অনুবিভাগ-৮: এবিয়া, জেইবি ও এফ এন্ড এফ
অর্ থনৈবিক িম্পকথ বিভাগগর এবিয়া, জেইবি ও এফ এন্ড এফ অনুবিভাগ িাাংলাগেি িরকাগরর পগে এবিয়া মহাগেগির
োপাৈ ও মধ্যপ্রাচ্য ব্যিীি বিবভন্ন জেি বিগিষি দুরপ্রাচ্য, েবেণ-এবিয়া, েবেণ-পূি থ এবিয়া ও ওগিবৈয়া অঞ্চগলর বিবভন্ন
জেি এিাং এিীয় উন্নয়ৈ ব্যাাংক (এবিবি) ব্যিীি অন্যান্য িাংস্থার িাগর্ অর্ থনৈবিক িম্পকথ িাংক্রান্ত যািিীয় কমথকান্ড
পবরচ্ালৈা কগর র্াগক। ০৬ (ছয়)টি অবিিাখা ও ০২ (দুই)টি িাখা বৈগয় গঠিি এবিয়া, জেইবি ও এফ এন্ড এফ অনুবিভাগ
(উইাং-৮) িিথমাগৈ িাাংলাগেি িরকাগরর একেৈ অবিবরক্ত িবচ্গির জৈতৃগে পবরচ্াবলি হগে। অিকাঠাগমাগি উন্নয়ৈ,
িামাবেক খাগি বিবভন্ন উন্নয়মূলক কমথকাগন্ডর পৃষ্ঠগপাষকিা ও মাৈি িম্পে উন্নয়গৈ অিোৈ রাখার মাধ্যগম এ অনুবিভাগ
িাাংলাগেগির আর্ থ-িামাবেক উন্নয়গৈ অব্যাহিভাগি গুরুেপূণ থ ভূবমকা পালৈ করগছ। িরকাগরর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগগর
আওিায় প্রকল্প িাস্তিায়গৈর লগেয বিবভন্ন এিীয় জেি ও িাংস্থার ঋণ ও অনুোৈ িহায়িা এিাং কাবরগবর িহায়িা িাংগ্রহ ও
প্রবক্রয়াকরণ, উন্নয়ৈ িহগযাগীগের িহায়িাপুষ্ট চ্লমাৈ প্রকল্পিমূগহর িাস্তিায়ৈ অগ্রগবি পয থাগলাচ্ৈা, উন্নয়ৈ িহগযাগী কতৃথক
প্রেত্ত বৃবত্ত ও স্বল্প জময়ােী বিবভন্ন প্রবিেণ জকাি থ িাংক্রান্ত কায থািলী িাস্তিায়গৈর পািাপাবি এবিয়া মহাগেগির ১১ (এগার)টি
জেগির িাগর্ জযৌর্ অর্ থনৈবিক কবমিৈ আগয়ােৈিহ এিি কবমিগৈর বিবভন্ন বিঠগক গৃহীি বিদ্ধান্তিমূগহর িাস্তিায়ৈ
অগ্রগবি িোরক করা এ অনুবিভাগগর অন্যিম প্রিাৈ োবয়ে। িিথমাৈ ভূ-রােনৈবিক জপ্রোপগে এবিয়ার বিবভন্ন জেি
বিগিষ কগর েবেণ-পূি থ এবিয়া ও ASEAN ভূক্ত জেিিমূহ বিবিক অর্ থৈীবিগি অন্যিম িবক্ত বহগিগি আবিভূথি হগয়গছ।
জিগেগে এিি জেগির িাগর্ অর্ থনৈবিক িম্পকথ রোর োবয়েপ্রাপ্ত এবিয়া, জেইবি ও এফ এন্ড এফ অনুবিভাগগর গুরুে
উত্তগরাত্তর আরও বৃবদ্ধ পাগি।
িিথমাগৈ এ অনুবিভাগগর মাধ্যগম জযিি জেি ও িাংস্থার িাগর্ অর্ থনৈবিক িম্পকথ রো করা হগয় র্াগক িাগের মগধ্য ভারি,
চ্ীৈ, েবেণ-জকাবরয়া, পাবকস্তাৈ, মালগয়বিয়া, বভগয়িৈাম, িাকথ জিগভলপগমন্ট ফান্ড (এিবিএফ) প্রবৈিাৈগযাগ্য। এছাড়া
ভারি, েবেণ-জকাবরয়া, অগেবলয়া, চ্ীৈিহ বিবভন্ন উন্নয়ৈ িহগযাগী জেি/িাংস্থা কতৃথক প্রেত্ত বৃবত্ত ও স্বল্প জময়ােী প্রবিেগণ
কমথকিথা মগৈাৈয়ৈ এ অনুবিভাগগর অন্যিম প্রিাৈ োবয়ে।

