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১.৬ বৈদেশিক সাহায্য ব্যৈস্থাপনার সামশিক শিত্র 
 

ৈর্তমান সরকাদরর েীর্ ত মময়ােী উন্নয়ন পশরকল্পনার অন্যর্ম প্রধান লক্ষ্য হদে ২০২১ সাদল মধ্য আদয়র মেি শহসাদৈ প্রশর্ষ্ঠা 

পাওয়া। এ লক্ষ্য অর্তদনর র্ন্য সরকার উন্নয়ন খাদর্ শৈশনদয়াগ বৃশিদর্ শৈদিষ গুরুত্বাদরাপ কদরদে।  অভ্যন্তরীণ উৎস হদর্ সম্পে 

সরৈরাদহর সীমাৈির্া শৈদৈিনায় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শৈশনদয়াগ িাশহো পূরদণর মক্ষ্দত্র ৈর্তমান আশথ তক ব্যৈস্থাপনায় 

বৈদেশিক সাহায্য অশপরহায ত।  ২০১৩-১৪  অথ ত-ৈেদর ৈাদর্দে মমাে সরকাশর শৈশনদয়াগ লক্ষ্যমাত্রা শর্শিশপ’র ৭.৩% শনধ তারণ 

করা হদয়শেল। শর্শিশপ’র ১.৬% নীে  বৈদেশিক সাহায্য হদর্ সরকাদরর ৈাদর্ে র্ােশর্ অথ তায়দনর লক্ষ্যমাত্রা শনধ তাশরর্ শেল। 

অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াগ সরকাদরর কায তপ্রণালী শৈশধর আওর্ায়  বৈদেশিক সাহায্য অনুসন্ধান ও সংিদহর ব্যৈস্থা িহণ কদর 

থাদক। 

১.৬.১ ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদর অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াদগর সাশৈ তক কম তকাদের অর্তনসমূহ শনম্নরুপঃ 

১.৬.১.১ বৈদেশিক সাহায্য সংিহ (Foreign Aid Mobilization): বৈদেশিক সাহায্য সংিহ কায ত্রমদমর আওর্ায়  

২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদর মমাে ৫,৮৪৪.২১৭ শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর চুশি স্বাক্ষ্র করা হদয়দে (কশমেদমন্ট)। এর মদধ্য অনুোন 

(grant) ও ঋণ (loan) এর পশরমাণ যথা্রমদম ৪৯৭.৮১৭ ও ৫৩৪৬.৪০০ শমশলয়ন মাশকতন িলার। ২০১৩-১৪ অথ ত ৈের বৈদেশিক 

সাহাদয্যর কশমেদমদন্টর লক্ষ্যমাত্রা শনধ তাশরর্ শেল 

৬,০০০.০০ শমশলয়ন মাশকতন িলার, যার শৈপরীদর্ 

কশমেদমন্ট অশর্তর্ হদয়দে ৯৭.৪০%। আদলািয অথ ত 

ৈেদর ময সৈ উন্নয়ন সহদযাগীদের শনকে হদর্ 

উদেখদযাগ্য বৈদেশিক সাহাদয্যর কশমেদমন্ট  পাওয়া 

মগদে র্ার র্থ্য অনুযায়ী ৈহুপাশক্ষ্ক উন্নয়ন সহদযাগী 

শৈশ্বব্যাংক  হদর্ সদৈ তাচ্চ বৈদেশিক সাহাদয্যর কশমেদমন্ট 

পাওয়া মগদে যার পশরমাণ ২৭৪৩.৪০ শমশলয়ন মাশকতন 

িলার। শিপাশক্ষ্ক উন্নয়ন সহদযাগীদের মদধ্য র্াপান হদর্ 

সদৈ তাচ্চ কশমেদমন্ট পাওয়া মগদে যার পশরমাণ ১২১৫.৮৫ শমশলয়ন মাশকতন িলার। বৈদেশিক সাহাদয্যর মমাে কশমেদমদন্টর 

শসংহভ্াগ ৈহুপাশক্ষ্ক (Multilateral) সংস্থা হদর্ পাওয়া মগদে। ৈহুপাশক্ষ্ক (Multilateral)  ও শিপাশক্ষ্ক (Bilateral) 

উৎস হদর্ কশমেদমন্ট  হার মলখশিত্র-১ মেখা মযদর্ পাদর।  

২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদরর অশর্তর্ কশমেদমন্ট ৫,৮৪৪.২১৭ শমশলয়ন মাশকতন িলার স্বাধীনর্া উত্তরকাদল তৃর্ীয় সদৈ তাচ্চ ।  উদেখ্য ময, 

২০১০-২০১১ অথ ত ৈেদর স্বাধীনর্া উত্তরকাদল সদৈাচ্চত কশমেদমন্ট অশর্তর্ হদয়শেল যার পশরমাণ শেল ৫৯৬৮.৬২ শমশলয়ন মাশকতন 

িলার। ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদর বৈদেশিক সাহাদয্যর র্ন্য শৈশভ্ন্ন উন্নয়ন সহদযাগীদের সদে মমাে ৮৩ টি চুশি স্বাক্ষ্শরর্ হদয়দে 

যার মদধ্য অনুোন চুশি ৫৪ টি এৈং ঋণ চুশি ২৯ টি।  চুশিসমূদহর সংশক্ষ্প্ত শৈৈরণ পশরশিষ্ট-১-এ মেখা মযদর্ পাদর।  

১.৬.১.২ বৈদেশিক সাহায্য োড়করণ (Disbursement of Foreign Aid): ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদর মমাে বৈদেশিক 

