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২.৯ অনুবিভাগ-৯: বিদেবিক সাহাদের িাদেট ও বহসাি (ফািা) উইং-কক অর্ থনৈবিক সম্পকথ বিভাদগর ককন্দ্রীয় ডাটা ব্াংক 

বহদসদি গণ্য করা হয়। ফািা উইং বিদেবিক সাহাে সংক্রান্ত সকল িথ্য করকড থ ও সংরক্ষণ এিং সরকাদরর প্রদয়ােৈ অনুযায়ী বরদ াট থ 

কদর র্াদক। অ রবেদক বিদেবিক সহায়িাপুষ্ট প্রকদের েন্য িাবষ থক উন্নয়ৈ কর্ থসূবি িাদেট, বিদেবিক সাহাে প্রাবির িাদেট, 

বিদেবিক ঋণ  বরদিাধ িাদেট এিং বরদসাস থ িাদেট প্রণয়ৈ ও িরাদ্দ সম্পবক থি সকল কায থক্রর্ এ অনুবিভাগ হদি  বরিাবলি হয়। 

একই সাদর্ সরকাদরর বিদেবিক ঋদণর ব্িস্থা ৈাও ফািা অনুবিভাগ কদর র্াদক। এ অনুবিভাদগর ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছদরর প্রধাৈ 

প্রধাৈ কায থাবে বৈদে উ স্থা ৈ করা হদলাোঃ 

২.৯.১ বিদেবিক সাহাদের লক্ষযর্াত্রা প্রাক্কলৈ ও িাস্তিায়ৈ সম্পবক থি কায থক্রর্োঃ 

অঙ্গীকার (Commitment): অঙ্গীকাদরর লক্ষযর্াত্রা প্রাক্কলদৈর েন্য প্রবিিছদরর ন্যায় এ িছরও একটি borrowing 

program  বিরী করা হয়। এ borrowing program-এ বিবভন্ন োিা সংস্থার বৈকট হদি সি থদর্াট ৬০০০.০০ বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ 

ডলাদরর বিদেবিক সাহাে সংগ্রদহর অঙ্গীকার(Commitment)-এর প্রাবি প্রাক্কলৈ (Projection) করা হয়। এ প্রাক্কলৈ 

িাস্তিায়দৈ প্রবক্রয়াধীৈ বিদেবিক সাহাদের প্রস্তািসমূহ, চুবি স্বাক্ষদরর সম্ভািৈার বভবিদি দুটি কযাটাগরী যর্া, অবি সম্ভািৈার্য় 

(highly probable) ও সম্ভািৈার্য় (probable) বিভি কদর প্রবি র্াদস সবিি র্দহােদয়র সভা বিদে  য থাদলািৈা সভা করা 

হয়। বিদেবিক সহায়িায় স্বাক্ষবরি চুবিসমূদহর িথ্য সংগ্রহ ও কডট ম্যাদৈেদর্ন্ট এন্ড ফাইৈাবিয়াল এৈালাইবসস বসদের্ 

(বডএর্এফএএস)-এ করকড থভূি করা হয়। িবণ থি অর্ থ-িছদর ১১২ টি প্রকদে ১৭,৯৬০.০১ বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ ডলাদরর (প্রবভিৈাল) চুবি 

স্বাক্ষবরি হদয়দছ, যা প্রাক্কলদৈর িিকরা ২৯৯ ভাগ। 

ব্য়ৈ (Disbursement): িাবষ থক উন্নয়ৈ কর্ থসূবিদি প্রায় ৩৫৫ টি িলর্াৈ প্রকদের বিদেবিক সাহাদের িাবহো ও  াই লাইদৈ 

ব্িহারদযাগ্য অব্বয়ি বিদেবিক সাহাদের সবিবির িথ্য বিদেষণ কদর ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছদর ব্য়ৈ (Disbursement) প্রাক্কলৈ 

করা হদয়বছল ৫০৫০ বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ ডলার। প্রকে িাস্তিায়দৈর সাদর্ বিদেবিক সাহাদের িাদেদট ৪১৬৫ বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ ডলার 

