫০%
৪০%
প্রস্তুশর্মূলক কাে সম্পােদন অথ ত ৈরাদের েন্য নীশর্মালা
৩০%
ত
প্রণয়ন কদরদছ যা অথ শৈষয়ক মশন্ত্রসভ্া কশমটি কর্ততক
২০%
অনুদমাশের্ হদয়দছ। এ উদদ্যাদগর মুল উদেশ্য প্রকল্প
১০%
০%
ত
ৈাস্তৈায়দনর েন্য প্রস্তুর্শমূলক কাে প্রকল্প প্রণযন পযাদয়
সম্পন্ন করা যাদর্ প্রকল্প অনুদমােদনর সাদথ সাদথ প্রকদল্পর ‡‡jLwPÎ-8 ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭
ত
শনধাশরর্
কাে ৈাস্তৈায়ন মুরু করা যায়।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র সভ্াপশর্দে গঠির্ োস্ট ট্র্যাক প্রদেক্ট মশনোশরাং কশমটি কর্ততক োর্ীয়ভ্াদৈ গুরুেপূণ ত ও ৈে
প্রকদল্পর ৈাস্তৈায়ন গশর্িীল করার লদক্ষ্য পদ্মা ৈহুমুখী মসতু প্রকল্প, ২X৬৬০ মমগাওয়াে বমত্রী সুপার থাম তাল পাওয়ার
(রামপাল) প্রকল্প, রুপপুর পারমানশৈক শৈদ্যযৎ মকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, ঢাকা মাস রযাপীি ট্র্ানশেে মিদভ্লপদমে
(দমদট্র্াদরল) প্রকল্প, এলএনশে মলাটিাং, মস্টাদরে এযাে শরগ্যাশসশেদকিন ইউশনে শনম তান প্রকল্প, পায়রা গভ্ীর সমুদ্র
ৈন্দর শনম তান প্রকল্প, মার্ারৈাশে ২X৬০০ মমগাওয়াে আল্ট্রা সুপার শক্রটিকাল মকাল্ড োয়াি ত পাওয়ার প্রকল্প, মসানাশেয়া
গভ্ীর সমুদ্র ৈন্দর শনম তান প্রকল্প, পদ্মা ৈহুমুখী মসতু মরল সাংদযাগ প্রকল্প ও মোহাোরী হদর্ রামু হদয় কক্সৈাোর এৈাং
রামু-মায়ানমাদরর শনকে ঘুমধুম পয তন্ত শসদেল লাইন ডুদয়লদগে ট্র্যাক শনম তান-এই ১০ টি প্রকল্পদক োে ত ট্র্যাক প্রকল্প
শহসাদৈ শিশির্ করা হদয়দছ। োস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূদহর ৈাস্তৈায়দন স্বের্া ৈোয় রাখা ও শনয়ম শৈদরাধী পেদক্ষ্প
পশরৈীক্ষ্দণর েন্য কম তপন্থা (modality) প্রণয়ন করা হদয়দছ এৈাং োস্ট ট্র্যাকভুি প্রকল্প গুদলার কায তক্রম শনশৈেভ্াদৈ
পশরৈীক্ষ্ণ করার েন্য োস্ট ট্র্যাক প্রদেক্ট মশনোশরাং োস্কদোস ত গঠন করা হদয়দছ।

মিমিয়ন িামকথন ডিার

বৈদেশিক ঋণ ব্যৈস্থাপনা (External Debt Management): অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াগ সরকার কর্ততক গৃহীর্
বৈদেশিক ঋদণর ব্যৈস্থাপনা কদর থাদক। ঋণ ব্যৈস্থাপনার এ কােটি সুিু ও সুিারুভ্াদৈ করার েন্য এ শৈভ্াদগ ১৯৯২
সাল হদর্ আন্তেতা শর্ক মান সম্পন্ন সফেওয়্যার ‘মিে ম্যাদনেদমে োইনানশসয়াল এনালাইশসস শসদস্টম’
(শিএমএেএএস) ব্যৈহার করা হদে।
েদল বৈদেশিক ঋণ ব্যৈস্থাপনায়
ববরদমিক ঋণ প্রবারহে গমতিাো
ৈাাংলাদেদির সক্ষ্মর্া শৈশ্বমাদন উন্নীর্
হদয়দছ। ৈর্তমাদন সরকার কর্ততক গৃহীর্
3000
বৈদেশিক ঋদণর শসাংহভ্াগই হদলা মে ও
2700
2400
েীর্ ত মময়ােী ঋণ। সাধারণর্ মে ও েীর্ ত
2100
1800
মময়ােী ঋণ (Medium and Long
ঋণ ছাড়
1500
Term
Debt)
নমনীয়
1200
ঋণ পমেরিাি
900
(concessional) প্রকৃশর্র হদয় থাদক।
600
নীট প্রবাহ
বৈদেশিক উৎস হদর্ সরকাদরর গৃহীর্
300
0
ঋণ পশরদিাদধর র্থ্য শৈদেষণ কদর মেখা
যায় গর্ অথ ত-ৈছদরর তুলনায় এই
য্যিখমিত্র-৯