এবিয়া, জেইবি ও এফ এন্ড এফ অনুবিভাগ হগি ২০১৬-১৭ অর্ থিছগর িম্পাবেি উগেখগযাগ্য কায থািলী:
২,১ ভারি
িাাংলাগেগির উন্নয়ৈ িহগযাগী জেিিমূগহর মগধ্য ভারি অন্যিম। িাাংলাগেগির িাগর্ ভারগির বিিাল িাবণেয ঘােবি র্াকা
িগেও বৈকেিম প্রগিগিিী জেি দু’টি, িাম্প্রবিক িমগয় দু’জেগির অর্ থনৈবিক িম্পকথ উন্নয়গৈ ব্যাপক গুরুোগরাপ কগরগছ।
িাাংলাগেগির মাৈৈীয় প্রিাৈমন্ত্রী ২০১০ িাগলর োনুয়াবর মাগি ভারি িফরকাগল িন্ধুপ্রিীম দু’টি জেগির মগধ্য বিদ্যমাৈ
অর্ থনৈবিক িম্পগকথ ৈতুৈ মাো জযাগ কগর। এ িফরকাগল দু’জেগির প্রিাৈমন্ত্রীর মগধ্য পারস্পবরক বিবভন্ন খাগি বি-পাবেক
িহগযাবগিার লগেয একটি জযৌর্ ইিগিহার স্বােবরি হয়। এিি খাগির মগধ্য িাাংলাগেগির িড়ক ও জরল পবরিহগণর
অিকাঠাগমাগি উন্নয়ৈ, িাাংলাগেগির ৈেী ব্যিস্থাপৈা ও অভযন্তরীণ জৈৌ-িন্দর স্থাপগৈ িাাংলাগেিগক
১ বিবলয়ৈ মাবকথৈ
িলার ৈমৈীয় ঋণ প্রোৈ অন্যিম। জুৈ/২০১৫ িমগয় ভারগির মাৈৈীয় প্রিাৈমন্ত্রীর িাাংলাগেি িফগরর মধ্য বেগয় দু’জেগির
িীষ থ পয থাগয়র জৈতৃিগগরথ পয থায়ক্রবমক িফর দু’জেগির িম্পগকথান্নয়গৈ ৈতুৈ মাো জযাগ কগর। অিীগির িারািাবহকিায় এ
িফগর ভারগির মাৈৈীয় প্রিাৈমন্ত্রী িাাংলাগেি িরকারগক ৈতুৈভাগি ২ বিবলয়ৈ মা: িলার ৈমৈীয় ঋণ প্রোগৈর জঘাষণা
কগরৈ। এ ঋণ প্রাবপ্তর লগেয িাাংলাগেি িরকার ভারি িরকাগরর িাগর্ একটি িমগ ািা স্মারকও স্বাের কগর। এ
িমগ ািা স্মারগকর আগলাগক অর্ থনৈবিক িম্পকথ বিভাগ ও ভারিীয় এবিম ব্যাাংগকর মগধ্য ২ বিবলয়ৈ মা: িলার ভারিীয়
ৈমৈীয় ঋগণর েন্য ০৯ মাচ্ থ, ২০১৬ িাবরগখ ঋণচুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ।

২.১.১

িলার জক্রবিে লাইৈ এবগ্রগমন্ট-২০১০

২০১০ িাগলর োনুয়াবর মাগি িাাংলাগেি ও ভারগির মগধ্য স্বােবরি জযৌর্ ইিগিহাগরর আগলাগক ২০১০ িাগলর আগস্ট
মাগি িাাংলাগেি িরকার ও ভারিীয় এবিম ব্যাাংগকর মগধ্য ১ বিবলয়ৈ মাবকথৈ িলাগরর “িলার জক্রবিে লাইৈ এবগ্রগমন্ট”

স্বােবরি হয়। পরিিীগি ২০১২-১৩ অর্ থিছগর ভারি িরকার এ ঋণ হগি ২০০ বম: মা: ি: অনুোৈ বহগিগি জঘাষণা কগর।
অপরবেগক এ ঋগণর আওিায় ইগিামগধ্য গৃহীি কবিপয় প্রকগল্পর ব্যয় বৃবদ্ধ পাওয়ায় ভারি িরকাগরর বৈকে হগি অবিবরক্ত
প্রকল্প িহায়িা বহগিগি ৬২ বম: মা: িলার ঋণ পাওয়া যায়। ফগল ২০১০ িাগল স্বােবরি "িলার জক্রবিে লাইৈ এবগ্রগমন্ট"
এর আওিায় িিথমাগৈ ভারিীয় ৈমৈীয় ঋগণর পবরমাণ ৮৬২ বম: মা: িলার। এ ঋগণর আওিায় িাাংলাগেি িরকার
পবরিহণ, ৈেী ব্যিস্থাপৈা ও বিল্প খাগি জিি বকছু প্রকল্প িাস্তিায়ৈ করগছ।

২.১.২ িলার জক্রবিে লাইৈ এবগ্রগমন্ট-২০১৫
জুৈ/২০১৫ িমগয় ভারগির মাৈৈীয় প্রিাৈমন্ত্রীর িাাংলাগেি িফরকাগল িাাংলাগেগির আর্ থ-িামাবেক অিকাঠাগমা খাগি
উন্নয়ৈ প্রকল্প িাস্তিায়গৈর বৈবমত্ত ২ বিবলয়ৈ মা: িলার ভারিীয় ৈমৈীয় ঋগণর েন্য িাাংলাগেি ও ভারগি মগধ্য একটি
িমগ ািা স্মারক স্বােবরি হয়। ইগিামগধ্য অর্ থনৈবিক িম্পকথ বিভাগ ও ভারিীয় এবিম ব্যাাংগকর মগধ্য ২ বিবলয়ৈ মা:
িলার ভারিীয় ৈমৈীয় ঋগণর েন্য গি ০৯ মাচ্ থ, ২০১৬ িাবরগখ ঋণচুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ। এ ঋগণ িাস্তিায়গৈর েন্য িড়ক
পবরিহৈ, জরল জযাগাগযাগ, জৈৌ-পবরিহৈ, বিো, স্বাস্থয, িথ্য প্রযুবক্ত, অর্ থনৈবিক অঞ্চল কতৃথপে ও বিদুযৎ খাগি জিি বকছু
প্রকল্প গ্রহণ করা হগয়গছ যা িাস্তিায়গৈর বিবভন্ন পয থাগয় রগয়গছ।

২.১.৩ ৩য় ভারিীয় ঋণ চুবক্ত
এবপ্রল/২০১৭ মাগি িাাংলাগেগির মাৈৈীয় প্রিাৈমন্ত্রীর ভারি িফরকাগল িাাংলাগেগির আর্ থ-িামাবেক খাগি জভৌিঅিকাঠাগমা িাংক্রান্ত প্রকল্প িাস্তিায়গৈর লগেয ভারি িরকার কতৃথক িাাংলাগেি িরকারগক ৈতুৈভাগি ৪.৫ বিবলয়ৈ মা:
িলার ৈমৈীয় ঋণ প্রোগৈর বৈবমত্ত ০৮ এবপ্রল, ২০১৭ িাবরগখ এ িাংক্রান্ত একটি িমগ ািা স্মারক স্বােবরি হয়। মূল
ঋণচুবক্তটি িীঘ্রই স্বােবরি হগি।

