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২০১০ তত জুন ২০২০ ম যন্ত থ যননততক ম্পকয তফবাতগয উতেখতমাগ্য জযন 

 

১।   বফতদতক ায়তা ংগ্রঃ  

 

বফতদতক ায়তা ংগ্র কাম যক্রতভয অওতায় ২০১০ -১১ তত ২০১৯-২০ থ য -ফছয ম যন্ত ম্পাতদত চুতি নুমায়ী মভাট 

কতভটতভন্ট এয তযভাণ ৮৭.২৩ তফতরয়ন ভাতকযন ডরায। এয ভতে নুদান ও ঋণ এয তযভান মথাক্রতভ ৭.৫ ৪ ও ৭৯.৬৮ তফতরয়ন 

ভাতকযন ডরায। একআ ভতয় থ যাৎ ২০ ১০-১১ তত ২০১৯-২০ থ য-ফছয ম যন্ত মভাট তডফা যতভন্ট এয তযভান ৪০.০৬ তফতরয়ন 

ভাতকযন ডরায। এয ভতে নুদান ও ঋ মণয তযভান মথাক্রতভ ৫.১৯ ও ৩৪.৮৭ তফতরয়ন ভাতকযন ডরায।  তনতেয াযতণমত ২০১০-১১ 

তত ২০১৯-২০ থ য-ফছয ম যন্ত বফতদতক ায়তায কতভটতভন্ট ও তডফা যতভন্ট-এয তথ্য উস্থান কযা তরাঃ  

                                                                        (তভতরয়ন ভাতকযন ডরায)                                                                                                                    

থ য-ফছয  তজযত কতভটতভন্ট   তডফা যতভন্ট 

নুদান ঋণ মভাট নুদান ঋণ মভাট 

২০১০-১১ ৮৩০.৪৬ ৫১৩৮.১৭ ৫৯৬৮.৬২ ৭৪৫.১০ ১০৩১.৬৪ ১৭৭৬.৭৪ 

২০১১-১২  ১৪৪১.৩৭ ৩৩২৩.১৫ ৪৭৬৪.৫২ ৫৮৭.৯৯ ১৫৩৮.৪৮ ২১২৬.৪৭ 

২০১২-১৩  ৫৫৪.৫৩ ৫৩০০.০৮ ৫৮৫৪.৬১ ৭২৬.২৭ ২০৮৪.৭৩ ২৮১১.০০ 

২০১৩-১৪ ৪৯৭.৮২ ৫৩৪৬.৪০ ৫৮৪৪.২২ ৬৮০.৭৩ ২৪০৩.৬৬ ৩০৮৪.৩৯ 

২০১৪-১৫ ৪৯৩.৬৬ ৪৭৬৪.৮১ ৫২৫৮.৪৭ ৫৭০.৮৩ ২৪৭২.২৫ ৩০৪৩.০৭ 

২০১৫-১৬  ৫৪৪.৯২ ৬৫০৩.১৬ ৭০৪৮.০৮ ৫৩০.৫৬ ৩০৩৩.০৩ ৩৫৬৩.৫৯ 

২০১৬-১৭ ৪০৪.৫৩ ১৭৫৫৭.৩২ ১৭৯৬১.৮৫ ৪১২.০৩ ৩২১৫.০৭ ৩৬২৭.০৯ 

২০১৭-১৮ ৭০৫.১০ ১৪১৯৩.৭৯ ১৪৮৯৮.৯০ ৩৮২.৪২ ৫৯৮৬.৯৫ ৬৩৬৯.৩৭ 

২০১৮-১৯ ১৫৭১.৮৯ ৮৩৩৪.৯৬ ৯,৯০৬.৮৬ ২৭৯.৭০ ৬২৬২.৮৭ ৬৫৪২.৫৭ 

২০১৯-২০ ৫০২.২৮ 9222.14 ৯,৭২৪.৪২ ২৭৫.৭৩ ৬৮৪৫.৬১ ৭১২১.৩৪ 

 

তফতেয তফতবন্ন তি-াতিক (Bilateral) এফং ফহু -াতিক (Multilateral) উন্নয়ন তমাগীতদয তনক ট তত ফাংরাতদ বফতদতক 