প্রাক্কবলি ব্য় বৈধ থারণ করা হয়। বিদেবিক সাহাদের ছাদের িথ্য প্রধাৈিোঃ উন্নয়ৈ সহদযাগীদের বৈকট হদি সরাসবর সংগ্রহ করা হয় 

এিং বত্রর্াবসক বভবিদি অর্ থনৈবিক সম্পকথ বিভাদগর সংবেষ্ট িাখা/অবধিাখা হদি িথ্য সংগ্রহ কদর যািাই করা হয়। অর্ থ-িছদরর 

কিদষ উন্নয়ৈ সহদযাগীদের সাদর্ বিদেবিক সাহাে ছাদের িথ্য বর্লকরণ (reconcile) করা হয়। আদলািয অর্ থ-িছদর 

বডসিাস থদর্ন্ট হদয়দছ ৩৫৯২ বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ ডলার (প্রবভিৈাল), যা সংদিাবধি প্রাক্কলদৈর িিকরা ৮৬ ভাগ। 

২.৯.২ িাবষ থক উন্নয়ৈ সম্পবক থি কায থক্রর্োঃ 

িাবষ থক উন্নয়ৈ কর্ থসূবি (এবডব ) এিং সংদিাবধি এবডব োঃ প্রবিটি প্রকে িাস্তিায়ৈকারী র্ন্ত্রণালয়/বিভাদগর প্রকে সাহাদের িাবহো 

সংগ্রহ কদর সংবেষ্ট র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রকে  বরিালদকর সদঙ্গ সভা কদর বিদেবিক সাহাদের প্রতুলিা (availability) বিদিিৈায় 

প্রকে বভবিক িরাদ্দ প্রোৈ করা হয়। িাবষ থক উন্নয়ৈ কর্ থসূবি-কি ১৭ টি কসক্টদরর ৩৫৫ টি প্রকদে কর্াকসহ কর্াট ৪০০০০.০০ ককাটি 

টাকা (৫০০০ বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ ডলার) প্রকে সাহাে এিং ৪০০.০০ ককাটি টাকা (৫০ বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ ডলার) খাদ্য সহায়িা িািে 

িরাদ্দ করা হয়। এ িরাদ্দ প্রকে িাস্তিায়ৈকারী ৫৩ টি র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অনুকূদল প্রোৈ করা হয়। প্রকে িাস্তিায়ৈকারী 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাদগর প্রকে সাহাদের িাবহো হ্রাস  াওয়ায় সংদিাবধি এবডব -কি প্রকে সাহাদের িরাদ্দ হ্রাস কদর ৩৩,০০০.০০ ককাটি 

টাকা (৪১২৫ বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ ডলার) এিং খাদ্য সহায়িা ৩২০.০০ ককাটি টাকা (৪০ বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ ডলার)   বৈধ থারৈ করা হয়।  

এবডব -কি অন্তভূ থি প্রকদে িরাদ্দকৃি বিদেবিক সাহাদের ব্িহার  য থাদলািৈাোঃ এবডব  অদ ক্ষা সংদিাবধি এবডব -কি প্রায় প্রবিটি 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাদগর প্রকে সাহাদের িাবহো হ্রাস  াওয়ায় সংদিাবধি এবডব -কি প্রকে সাহাদের িরাদ্দ হ্রাস করদি হয়। ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-িছদরর সংদিাবধি এবডব  প্রণয়ৈকাদল কয সকল প্রকদের কক্ষদত্র প্রকে সাহাদের িাবহো এবডব -কি িরাদদ্দর তুলৈায় ৫০% িা 

িার কিিী হ্রাস ক দয়বছল কস সকল প্রকদের িাস্তিায়ৈ সর্স্যা সংবেষ্ট র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ হদি সংগ্রহপূি থক বিদেষণ করা হয়। 

বিদেষদণর প্রাি ফলাফদল প্রকে িাস্তিায়দৈর প্রধাৈ প্রধাৈ কারণসমূহ বিবিি কদর প্রদয়ােৈীয়  েদক্ষ  গ্রহণ করা হয়। 



২.৯.৩ বিদেবিক ঋদণর ব্িস্থা ৈা সম্পবক থি কায থািলীোঃ 

বিবেবিক ঋণ  বরদিাধ সংক্রান্ত কায থািলীোঃ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছদরর সংদিাবধি িাদেদট বিদেবিক ঋদণর আসল ও সুে  বরদিাদধর 