সাহায্য োদড়র পশরমাণ ৩০৮৪.৩৯ শমশলয়ন মাশকতন 

িলার। মমাে োড়কৃর্ বৈদেশিক সাহাদয্যর মদধ্য অনুোন 

৬৮০.৭৩ শমশলয়ন মাশকতন িলার এৈং ঋণ  ২৪০৩.৬৬ 

শমশলয়ন মাশকতন িলার। মমাে শিসৈাস তদমদন্টর মদধ্য ঋণ 

ও অনুোদনর হার মলখশিত্র-২ এ মেখা মযদর্ পাদর। 

আদলািয ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদর বৈদেশিক সাহাদয্যর 

শিসৈাস তদমদন্টর লক্ষ্যমাত্রা (সংদিাশধর্) শেল ২,৯৫০ 

২৬.৭৮% 

৭৩.২২% 

২০১৩-১৪ অথ ত-ৈেদর উৎস অনুযায়ী কশমেদমদন্টর 

হার 

ৈহুপাশক্ষ্ক 

শিপাশক্ষ্ক 

২২.০৭% 

৭৭.৯৩% 

২০১৩-১৪ অথ ত-ৈেদর োড়কৃর্ বৈদেশিক সাহাদয্যর 

মদধ্য অনুোন ও ঋণ-এর হার 

অনুোন 

ঋণ 

মলখশিত্র-১ 
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শমশলয়ন মাশকতন িলার, যার শৈপরীদর্ ১০৪.৫৬% োড় হদয়দে। গর্ ২০১২-১৩ অথ ত-ৈেদরর শিসৈ তাসদমন্ট ২৮১১.০০ শমশলয়ন 

মাশকতন িলার অদপক্ষ্া ২০১৩-১৪ অথ তৈেদর ৯.৭৩% মৈশি বৈদেশিক সাহায্য োড় হদয়দে। ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদর োড়কৃর্ 

বৈদেশিক সাহাদয্যর মদধ্য ১৭২২.৮ শমশলয়ন মাশকতন িলার ৈহুপাশক্ষ্ক এৈং ১৩৬১.৬ শমশলয়ন মাশকতন িলার শিপাশক্ষ্ক উৎস 

হদর্ পাওয়া মগদে। আদলািয ২০১৩-১৪ অথ তৈেদর শৈশ্ব ব্যাংক সৈদিদয় মৈশি বৈদেশিক সাহায্য োড় কদরদে যার পশরমাণ 

৯৩৬.০৫ শমশলয়ন মাশকতন িলার। শিপাশক্ষ্ক  উৎদসর মদধ্য িীন হদর্ সদৈ তাচ্চ ৪৭২.৭১ শমশলয়ন মাশকতন িলার বৈদেশিক সাহায্য 

োড় কদরদে। উন্নয়ন সহদযাগী অনুযায়ী শিসৈাস তদমদন্টর শৈস্তাশরর্ শৈৈরণ পশরশিষ্ট-২ এ মেখাদনা হদয়দে। 

২০১৩-১৪ অথ ত-ৈেদরর োড়কৃর্ বৈদেশিক সাহাদয্যর মদধ্য খাদ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য ও ৈাদর্ে সাদপাে ত এর পশরমাণ যথা্রমদম 

৩৭.৬, ২৮৮৬.৩ ও ১৬০.৫ শমশলয়ন মাশকতন িলার। শৈগর্ কদয়ক ৈেদরর ন্যায় ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদরও মকান পন্য সাহায্য োড় 

হয়শন।   ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেরসহ শৈগর্ কদয়কটি 

অথ ত ৈেদরর উদেশ্য অনুযায়ী শিসৈাস তদমন্ট 

সম্পশকতর্ র্থ্য মলখশিত্র-৩ এ উপস্থাপন করা হদলা। 

২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদর স্বাধীনর্ার পর হদর্ সৈদিদয় 

মৈশি বৈদেশিক সাহায্য োড় হদয়দে। 

প্রাথশমক শহসাদৈ ২০১৩-২০১৪ অথ ত-ৈেদরর মিদষ 

োড়দযাগ্য  বৈদেশিক সাহায্য (foreign aid in 

the pipe line)-এর পশরমাণ োশড়দয়দে প্রায় 

১৮.১৭ শৈশলয়ন মাশকতন িলার। এর মদধ্য ২০১২-

২০১৩ এৈং ২০১৩-২০১৪ অথ ত ৈেদরই মমাে ১১.৭০ 

শৈশলয়ন মাশকতন িলার বৈদেশিক সাহাদয্যর কশমেদমন্ট পাইপ লাইদন যুি হদয়দে যা আগামী ৪/৫ ৈেদরর মদধ্য োড় হওয়ার 

সম্ভাৈনা আদে। র্দৈ বৈদেশিক সাহাদয্যর শিসৈাস তদমন্ট সরাসশর প্রকল্প ৈাস্তৈায়দনর সদে সম্পশকতর্ শৈধায় প্রকল্প ৈাস্তৈায়নকারী 

মন্ত্রণালয়/শৈভ্াদগর কম তেক্ষ্র্ার উপর শিসৈাস তদমন্ট ৈহুলাংদি শনভ্ তরিীল।   

১.৬.১.৩ ৈাশষকত উন্নয়ন কম তসূশি (Annual Development Programme): ৈাশষ তক উন্নয়ন কম তসূশি (এশিশপ) অথ তায়দন 