২.১.৪

স্বল্পগময়ােী উন্নয়ৈ প্রকল্প

িাাংলাগেগির আর্ থ-িামাবেক খাগি স্বল্প জময়াে ও ব্যগয়র কবিপয় প্রকল্প িাস্তিায়গৈর লগেয ২০১২-১৩ অর্ থিছগর
িাাংলাগেি ও ভারগির মগধ্য একটি িমগ ািা স্মারক স্বােবরি হয়। এ িমগ ািা স্মারগকর আগলাগক ভারি িাাংলাগেগির
বিো ও স্বাস্থয খাগি অিকাঠাগমাগি উন্নয়ৈ, জিকার জেণীর কমথ িাংস্থাৈ, ৈারীর েমিায়ৈ, িাাংস্কৃবিক ও প্রাকৃবিক
ঐবিগহযর িাংরেণ প্রভৃবি খাগি িগি থাচ্চ ২৫ জকাটি োকা ব্যগয় প্রবিটি প্রকগল্প অনুোৈ প্রোৈ করগি। বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/িাংস্থা
এিি প্রকল্প গ্রহণ করগি এিাং প্রকল্প দ্রুি িমাবপ্তর লগেয ঢাকাস্থ ভারিীয় হাই কবমিৈ প্রকল্পগুবলর িাস্তিায়ৈ অগ্রগবি
িোরবকিহ স্থাৈীয়ভাগিই এিি প্রকগল্পর অর্ থায়ৈ করগি। ভারিীয় কতৃথপে প্রবিটি অর্ থিছগর একটি বৈবে থষ্ট িাংখ্যক প্রকগল্প
অর্ থায়গৈর প্রস্তাি ইআরবি’জি পাঠাগি এিাং িাাংলাগেি িরকার এর আগলাগক প্রকল্প প্রস্তাি ভারিীয় কতৃথপগের বৈকে জপ্ররণ
করগি। প্রবিটি প্রকগল্পর বিপরীগি পরিিীগি ঢাকাস্থ ভারিীয় হাই কবমিৈ এিাং অর্ থনৈবিক িম্পকথ বিভাগগর মগধ্য আলাো
আলাো চুবক্ত স্বােবরি হগি। এ িমগ ািা স্মারক স্বােগরর ফগল িাাংলাগেগির আর্ থ-িামাবেক খাগি গুরুেপূণ থ অর্চ্ স্বল্প
জময়ােী উন্নয়ৈ প্রকল্পগুবল ভারিীয় অনুোৈ িহায়িায় অিযন্ত দ্রুি িাস্তিায়ৈ করা িম্ভি হগি।
স্থাৈীয় িরকার বিভাগগর আওিায় রােিাহী, খুলৈা ও বিগলে বিটি কগপথাগরিগৈর ৩টি পৃর্ক প্রকগল্প ৫৮.২৪ জকাটি োকা
অনুোৈ িহায়িা প্রোগৈর লগেয ভারি িরকার আনুষ্ঠাবৈকভাগি িম্মবি োবৈগয়গছ এিাং এ ৩টি প্রকল্প িাস্তিায়গৈর লগেয
ভারি িরকাগরর িাগর্ ২০১৬-১৭ অর্ থ িছগর িমগ ািা স্মারক স্বােবরি হগয়গছ।

২.১.৫ আখাউড়া-আগরিলা জরলপর্ বৈমথাণ
িাাংলাগেগির আখাউড়া হগি ভারগির আগরিলা পয থন্ত িরািবর জরল জযাগাগযাগ স্থাপগৈর লগেয ২০১২-১৩ অর্ থিছগর
িাাংলাগেি ও ভারগির মগধ্য একটি িমগ ািা স্মারক স্বােবরি হয়। এ িমগ ািা স্মারগকর আগলাগক ভারি অনুোৈ
িহায়িা ও কাবরগরী িহায়িার মাধ্যগম আগলাচ্য জরলপর্টি বৈমথাণ করগি। এগেগে ভারি িরকার িাাংলাগেি িরকারগক
অনুোৈ বহিাগি ৫৪ বম: মা: ি: প্রোৈ করগি। এ জরলপর্টি স্থাবপি হগল আঞ্চবলক জযাগাগযাগগর জেগে িা ব্যাপক গুরুে
িহৈ করগি। পািাপাবি এ জরলপর্ চ্ট্টগ্রাম িন্দগরর িগি থাচ্চ ব্যিহার বৈবিিকরগৈর মাধ্যগম িাাংলাগেগির অর্ থৈীবিগি
গুরুেপূণ থ অিোৈ রাখগি।

দু’জেগির প্রবিবৈবিগের বৈগয় গঠিি জযৌর্ প্রগেক্ট বস্টয়াবরাং কবমটি প্রকল্পটির ৈাৈাবিি বিষয় বৈগয় আগলাচ্ৈার মাধ্যগম প্রকল্প
িাস্তিায়গৈর িামবগ্রক বিষয়ািলীর জেগে পরিিী করণীয় বৈি থারণ করগছ। িীঘ্রই প্রকল্পটির বৈমথাণ কাে আরম্ভ হগি মগমথ
আিা প্রকাি করা যাগে।

২.১.৬ ভারিীয় অনুোগৈ িাাংলাগেি পুবলি একাগিবম, িারোয় িাাংলাগেি-ভারি জেন্ডিীপ বিবডাং স্থাপৈ
দু'গেগির িন্ধুেপূণ থ িম্পগকথর বিষয়টি বিগিচ্ৈায় জরগখ িাাংলাগেি পুবলি একাগিবম, িারোয় একটি িাাংলাগেি-ভারি
জেন্ডিীপ বিবডাং স্থাপগৈর লগেয ভারগির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় িাাংলাগেি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়গক অনুোৈ বহগিগি ১০,৮৫,৯৩,৫৩১
োকা প্রোগৈর বিদ্ধান্ত গ্রহণ কগর। উন্নিমাগৈর ল্যাি ও প্রবিেগণর যািিীয় সুবিিা িম্ববলি এ বিবডাংটি স্থাবপি হগল িা
িারো পুবলি একাগিবম প্রবিেণ কায থক্রমগক আরও গবিিীল ও কায থকরী করগি অিযন্ত িহায়ক হগি। এ অনুোগৈর অর্ থ
িাাংলাগেগি স্থাৈান্তগরর লগেয অর্ থনৈবিক িম্পকথ বিভাগ ভারি িরকাগরর িাগর্ একটি অনুোৈ চুবক্ত স্বােগরর প্রবক্রয়া
অব্যহি জরগখগছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ িছগরর প্রর্ম পাবেগক অনুোৈ চুবক্তটি স্বােবরি হগি মগমথ আিা করা যাগে।