অথ ত-ৈছদর বৈদেশিক ঋদণর নীে প্রৈাহ মৈদেদছ ৩.৩৬%। মলখশিত্র-৯ এ শৈগর্ কদয়ক ৈছদরর বৈদেশিক প্রৈাদহর
র্থ্য মেখাদনা হদলা।
ঋণ পশরদিাধ (Debt Servicing): অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াগ সরকার কর্ততক গৃহীর্ বৈদেশিক ঋদণর পশরদিাধ
কায তক্রম পশরিালনা কদর থাদক। ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর এ শৈভ্াগ বৈদেশিক ঋদণর শৈপরীদর্ সৈ তদমাে ১১৪৪.৩৫
শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর সমতুল্য ৯১৫৪.৮০ মকাটি োকা শৈশভ্ন্ন উন্নয়ন সহদযাগীদের পশরদিাধ কদরদছ। যার মদে
আসল ৯১৩.৩৩ শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর সমতুল্য ৭৩০৬.৬৪ মকাটি োকা এৈাং সুে ২৩১.০২ শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর
সমতুল্য ১৮৪৮.১৬ মকাটি োকা। এ অথ ত-ৈছদর বৈদেশিক ঋণ পশরদিাদধর ৈাদেে ৈরাে শছল ১১৬০.০০ শমশলয়ন
মাশকতন িলাদরর সমতুল্য ৯২৮০.০০ মকাটি োকা। অথ তাৎ এ অথ ত-ৈছদর বৈদেশিক ঋণ পশরদিাধ কায তক্রদম ৈাদেে ৈরাে
হদর্ ১২৫.১২ মকাটি োকা কম ব্যয় হদয়দছ। উদেখ্য ময, স্বাধীনর্ার পর মথদক এ যাৈৎ ৈাাংলাদেি যথাসমদয় ঋণ
পশরদিাধ করদর্ সক্ষ্ম হদয়দছ। এমনশক ঋণ পশরদিাদধর মক্ষ্দত্র শকশস্ত পুনঃর্েশসলকরদণর েন্য ৈাাংলাদেদির কখদনা
আদৈেন করারও প্রদয়ােন হয়শন।
ঋণ ধারণক্ষ্মর্া (Debt Sustainability): বৈদেশিক ঋদণর ধারণ ক্ষ্মর্া শনণ তদয়র মক্ষ্দত্র কশর্পয় সূিক
(Indicator) আন্তােতা শর্কভ্াদৈ ব্যৈহৃর্ হয়। এর মদে অন্যর্ম ও অশধক প্রিশলর্ সুিকসমূহ হদে বৈদেশিক ঋদণর
শস্থশর্ এৈাং বৈদেশিক ঋদণর সুে ও আসল পশরদিাদধর সদে মেদির শেশিশপ, রপ্তানী আয়, রােস্ব আদয়র তুলনামুলক
শৈদেষণ। এদক্ষ্দত্র শৈশ্ব ব্যাাংক ও আইএমএে উন্নয়িীল মেিসমূদহর েন্য ঋননর ধারনক্ষ্মর্ার সূিদকর ঝ ৌঁশক সীমা
ত কদরদছ। ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ ত-ৈছদর ৈাাংলাদেদির বৈদেশিক ঋদণর ধারনক্ষ্মর্ার সূিদকর
শনধারণ
তুলনামূলক শিত্র শনম্নরুপঃ
সূিক
অথ ত-ৈছর
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
ত ঋদণর ধারনক্ষ্মর্ার ঝ ৌঁশক সীমা
আন্তেতাশর্কভ্াদৈ শনধাশরর্