বৈদেশিক সাহাদয্যর উপর শনভ্ তরিীলর্ার প্রৈণর্া 

্রমমহ্রাসমান হদলও এখদনা উদেখদযাগ্য অংি বৈদেশিক 

সাহায্য হদর্ শনৈ তাহ করা হদয় থাদক।  ২০১৩-২০১৪ অথ ত-

ৈেদর এশিশপ-এর আকার শেল ৬৫৮৭০.৪৩ মকাটি োকা 

যার মদধ্য বৈদেশিক সাহাদয্যর মমাে পশরমাণ শেল 

২৬,২৫৩.৭৪ মকাটি োকা যা মমাে এশিশপ আকাদরর 

৩৯.৮৬%। এ বৈদেশিক সাহাদয্যর মদধ্য  প্রকল্প সাহাদয্যর 

ৈরাে শেল ২৪,৫৬৩ মকাটি োকা । সংদিাশধর্ এশিশপ 

আকার ৬০,০০০ মকাটি োকার মদধ্য বৈদেশিক সাহাদয্যর 

অৈোন শেল ২৩,৬০০ মকাটি োকা যা সংদিাশধর্ এশিশপ 

আকাদরর  ৩৯.৩৩%। এর মদধ্য প্রকল্প সাহায্য শেল ২১,২০০ মকাটি োকা ।  শৈগর্ ৫ অথ ত ৈেদরর সংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ শর্ওশৈ 

ও বৈদেশিক সাহায্য হদর্ অথ তায়দনর হাদরর তুলনামূলক  শিত্র মলখশিত্র-৪ এ মেখাদনা হদয়দে।  

০ 

৩০০ 

৬০০ 

৯০০ 

১২০০ 

১৫০০ 

১৮০০ 

২১০০ 

২৪০০ 

২৭০০ 

৩০০০ 

৩৩০০ 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

শম
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য়
ন
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উদেযি অনুযায়ী বৈদেশিক সাহাদয্যর শিসৈাস তদমন্ট 

ৈাদর্ে সাদপাে ত প্রকল্প  সাহায্য পন্য  সাহায্য খাদ্য সাহায্য 

০% 

২০% 

৪০% 

৬০% 

৮০% 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

ি
র্
ক
র
া 
হ
ার

 

সংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ শর্ওশৈ ও বৈদেশিক  

সাহায্য হদর্ অথ তায়দনর হার 

বৈদেশিক সাহায্য শর্ওশৈ 
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০ 

৩০০০ 

৬০০০ 

৯০০০ 

১২০০০ 

১৫০০০ 

১৮০০০ 

২১০০০ 

২৪০০০ 

২৭০০০ 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১০-১১ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

মক
াটি
 ে
াক
া 
 

এশিশপ ও আরএশিশপ : প্রকল্প সাহাদয্যর ৈরাে 

এশিশপ আরএশিশপ 

৯১.২৪% 

৮.২০% 
০.৫৬% 

২০১২-১৩ অথ ত-ৈেদরর এশিশপর শৈশভ্ন্ন মেনীদর্ প্রকল্প 

সাহাদয্যর ৈরাদের হার 

শৈশনদয়াগ প্রকল্প কাশরগশর সহায়র্া প্রকল্প মথাক ৈরাে 

০ 

৫০০ 

১০০০ 

১৫০০ 

২০০০ 

২৫০০ 

৩০০০ 

৩৫০০ 

পাওয়ার  ট্রান্সদপাে ত  স্বাস্থয  শিল্প পেী উন্নয়ন 

মক
াটি
 ে
াক
া 

২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদরর এশিশপ-মর্ প্রকল্প সাহাদয্যর সৈ তাশধক 

ৈরাে প্রাপ্ত ৫ টি মসক্টর 

২০১৩-২০১৪ অথ তৈেদর ৈাশষ তক উন্নয়ন কম তসূশি (এশিশপ)-মর্ প্রকল্প সাহাদয্যর ৈরাে শেল  ২৪,৫৬৩ মকাটি োকা (৩০৭০শমশলয়ন 

মাশকতন িলার)। প্রকল্প ৈাস্তৈায়নকারী 

মন্ত্রণালয়/শৈভ্াদগর প্রকল্প সাহাদয্যর িাশহো হ্রাস 

পাওয়ায় এ অথ ত ৈেদর  সংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ প্রকল্প 

সাহাদয্যর ৈরাে ২১,২০০ মকাটি োকা (২,৬৫০ শমশলয়ন 

মাশকতন িলার) শনধ তারণ করা হয়। ২০১২-২০১৩ অথ ত 

ৈেদরর সংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ প্রকল্প সাহাদয্যর ৈরাে 

শেল ১৮,৫০০ মকাটি োকা (২,০১৪ শমশলয়ন মাশকতন 

িলার)। অথ তাৎ ২০১২-২০১৩ অথ তৈেদরর তুলনায় 

২০১৩-২০১৪ অথ তৈেদর  সংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ প্রকল্প 

সাহাদয্যর ৈরাে বৃশি মপদয়দে  ১৪.৫৯% । উদেখ্য ময 

স্বাধীনর্ার পর মথদক এ যাৈৎ সকল অথ তৈেদর 

সংদিাশধর্ এশিশপ-মর্ প্রকল্প সাহাদয্যর ৈরাে এশিশপ’র তুলনায় হ্রাস মপদয়দে। শৈগর্ পাঁি অথ তৈেদরর এশিশপ ও আরএশপশি-মর্ 

প্রকল্প সাহাদয্যর ৈরাে মলখশিত্র-৫ এ প্রেশি তর্ হদয়দে। 

২০১৩-২০১৪ অথ ত-ৈেদরর বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকদল্পর 

মমাে সংখ্যা ৩৮৩টি। যার মদধ্য কাশরগশর সহায়র্া 

(Technical Assistance) প্রকল্প ১৭৪ টি এৈং 

শৈশনদয়াগ (Investment) প্রকল্প ২০৯ টি। ২০১৩-২০১৪ 

অথ ত ৈেদর মমাে ৈরােকৃর্ প্রকল্প সাহাদয্যর মদধ্য 

শৈশনদয়াগ প্রকদল্প ১৯,৩৪৩.৮৬ মকাটি োকা এৈং 

কাশরগশর সহায়র্া প্রকদল্প ১,৭৩৭.৯২ মকাটি োকা ৈরাে 

প্রোন করা হদয়দে। ১১৮.২৩ মকাটি োকা শৈদিষ 

প্রদয়ার্দন ৈরাদের র্ন্য মথাক শহসাদৈ রাখা হদয়শেল। 

মলখশিত্র-৫ এ প্রকল্প সাহাদয্যর মেশণশভ্শত্তক ৈরাদের তুলনামূলক হার  মেখা মযদর্ পাদর। শৈগর্ অথ তৈেরসমূদহর ন্যায় ২০১৩-১৪ 