২.২

চ্ীৈ

চ্ীৈ িাাংলাগেগির আর্ থ-িামাবেক উন্নয়গৈ অিকাঠাগমা বৈমথাণ, জেবলগযাগাগযাগ, িথ্য ও জযাগাগযাগ প্রযুবক্ত, বিল্প, বিদুযৎ ও
জ্বালাৈী, পবরিহৈ, জরলওগয়, কৃবষ, দুগয থাগ ব্যিস্থাপৈা, স্বাস্থয, বিো ইিযাবে খাগি বিবৈগয়াগ ও অনুোৈ িহায়িা প্রোৈ কগর
আিগছ যা বেৈ বেৈ বৃবদ্ধ পাগে এিাং আগামী ০৫ িছগর (২০১৬-২০২০) বিবভন্ন উন্নয়ৈ প্রকগল্প চ্ীৈা বিবৈগয়াগগর পবরমাৈ ২০
বিবলয়ৈ মাবকথৈ িলার অবিক্রম করগি িগল আিা করা যাগে। চ্ীৈ িরকার িাাংলাগেগির বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগগর উন্নয়ৈ
প্রকগল্প Chinese Government Concessional Loan, Preferential Buyer’s Credit, Interest Free Loan এিাং
অনুোৈ বেগয় র্াগক। চ্ীৈ ও িাাংলাগেি িরকার বিবভন্ন িমগয় প্রকল্প িাস্তিায়গৈর বিষগয় বিবৈময় পে স্বাের কগর র্াগক।
ৈেীমাতৃক িাাংলাগেগির বিবভন্ন ৈেীর ওপর চ্ীৈ িরকার এ পয থন্ত ৭টি িাাংলাগেি-চ্ীৈ বমেী জিতু বৈমথাণ কগরগছ যা
জযাগাগযাগ ব্যিস্থার উন্নয়গৈ গুরুেপূণ থ ভূবমকা রাখগছ। িিথমাগৈ চ্ীগৈর আবর্ থক িহায়িায় ৮ম িাাংলাগেি-চ্ীৈ বমেী জিতু
বৈমথাগণর কাে চ্লমাৈ রগয়গছ এিাং আরও ৩টি িড়ক জিতু বৈমথাগণর আগ্রহ প্রকাি কগরগছ। এছাড়া চ্ট্টগ্রাগম চ্ীৈা
অর্ থনৈবিক ও বিল্প অঞ্চল গগড় জিালার েন্য িহায়িা প্রোৈ করগি িগল আিাি বেগয়গছ।

২.২.১ চ্ীৈা আবর্ থক িহায়িার িািারণ িিথািলী:
ঋগণর িরণ
চ্ীৈা িরকাবর
ৈমৈীয় ঋণ

সুগের
হার
২%

জগ্রি
বপবরয়ি
৫ (পাঁচ্)
িছর

বরগপগমন্ট
বপবরয়ি
১৫
(পগৈর)
িছর

মুদ্রা

কবমেগমন্ট ম্যাগৈেগমন্ট অন্যান্য
বফ
বফ
জরৈবমৈবি
০.২৫%
০.২৫%
১) িীবমি েরপগের
(আরএমবি)
মাধ্যগম চ্ীৈা ঠিকাোরী
ইউয়াৈ
প্রবিষ্ঠাৈ বৈি থাবরি হগয়
র্াগক।
২) ঋণ চুবক্ত কায থকর
হওয়ার ৩০ (বেি)
বেগৈর
মগধ্য
ম্যাগৈেগমন্ট
বফ
পবরগিাি করগি হগি;
প্রকগল্পর
মালামাল,
কাবরগবর
িহায়িা,
জিিা
অগ্রাবিকার

বহগিগি চ্ীৈ জর্গক ক্রয়
করগি হগি।
জপ্রফাগরবিয়াল
িায়াি থ জক্রবিে

২%

৫ (পাঁচ্)
িছর

১৫
(পগৈর)
িছর

মাবকথৈ
িলার

০.২৫%

০.২৫%
- ঐ -

জৈােঃ এ িকল িিথািলী আগলাচ্ৈার মাধ্যগম বৈি থাবরি হগয় র্াগক।

২.৩ েবেণ জকাবরয়া এিাং অগেবলয়া
িাাংলাগেগির অন্যিম উন্নয়ৈ িহগযাগী েবেণ জকাবরয়া এিাং অগেবলয়া িরকাগরর উন্নয়ৈ িহায়িা িাংক্রান্ত কায থক্রম এ
অবিিাখার মাধ্যগম িম্পাবেি হগয় র্াগক।

েবেণ জকাবরয়া:
িাাংলাগেগির উন্নয়ৈ িহগযাগী জেি বহগিগি েবেণ জকাবরয়ার আবিভথাি খুি জিবি বেগৈর ৈা হগলও িাাংলাগেগির প্রাবিকার
জেগে িহগযাবগিার বিষগয় েবেণ জকাবরয়া একটি গুরুেপূণ থ ভূবমকা পালৈ কগর আিগছ। েবেণ জকাবরয়া িরকার বৈম্নিবণ থি
দু’টি উন্নয়ৈ িহগযাগী প্রবিষ্ঠাগৈর মাধ্যগম িাাংলাগেিগক আবর্ থক ও কাবরগবর িহায়িা প্রোৈ কগর র্াগক:
 Economic Development Cooperation (EDCF): ঋণ িরিরাহকারী প্রবিষ্ঠাৈ
 Korean International Cooperation Agency (KOICA): অনুোৈ প্রোৈকারী িাংস্থা

