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১.  অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের পতরতিতিিঃ  

১.১ অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের তভশৈ ও তিশৈিঃ 

 

 

 

তভশৈ  

িাাংলাগেশগক অর্ থনৈতিকভাগি একটি আত্মতৈভথরশীল দেশ তিগসগি প্রতিষ্ঠা 

করা। 

তিশৈ  

       ১.   অর্ থনৈতিক কূটৈীতির (Economic Diplomacy)  িাধ্যগি তি-পক্ষীয় ও  

            িহু-পক্ষীয় সিগ াতেিা দ ারোর করা; 

       ২.  িতিসম্পে ব্যিিাগরর িাধ্যগি সরকাগরর অর্ থনৈতিক ব্যিস্থাপৈা ও কা থক্রগি  

             সিায়িা প্রোৈ; 

       ৩.   ািীয় উন্নয়ৈ পতরকল্পৈার আগলাগক ৈীতিিালা ও পতরকল্পৈা প্রণয়ৈ  

            এিাং অৈান্য  ািীয় উন্নয়ৈ প্রতিশ্রুতি অ থগৈ প্রগয়া ৈীয় সিায়িা প্রোৈ। 
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১.২ কি থপতরতি 

 

 েণপ্র ািন্ত্রী িাাংলাগেশ সরকাগরর বিগেতশক অর্ থনৈতিক কা থক্রি, ৈীতি প্রণয়ৈ, উক্ত তিষগয় সুপাতরশ প্রোৈ এিাং 

দেগশর উন্নয়ৈ কি থ পতরকল্পৈায় আতর্ থক ঘাটতি পূরগণর  ন্য বিগেতশক সিায়িা সাংগ্রগির োতয়ত্ব অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের উপর 

ন্যস্ত। অর্ থ িন্ত্রণালগয়র িারটি তিভাগের িগধ্য অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাে অন্যিি। িাাংলাগেশ সাংতিিাগৈর (article) ৫৫(৬) িারার 

ক্ষিিা িগল  াতরকৃি কা থতিতিিালা (Rules of Business)-১৯৯৬ এর িফতসল-১ এ িতণ থি কা থিন্টৈ (Allocation of 

Business) অনু ায়ী অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের কা থািলী ও কি থপদ্ধতি তৈম্নরূপিঃ 
 

 িাতষ থক উন্নয়ৈ পতরকল্পৈা (এতিতপ) এিাং পঞ্চিাতষ থক পতরকল্পৈার উপর তভতি কগর উন্নয়ৈ প্রকল্পসমূগির িাস্তিায়গৈর 
তৈতিি সকল তি-পক্ষীয় ও িহু-পক্ষীয়  অর্ থনৈতিক সািাগের পতরিাণ তৈি থারণ, চুতক্ত সম্পােৈ, ব্যিিার উপগ াতেিা 

তৈতিিকরণ এিাং িরাদ্দ প্রোৈ;   

 বিগেতশক সািাগের উৎস অনুসন্ধাৈ ও আতর্ থক িরাগদ্দর  ন্য তিতভন্ন িন্ত্রণালয়/তিভাে/সাংস্থা দর্গক দপ্রতরি 

বিগেতশক সািাগের (ঋণ, অনুোৈ, কাতরেতর সািাে ইিযাতে) প্রস্তাি পরীক্ষা ও িাছাই করা;  

 তি-পক্ষীয় ও িহু-পক্ষীয়  উৎস দর্গক খাদ্য এিাং পণ্য সািাে তিষয়ক বিগেতশক সািাগের চুতক্ত সম্পােৈ এিাং 

িরাদ্দ প্রোৈ ও ব্যিিার Mobilization তৈতিিকরণ; 

 তিপক্ষীয় োিা এিাং আন্ত থাতিক সাংস্থার সগে চুতক্তর প্রগয়া ৈীয়িা তৈি থারণসি কাতরেতর সিায়িা কি থসূতিসমূগির 

অনুগিােৈ কা থক্রগির সিন্বয় সািৈ এিাং প্রতক্রয়াকরণ; 

 সািােপ্রা্ত  প্রকল্পসমূগি িাাংলাগেতশ ৈােতরকগের তিগশষজ্ঞ এিাং পরািশ থক পগে তৈগয়াে সম্পতকথি ৈীতি তৈি থারণ 