অথ ত ৈেদরও  ১৭ টি খাদর্ প্রকল্প সাহায্য ৈরাে মেয়া হয়। ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদর পাওয়ার মসক্টদর সৈদিদয় মৈশি প্রকল্প সাহায্য 

ৈরাে করা হয়।  মলখশিত্র-৬ এ সৈ তাশধক ৈরােপ্রাপ্ত ৫টি 

মসক্টদরর র্থ্য মেখা মযদর্ পাদর। অন্যশেদক 

মন্ত্রণালয়/শৈভ্াগ শভ্শত্তক ৈরাে শৈদৈিনায় স্থানীয় সরকার 

শৈভ্াগ সৈ তাশধক ও শৈদ্যযৎ শৈভ্াগ শির্ীয় সদৈ তাচ্চ ৈরাে 

প্রাপ্ত। পশরশিষ্ট-৩ এ মন্ত্রণালয়/শৈভ্াগ শভ্শত্তক ৈরাদের 

র্থ্য সংযুি আদে।   

১.৬.১.৪ প্রকল্প সাহাদয্যর ব্যৈহার বৃশিদর্ গুহীর্ উদদ্যাগঃ 

এশিশপ-ভুি প্রকল্পসমূদহর অনুকূদল ৈরােকৃর্ প্রকল্প 

সাহাদয্যর সদৈাচ্চত ব্যৈহার শনশির্ করার লদক্ষ্য 

অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াগ ধারাৈাশহকভ্াদৈ শৈশভ্ন্ন উদদ্যাগ িহণ কদর আসদে। শৈগর্ কদয়ক ৈের মথদক অথ তননশর্ক সম্পকত 

শৈভ্াদগর উইং প্রধান পয তাদয় ৈাস্তৈায়নকারী মন্ত্রণালয়/ শৈভ্াগ, উন্নয়ন সহদযাগীদের সদে শত্রপক্ষ্ীয় মপাে তফশলও সভ্া কদর থাদক। 

র্াোড়া সৈ তাশধক ৈরাে প্রাপ্ত প্রকদল্পর অিগশর্ পয তাদলািনার র্ন্য সশিৈ পয তাদয় শিৈাশষ তক এৈং মাননীয় অথ তমন্ত্রী পয তাদয় ৈাশষ তক  

সভ্া  কদর থাদক। ৈর্তমান অথ তৈেদর এ সকল উদদ্যাদগর পািাপাশি ৈাস্তৈায়নাধীন প্রকদল্পর  অিগশর্ সদরর্শমন পশরেি তদনর 

মাধ্যদম প্রকল্প ৈাস্তৈায়দনর মক্ষ্দত্র উভূত র্ সমযা া শিশ র্ ও র্া দূরীকরদণ অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াগ হদর্ প্রদয়ার্নীয় ব্যৈস্থা িহণ 
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৯০.২১% 

৯.৭৯% 

পাৈশলক মসক্টর ঋদণর শৈশভ্ন্ন মেনীর হার 

মধ্য ও েীর্ তময়ােী ঋণ 

অন্যান্য 

করা হদে। ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদরর সংদিাশধর্-এশিশপ প্রণয়নকাদল ময সকল প্রকদল্পর মক্ষ্দত্র প্রকল্প সাহাদয্যর িাশহো এশিশপ-মর্ 

ৈরাদের তুলনায় ৪০% ৈা র্ার মৈশি হ্রাস মপদয়শেল মস সকল প্রকদল্পর ৈাস্তৈায়ন সমযা া সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/শৈভ্াগ হদর্ 

সংিহপূৈ তক শৈদিষণ করা হয়। শৈদিষদণর প্রাপ্ত ফলাফল দৃদষ্ট প্রকল্প ৈাস্তৈায়দনর প্রধান প্রধান সমযা াসমূহ হদেঃ 

 প্রকদল্পর শিশপশপ/টিশপশপ অনুদমােদন শৈলম্ব; 

 পণ্য ৈা মসৈা ্রমদয়র র্ন্য মেোর প্রশ্রময়াকরণ ৈা কন্ট্রাক্ট এযাওয়তাদি শৈলম্ব; 

 র্শম অশধিহদন শৈলম্ব; 

 প্রকদল্পর শির্াইন সংদিাধন ৈা প্রকল্প ৈাস্তৈায়দনর সময়সীমা বৃশি; 

 উন্নয়ন সহদযাগী কতৃতক অনুদমােন প্রোদন ৈা অথ ত োদড় শৈলম্ব; 

 উন্নয়ন সহদযাগী কতৃতক শৈদিষজ্ঞ ৈা পরামি তক শনদয়াদগ শৈলম্ব।   

 

র্ার্ীয়ভ্াদৈ গুরুত্বপূণ ত ও ৈড় প্রকদল্পর ৈাস্তৈায়ন গশর্িীল করার লদক্ষ্য Fast Track Project Monitoring Committee 

গঠণ করা হয়। এ কশমটির সভ্াপশর্ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। পদ্মা ৈহুমুখী মসতু প্রকল্প, রামপাল কয়লাশভ্শত্তক শৈদ্যযৎ প্রকল্প, রুপপুর 