ায়তা ংগ্র কতয থাতক। এয ভতে তফেব্াংক, এতডতফ, অআতডতফ, আউএন, আউতযাীয় আউতনয়ন  প্রভৃতত ফহু-াতিক এফং 

যাতয়া, জাান, চীন,  মৌতদ অযফ, আউতক, নযতডক মদভ প্রভৃতত তি-াতিক উন্নয়ন তমাগী মদয ভতে ন্যতভ। উন্নয়ন 

তমাগীমদয তনকট তত প্রাপ্ত এফ বফতদতক ায়তা ফাংরাতদতয ফকাঠাতভা ও অথ য-াভাতজক উন্নয়ন এফং উচ্চ প্রবৃতিয ধাযা 

ব্াত যাখতত  তফতল ভূতভকা যাখতছ।  ২০১৯-২০ থ য-ফছতয ফহু-াতিক উন্নয়ন তমাগীতদয ভতে এতডতফ তত তফ যাচ্চ 

বফতদতক ায়তা (কতভটতভন্ট) াওয়া মগতছ মায তযভাণ ৩৬৪৭.৮৪০ তভতরয়ন ভাতকযন ডরায। তি -াতিক উন্নয়ন 

তমাগীতদয ভতে জাপান  তত তফ যাচ্চ কতভটতভন্ট াওয়া মগতছ মায তযভাণ ৩১১৭.৭৭  তভতরয়ন ভাতকযন ডরায। ন্যতদতক , 

এ থ য-ফছতয ফহুাতিক উৎতয ভতে এতডতফ ফতচতয় মফত বফতদতক ায়তা ছাড় কতযতছ মায তযভাণ ১৬৫৬.৪০  

তভতরয়ন ভাতকযন ডরায। তিাতিক উৎতয ভে তত জাান তফ যাচ্চ ১৬৮৫.৭৪  তভতরয়ন ভাতকযন ডরায বফতদতক ায়তা 

ছাড় কতযতছ।  

 

২।   ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচঃ  

(ক) প্রকল্প াাতেয ফযাদ্দঃ ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ-মত বফতদতক ায়তা তত ফযাতদ্দয তযভাণ ২০১০ -১১ তুরনায় ২০১৯-২০ 

থ য-ফছতয প্রায় পাঁচ গুন মফতড়তছ। তনতেয াযতণমত ২০১০-১১ তত ২০১৯-২০ থ য-ফছতযয ংতাতধত ফাতল যক উন্নয়ন  কভ যসূতচতত 

প্রকল্প াাে ফযাতদ্দয তথ্য উস্থান কযা তরাঃ   
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                                                                                                          (মকাটি টাকা)  

থ য-ফছয মভাট ফযাদ্দ প্রকল্প াাে ফাযাদ্দ 

২০১০-১১ ৩৫,৮০০ ১১,৯৩০ 

২০১১-১২  ৪১,০০০ ১৫,০০০ 

২০১২-১৩  ৫০,০২৬ ১৮,৫০০ 

২০১৩-১৪ ৬০,০০০ ২১,২০০ 

২০১৪-১৫ ৭৭,৮৩৬ ২৪,৯০০ 

২০১৫-১৬  ৯১,০০০ ২৯,১৬০ 

২০১৬-১৭ ১,১০,৭০০ ৩৩,০০০ 

২০১৭-১৮ ১,৪৮,৩৮১ ৫২,০৫০ 

২০১৮-১৯ ১,৬৭,০০০ ৫১,০০০ 

২০১৯-২০ ১.৩০.৯২১ ৬২,০০০ 

 

(খ)  ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচতত ফ যাতধক ফযাদ্দপ্রাপ্ত াঁচটি মক্টতযয ফছয তবতিক তথ্যঃ ২০১০-১১ তত ২০১৯-২০ থ য-ফছয ম যন্ত 

ংতাতধত ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচতত তফদ্যুৎ খাত ফতচতয় মফী প্রকল্প াাে ফযাদ্দ মতয়তছ।  তনতেয াযতণমত ২০১০-১১ তত 