এিাং সিন্বয় সািৈ; 

 তিগেতশ ৈােতরকগের পরািশ থক এিাং কাতরেতর সিায়িা তিগশষজ্ঞ পগে তৈগয়াে সম্পতকথি ৈীতি তৈি থারণ এিাং 

িাস্তিায়ৈ; 

 বিগেতশক সািাগের িিতিল  সাংক্রান্ত দটন্ডাগরর  ন্য োইিলাইৈ এিাং কা থপ্রণালী তিতি  বিতর;  

 বিগেতশক সািাগের সঠিক ব্যিিার, সিন্বয়, প থাগলািৈা এিাং পতরিীক্ষণ; 

 ঋণ দপ্রাফাইল (Debt Profile) এিাং িাগ ট বিতর, ঋণ সাতভ থতসাং (Debt Servicing) এিাং ঋণ তিসািসমূগির 

সাংরক্ষণসি সাতি থক বিগেতশক ঋণ ব্যিস্থাপৈা; 

                      (BDF)                                                  । 

 বিগেতশক তিতৈিয় িাগ ট বিতর (ৈেে বিগেতশক তিতৈিয় িাগ ট ব্যিীি); 

                                 /                        Local Consultative Group (LCG)  

        -                       ।  

 বিগেতশক অর্ থনৈতিক সম্পগকথর তৈতিি তিতভন্ন আন্ত থাতিক উন্নয়ৈ সাংস্থাসমূগির সগে দ াোগ াে রক্ষা করা, দ িৈিঃ 

o তিশ্বব্যাাংক/আইতিএ এিাং আইএফতস; 

o এশীয় উন্নয়ৈ ব্যাাংক (এতিতি); 

o ইউএৈতিতপ; 

o  াতিসাংগঘর অন্যান্য সাংস্থাসমূি দ িৈ ইউতৈগসফ (UNICEF), ইউএৈতসতিএফ (UNCDF), এসকাপ 

(ESCAP), ইগকাসক (ECOSOC), িতিউএইিও (WHO), ফাও (FAO), ইফাে (IFAD), আইএলও 

(ILO), ইউএৈএফতপএ (UNFPA), ইউতৈগিা (UNIDO), ইউএৈতভ (UNV), ইউএৈইতপ (UNEP), 

 ইও   (IOM),          (WFP), ই   ও     (UNODC), ই    ই      (UNHCR), ই        

(UNESCO), ই    ই   (UNAIDS), ই    ই    (UNWOMEN),  Global Environment 

Facility (GEF); Green Climate Fund (GCF); United Nations Office for South South  
Cooperation (UNOSSC); 

o The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM); 

o ইসলািী উন্নয়ৈ ব্যাাংক (আইতিতি); 

o কিৈওগয়লর্ সাংক্রান্ত তৈগম্নর তিষয়ািলী- 

 অর্ থ িন্ত্রীগের সগেলৈ; 

 কিৈওগয়লর্ ফান্ড ফর দটকতৈকযাল দকা-অপাগরশৈ (তসএফটিতস); 

o                                     ও           /      /   ও            
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 Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)-            

                 ; 

 Internal Aid Transparency Initiative (IATI)-   ই                         ই        

                 ; 

 Asia-Pacific Development Effectivenesss Facility (AP-DEF)-    ই                

                              ; 

 

 আন্ত থাতিক উন্নয়গৈর  ন্য দিল র্ত াতৈকারক দেশসমূগির সাংস্থার িিতিল (OPEC Fund for International 

Development); 

 কলগবা প্লাৈ (Colombo Plan); 

 দিসরকাতর প্রতিষ্ঠাৈ (এৈত ও) এিাং বিগেতশক দেচ্ছাগসিী সাংস্থাসমূগির বিগেতশক সািাে ৈীতি সাংক্রান্ত তিষয়ািলী; 

 আতর্ থক, অর্ থনৈতিক এিাং কাতরেতর সিগ াতেিা সাংক্রান্ত সকল আন্ত থাতিক চুতক্তসমূিিঃ  দ ৌর্ অর্ থনৈতিক কতিশৈ/ দ ৌর্ 