পারমাণশৈক শৈদ্যযৎ মকন্দ্র শনম তাণ প্রকল্প, এমআরটি প্রকল্প, এলএনশর্ োশম তনাল শনম তাণ প্রকল্প, গভ্ীর সমুদ্র ৈন্দর শনম তাণ ও 

মার্ারৈাশড় আল্ট্রা সুপার শ্রমটিকযাল মকাল ফায়াি ত পাওয়ার প্রকল্পসমূহদক  Fast Track প্রকল্প শহসাদৈ শিশ র্ করা হদয়দে 

এৈং  প্রকল্পসমূহ দ্রুর্ ৈাস্তৈায়দনর মক্ষ্দত্র প্রশর্ৈিকর্া শনরসদন প্রদয়ার্নী শনদে তিনা ও পরামি ত প্রোন কদর। এ কশমটি প্রকল্প 

ৈাস্তৈায়দনর মক্ষ্দত্র ভূশম অশধিহদণর সমযা া এৈং প্রকদল্পর মিদভ্লপদমন্ট প্রদর্ক্ট মপ্রাফম তা (শিশপশপ)/ মেকশনকযাল এযাশসসদেন্স 

প্রদর্ক্ট মপ্রাফম তা (টিশপশপ) অনুদমােন প্রশ্রময়ায় 

েীর্ তসূশত্রর্া শনরসদনর লদক্ষ্য কম তপন্থা সুপাশরদির 

র্ন্য দ্য'টি কশমটি গঠণ কদর যার কায ত্রমম 

প্রশ্রময়াধীন আদে। এোড়াও fast track 

প্রকল্পসমূদহর ৈাস্তৈায়দন স্বের্া ৈর্ায়  ও অশনয়ম 

শৈদরাধী পেদক্ষ্প পশরৈীক্ষ্দণর র্ন্য কম তপন্থা 

(modality) প্রণয়ণ করা হদয়দে। অথ তননশর্ক 

সম্পকত শৈভ্াদগর এ সকল উদদ্যাগ এশিশপভুি 

প্রকদল্পর অনুকূদল ৈরােকৃর্ প্রকল্প সাহাদয্যর 

ব্যৈহাদরর হার ্রমমান্বদয় বৃশি মপদয়দে। 

ৈাস্তৈায়ন,পশরৈীক্ষ্ণ ও মুল্যায়ন শৈভ্াগ (আইএমইশি) প্রকাশির্ শরদপাে ত অনুযায়ী মলখশিত্র -৭-মর্ প্রকল্প সাহায্য ব্যৈহাদরর র্থ্য 

প্রেশি তর্ হদয়দে।     

১.৬.১.৫ বৈদেশিক ঋণ ব্যৈস্থাপনা (External Debt Management) 

ঋদণর প্রকৃশর্ ও শস্থশর্ঃ  অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াগ 

সরকার কতৃতক গৃহীর্ বৈদেশিক ঋদণর ব্যৈস্থাপনা 

কদর থাদক। ঋণ ব্যৈস্থাপনার এ কার্টি সুষ্ঠু ও 

সুিারুভ্াদৈ করার র্ন্য এ শৈভ্াদগ ১৯৯২ সাল হদর্ 

আন্ততর্াশর্ক মান সম্পন্ন সফেওয়ার “মিে 

ম্যাদনর্দমন্ট ফাইনাশসসয়াল এনালাইশসস শসদষ্টম” 

(শিএমফাস) ব্যৈহার করা হদে। ফদল বৈদেশিক ঋণ 

ব্যৈস্থাপনায় ৈাংলাদেদির সক্ষ্মর্া শৈশ্বমাদন উন্নীর্ 

হদয়দে। সরকাশর বৈদেশিক ঋদণর শসংহভ্াগ মধ্য ও 

০% 

১০% 

২০% 

৩০% 

৪০% 

৫০% 

৬০% 

৭০% 

৮০% 

৯০% 

১০০% 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

প্রকল্প সাহাদয্যর ৈরাদের তুলানায় ব্যৈহাদরর হার 
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০ 

২০০ 

৪০০ 

৬০০ 

৮০০ 

১০০০ 

১২০০ 

১৪০০ 

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

শম
শল
য়
ন
 ম
াশ
ক
ত ন
 ি
ল
ার

 

বৈদেশিক ঋণ পশরদিাধ 

ৈাদর্ে ব্যয় 

০. 

৪০০০. 

৮০০০. 

১২০০০. 

১৬০০০. 

২০০০০. 

২৪০০০. 

২৮০০০. 

৩০.০৬.১০ ৩০.০৬.১১ ৩০.০৬.১২ ৩০.০৬.১৩ ২০১৩-১৪ 

শম
শল
য়
ন
 ম
াশ
ক
ত ন
 ি
ল
ার

 

মধ্য ও েীর্ ত মময়ােী ঋণ ও উৎস 

শি-পাশক্ষ্ক উৎস ৈহু-পাশক্ষ্ক  

েীর্ ত মময়ােী  ঋণ (Medium and Long Term Debt)। সাধারণর্ মধ্য ও েীর্ ত মময়ােী  ঋণ নমনীয় (concessional) 