িিথমাগৈ জমাে চ্লমাৈ প্রকল্প িাংখ্যা EDCF – এর ৯টি।
 KOICA – এর ৮টি।

২০১৬-১৭ অর্ থ িছগর EDCF–এর িগে ০২ টি চুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ এিাং এর িহায়িার পবরমাৈ ১৯২.০০
বমবলয়ৈ মাবকথৈ িলার।




জরলপর্ মন্ত্রণালগয়র অিীগৈ িাাংলাগেি জরলওগয় কতৃথক িাস্তিায়ৈািীৈ “Procurement of 150 nos. Meter
Gauge Passenger Coaches” িীষ থক প্রকল্পটির ঋণ চুবক্ত গি ১৯.১০.২০১৬ িাবরগখ স্বােবরি হয়। প্রস্তাবিি
প্রকগল্পর আওিায় ১৫০ টি Meter Gauge Passenger Coaches িাংগ্রহ করা হগি। ফগল িাাংলাগেি জরলওগয়র
কায থেমিা বৃবদ্ধ পাগি।
জরলপর্ মন্ত্রণালগয়র অিীগৈ িাাংলাগেি জরলওগয় কতৃথক িাস্তিায়ৈািীৈ “Procurement of 20 nos. Meter
Gauge Diesel Electric Locomotives Project” িীষ থক প্রকল্পটির ঋণ চুবক্ত গি ১৯.১০.২০১৬িাবরগখ
স্বােবরি হয়। প্রস্তাবিি প্রকগল্পর আওিায় ২০ টি Meter Gauge Diesel Electric Locomotives িাংগ্রহ করা
হগি। ফগল িাাংলাগেি জরলওগয়র কায থেমিা বৃবদ্ধ পাগি।

এছাড়া EDCF-এর আরও ৯ টি প্রকল্প পাইপ লাইগৈ রগয়গছ।
EDCF জর্গক ২০১২-২০১৪ জময়াগে বিবভন্ন প্রকগল্পর অনুকূগল িহায়িা প্রোগৈর লগেয গি ৬ জুৈ, ২০১৩ িাবরগখ
৩০০.০০ বমবলয়ৈ মাবকথৈ িলার িহায়িা িাংিবলি একটি Framework Arrangement স্বােবরি হয়। এছাড়া, ২০১৫২০১৭ অর্ থ িছগরর েন্য ৩৫০.০০ বমবলয়ৈ মাবকথৈ িলার িহায়িা িাংিবলি একটি Framework Arrangement গি
১৯ ৈগভম্বর, ২০১৫ িাবরগখ স্বােবরি হগয়গছ। িিথমাগৈ ২০১৭-২০২০ িমগয়র েন্য ৫০০ বম: মা: িলাগরর Framework
Arrangement স্বাের প্রবক্রয়া চূড়ান্ত পয থাগয় রগয়গছ।

 েবেণ জকাবরয়ার উন্নয়ৈ িহগযাগী প্রবিষ্ঠাৈ EDCF িাাংলাগেি িরকারগক প্রবিিছর িািারণিঃ বৈম্নিবণ থি িহে
িগিথ আনুমাবৈক ১০০-১৫০ বমবলয়ৈ মাবকথৈ িলার ৈমণীয় ঋণ িহায়িা প্রোৈ কগর র্াগক।
EDCF-এর ঋগণর িহায়িার প্রিাৈ িিথািলী বৈগম্ন উগেখ করা হগলা:
(ক) সুগের হার
(খ) ঋণ পবরগিাগির জময়াে
(গ) িাবভথি চ্ােথ
(ঘ) ওভারবিউ চ্ােথ
(জপৈালচ্ােথ)
(ঙ) সুে পবরগিাগির বকবস্ত
(চ্) জিিা ও মালামাল িাংগ্রহ

:
:
:
:

০.০১% (িরল)
৪০ িছর (১৫ িছর জগ্রি বপবরয়িিহ)
০.১%
সুগের অবিবরক্ত ২.০০%

:
:

(ছ) ঋণ পবরগিাি
(ে) মুদ্রা

:
:

৬মাি অন্তর অন্তর
জকারীয় জকাম্পাৈীর মগধ্য িীবমি েরপগের (Limited
Competitive Bidding)মাধ্যগম
জগ্রি বপবরয়গির পগর অর্ থ-িাবষ থকী িমাৈ বকবস্তগি
মাবকথৈ িলাগরর বিবৈময় হাগর জকারীয় ওগৈর মাধ্যগম