অর্ থনৈতিক  কতিটি, অর্ থনৈতিক এিাং কাতরেতর চুতক্তসমূি ইিযাতে; 

 আন্ত থাতিক সাংস্থাসমূি এিাং তি-পক্ষীয় উন্নয়ৈ সিগ ােী দেশসমূগির স্থাৈীয় তিশগৈর সাগর্ তলয়াঁগ া রক্ষা করা; 

 তিগেগশ অিতহিি িাাংলাগেগশর তিশৈসমূগির অর্ থনৈতিক উইাং এর প্রশাসতৈক িত্ত্বািিাৈ এিাং সাংতিষ্ট কি থকিথা / কি থিাতরগের 

তৈগয়াে;  

 বিগেতশক অর্ থনৈতিক পতলতস উন্নয়ৈ এিাং উন্নয়ৈশীল দেশসমূগির িগধ্য অর্ থনৈতিক কাতরেতর সিগ াতেিা সম্পতকথি তিষয়সমূি 

তিগশষি উন্নয়ৈ অর্ থায়ৈ, সম্পে স্থাৈান্তর/ তিতৈিয়, বিগেতশক ঋণ প্রযুতক্ত স্থাৈান্তর; 

  াতিসাংঘ এিাং এর সাংযুক্ত সাংস্থাসমূি, কিৈওগয়লর্ সগেলৈ, দ াট তৈরগপক্ষ সগেলৈ, ইসলািী সাংস্থার সগেলৈ, সাকথ 

সগেলৈ ইিযাতেগি িাাংলাগেগশর অাংশগ্রিগণর দক্ষগে অর্ থনৈতিক এিাং আতর্ থক অিস্থাৈপে এিাং প্রতিগিেৈ  প্রস্তুিকরণ; 

 দফগলাতশপ এিাং ফাউগন্ডশৈিঃ 

o এতশয়া ফাউগন্ডশৈ, দফাি থ ফাউগন্ডশৈ, তিটিশ কাউতিল, আইআরতিতস এিাং এতিতসসি তিতভন্ন তি-পাতক্ষক এিাং িহুপাতক্ষক 

উৎস দর্গক প্রা্ত  দফগলাশীপ, স্কলারশীপ এিাং বিগেতশক প্রতশক্ষগণর আিন্ত্রণসমূগির ব্যিস্থাপৈা ও কা থক্রি; 

o বৃতিিন্টৈ কতিটি এিাং তৈি থািৈ কতিটি (তিগশষি  ৈপ্রশাসৈ িন্ত্রণালয় এিাং অন্যান্য সাংতিষ্ট িন্ত্রণালয় / তিভাে)-এর 

সাগর্ তলয়াঁগ া করা; 

o িাাংলাগেশ কর্তথক কাতরেতর সিায়িার প্রস্তািৈা। 

 আতর্ থক তিষয়সি সতিিালয় প্রশাসৈ; 

 এ তিভাগের অিীৈস্ত অতফস এ সাংস্থাসমূগির ( তে র্াগক) প্রশাসতৈক ব্যিস্থাপৈা ও তৈয়ন্ত্রণ;  

 আন্ত থাতিক সাংস্থাসমূগির সগে তলয়াঁগ া রক্ষা করা এিাং এ তিভাগের কি থিন্টৈ অনু ায়ী অন্যান্য দেশ ও তিশ্ব সাংস্থাসমূগির 

সাগর্ চুতক্ত ও সিগ ািা সাংক্রান্ত কা থক্রি; 

 এ তিভাগের উপর অতপ থি োতয়ত্ব সম্পতকথি সকল তিতিসমূি; 

 এ তিভাগের উপর অতপ থি োতয়ত্ব সম্পতকথি তিষগয় দ  দকাৈ পতরসাংখ্যাৈ এিাং িথ্য প্রোৈ; 

 আোলগি গৃিীি ফী ব্যিীি এ তিভাগের দকাৈ তিষয় সম্পতকথি ফী সমূি; 

 

১.৩ সাাংেঠতৈক কাঠাগিা তিন্যাস  

 অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাে বিগেতশক সম্পে (অনুোৈ, ঋণ ও খাদ্য সািাে) আিরগণর িাধ্যগি দেগশর উন্নয়ৈ কি থকাগন্ড প্রিযক্ষ 