প্রকৃশর্র। শিএমফাদসর িাো শৈদিষদণ মেখা যায় ময, ৈাংলাদেদির গৃশহর্ ঋণ পশরদিাদধর গড় মময়াে (average maturity 

period) ৩১.২ ৈের, যার মদধ্য গদড় ৮.৬ ৈের grace 

period থাদক। ৩০/০৬/২০১৩ র্াশরদখ পাৈশলক মসক্টর 

বৈদেশিক ঋদণর মমাে শস্থশর্র পশরমাণ ২৭,০৩৬ শমশলয়ন 

মাশকতন িলার। মমাে বৈদেশিক ঋদণর মদধ্য সরকাশর 

বৈদেশিক ঋদণর শস্থশর্র পশরমাণ ২৪,৩৮৮ শমশলয়ন 

মাশকতন িলার।  অথ তাৎ পাৈশলক মসক্টর বৈদেশিক ঋদণর 

৯০.২১ % সরকাশর যা মধ্য ও েীর্ ত  মময়ােী ঋণ 

(মলখশিত্র-৮)। পাৈশলক  মসদক্টদরর অন্যান্য ঋদণর মদধ্য 

ক্রুি ওদয়ল, র্াহার্ ৈা এয়ার ্রমাফট্ ্রময় ও আইএমএফ 

ঋণ অন্তভু তি আদে। মধ্য ও েীর্ ত মময়ােী ঋদণর মদধ্য ৈহুপাশক্ষ্ক উৎস হদর্ গৃশহর্ ঋদণর শস্থশর্ ২০,৪৪২ শমশলয়ন মাশকতন িলার 

এৈং শিপাশক্ষ্ক উৎদসর ঋদণর শস্থশর্ ৩,৯৪৬ শমশলয়ন মাশকতন িলার। মলখশিত্র- ৯ মর্ শৈগর্ কদয়ক অথ ত ৈেদরর সৈ তদিষ শেদন 

মধ্য ও েীর্ ত মময়ােী ঋদণর শস্থশর্র র্থ্য মেখাদনা হদয়দে।  

ঋণ পশরদিাধ (Debt Servicing): অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াগ সরকার কতৃতক গৃহীর্ বৈদেশিক ঋদণর পশরদিাধ কায ত্রমম 

পশরিালনা কদর। ২০১৩-১৪ অথ ত ৈেদর ইআরশি বৈদেশিক ঋদণর শৈপরীদর্ সৈ তদমাে ১,২৯৪.৪ শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর সমতুল্য 

১০,০৫১ মকাটি োকা  শৈশভ্ন্ন উন্নয়ন সহদযাগীদের পশরদিাধ কদরদে। যার মদধ্য আসল ১০৮৮.৫ শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর 

সমতুল্য ৮৪৭৬.৭০ মকাটি োকা  এৈং সুে  ২০৫.৯ শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর সমতুল্য ১৫৭৪.৩ মকাটি োকা । এ অথ ত ৈেদর 

বৈদেশিক ঋণ পশরদিাদধর মক্ষ্দত্র আসল ৈাৈে ১০৪৫ শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর সমতুল্য ৮৩০০ মকাটি োকা  ও সুে ৈাৈে ২১০ 

শমশলয়ন মাশকতন িলাদরর সমতুল্য ১৬৭০ মকাটি োকা ৈাদর্ে ৈরাে শেল। অথ তাৎ এ অথ ত ৈেদর বৈদেশিক ঋণ পশরদিাধ কায ত্রমদম  

ৈাদর্ে ৈরাে হদর্ ৮০.৯৭ মকাটি োকা মৈশি ব্যয় হদয়দে। ৈাদর্ে ৈরাে অদপক্ষ্া প্রকৃর্ ব্যয় বৃশির কারণ হদে আইশিশৈ একটি 

ঋণ ৈাশর্ল হওয়ায় োড়কৃর্ এৈং র্ার উপর আদরাপদযাগ্য সাশভ্ তস িার্ত ৈাৈে ৩৫.৭০ মকাটি োকা শনশে তষ্ট সমদয়র পূদৈ ত পশরদিাধ 

এৈং এসশিআর মুদ্রার তুলনায় ইউএসশি মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস হওয়া।  শৈগর্ শর্নটি অথ তৈেদরর বৈদেশিক সাহাদয্যর ঋণ 

পশরদিাদধর ৈাদর্ে ও প্রকৃর্ ব্যদয়র র্থ্য মলখশিত্র ১০-মর্ মেখাদনা হদয়দে। ইআরশি ব্যর্ীর্ অন্যান্য পাৈশলক মসক্টর বৈদেশিক 

ঋদণর মদধ্য শৈমান ও ্রমি ওদয়ল ্রময় ৈাৈে গৃহীর্ ঋণ ও 

আইএমএফ ঋদণর শৈপরীদর্ আসল ৈাৈে ১৬৫২.৭ ও সুে 

ৈাৈে ৫৭.৫ শমশলয়ন মাশকতন িলার পশরদিাধ সংশিষ্ট সংস্থা 

পশরদিাধ কদরদে। উদেখ্য ময, স্বাধীনর্ার পর মথদক এ 

যাৈৎ ৈাংলাদেি যথাসমদয় ঋণ পশরদিাধ করদর্ সক্ষ্ম 

হদয়দে। এমনশক ঋণ পশরদিাদধর মক্ষ্দত্র শকশস্ত  

পুনঃর্ফশসলকরদণর র্ন্য  ৈাংলাদেদির  কখদনা আদৈেন 

করারও প্রদয়ার্ন হয়শন। 

ঋণ ধারণক্ষ্মর্া (Debt Sustainability): বৈদেশিক 

ঋদণর ধারণক্ষ্মর্া শনণ তদয়র মক্ষ্দত্র কশর্পয় সূ ূঁিক 

(indicator)  আদে। এর মদধ্য অন্যর্ম ও অশধক প্রিশলর্ সূিকসমূহ হদে বৈদেশিক ঋদণর শস্থশর্ এৈং বৈদেশিক ঋদণর সুে ও 

আসল পশরদিাদধর সদে মেদির শর্শিশপ, রপ্তানী আয়, রার্স্ব আদয়র তুলনামূলক শৈদিষণ। এদক্ষ্দত্র শৈশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ 

উন্নয়নিীল মেিসমূদহর র্ন্য ঋদণর ধারণক্ষ্মর্ার সূিদকর ঝূঁশক সীমা শনধ তারণ কদরদে। শনদম্ন ২০১৩-২০১৪ অথ ত ৈেদর 