বৈশেশিক ঋদণর শস্থশর্
শেশিশপ’র
তুলনায়
১২.২৫%
১১.৭৭%
১১.৩৭%
৪০%

রপ্তানী+দরশমদেন্স
এে তুিনায়
৪৮.৬৮%
৫৩.৪৯%
৫১.৬১%
১৫০%

বৈদেশিক ঋণ পশরদিাধ
রােদস্বর
রপ্তানী+দরশমদেন্স
তুলনায়
এর তুলনায়
৫.৮৫%
২.২৩%
৪.৬২%
২.১৫%
৩.৬৪%
২.১০%
৩০%
২০%

উপদরর সূিক শৈদেষদণ মেখা যায় ময, ৈাাংলাদেদির বৈদেশিক ঋদণর ধারণক্ষ্মর্া সদৈ তাচ্চ ঝ ৌঁশক সীমার অদনক নীদি।
ত আদছ। ঋণমান শনণ তয়কারী
অথ তাৎ এটি স্পষ্ট ময, ৈাাংলাদেদির বৈদেশিক ঋদণর ধারণ ক্ষ্মর্া সদন্তাষেনক পযাদয়
(credit rating) প্রশর্িান যথাঃ Moody’s Investors Service (Moody’s), Standard and Poor’s
(S&P) এৈাং Ges Fitch Ratings এর প্রকাশির্ পয তদৈক্ষ্দণও র্া প্রশর্েশলর্ হদয়দছ। ৈশণ তর্ প্রশর্ষ্টানসমুহ
র্াদের শরদপাদে ত ৈাাংলাদেিদক একই সৈ তদভ্ ম ঋণমান র্াশরকায় মরদখদছ। এ মরটিাং র্াশলকায় Moody’s, S&P
এৈাং Fitch শৈগর্ কদয়ক ৈছদরর ন্যায় এ ৈছরও ৈাাংলাদেিদক যথাক্রদম Ba3, BB- ও BB- মান প্রোন কদর
ৈাাংলাদেদির ঋণমান পশরশস্থশর্দক শস্থশর্িীল (stable) শহসাদৈ আখ্যাশয়র্ কদরদছ।
অনমনীয় ঋদণর ঝ ৌঁশক হ্রাদস গৃহীর্ উদদ্যাগঃ ২০২১ সাদলর মদে ৈাাংলাদেিদক একটি মেম আদয়র মেি শহসাদৈ
প্রশর্িার লক্ষ্যমাত্রা অেতদন অশর্শরি শৈশনদয়াগ িাশহো সৃশষ্ট হদয়দছ। অপরশেদক শৈশ্ব অথ তনীশর্র মন্দা, ইউদরাপ মকশন্দ্রক
ঋণ েটিলর্া ও পশরৈর্তনিীল ভূ-রােননশর্ক মপ্রক্ষ্াপদে নমনীয় ঋদণর উৎস সাংকুশির্ হদয় পদেদছ। আৈার রাষ্ট্রায়ে
প্রশর্িান, স্বায়ে-িাশসর্ প্রশর্িান সরকাদরর গ্যারাশের শৈপরীদর্ অনমনীয় ঋণ িহণ করদছ শৈধায় বৈদেশিক ঋদণর
ঝ ৌঁশক ক্রমান্বদয় বৃশদ্ধ পাদে। কঠিন িদর্তর ঋদণর ঝ ৌঁশক প্রিমদনর েন্য International best practice এর সদে
সামঞ্জস্যপূণ ত প্রশক্রয়ায় ঋদণর নমনীয়র্া পরীক্ষ্া ও অনুদমােদনর েন্য ৩১/০৫/১৯৮০ র্াশরদখ গঠির্ হাি ত োম ত মলান
কশমটি ৈাশর্লপূৈ তক মাননীয় অথ তমন্ত্রীর সভ্াপশর্দে অনমনীয় ঋণ শৈষয়ক স্থায়ী কশমটি (Standing Committee
on Non-Concessional Loan) গঠন করা হয়। ময সকল বৈদেশিক ঋদণর grant element ৩৫% এর কম,
মস সকল বৈদেশিক ঋণ এ কশমটিদর্ পরীক্ষ্া ও অনুদমােদনর েন্য উপস্থাপন করদর্ হয়। এ কশমটি অনমনীয় ঋণ
িহদণর প্রস্তাৈসমূহ যািাই ৈাছাই কদর অনুদমােন শেদয় থাদক। অনমনীয় ঋণ শৈষয়ক এই কশমটি ২০১৬-১৭ অথ ত-