সিগ াতেিা কগর র্াগক। এ উগদ্দশ্য িাস্তিায়গৈ তিভােটি সরকার গৃিীি উন্নয়ৈ প্রকল্প িাস্তিায়ৈ সাংস্থা এিাং তিগশ্বর তিতভন্ন উন্নয়ৈ সিগ ােী দেশ 

ও সাংস্থার িগধ্য দ াোগ াগের িাধ্যি তিসাগি কা  কগর। এ সকল উন্নয়ৈ প্রকল্প িাস্তিায়গৈর  ন্য প্রগয়া ৈীয় বিগেতশক অর্ থ ছাড়করণ এিাং 

সাংতিষ্ট প্রকল্পসমূি পতরিীক্ষণ এ তিভাগের অন্যিি োতয়ত্ব। এ োতয়ত্ব পালগৈর  ন্য এ তিভাগের সিস্ত কা থক্রিগক তিগশ্বর দভৌগোতলক 

অিস্থাৈগভগে উন্নয়ৈ সিগ ােী দেশ এিাং আন্ত থাতিক সাংস্থার উপর তভতি কগর অনুতিভােওয়াতর তিন্যস্ত করা িগয়গছ । 

 অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের কা থক্রি সুষ্ঠুভাগি পতরিালৈার  ন্য দিাট ০৯ (ৈয়)টি অনুতিভাে রগয়গছ। প্রতিটি অনুতিভাে কগয়কটি 

অতিশাখায় তিভক্ত। তিতভন্ন অতিশাখার অিীগৈ কগয়কটি কগর শাখা রগয়গছ। অনুতিভাে-১ (আগিতরকা, ইইতপ ও  াপাৈ),  অনুতিভাে-২ 

(তিশ্বব্যাাংক),অনুতিভাে-৩ (প্রশাসৈ ও িধ্যপ্রািয),  অনুতিভাে-৪ ( াতিসাংঘ),অনুতিভাে-৫ (এতিতি),অনুতিভাে-৬ (সিন্বয় ও ৈরতিক), 

অনুতিভাে-৭ (ইউগরাপ),অনুতিভাে-৮ (এতশয়া, দ ইতস ও এফএন্ডএফ) এিাং অনুতিভাে-৯ (ফািা)।প্রতিটি অনুতিভাগে অতিতরক্ত সতিি/যুগ্ম-সতিি 

অনুতিভাে প্রিাগৈর োতয়ত্ব পালৈ করগছৈ। এছাড়াও এ তিভাগের অিীগৈ িিথিাগৈ ৭টি ইকগৈাতিক উইাং তিগেগশ তি-পাতক্ষক সম্পকথ উন্নয়ৈ 

এিাং বিগেতশক সম্পে আিরগণর  ন্য কা  করগছ। 
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১.৪ মধ্যমময়াদি বামেট কাঠামমার আওতায় অর্ থনৈদতক সম্পকথ দবভামের ককৌশলেত উমেশ্য এবং প্রধাৈ 

কার্ থক্রম 

মধ্যমময়াদি ব্যয় 

(অংকসমূহ হাোর টাকায়) 

 িাগ ট 

২০১২-১৩ 

িাগ ট 

২০১২-১৩ 

(সাংগশাতিি) 

প্রগক্ষপণ 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অনুন্নয়ৈ ৯৫৩৮,৭৯,০০ ৯৭৮৭,০০,৯২ ১০৪৮৭,৪১,৬৯ ১১৫৩৬,১৬,০৮ ১২৬৮৯,৭৭,৭৩ ১৩৯৫৮,৭৫,৭৪ 

উন্নয়ৈ ৩৩,০৫,০০ ৩২,৮৭,০০ ৩৭,৬৬,৬৮ ৪১,৪২,০৬ ৪৫,৫৬,৭৬ ৫০,১১,৫২ 

কমাট ৯৫৭১,৮৪,০০ ৯৮১৯,৮৭,৯২ ১০৫২৫,০৮,৩৭ ১১৫৭৭,৫৮,১৪ ১২৭৩৫,৩৪,৪৯ ১৪০০৮,৮৭,২৬ 
 

তিশৈ দেটগিন্ট ও প্রিাৈ কা থািতল 

তিশৈ দেটগিন্ট 

তি-পক্ষীয় ও িহুপক্ষীয় কূটনৈতিক সম্পকথ দ ারোরকরগণর িাধ্যগি, িতিসম্পে সাংগ্রিপূি থক সরকাগরর উন্নয়ৈ পতরকল্পৈা 