২০১৯-২০ থ য -ফছয ম যন্ত ংতাতধত ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূচীতত বফতদতক ায়তায ফ যাতধক ফযাদ্দপ্রাপ্ত কতয়কটি মক্টতযয 

ফছযতবতিক তথ্য উস্থান কযা তরাঃ                                                     

                            (মকাটি টাকা)  

থ য-ফছয 
তফদ্যুৎ তযফণ 

মবৌত 

তযকল্পনা 

াতন যফযা 

ও গৃায়ন 

স্বাস্হু,পুতি 

জনংখ্যা ও 

তযফায কল্যাণ 

েী উন্নয়ন  

ও েী 

প্রততষ্ঠান 

তিা ও ধভ য 

তফজ্ঞান, তথ্য 

ও মমাগাতমাগ 

প্রযুতি 

২০১০-১১ 
1,663.98 2,092.50 1,146.34 1,404.18 1,657.04 1,883.90 23.53 

২০১১-১২  ২৪৬১.১৩ ২১৩৬.২১ ১৫৭৫.০৭ ১৬৫৯.৩৯ ১৫৫১.৪৩ ১০৬৮.৭৮ ৩.০৪ 

২০১২-১৩  ৩৪০৩.০৪ ২১১৬.৯৯ ১৮৪৭.৫৪ ২১৬৩.৭৯ ২০৭৬. ১৩৫৪.৮৬ ১০৭.০৪ 

২০১৩-১৪ ৩২০৯.১১ ২৬৩১.২৬ ১৬৯৩.৫১ ২৫০১.৯৮ ২১২৬.০৮ ১৬১৪.৩৭ ১০২৮.৭৮ 

২০১৪-১৫ ৩৫৯৩.০১ ২৮০২.৬৬ ২৮২৯.৬০ ২৬৪২.৭৫ ২২৮৯.৭ ১৪২১.২৪ ৪১৭৭.১৮ 

২০১৫-১৬  ৮৩০৮.৯২ ৪৫৯৭.১৭ ৩২৯৫.০০ ২৭১২.৪১ ২৭০৫.৯২ ১৫০৪.৫৭ ৮১৭.৭৩ 

২০১৬-১৭ ৭৩৭৩.৭৪ ৯০৯৫.৪২ ৪৮০২.১৭ ১৭৫৩.৯২ ২৯৬৭.২৯ ১৪৫৭.৯০ ৩০২২.৭৯ 

২০১৭-১৮ ১৩১৬১.৫১ ১৫২২৯.৫৩ ৪৩১৮.২৬ ৩৩৬৮.৬১ ৩২৫৩.৪২ ১৩৭৯.৫২ ৮৯৯৪.১৮ 

২০১৮-১৯ ৯৩৫৪.১৫ ১২৯৬৫.২১ ৫৭৬০.৮৪ ৩৬২৮.৬৮ ২৫০৭.৫৩ ১২৩৫.১৯ ৯২০৫.৮৯ 

২০১৯-২০ ১০৩০৩.০৭ ১৭২৫৮.৫৬ ৬০৭০.৮৮ ৩৭৫১.১০ ২৮৭৯.১২ ২৩১৭.০৯ ১২১৯০.৯৬ 

মভাট 
৬২,৮৩১.৬৬ ৭০,৯২৫.৫১ ৩৩,৩৩৯.২১ ২৫,৫৮৬.৮১ ২৪,০১৩.৫৩ ১৫,২৩৭.৪২ ৩৯,৫৭১.১২ 
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৩  । বফতদতক ঋণ ব্ফস্থানাঃ  

ক) ঋণ তযতাধ ও ঋতণয তস্থততঃ  তনতেয াযতণমত ২০১০-১১ তত ২০১৯-২০ থ য-ফছয ম যন্ত বফতদতক ঋণ তযতাতধয 

তথ্য উস্থান কযা তরাঃ 

             (তভতরয়ন ভাতকযন ডরায) 