২০১৬-১৭ অর্ থ িছগর KOICA–এর বৈম্নিবণ থি ২টি প্রকল্প চুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ এিাং এর অনুোৈ িহায়িার
পবরমাৈ ১১.৫৯ বমবলয়ৈ মাবকথৈ িলার।
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালগয়র আওিািীৈ মােক দ্রব্য বৈয়ন্ত্রণ অবিেপ্তর কতৃথক িাস্তিায়ৈািীৈ “Illicit Drug Eradication and
Advanced Management through IT (I DREAM it)” িীষ থক প্রকল্পটির RD&ToR গি ১২.১১.২০১৬
িাবরগখ স্বােবরি হয়। উক্ত প্রকগল্পর মূল উগেশ্য হগলামােক দ্রব্য িম্পবকথি অপরাগির হার কমাগৈার মাধ্যগম একটি
সুখী ও স্বাস্থয িম্মি িামাবেক পবরগিি সৃবষ্ট করা, মােক দ্রব্য বৈয়ন্ত্রগণর েন্য োিীয় িেমিা িবি থিকরগণর মাধ্যগম
িাাংলাগেগি মােক দ্রগব্যর বিস্তার জরাি করা এিাং মােক দ্রগব্যর ব্যিহার প্রবিগরাগি গুরুোগরাপ কগর িগচ্িৈিা বৃবদ্ধ
করা।
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালগয়র িত্ত্বািিাগৈ ফায়ার িাবভথি ও বিবভল বিগফি অবিেপ্তর কতৃথক িাস্তিাবয়িব্য “Strengthening
Ability of Fire Emergency Response (SAFER)” িীষ থক প্রকগল্পর RD এিাং ToR গি ১৫.০৫.২০১৭
িাবরগখ স্বােবরি হয়। উক্ত প্রকগল্পর মূল উগেশ্য হগলা দুঘ থেৈার িঠিক স্থাৈ, িময় িাংক্রান্ত িথ্যাবে িাংগ্রগহর মাধ্যগম
েরুবর বভবত্তগি উদ্ধার কায থক্রম পবরচ্ালৈার লগেয একটি োিীয় বিবেোল ইমারগেবি জরিপি এিাং কগরাল জিন্টার
স্থাপৈ, দুঘ থেৈার িঠিক স্থাৈ, িময় িাংক্রান্ত িথ্যাবে িাংগ্রহ পূি থক েবরি বিদ্ধান্ত গ্রহগণ ফায়ার িাবভথি ও বিবভল
বিগফি অবিেপ্তগরর বিবভন্ন সুগযাগ-সুবিিা বৃবদ্ধকরণ এিাং মাঠ পয থাগয় দুগয থাগ জমাকাগিলা এিাং রেণাগিেগণ
জকাবরয়াৈ অবভজ্ঞিা বিবৈমগয়র মাধ্যগম ফায়ার িাবভথি ও বিবভল বিগফি অবিেপ্তগরর দুগয থাগ ব্যিস্থাপৈা এিাং উদ্ধার
কায থক্রম গ্রহগণর িেমিা বৃবদ্ধ করা।
KOICA িািারণিঃ প্রবি প্রকগল্পর অনুকূগল ১-১০ বমবলয়ৈ মাবকথৈ িলার অনুোৈ িহায়িা প্রোৈ কগর র্াগক এিাং
প্রবিিছর KOICA –এর িগে ২-৩ টি প্রকল্প চুবক্ত স্বােবরি হগয় র্াগক।

জকাবরয়ার জস্বোগিিা ও প্রবিেণ কায থক্রম:
জকাবরয়ার িগে িাাংলাগেগির ১৬ জুৈ ১৯৯৩ ও ২২ আগস্ট, ১৯৯৩ িাবরগখ স্বােবরি জৈাে এিাং জকাবরয়ার World
Friend Program (WFP)-এর আওিায় জকাবরয়া জর্গক বিবভন্ন জস্বোগিিক এিাং িাক্তারগণ িাাংলাগেগি আগিৈ এিাং
বৈবে থষ্ট জময়াগের েন্য (িািারণিঃ দু’ই িছর) িাাংলাগেগি অিস্থাৈ কগর িম্পূৈ থ জস্বোগিিার বভবত্তগি িাাংলাগেগির স্বাস্থয,
পেী উন্নয়ৈ, িথ্য প্রযুবক্তর উন্নয়ৈ ও জকাবরয়াৈ ভাষা বিোর কাগে জিিা প্রোৈ কগর র্াগকৈ। িিথমাগৈ বিবভন্ন জেগে প্রায়
৪৫ েৈ জকাবরয়াৈ িাাংলাগেগি জস্বোগিিা প্রোৈ করগছৈ। এছাড়া, KOICA প্রবি িছর িাাংলাগেগির বিবভন্ন জিক্টর জর্গক
প্রবিেগণর েন্য আমন্ত্রণ োৈায় এিাং প্রায় িিাবিক কমথকিথাগক বিবভন্ন বিষগয় প্রবিেণ বেগয় িাাংলাগেির মাৈি িম্পে
উন্নয়গৈ গুরুেপূণ থ ভূবমকা পালৈ কগর র্াগক।

জকাবরয়ার Knowledge Sharing Program (KSP):
জকাইকার অনুোৈ এিাং ইবিবিএফ-এর ৈমৈীয় ঋণ ছাড়াও জকাবরয়ার বিবভন্ন বিগিষাবয়ি প্রবিষ্ঠাগৈর িগে িাাংলাগেি
িরকাগরর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও িাংস্থার অবভজ্ঞিা বিবৈময়/প্রবিেণ/উন্নয়ৈ িহায়িা কায থক্রম পবরচ্াবলি হগয় আিগছ।
উগেখ্য জয, KSP–এর আওিায় জকাবরয়া িরকার জকাৈ আবর্ থক িা কাবরগবর িহায়িা প্রোৈ কগর ৈা। িগি, জকাবরয়ার
বিবভন্ন বিগিষাবয়ি প্রবিষ্ঠাৈ জযমৈ- Korean Center for International Economic Studies (CIES), Korean
Development Institute(KDI), Korea Fixed Income Research Institute (KFIRI), Korean Capital
Market, SookmyungWomen’sUniversity (SWU), Korea Institute of Advancement of Technology
(KIAT) প্রভৃবি িাংস্থার িগে KSP অবভজ্ঞিা বিবৈমগয়র সুগযাগ সৃবষ্ট কগর র্াগক। িাাংলাগেগির বিবভন্ন পািবলক জেগে

জকাবরয়ার উন্নিিরও প্রযুবক্তজ্ঞাৈ িম্পন্ন লব্ধ অবভজ্ঞিা বৈে বৈে কমথগেগে প্রগয়াগগর মাধ্যগম কমথকাগন্ডর আধুবৈকায়ৈ ও
কাগের গবিিীলিা আৈয়গৈ ইবিিাচ্ক ভূবমকা রাখগছ।
বিগির উেীয়মাৈ অর্ থনৈবিক জেিগুগলার মগধ্য েবেণ জকাবরয়া অন্যিম। অর্ থনৈবিক চ্াবলকািবক্তর বেক জর্গক েবেণ
জকাবরয়া এবগগয় যাগে অবি দ্রুিগবিগি এিাং বিি অর্ থৈীবিগি গুরুেপূণ থ ভূবমকা পালৈ কগর চ্গলগছ। জকাবরয়ার উন্নয়ৈ
অবভজ্ঞিা জর্গক বিো লাভ কগর িাাংলাগেগির িাগর্ েবেণ জকাবরয়ার অর্ থনৈবিক িম্পকথ বৃবদ্ধ এিাং িাাংলাগেগির আর্ থিামাবেক অিস্থা উন্নয়গৈর লগেয এবিয়া-২ অবিিাখা বৈবিড় কায থক্রম চ্াবলগয় যাগে। জকাবরয়ার সুবিিাগভাগী জেিিমূগহর
মগধ্য িাাংলাগেি ইগিামগধ্য পঞ্চেি স্থাৈ জর্গক বিিীয় বৃহত্তম জেগি উন্নীি হগয়গছ। বিগিষিঃ জকাবরয়ার িথ্য-প্রযুবক্তগি
উন্নয়ৈ অবভজ্ঞিা বিবেোল িাাংলাগেি গঠগৈ এিাং ২০২১ িাগলর মগধ্য িাাংলাগেিগক একটি মধ্যম আগয়র জেগি উন্নীি
করগি অন্যান্য উন্নয়ৈ িহগযাগী জেি ও িাংস্থার মি েবেণ জকাবরয়াও গুরুেপূণ থ ভূবমকা পালৈ কগর আিগছ।