কি থসূতিগক সিায়িা কগর  ািীয় উন্নয়ৈ ত্বরাতন্বিকরণ । 
 

 

 

১.১ িধ্যগিয়াতে দকৌশলেি উগদ্দশ্য ও কা থক্রিসমূি 

 

িধ্যগিয়াতে দকৌশলেি 

উগদ্দশ্য 

কা থক্রিসমূি িাস্তিায়ৈকারী 

অতিে্ত র/সাংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. তি-পাতক্ষক এিাং িহু 

পাতক্ষক আন্ত থাতিক 

সাংস্থা/দেশ িগি 

বিগেতশক সম্পে ও 

সিায়িা আিরণ 

 প্রতিশ্রুি বিগেতশক ঋণ ছাড়, চুতক্ত োক্ষর প্রতক্রয়া এিাং অনুোৈ 

সাংগ্রি সি ির করা 

 িাাংলাগেশ দিগভলপগিন্ট দফারাি (B.D.F)-এর সভা    আগয়া ৈ 

এিাং িোরতক কা থক্রি পতরিীক্ষণ 

  লিায়ু পতরিিথগৈর দৈতিিািক প্রভািসমূি তিতভন্ন আন্ত থাতিক 

দফারাগি উপস্থাপৈ এিাং তিতভন্ন আন্ত থাতিক  লিায়ু িিতিল িগি 

[(Global Environment Facility (G.E.F), The 

Bangladesh Climate Change Resilience Fund 

(B.C.C.R.F), Pilot Program for Climate Resilience 

(P.P.C.R)] সম্পে সাংগ্রি 

 দ ৌর্ অর্ থনৈতিক কতিশৈ সভার আগয়া গৈর িাধ্যগি আন্ত থাতিক 

চুতক্ত সম্পােৈ ত্বরাতন্বি করা। 

অর্ থনৈতিক সম্পকথ 

তিভাে (ই.আর.তি) 

 

 

 

2.  বিগেতশক ঋণ 
িারণগ াগ্য প থাগয় 

রাখা 

 বিগেতশক সিায়িা ব্যিস্থাপৈা পদ্ধতির উন্নয়ৈ এিাং িাস্তিায়ৈ  

 বিগেতশক ঋণ পতরগশাি (debt servicing) কা থক্রি  

 ঋণ সাংক্রান্ত ব্যয় তিগিষণ। 

3. স্থাৈীয় প থাগয় ঋণ 
সিায়িা ফলপ্রসূকরণ  

 

 প্যাতরস, আক্রা এিাং বুশাৈ দঘাষণার আগলাগক প্রণীি দ ৌর্ 

সিগ াতেিা দকৌশল (Joint Cooperation Strategies)  

িাস্তিায়ৈ এিাং পতরিীক্ষণ 

 Aid Information Management System (A.I.M.S) স্থাপৈ। 
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অগ্রাতিকার ব্যয় খাি/কি থসূতিসমূি  (Priority Spending Areas/Programmes) 

 

ৈাং অগ্রাতিকার খাি/কি থসূতিসমূি সাংতিষ্ট িধ্যগিয়াতে 

দকৌশলেি উগদ্দশ্য 
১. বিগেতশক সিায়িা ব্যিস্থাপৈার উন্নয়ৈ 

 

বিগেতশক ঋগণর িারণ ক্ষিিা (Debt Sustainability) কাতিি সীিার িগধ্য রাখার লগক্ষয 

অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাে বিগেতশক ঋণ পতরগশাি সাংক্রান্ত  ািিীয় কা থক্রি (Debt 