েন্য যর্াক্রদর্ ৭৪৪০.০০ ও ১৮৪০.০০ ককাটি (সি থদর্াট ৯২৮০.০০ ককাটি টাকা) যা ৯৩০.০০ ও ২৩০.০০ (সি থদর্াট ১১৬০.০০) 

বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ ডলাদরর সর্াৈ িাদেদট িরাদ্দ করা হয়। এই িরাদদ্দর বি রীদি আসল িািে ৭৩৫৭.৮১ ককাটি ও সুে িািে 

১৮৬১.১২ কর্া ৯২১৮.৯৩ ককাটি টাকা  বরদিাধ করা হদয়দছ যা যর্াক্রদর্ ৯১৩.৩৩ ও ২৩১.০২ (সি থদর্াট ১১৪৪.৩৬) বর্বলয়ৈ র্াবক থৈ 

ডলার এর সর্াৈ। 

ঋদণর বহসাি সংরক্ষণোঃ ফািা ১৯৯২ সাল হদি আঙ্কটাড (UNCTAD) এর Debt Management and Financial 

Analysis System (DMFAS) িীষ থক সফ টওয়্যার ব্িহার কদর আসদছ। এ অনুবিভাগ হদি বসদের্টিদি সকল বিদেবিক 

ঋদণর প্রদয়ােৈীয় িথ্য বৈয়বর্িভাদি হালৈাগাে করা হয়। এর ফদল বিদেবিক ঋণ সংক্রান্ত হালৈাগাে িথ্য এিং ভবিষ্যৎ প্রদক্ষ ণ 

সহদেই  াওয়া যায়। ফদল বিদেবিক ঋদণর ধারৈক্ষর্িার (debt sustainability) সুবস্থবি বিিার-বিদেষণ করা সহেির হয়। 

২.৯.৪ অন্যান্য গুরুেপূণ থ কায থািলীোঃ  

িথ্য প্রবিদিেৈ বিরী ও সরিরাহোঃ অর্ থনৈবিক সম্পকথ বিভাগসহ সংবেষ্ট অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর েন্য বিদেবিক সাহাদের িথ্য 

প্রবিদিেৈ বিরী ও কপ্ররণ করা হয়। উদেখ্য কয, অর্ থ বিভাগ ও িাংলাদেি ব্াংদকর সদঙ্গ বৈয়বর্ি িথ্য বিবৈর্য় করা হয়। বরদসাস থ 

কবর্টি, িাদেট প্রণয়দৈর প্রবক্রয়া ও ৈীবিগি বিষয়সমূদহর উ র র্িবিবৈর্য় সভা, কযাি এন্ড কডট ম্যাদৈেদর্ন্ট কবর্টির সভা, 

 বরকেৈা কবর্িদৈর িবধ থি সভা, সরকাদরর আবর্ থক মুদ্রা ও মুদ্রা বিবৈর্য় হার সংক্রান্ত ককা-অবড থদৈিৈ কাউবিল এিং িাদেট র্বৈটবরং 

ও সম্পে কবর্টি সভাসমূদহ ইআরবডর প্রবিবৈবধে করা। 

োিীয় িাদেট প্রণয়ৈোঃ োিীয় িাদেট প্রণয়ৈ কয থক্রদর্র অংি বহদসদি বিদেবিক সাহাদের িাদেট প্রাক্কলৈ ও উন্নয়ৈ িাদেদট প্রকে 

সাহাদের িরাদ্দ এিং িা সংদিাধৈ কদর র্াদক। এ ছাো এ অনুবিভাগ বিদেবিক ঋণ  বরদিাধ িাদেট ও বরদসাস থ িাদেট প্রণয়ৈ 

কদর র্াদক।   

োিীয় সংসদে িথ্য কপ্ররণোঃ োিীয় সংসে অবধদিিৈ িলাকালীৈ সংসদে উত্থাব ি প্রদের েিাি, োিীয় সংসদের অর্ থ বিষয়ক স্থায়ী 