অগেবলয়া:
গি ২০ অগক্টাির, ১৯৯৯ িাবরগখ িাাংলাগেি িরকার ও অগেবলয়া িরকাগরর মগধ্য উন্নয়ৈ িহায়িা িাংক্রান্ত একটি MoU
স্বােবরি হয়। এ পয থন্ত অগেবলয়া িরকার িাাংলাগেগির উন্নয়ৈ িহগযাগী বহগিগি স্বাস্থয, বিো, িামাবেক বৈরাপত্তা, েলিায়ু
পবরিিথৈ, পাবৈ ও পয়বৈষ্কাষৈ ইিযাবে খাগি প্রায় ৯০০ (ৈয় িি) বমবলয়ৈ অগেবলয়াৈ িলার অনুোৈ িহায়িা প্রোৈ
কগরগছ। িাছাড়া বিবভন্ন এৈবেও-এর মাধ্যগম প্রায় ১০০ (এক িি) বমবলয়ৈ অগেবলয়াৈ িলার িহায়িা প্রোৈ কগরগছ।
িিথমাগৈ অগেবলয়াৈ িরকার বপইবিবপ-৩ প্রকগল্প ২০১২-২০১৭ িমগয়র েন্য ৪৯ বমবলয়ৈ অগেবলয়াৈ িলার অনুোৈ
িহায়িা প্রোৈ করগছ। িন্মগধ্য ২০১৫-২০১৭ িমগয়র েন্য ১৯.২০৮ বমবলয়ৈ অগেবলয়াৈ িলার অনুোৈ িহায়িা রগয়গছ।
গি ২৪.০৮.২০১৫ িাবরগখ িাাংলাগেি ও অগেলীয় িরকাগরর মগধ্য এ িাংক্রান্ত একটি িাংগিাবিি চুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ।

২.৪

জেইবি ও AIIB

২.৪.১

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) িাংবিষ্ট িথ্য:

এবিয়ার জভৌি অিকাঠাগমা উন্নয়গৈ িহায়িা প্রোগৈর লগেয গণপ্রোিন্ত্রী চ্ীগৈর উগদ্যাগগ Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) প্রবিবষ্ঠি হয়। বিগি োনুয়াবর ২০১৬ হগি এ ব্যাাংগকর কায থক্রম শুরু হয়।
এই ব্যাাংগকর উগেশ্য হগে প্রিাৈিঃ অিকাঠাগমা এিাং অন্যান্য উৎপােৈিীল খাগি বিবৈগয়াগগর মাধ্যগম এবিয়ার জেকিই
উন্নয়ৈ, িম্পে সৃবষ্ট এিাং জযাগাগযাগ অিকাঠাগমা উন্নয়গৈ উৎিাবহি করা এিাং বিপেীয় ও িহুপেীয় উন্নয়ৈ প্রবিষ্ঠাগৈর
িাগর্ ঘবৈষ্ট জযাগাগযাগগর মাধ্যগম কাে কগর আঞ্চবলক িহগযাবগিা ও অাংিীোবরে বৃবদ্ধর মাধ্যগম উন্নয়ৈ িাংক্রান্ত চ্যাগলঞ্জ
জমাকাবিলা করা। িাাংলাগেি AIIB’র প্রবিষ্ঠািা িেস্য । িাাংলাগেগির জমাে জিয়াগরর পবরমাণ ৬,৬০৫ (প্রবিটি ১.০০ লে
মা. িলার মূল্যমাৈ) এিাং চ্াঁোর পবরমাণ ৬৬০.৫০ বম. মা. িলার যার ২০ িিাাংি paid-in বহিাগি িাাংলাগেগির প্রগেয়
চ্াঁোর পবরমাণ ১৩২.১০ বম. মা. িলার (প্রায় ১০৫৬.৮০ জকাটি োকা)। AIIB’র িেস্য হওয়ার ফগল জেগির অিকাঠাগমা
উন্নয়গৈ AIIB’র অর্ থায়ৈ গ্রহগণর সুগযাগ সৃবষ্ট হগয়গছ। িাছাড়া ভবিষ্যগি জিাি থ অি গভরৈি থ এিাং জিাি থ অি িাইগরক্টি থ এর
িভািহ অন্যান্য গুরুেপূণ থ িভায় অাংিগ্রহণ কগর AIIB’র পবলবি পয থাগয় অাংিগ্রহণ করা িম্ভি হগি।

বিগি ২৪ জুৈ ২০১৬ িাবরগখ জিইবোং-এ অনুবষ্ঠি AIIB’র Board of Directors এর িভায় AIIB’র প্রর্ম Standalone operation বহগিগি িাাংলাগেগির Power Distribution System Upgrade and Expansion প্রকগল্পর েন্য
১৬৫ বমবলয়ৈ মাবকথৈ িলার ঋণ অনুগমাবেি হয়।