Servicing) পতরপালৈ সি িথ্যাতে সাংরক্ষণ ও তিগিষণ কগর র্াগক। এিদুগদ্দগশ্য ঋণ 

ব্যিস্থাপৈা আরও সুষ্ঠুভাগি সম্পােগৈর  ন্য ইগিািগধ্য দিট ম্যাগৈ গিন্ট ফাইৈাতিয়াল 

এৈালাইতসস তসগেগির (D.M.F.A.S)-৬ ভাস থৈ স্থাপৈ করা িগয়গছ । এইি ইৈফরগিশৈ 

ম্যাগৈ গিন্ট তসগেি সফট্ ওয়ারও বিতর কগর এি তিতভন্ন ব্যিিাতরক ও কারেতর তেক 

পরীক্ষা-তৈরীক্ষার কা  িলগছ। বিগেতশক সম্পে আিরণ ও এর েতিিারা তিগিষগণর  ন্য 

ঋণ ব্যিস্থাপৈা গুরুত্বপূণ থ ভূতিকা পালৈ করায় এ তিষয়টিগক সগি থাচ্চ অগ্রাতিকার দেয়া িগয়গছ। 

বিগেতশক ঋণ িারণগ াগ্য 

প থাগয় রাখা 

২. িাাংলাগেগশ বিগেতশক তিতৈগয়াে আকষ থণ এিাং তিগেগশ িাাংলাগেগশর অর্ থনৈতিক োর্ থ রক্ষা 

 

এ তিভাগের অিীগৈ িিথিাগৈ ৭টি ইকৈতিক উইাং তিগেগশ তি-পাতক্ষক সম্পকথ উন্নয়ৈ এিাং 

বিগেতশক সম্পে আরিরগণর  ন্য কা  করগছ। এ উগদ্দশ্যগক আরও দ ারোর করার লগক্ষয 

িীগৈর দিইত াং এ ৈতুৈ ইকৈতিক উইাং দখালার প্রস্তাি প্রতক্রয়ািীৈ আগছ। অতিকন্তু তিদ্যিাৈ 

তিশৈসমূগি আরও অতিক লত তেক সিায়িার আব্যশকিা রগয়গছ, ফগল এ কা থক্রিটিগক 

অগ্রাতিকার দেয়া িগয়গছ। 

তি-পাতক্ষক এিাং 

িহুপাতক্ষক আন্ত থাতিক 

সাংস্থা/দেশ িগি 

বিগেতশক সম্পে ও 

সিায়িা আিরণ 

৩. ঋগণর কা থকর ব্যিিারগক (Aid Efectiveness) প্রাতিষ্ঠাতৈক রূপ দেয়া 

 

অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাে বিগেতশক সিায়িা ছাড়করণ (Disbursement) এিাং অেীকাগরর 

সিন্বয়সািৈ কগর। বিগেতশক সিায়িার কা থকর ব্যিিার (Aid Efectiveness) তৈতিি 

করার  ন্য ই.আর.তি. তৈয়তিিভাগি Organisation for Economic Co-operation-

Development Assistance Committee (OECD-DAC) Survey ওয়াকথশপ এিাং 

দসতিৈাগরর আগয়া ৈ কগর র্াগক। ঋগণর কা থকর ব্যিিার তৈতিিকগল্প এ খািগক 

অগ্রাতিকার প্রোৈ করা িগয়গছ। 

স্থাৈীয় প থাগয় ঋণ 

সিায়িা ফলপ্রসূকরণ 

 

 

১.৫  প্রিাৈ কা থসমূি, ফলাফল তৈগে থশক ও লক্ষযিাো এিাং ব্যয় প্রাক্কলৈ 

 
 

প্রিাৈ কা থক্রি কা থক্রগির সম্ভাব্য ফলাফল সাংতিষ্ট দকৌশলেি 

উগদ্দশ্য 

1. ঋণ এিাং অনুোৈ সাংগ্রগির  ন্য সিগ ািা 

(Negotiation) সভা আগয়া ৈ; 

 প্রকল্প সাংতিষ্ট বিগেতশক তিশৈ/সাংস্থার সাগর্ 

সম্ভাব্য ৭৫০টি সিগ ািা সভার িাধ্যগি ঋণ ও 

অনুোগৈর চুতক্ত সম্পােৈ 

১ 

2. িাাংলাগেশ দিগভলপগিন্ট দফারাি (তিতিএফ)-

এর সভা আগয়া ৈ;  