কবর্টি-এর বিদেবিক সাহাে সংক্রান্ত সভার েন্য িথ্য সরিরাহ। 

উন্নয়ৈ সহদযাগীদের সদঙ্গ িথ্য বিবৈর্য়োঃ বিবভন্ন উন্নয়ৈ সহদযাগীদের সদঙ্গ ওদয়ি সাইদটর েন্য বিদেবিক সহায়িা সংক্রান্ত িথ্য 

বত্রর্াবসক বভবিদি আোৈ প্রোৈ করা। 

বিবভন্ন বিদেবিক বর্িদৈর প্রবিবৈবধদের সদঙ্গ র্িবিবৈর্য়োঃ বিশ্ব ব্াংক, আইএর্এফ সহ অন্যান্য সংস্থার বর্িদৈর প্রবিবৈবধদের সদঙ্গ 

বিদেবিক সহায়িার সাবি থক অিস্থা সম্পদকথ র্ি বিবৈর্য় করা। 

িাংলাদেদির ঋণ র্াৈ বৈধ থারণোঃ ঋণর্াৈ বৈণ থয়কারী (credit rating) প্রবিষ্ঠাৈ যর্াোঃ Moody’s Investors Service 

(Moody’s), Standard and Poor’s (S&P) gcfQ Ges Fitch Ratings-এর সদঙ্গ িাংলাদেদির বিদেবিক সহায়িার 

সি থদিষ অিস্থা বৈদয় আদলািৈা,ঋদণর ধারণ ক্ষর্িার সুবস্থবি সম্পদকথ িথ্য সরিরাহ। 

সাবিবিক োবয়ে  ালৈোঃ Standing Committee on Non-concessional Loan, First Track Project 

Monitoring Committee এিং  First Track Project Monitoring Taskforce এর কায থািলী  বর ালদৈ সাবিবিক 

োবয়ে  ালৈ।  

িাবষ থক প্রকািৈাোঃ ইআরবড হদি বৈয়বর্ি প্রকাবিি Flow of External Resources into Bangladesh’ িীষ থক িাবষ থক 

প্রকািৈাটি সংকলৈ ও প্রকাদির সাবি থক কায থাবে এ অনুবিভাগ হদি সম্পােৈ করা হয়। 



অন্যান্য কায থাবেোঃ প্রকে িাস্তিায়ৈ দ্রুিির করার লদক্ষয প্রকদের যর্াযর্ প্রস্তুবি বৈবিিকরণ এিং বৈধ থাবরি সর্দয়র র্দে প্রকদের 

প্রস্তুবিমুলক কাে সম্পােদৈর বৈবর্ি ‘প্রকদের প্রস্তুবিমূলক কাদের অর্ থ িরাদ্দ ও ব্ব্স্স্থা ৈা ৈীবির্ালা এিং ‘প্রকদের প্রস্তুবিমূলক 

কাদের কিকবলষ্ট’ প্রণয়ৈ করা হদয়দছ যা ইদিার্দে কগদেট আকাদর প্রকাবিি এিং সকল র্ন্ত্রণালয়/বিভাদগ কপ্ররণ করা হদয়দছ। 

বিদেবিক সহায়িাপুষ্ট  াই লাইৈ ও িলর্াৈ প্রকেসমূহ বৈবিে  বরিীক্ষণ এিং বিদেবিক সহায়িার ব্িস্থা ৈা গবিিীল করার েন্য 

ফদরৈ এইড ম্যাদেৈদর্ন্ট বসদের্ (FAMS) ৈার্ক একটি ওদয়ি কিইেড এবিদকিৈ সফ টওয়্যার প্রস্তুি করা হদয়দছ যার কায থক্রর্  

ইদিার্দে উদবাধৈ করা হদয়দছ। আিা করা হদে এ বসদেদর্র র্ােদর্ প্রকে িাস্তিায়ৈকারী র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/এদেবিসমূহ 

অৈলাইদৈ সংযুি হদি এিং এর র্ােদর্ বিদেবিক সহায়িার আহরণ, ছাে ও ব্িহার  য থদিক্ষণ এিং িাবষ থক উন্নয়ৈ কর্ থসূবি 

প্রণয়ৈসহ বিদেবিক সহায়িার সাবি থক ব্িস্থা ৈা সহেির হদি। 