থ য-ফছয অর সুদ মভাট ঋতণয তস্থতত 

২০১০-১১ ৭২৯.২২ ২০০.১৫ ৯২৯.৩৭ ২২০৮৫.৫২ 

২০১১-১২  ৭৬৯.৯০ ১৯৬.৫৬ ৯৬৬.৪৬ ২২০৯৫.১৭ 

২০১২-১৩  ৯০৮.১৬ ১৯৭.৫৪ ১১০৫.৭০ ২২৩৮১.৩৭ 

২০১৩-১৪ ১০৮৮.৪৯ ২০৫.৯৪ ১২৯৪.৪৩ ২৪৩৮৭.৯০ 

২০১৪-১৫ ৯০৯.৪৫ ১৮৭.৭৩ ১০৯৭.১৮ ২৩৯০১.০৩ 

২০১৫-১৬  ৮৪৮.৪৭ ২০২.০৯ ১০৫০.৫৭ ২৬৩০৫.৭০ 

২০১৬-১৭ ৮৯৪.০৯ ২২৯.১৭ ১১২৩.২৭ ২৮৩৩৭.৩৬ 

২০১৭-১৮ ১১১০.৪২ ২৯৮.৭৬ ১৪০৯.১৮ ৩৩৫১১.৮৩ 

২০১৮-১৯ ১২০২.৩১ ৩৯১.৪৬ ১৫৯৩.৭৭ ৩৮৪৭৫.৪৯ 

২০১৯-২০ ১২৫৩.৫৫ ৪৭৭.৪৪ ১৭৩০.৯৯ ৪৪০৬৭.৫৫ 

 

খ) াফতরক মক্টয বফতদতক ঋতণয তস্থততফস্থা (Debt sustainability) 

 সূচক বফতদতক ঋতণয তস্থতত বফতদতক ঋণ তযতাধ 

থ য-ফছয তজতডত’য তুরনায় যপ্তানী অতয়য তুরনায় যাজস্ব অতয়য তুরনায় যপ্তানী অতয়য তুরনায় 

২০১০-১১ ২১.১% ৬৩.৮% ১৫.০% ৫.০% 

২০১১-১২ ১৭.৬% ৫৯.২% ১৯.৪% ৭.০% 

২০১২-১৩ ১৬.৬% ৫৬.৪% ২৩.৭% ৮.৬% 

২০১৩-১৪ ১৫.৬% ৫৭.৬% ১৬.৫% ৬.৪% 

২০১৪-১৫ ১৩.৬% ৫৪.১% ১৩.৪% ৫.১% 

২০১৫-১৬ ১৩.২% ৫৫.২% ১০.৮% ৪.৫% 

২০১৬-১৭ ১২.৮% ৬৩.৬% ৭.৯% ৩.৯% 

২০১৭-১৮ ১৩.৯% ৬৮.৬% ৮.৩% ৩.৯% 

২০১৮-১৯ ১৪.৭% ৭০.৪% ৯.৪% ৪.৪% 

২০১৯-২০ - - - - 

অন্তজযাততকবাতফ তনধ যাতযত ঋতণয ধাযনিভতায ঝুঁতক ীভা 

 ৪০% ১৫০% ৩০% ২০% 
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৪।   ফড় ও গুরুত্বপূণ য প্রকল্প তযফীিণঃ 

জাতীয়বাতফ গুরুত্বপূণ য ও ফড় প্রকতল্পয ফাস্তফায়ন গততীর কযায রতিু ১৫ মভ ২০১৩ তাতযতখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী য বাতততত্ব 

পাস্ট ট্র্ুাক প্রতজক্ট ভতনটতযং কতভটি  গঠন কযা তয়তছ। গঠতনয য তত জুন ২০২০ ম যন্ত এআ কতভটিয মভাট ০৫ টি বা নুতষ্ঠত 

তয়তছ। দ্মা ফহুভৄখী মতু প্রকল্প, ২ ×৬৬০ মভগাওয়াট বভত্রী সুায থাভ যার াওয়ায (যাভার) প্রকল্প, রুপুয াযভানতফক 

তফদ্যুৎ মকন্দ্র স্থান প্রকল্প, ঢাকা ভা ম যায়ীড ট্র্ানতজট মডতবরতভন্ট (মভতট্র্াতযর) প্রকল্প, এরএনতজ মলাটিং, মস্টাতযজ এুান্ড 