 সম্ভাব্য ২/৩টি সভা আগয়া গৈর িাধ্যগি সরকাতর 

ৈীতি, উন্নয়ৈ পতরকল্পৈা, লক্ষয, রূপকল্প 

অগ্রাতিকাগরর তিষগয় উন্নয়ৈ সিগ ােীগের সগে 

িি তিতৈিয় এিাং সিতন্বি কি থ প্রয়াগসর িাধ্যগি 

উন্নয়ৈ রূপকল্প িাস্তিায়গণর দকৌশল তৈি থারণ। উগেখ্য 

১ 
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প্রিাৈ কা থক্রি কা থক্রগির সম্ভাব্য ফলাফল সাংতিষ্ট দকৌশলেি 

উগদ্দশ্য 

দ , তিতিএফ’র সভা উন্নয়ৈ সগিাগ ােীগের সাগর্ 

আগলািৈার তভতিগি আগয়া ৈ করা িগয় র্াগক।  

3. প্রকল্প িাস্তিায়গৈ সিস্যা দূরীকরগণর  ন্য 

িাস্তিায়ৈকারী সাংস্থা এিাং উন্নয়ৈ 

সিগ ােীগের িগধ্য তৈয়তিি আগলািৈা সভা 

আগয়া ৈ; 

 প্রকল্প িাস্তিায়ৈ প থাগয় উত্থাতপি সিস্যাসমূি 

তৈরসৈ তিষগয় সম্ভাব্য ১০০ টি সভার আগয়া গৈর 

িাধ্যগি প্রকল্প িাস্তিায়গৈর ত্বরাতন্বিকরণ। 

১ 

4. তিতভন্ন আন্ত থাতিক  লিায়ু িিতিল দ িৈিঃ 

Green Climate Fund (GCF), Climate 

Investment Fund (CIF) ইিযাতে িগি 

সম্পে সাংগ্রি; 

 Green Climate Fund (GCF), Climate 

Investment Fund (CIF) িগি  লিায়ুর 

দৈতিিািক পতরিিথৈ দিাকাগিলার  ন্য সম্পে 

সাংগ্রিকরণ। 

১ 

5. বিগেতশক সিায়িা ৈীতি প্রণয়গৈর িাধ্যগি 

বিগেতশক উন্নয়ৈ সিায়িা বৃতদ্ধ; 

 পতরিিথৈশীল অিস্থায় তিদ্যিাৈ ৈীতির সাংগশািৈ, 

পতরিি থৈ ও পতরিিথগৈর িাধ্যগি বিগেতশক উন্নয়ৈ 

সিায়িা, িাতণ য ও সরাসতর বিগেতশক তিতৈগয়াে 

প্রিাি বৃতদ্ধকরণ। আোিী ৫ িছগর ১৪.০০ তিতলয়ৈ 

িাতকথৈ িলার তিসিাস থগিগন্টর ব্যিস্থাকরণ 

১ 

6. দ ৌর্ অর্ থনৈতিক কতিশৈ সভার আগয়া ৈ;  সম্ভাব্য ১৫টি দ ৌর্ অর্ থনৈতিক কতিশৈ সভার 

আগয়া গৈর িাধ্যগি তি-পাতক্ষক সিগ াতেিার দক্ষে 

তৈি থারণ ও সম্প্রসারণকরণ। 

১ 

7. ঋগণর িথ্য সাংরক্ষণ, ঋণ পতরগশাি এিাং িারণ 

ক্ষিিা (Sustainability) তিগিষণ; 
 তিএিফাস (DMFAS) এর িাধ্যগি িথ্য সাংরক্ষণ 

ও তিগিষগণর িাধ্যগি বিগেতশক ঋগণর  র্া র্ 

তিসাি সাংরক্ষণ। Digitalized পদ্ধতির িাধ্যগি 

সকল প্রকার ঋণ ও অনুোগৈর িথ্য সাংরক্ষণ 

ব্যিস্থা, ঋগণর িারৈােি তিগিষণ এিাং সঠিক 

সিগয় ঋণ পতরগশািকরণ। 

২ 

8. িাতষ থক উন্নয়ৈ কি থসূতি ও সাংগশাতিি িাতষ থক 

উন্নয়ৈ কি থসূতি প্রকল্প সিায়িা িরাদ্দ প্রোৈ ও 

ব্যিিার প থাগলািৈা; 