ৈছদর ০৮ টি অনমনীয় ঋণ িহদণর প্রস্তাৈ অনুদমােন কদরদছ। উদেখ্য এ ৩০ জুন ২০১৭ পয তন্ত মমাে ৩৭ টি অনমনীয়
ঋণ িহদণর প্রস্তাৈ অনুদমােন কদরদছ।

ত
1.5 নীশর্ ও পদ্ধশর্গর্ সাংস্কারমূলক কাযক্রমঃ
০১. েদরন এইি ম্যাদনেদমে শসদস্টম (Foreign Aid Management System) বৈদেশিক সহায়র্াপুষ্ট পাইপলাইন
ও িলমান প্রকল্পসমূহ শনশৈে পশরৈীক্ষ্ণ এৈাং বৈদেশিক সহায়র্ার ব্যৈস্থাপনা গশর্িীল করার েন্য েদরন এইি ম্যাদেনদমে
শসদস্টম (FAMS) নামক বর্শরকৃর্ ওদয়ৈ মৈইেি এশিদকিন সফেওয়্যারটি ইদর্ামদে উদিাধন করা হদয়দছ। আিা করা
হদে এ শসদস্টদমর মােদম প্রকল্প ৈাস্তৈায়নকারী মন্ত্রণালয়/শৈভ্াগ/এদেশন্সসমূহ অনলাইদন সাংযুি হদৈ এৈাং এর মােদম
বৈদেশিক সহায়র্ার আহরণ, ছাে ও ব্যৈহার পয তদৈক্ষ্ণ এৈাং ৈাশষকত উন্নয়ন কম তসূশি প্রণয়নসহ বৈদেশিক সহায়র্ার সাশৈ তক
ব্যৈস্থাপনা সহের্র হদৈ।
০২. প্রকল্প ৈাস্তৈায়ন দ্রুর্র্র করার লদক্ষ্য প্রকদল্পর যথাযথ প্রস্তুশর্ শনশির্করণ এৈাং শনধ তাশরর্ সমদয়র মদে প্রকদল্পর
প্রস্তুশর্মুলক কাে সম্পােদনর শনশমি ‘প্রকদল্পর প্রস্তুশর্মূলক কাদের অথ ত ৈরাে ও ব্যব্স্স্থাপনা নীশর্মালা এৈাং ‘প্রকদল্পর
প্রস্তুশর্মূলক কাদের মিকশলষ্ট’ প্রণয়ন করা হদয়দছ যা ইদর্ামদে মগদেে আকাদর প্রকাশির্ এৈাং সকল মন্ত্রণালয়/শৈভ্াদগ
মপ্ররণ করা হদয়দছ।
ভ্শৈষ্যৎ পশরকল্পনাঃ
২০১৭-১৮ অথ ত-ৈছদরর বৈদেশিক সহায়র্া সাংিহ ও ব্যৈহার এৈাং ঋণ পশরদিাধ সাংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ




বৈদেশিক সাহাদয্যর কশমেদমে-এর লক্ষ্যমাত্রা ৬,০০০ শমশলয়ন মাশকতন িলার প্রাক্কলন করা হদয়দছ।
বৈদেশিক সাহাদয্যর শিসৈাস তদমে-এর লক্ষ্যমাত্রা ৫৫৫৫ শমশলয়ন মাশকতন িলার প্রাক্কলন করা হদয়দছ।
ৈাশষ তক উন্নয়ন কম তসূশি (এশিশপ)-মর্ মমাে ২৯৯ টি (কাশরগশর ১১১+শৈশনদয়াগ ১৮৮) বৈদেশিক সহায়র্া
প্রকদল্পর অনুকুদল প্রকল্প সাহায্য ৈাৈে মমাে ৫৭,০০০ মকাটি োকা ৈরাে করা হদয়দছ।
বৈদেশিক ঋণ ও ঋদণর সুে পশরদিাদধর েন্য ১১,৬০০ মকাটি োকা ৈাদেদে ৈরাে করা হদয়দছ।