তযগ্যাততপতকন আউতনট তনভ যান প্রকল্প, ায়যা গবীয ভৄদ্র ফন্দয তনভ যান প্রকল্প, ভাতাযফাতড় ২ ×৬০০ মভগাওয়াট অল্ট্রা সুায 

তক্রটিকার মকাল্ড পায়াড য াওয়ায প্রকল্প, মানাতদয়া গবীয ভৄদ্র ফন্দয তনভ যান প্রকল্প, দ্মা ফহুভৄখী মতু মযর ংতমাগ প্রকল্প ও 

মদাাজাযী তত যাভৄ তয় কক্সফাজায এফং যাভৄ-ভায়ানভাতযয তনকট ঘুভধুভ ম যন্ত ততের রাআন ডুতয়রতগজ ট্র্ুাক তনভ যান-এআ 

১০ টি প্রকল্পতক পাট য ট্র্ুাক প্রকল্প তাতফ তচতিত কযা তয়তছ। পাস্ট ট্র্ুাকভুি প্রকল্প গুতরায কাম যক্রভ তনতফড়বাতফ তযফীিণ 

কযায জন্য পাস্ট ট্র্ুাক প্রতজক্ট ভতনটাতযং টাস্কতপা য গঠন কযা তয়তছ।   

৫।  বফতদতক ায়তায ব্ফস্থানা তডতজটারাআতজনঃ  

বফতদতক ায়তাপুি াআরাআন ও চরভান প্রকল্পভৄ তনতফড় তযফীিণ এফং বফতদতক ায়তায ব্ফস্থানা গততীর কযায 

জন্য পতযন এআড ম্যাতনজতভন্ট ততস্টভ ( FAMS) নাভক বততযকৃত ওতয়ফ মফআজড  এতিতকন ফ টওয়াযটি আততাভতে উতিাধন 

কযা তয়তছ। অা কযা তে এ ততস্টতভয ভােতভ প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/এতজতিভ নরাআতন ংযুি তফ 

এফং এয ভােতভ বফতদতক ায়তায অযন, ছাড় ও ব্ফায ম যতফিন এফং ফাতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ প্রণয়ন বফতদতক 

ায়তায াতফ যক ব্ফস্থানা জতয তফ।  

৬।  ন্যান্য গুরুত্বপূণ য কাম যক্রভ: 

 

ক) ভাননীয় থ যভন্ত্রীয বাতততত্ব গঠিত স্টুাতন্ডং কতভটি ন নন্ -কনতনার মরান নভননীয় বফতদতক ঋণ গ্রতণয প্রস্তাফভ 

মাচাআ-ফাছাআ কতয নুতভাদন কতয থাতক। ২০১৯-২০ থ য-ফছতয এ কতভটি মভাট ০৩ টি নভনীয় ঋণ প্রস্তাফ নুতভাদন কতযতছন। 

উতেখ্য মম, এ কতভটি এ ম যন্ত থ যাৎ ৩০ জুন ২০২০ ম যন্ত মভাট ৫৮ টি নভননীয় ঋণ প্রস্তাফ নুতভাদন কতযতছ।  

খ) তডতজটার ফাংরাতদ ময স্বপ্ন পূযতণ বফতদতক ায়তায ব্ফস্থানায জন্য নাভক একটি ওতয়ফ মফআজড পট ওয়ুায চালু কযা 

তয়তছ। 

গ) প্রকল্প ফাস্তফায়ন দ্রুততয কযায রতিু প্রকতল্পয মথামথ প্রস্তুতত তনতিতকযণ এফং তনধ যাতযত ভতয়য ভতে প্রকতল্পয প্রস্তুততভরক 

কাজ ম্পাদতনয তনতভি ‘ প্রকতল্পয প্রস্তুততভরক কাতজয থ য ফযাদ্দ ও ব্ফস্থানা নীততভারা ’ এফং ‘প্রকতল্পয প্রস্তুততভরক কাতজয 

মচকতরি’ প্রণয়ন ও কর ভন্ত্রণারয়/তফবাতগ তফতযণ কযা তয়তছ। 
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