ৈাংলাদেদির বৈদেশিক ঋদণর ধারণক্ষ্মর্ার সূিদকর তুলনামূলক শিত্র নিম্নরূপ 
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উপদরর সূিক শৈদিষদণ মেখা যায় ময, ৈাংলাদেদির বৈদেশিক ঋদণর ধারণক্ষ্মর্া সদৈ তাচ্চ ঝূঁশক সীমার অদনক শনদি। সাশৈ তক  

সূিকসমূহ শৈদিষণ হদর্ স্পষ্ট ময, ৈাংলাদেদির বৈদেশিক ঋদণর ধারন ক্ষ্মর্া  সদন্তাষর্নক পয তাদয় আদে। ঋণমান শনণ তয়কারী 

(credit rating) প্রশর্ষ্ঠান যথাঃ Moody’s Investors Service (Moody’s) Standard and Poor’s (S&P) 

এৈং Fitch Ratings-এর প্রকাশির্ পয তদৈক্ষ্দণও র্া প্রশর্ফশলর্ হদয়দে। ৈশণ তর্ প্রশর্ষ্ঠানসমূহ র্াদের শরদপাদে ত ৈাংলাদেিদক 

পর পর  শর্ন ৈের একই সৈ তদভ্ৌম ঋণমান র্াশলকায় মরদখদে। এ মরটিং র্াশলকায় Moody’s, S&P এৈং Fitch 

ৈাংলাদেিদক যথা্রমদম Ba3, BB- ও BB- মান প্রোন কদর ৈাংলাদেদির ঋণমান পশরশস্থশর্দক শস্থশর্িীল (stable) শহসাদৈ 

আখ্যাশয়র্ কদরদে।  

 

অনমনীয় ঋদণর ঝূঁশক হ্রাদস গৃশহর্ উদদ্যাগঃ কঠিন িদর্তর ঋদণর ঝূঁশক প্রিমদনর র্ন্য অথ তননশর্ক সম্পকত শৈভ্াগ কতৃতক 

৩১/০৫/১৯৮০ র্াশরদখ  হাি ত োম ত মলান কশমটি গঠণ কদর শেল। উি হাি ত োম ত মলান কশমটির ময সকল ঋদণর সুদের হার ৪% ৈা 

র্দর্াশধক, ঋণ পশরদিাদধর মময়াে ৭ ৈের ৈা র্ার কম অথৈা down payment ৈাধ্যৈাধকর্া আদে এমন ঋণ প্রস্তাৈ 

পরীক্ষ্াপূৈ তক অনুদমােন করর্।  ২০২১ সাদলর মদধ্য ৈাংলাদেিদক একটি মধ্য আদয়র মেি শহসাদৈ প্রশর্ষ্ঠার লক্ষ্য মাত্রা অর্তদন 

অশর্শরি শৈশনদয়াগ িাশহো সৃশষ্ট  হদয়দে। অপরশেদক শৈশ্ব অথ তনীশর্র মন্দা, ইউদরাপ মকশন্দ্রক ঋণ র্টিলর্া ও পশরৈর্তনিীল ভূ-

রার্ননশর্ক মপ্রক্ষ্াপদে নমনীয় ঋদণর উৎস সংকুশির্ হদয় পদড়দে। আৈার রাষ্ট্রায়ত্ব প্রশর্ষ্ঠান, স্বায়ত্ব-িাশসর্ প্রশর্ষ্ঠান সরকাদরর 

গ্যারাশন্টর শৈপরীদর্ অনমনীয় ঋণ িহণ করদে শৈধায় বৈদেশিক ঋদণর ঝূঁশক ্রমমান্বদয় বৃশি পাদে। অন্যশেদক মকৈল সুদের হার, 

maturity period ও down payment ৈাধ্যৈাধকর্ার শভ্শত্তদর্ ঋদণর নমনীয়র্া (concessionality) শনধ তারদণর এ প্রশ্রময়া 

international best practice-এর সদে সামঞ্জযা পূণ ত নয়। ৈর্তমাদন ঋদণর নমনীয়র্া শনধ তারদণ স্বীকৃর্ ও ৈহুল-ব্যৈ র্ 

মানেে হদে ঋদণর grant element। এ ৈাস্তৈর্ায় ইদর্াপূদৈ তর হাি ত োম ত মলান কশমটি ৈাশর্লপূৈ তক ‘অনমনীয় ঋণ শৈষয়ক স্থায়ী 

কশমটি  (Standing Committee on Non-Concessional Loan)’ গঠন করা হয়। অনমনীয় ঋণ শৈষয়ক স্থায়ী কশমটির 

কম ত পশরশধ অনুযায়ী ময সকল বৈদেশিক ঋদণর grant element  ২৫% এর কম, মস সকল বৈদেশিক ঋণ ৈশণ তর্ কশমটিদর্ 

পরীক্ষ্া ও অনুদমােদনর র্ন্য উপস্থাপন করদর্ হয়। র্দৈ ৈাংলাদেি ও আইএমএফ এর মদধ্য ৈলৈৎ চুশি অনুযায়ী Extended 

Credit Facility (ECF)- এর ৈর্তমান মপ্রািামকাদল বৈদেশিক ঋদণর grant element ৩৫% এর কম হদলই উি ঋণ 

অনমনীয় শহসাদৈ শৈদৈিনাদযাগ্য হদৈ এৈং র্া অনুদমােদনর র্ন্য উি কশমটিদর্ উপস্থাপন করার শৈধান করা হদয়দে। এ কশমটি 

২০১৩-১৪ অথ ত ৈের পয তন্ত মমাে ০৬ টি সভ্া কদরদে এৈং মমাে ০৯ টি ঋণ প্রস্তাৈ অনুদমােন করদে। 

 