 সম্ভাব্য ১৩ টি সভার িাধ্যগি িাতষ থক উন্নয়ৈ কি থসূতি 

ও সাংগশাতিি িাতষ থক উন্নয়ৈ কি থসূতিগি প্রকল্প 

সিায়িা িরাদ্দ প্রোৈ, ব্যিিার পতরিীক্ষণ ও 

িাস্তিায়ৈ ত্বরাতন্বিকরণ। 

২ 

9. দ ৌর্ সিগ াতেিা-দকৌশল (Joint 

Cooperation Strategies)-এর উন্নয়ৈ ও 

সিায়িার কা থকর ব্যিিার তৈতিিকরণ 

উগদ্যাে; 

 দলাকাল কলসাল্টেটিভ গ্রুগপর সভার িাধ্যগি 

সরকাগরর ৈীতি, দকৌশল ও প্রাতিকাগরর প্রতি উন্নয়ৈ 

সিগ ােীগের সম্পৃক্তকরগণর িাধ্যগি বিগেতশক 

সম্পে আিরণ, কা থকর ব্যিস্থার তিষগয় ২০টি 

ওয়াকথশপ/দসতিৈার আগয়া ৈ; 

  

 প্যাতরস দঘাষণা িাস্তিায়গৈর ৫ টি মূল ৈীতির 

আগলাগক গৃিীি কা থক্রি িাস্তিায়ৈ এিাং DAC 

Survey এর ১২ টি ইতন্ডগকটগরর অগ্রেতি 

পতরিীক্ষণ ও মূল্যায়ৈ। 

৩ 

10. প্রকল্প পতরিালক এিাং উন্নয়ৈ সিগ ােীগের 

সগে কা থকর Portfolio Meeting 

আগয়া ৈ 

 সম্ভাব্য ৩২টি Portfolio Meeting আগয়া গৈর 

িাধ্যগি প্রকল্প িাস্তিায়ৈ ত্বরাতন্বিকরণ। 

৩ 
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৪.০ প্রিাৈ কি থকৃতি তৈগে থশকসমূি (Key Performance Indicators)  

 

দৈমি থশক সংদিষ্ট 

ককৌশলেত 

উমেশ্য 

পদরমামপর 

একক 

২০১3-14 2014-15 মধ্যমময়াদি লক্ষ্যমাত্রা 

সংমশাদধত 

লক্ষ্যমাত্রা 

প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

১ ২ ৩ ৭  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

1. ববমিদশক সহায়তা 

প্রাদির অঙ্গীকার  
১,২ 

দেদিদপর 

% দহসামব 
৩.৫১ 3.36% ৩.06% ২.71 ২.39 ২.12 1.93% 

2. ববমিদশক সহায়তা 

ছাড়করণ  
১,২ 

দেদিদপর 

% দহসামব 
২.২৫ 1.7৮% 1.87% ১.72% ১.60% ১.৫1% 1.41% 

3. T.D.S.*/X.G.S** ২ % ৪.27 3.94% 3.৭০% 3.24% ২.97% ২.67% 2.67% 

4. T.D.S./GDP ২ % 0.৯7 ০.74% 0.6২% 0.54% 0.49% 0.43% 0.43% 

5. T.O.E.D.***/X.

G.S 
২ % ৭7.56 7৪.২৯% ৮০.২০% 7৭.০৭% 7৪.১১% 7১.৫৬% ৭০.০৯% 

6. T.O.E.D./G.D.P. 

২ % ১৭.71 ১৪.০৪% 
১3.৩৭

% 
১2.৭৫% 1২.১৫% ১1.৬২% 11.৩৮% 

7. কমাট ববমিদশক ঋমণর 

মমধ্য ৈমৈীয় ঋমণর 

পদরমাণ  

৩ % ৯১.5 ৯১.৩৬% ৯০% 8৯% 8৮% 8৭% 8৬% 

8. কমাট ববমিদশক 

সহায়তার মমধ্য 

অনুিামৈর পদরমাণ 

৩ % ২4.10 ২২.০৮% ২1.31% ২0.55% ২0.38% 18.83% 17.05% 

*T.D.S. – Total Debt Service (External) 

**X.G.S. – Export of Goods and Services 

***T.O.E.D.- Total Outstanding External Debt 

 

 