২.৫

বৃবত্ত-৩ িাখা

এফ এন্ড এফ অবিিাখা এবিয়া, জেইবি ও এফ এন্ড এফ উইাং এর আওিাভুক্ত। এ অবিিাখায় বিবভন্ন জেি হগি বি-পাবেক
ও িহুপাবেক উৎি হগি প্রাপ্ত বিগেবিক জেবৈাং, স্কলারিীপ, জফগলািীপ প্রভৃবি কাগের কাবর জপ্রাগ্রাম, ৈীবিমালা প্রণয়ৈ ও এ
িাংক্রান্ত যািিীয় কায থ িম্পােৈ হগয় র্াগক। উন্নয়ৈ িহগযাগীগের িাগর্ প্রগয়ােৈীয় আগলাচ্ৈা ও আনুষ্ঠাবৈকিা িম্পন্ন কগর
এিেবিষগয় িরােকৃি সুগযাগিমূগহর বিপরীগি িম্ভাব্য প্রার্ীগের ৈাম চূড়ান্ত করা হয়। অগষ্ট্রবলয়া, জিলবেয়াম, জৈোরল্যান্ডি,
বফবলবপি প্রভৃবি জেগির যািিীয় জফগলািীপ, জিবমৈার, জেবৈাং এ অবিিাখা ির্া এর আওিািীৈ িাখা হগি প্রবক্রয়াকরৈ
করা হয়।
১।
২০১৫ বিোিগষ থ িাাংলাগেি সুইগিৈ োস্ট ফান্ড জর্গক-৩১৮ েৈ ছাে %ছােীগক এক পগর্র বিমাৈ ভাড়ার ৭৫প্রোৈ করা হগয়গছ। িাাংলাগেিসুইগিৈ োস্ট ফাগন্ডর আওিায় ২০১-৬ বিোিগষ থর ভ্রমণ মঞ্জুবর প্রোগৈর বিজ্ঞবপ্ত প্রকাবিি
হগয়গছ এিাং জমাে ৬৪৮ টি আগিেৈপে অৈলাইগৈ েমা হগয়গছ এিাং গৃবহি আগিেৈপে যাচ্াইিাছাইগয়র কাে চ্লগছ-।
২।

Australia Awards Scholarships এর আওিায়-“Certificate IV on Training and Assessment
with Mentoring Support”) িীষ থক প্রবিেণ জকাগি থর েন্য বিবভন্ন মন্ত্রণালয় হগি জমাে ১৭ -িগির েৈ কমথকিথার (

স্বল্পগময়াবে প্রবিেগণর িমন্বয় িাংক্রান্ত িকল কায থাবে বৃবত্ত-৩ িাখা হগি িম্পন্ন করা হগয়গছ।
৩।
Australia Awards Scholarships 2017-এর আওিায় জমাে ২৬ েৈ িরকাবর কমথকিথার মগৈাৈয়ৈ চূড়ান্ত
করা হগয়গছ। েীঘগময়াবে প্রবিেগণর িমন্বয় িাংক্রান্ত িকল কায থাবে বৃবত্ত ৩ িাখা হগি-িম্পন্ন করা হগয়গছ।

২.৬

বৃবত্ত-১ িাখা

২০১৬-১৭ অর্ থ িছগর বিবভন্ন জেি/িাংস্থার বৈকে হগি প্রাপ্ত বি-পাবেক ও িহুপাবেক বিগেবিক িহগযাগীিার
আওিায় ওয়াকথিপ/গিবমৈার/প্রবিেণ/ মাস্টাি থ/ বপএইচ্.বি জপ্রাগ্রাম বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগগর কমথকিথাগগণর অাংিগ্রহণ
িম্পবকথি অেথগৈর িথ্য বচ্ে:
জেি/িাংস্থার ৈাম
ভারি
চ্ীৈ

প্রবিেণ িাস্তিায়ৈকারী িাংস্থার ৈাম
ITEC (Indian Technical & Economic
Cooperation)
TCS (Technical Cooperation Scheme)
Government of China

জকাবরয়া

KOICA (Korea International
Cooperation Agency)

র্াইল্যান্ড

TICA (Thailand International
Cooperation Agency)
SIDA (Swedish International
Development Cooperation Agency)

সুইগিৈ

প্রবিেগণ চূড়ান্ত অাংিগ্রহণকারী কমথকিথার
িাংখ্যা
২১৩ েৈ স্বল্প জময়ােী জকাগি থ অাংিগ্রহণ
কগরগছৈ
৯৫৯ েৈ স্বল্প জময়ােী জকাগি থ অাংিগ্রহণ
কগরগছৈ এিাং ১৭ েৈ কমথকিথা এম এি
জকাগি থ ও বপ.এইচ্.বি জকাগি থ অধ্যয়গৈর েন্য
চূড়ান্ত মগৈাৈীি হগয়গছৈ।
১৭৬ েৈ
০৭ েৈ কমথকিথা এম এি জকাগি থ অধ্যয়গৈর
েন্য চূড়ান্ত মগৈাৈীি হগয়গছৈ।
১৩ েৈ স্বল্প জময়ােী জকাগি থ অাংিগ্রহণ
কগরগছণ
বিিা এর জকাি থগুগলা উম্মুক্ত। সুগযাগ িাংখ্যা
উগেখ র্াগক ৈা

২.৭.

িাকথ উন্নয়ৈ িহবিল:

িাাংলাগেগির MSME খাগি স্বল্প জময়াে ও ব্যগয় প্রকল্প িাস্তিায়গৈর জেগে অর্ থায়গৈর বিষগয় িাকথ উন্নয়ৈ িহবিল আগ্রহ
প্রকাি কগরগছ। এলগেয MSME খাগি প্রকল্প িাস্তিায়গৈর বিষগয় কবিপয় িারণাপে িাকথ উন্নয়ৈ িহবিল িবচ্িালগয়
জপ্ররণ করা হগল িাগি ইবিিাচ্ক িাড়া পাওয়া জগগছ। িিথমাগৈ এিকল িারণাপগের বিপরীগি বিস্তাবরি প্রকল্প প্রস্তাি
প্রণয়গৈর কাে চ্লগছ। িাকথ উন্নয়ৈ িহবিগলর আগামী জিাি থ িভায় িাাংলাগেগির বকছু প্রকল্প অনুগমাবেি হগি মগমথ আিা
করা যাগে। এিকল প্রকল্প িাস্তিাবয়ি হগল িা িাাংলাগেগির MSME খাগি একটি ৈতুৈ মাো জযাগ করগি।