১.৬.১.৬ এইি ইনফরদমিন ম্যাদনর্দমন্ট শসদেম (AIMS): এইি ইনফরদমিন ম্যাদনর্দমন্ট শসদেম ৈা AIMS  হ’ল 

একটি বৈদেশিক সহায়র্া শৈষয়ক ওদয়ৈ মপাে তাল ৈা র্থ্য ৈার্ায়ন যার মাধ্যদম বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়র্া সম্পশকতর্ যাৈর্ীয় 

সূিক ৈাংলাদেদির পাৈশলক মসক্টর 

বৈদেশিক ঋদণর সূিক 

শৈশ্ব ব্যাংক/ আইএমএফ  কতৃতক 

শনধ তাশরর্ ঋদণর ধারণক্ষ্মর্ার সূিদকর 

ঝূঁশক সীমার সদৈ তাচ্চ হার অথ ত ৈের ২০১৩-২০১৪ ২০১২-২০১৩ 

বৈদেশিক ঋদণর  মমাে শস্থশর্ - 

শর্শিশপ (শভ্শত্ত ৈের ২০০৫-০৬)-এর তুলনায় 

পণ্য ও মসৈা রপ্তানী আদয়র তুলনায় 

 

১৫.৫৬% 

৫৭.৫৯% 

 

১৬.৬১% 

৫৬.৩৭% 

 

৪০% 

১৫০% 

বৈদেশিক ঋদণর সুে ও আসল পশরদিাধ - 

পণ্য ও মসৈা রপ্তানী আদয়র তুলনায় 

রার্স্ব আদয়র তুলনায় 

 

৬.৪০% 

১৬.৪৭% 

 

৮.৫৮% 

২৩.৪৬% 

 

২০% 

৩০% 
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র্থ্য-উপাত্তসমূহ অন-লাইদন একটি শনশে তষ্ট ওদয়ৈ এ রক্ষ্ণাদৈক্ষ্ণ ও প্রদয়ার্ন অনুযায়ী ব্যৈহার করা সম্ভৈ। বৈদেশিক সহায়র্া 

কায ত্রমমদক গশর্িীল ও সমদয়াপদযাগী করার লদক্ষ্য ‘Strengthening Capacity for Aid Effectiveness in 

Bangladesh’ িীষ তক প্রকদল্পর আওর্ায় AIMS’ সফেওয়যারটি বর্শর করা হয় যার মাধ্যদম উন্নয়ন সহদযাগী মেি ৈা সংস্থা 

সমূহ, ৈাংলাদেি সরকার, উন্নয়ন প্রকল্প ৈাস্তৈায়ন সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/শৈভ্াগ/সংস্থা ও  অন্যান্য সকল পক্ষ্ বৈদেশিক সাহাদয্যর 

প্রশর্শ্রুশর্ ও  োড়কৃর্ অথ ত  সম্পশকতর্ র্থ্য অৈশহর্ হদর্ পারদৈ। ফদল বৈদেশিক সাহাদয্যর অথ ত ব্যৈহাদরর স্বের্া ও 

র্ৈাৈশেশহর্া পয তাদলািনা করা  সম্ভৈ হদৈ।   

 

১.৬.১.৭ ফদরন এইি ম্যাদনর্দমন্ট শসদেম (FAMS): ফদরন এইি ম্যাদনর্দমন্ট শসদেম ৈা FAMS একটি ওদয়ৈ-মৈইর্ি 

এশিদকিন সফেওয়যার যা ইআরশির মেনদেশনং এক্সোরনাল এইি ম্যাদনর্দমন্ট কাপ্যাশসটি (এসইএএমশস)” িীষ তক প্রকদল্পর 

আওর্ায় বর্রীর কার্ িলদে। প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প ৈাস্তৈায়নকারী মন্ত্রণালয়/শৈভ্াগ/এদর্শন্স সাদথ অনলাইন মযাগাদযাগ ও 

র্থ্য আোন প্রোন, ৈাশষ তক উন্নয়ন কম তসূশি ও বৈদেশিক সহায়র্া সং্রমান্ত প্রশর্দৈেন প্রণয়ন এ সফ েওয়যদরর মাধ্যদম করা সম্ভৈ 

হদৈ। জুন, ২০১৭ মদধ্য এ সফ েওয়যরটি িালু করার পশরকল্পনা রদয়দে। 

 

১.৬.১.৮ ভ্শৈষৎ পশরকল্পনাঃ  

 

২০১৪-২০১৫ অথ ত ৈেদরর বৈদেশিক সাহাদয্যর কশমেদমন্ট ও শিসৈাস তদমন্ট লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৪-২০১৫ অথ ত ৈেদরর র্ন্য বৈদেশিক 

সাহাদয্যর কশমেদমন্ট এৈং শিসৈাস তদমন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা যথা্রমদম ৬,০০০ ও ৩,৩৫২ শমশলয়ন মাশকতন িলার প্রাক্কলন করা 
হদয়দে। 

 

২০১৪-২০১৫ ৈাশষ তক উন্নয়ন কম তসূশিঃ ২০১৪-২০১৫ অথ ত-ৈেদরর ৈাশষ তক উন্নয়ন কম তসূশি (এশিশপ)-মর্ মমাে ৩১৫ টি প্রকদল্প 

২৪,৯০০ মকাটি োকা প্রকল্প সাহাদয্যর ৈরাে প্রাক্কলন করা হদয়দে। ২০১৪-২০১৫ অথ ত-ৈেদর এশিশপ ও এশিশপ ৈশহভূ তর্ মমাে 

বৈদেশিক সাহায্য প্রাশপ্তর পশরমান ৩,৩৫২ শমশলয়ন মাশকতন িলার সমতুল্য ২৬,৪৮০ মকাটি োকা প্রাক্কলন করা হদয়দে। 

 


