
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক 
সদস্য দদশশর তথ্্পত্র 

এডিডব অন্তর্ভুডিমূলক ও দেকসই উন্নয়ন 
লক্ষ্্মযত্রয এবাং প্রবৃডি অর্ুশন 
বযাংলযশদশশর প্রশেষ্টযর সহশ যগী 
 

বযাংলযশদশ: ২০১৭ সযশল প্রডতশ্রুত ঋণ, অনুদযন এবাং কাডরগডর 
সহযয়তয  
($ ডমডলয়ন) 
 

 ঋণসমহূ    

রাষ্ট্রীয় ডনশ্চয়তয ভি রাষ্ট্রীয় ডনশ্চয়তযহীন 
কযডরগডর 
সহযয়তয অনুদযন দমযে 

১,৯৮১.১৯ ২০.০০ ৮.৬৬ ৮.০০ ২,০১৭.৮৫ 
দ্রষ্টব্: 
এখযশন প্রডতশ্রুত বলশত এডিডব’র পডরেযলনয বয ব্বস্থযপনয পর্ুদ কতৃকু অনুশমযডদত 
অথ্ুযয়ন দবযঝযশব,  যর র্শে ঋণগ্রডহতয, গ্রযহক বয ডবডনশয়যগ গ্রহণকযরী দকযম্পযডন 
এবাং এডিডব কতৃকু ডবডনশয়যগ েভডি স্বযক্ষ্ডরত হশয়শে। 
 

অনুদযন ও কযডরগডর সহযয়তযর মশয্ এডিডব-পডরেযডলত সহ-অথ্ুযয়ন অন্তর্ভিু। 
 
 
বযাংলযশদশ: ক্রমপঞু্জিত ঋণ, অনুদযন ও কযডরগডর সহযয়তযর 
প্রডতশ্রুডতক, খ, গ 

খযত সাংখ্য 
ম াট পডরমযণ 

%ঘ ($ ডমডলয়ন) ঘ 

কৃঞ্জি, প্রাকৃঞ্জতক সম্পদ এবং 
গ্রা ীণ উন্নয়ন 

১৭৯ ২,৩৫৭.৯৩ ১১.৩৬ 

ডশক্ষ্য ৭৩ ২,৩৯০.৪৮ ১১.৫২ 
জ্বযলযডন ১০৭ ৪,৯৩৬.৩৮ ২৩.৭৯ 
অথু্ ৬৭ ১,৯১০.৬৬ ৯.২১ 
স্বযস্থ্ ২৯ ২৭৬.৫৬ ১.৩৩ 
ডশল্প ও বযডণর্্ ৩২ ৫০৭.২১ ২.৪৪ 
তথ্্ ও দ যগযশ যগ প্র ভডি ১ ২.৮৬ ০.০১ 
বহুখযত ১৭ ৭৯২.৫১ ৩.৮২ 
সরকযরী খযত ব্বস্থযপনয ৫১ ৯৪৭.৫৮ ৪.৫৭ 
পডরবহন ১১৩ ৪,৭১২.৯৬ ২২.৭১ 
পযডন ও অেযে নযগডরক 
অবকযঠযশময এবাং দসবয 

৬২ ১,৯১৫.১৭ ৯.২৩ 

দমযে ৭৩১ ২০,৭৫০.২৯ ১০০.০০ 
 

ক অনুদান ও কাঞ্জরগঞ্জর সহায়তার  ধ্যে এঞ্জিঞ্জব পঞ্জরচাঞ্জিত সহ-
অর্থায়ন অন্তর্ুথক্ত। 

খ রাষ্ট্রীয় ডনশ্চয়তয ভি এবাং ডনশ্চয়তযহীন ঋণ এবাং কযডরগডর সহযয়তয অন্তর্ভিু। 
গ প্রডতশ্রুডত প্রডতশবদশন প্রযথ্ডমক খযত ব্বহৃত। 
ঘ সাংখ্যগুশলযশক ডনকেতম পূণুমযন করযর কযরশণ দ যগফলগুশলয পভশরযপভডর নযও 
ডমলশত পযশর। 
 

বযাংলযশদশ: যরন অনু যয়ী সযযযরণ মলূযন দথ্শক রযষ্ট্রীয় 
ডনশ্চয়তযহীন সহযয়তযর প্রডতশ্রুডত, ২০০৭-২০১৭  

 

– = শূে 

 

বাংিাধ্দশ 
 
এশীয় উন্নয়ন বোংক (এডিডব) ১৯৭৩ সাি 
মর্ধ্ক বাংিাধ্দধ্শর উন্নয়ন সহধ্ াগী ঞ্জহসাধ্ব 
কাজ করধ্ে এবং ১৯৮২ সাধ্ি ঢাকায় প্রর্  
 াঠ-কা থািয় স্থাপন কশরশে।  
 
অেতম প্রযযন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্্মযত্রয 
অজথন কধ্র ডবগত ২৫ বেশর বযাংলযশদশ 
দযডরশদ্র্র হযর অশযুশকরও মবঞ্জশ ক াধ্ত সক্ষ্ম 
হশয়শে। বযাংলযশদশ ২০১৫ সযশল ডনম্ন-ময্ম 
আশয়র দদশশর ম ুযদয লযর্ কশরশে এবাং মযেু 
২০১৮ সযশল স্বশল্পযন্নত দদশশর তযডলকয দথ্শক 
উত্তরশণর দ যগ্তয অর্ুন কশরশে। ডবগত দশক 
র্ভশে বযাংলযশদশ বডলষ্ঠ অথু্ননডতক প্রবডৃি যশর 
দরশখশে এবাং ৩০ র্ভন ২০১৭ তযডরশখ সমযপ্ত 
অথু্বেশর ৭.৩% প্রবডৃি অর্ুন কশরশে,  য 
দদশশর ইডতহযশস সশবযুচ্চ।  
 
১৯৭৩ সযল দথ্শক শুরু কশর, এডিডব ২৭৯ডে 
ঋশণর আওতযয় ২০.৪ ডবডলয়ন িলযর, 
৪৩২ডে কযডরগডর সহযয়তযর আওতযয় ২৫৮.৪ 
ডমডলয়ন, এবাং ৩৫ডে অনুদযশনর আওতযয় 
৭৮৭.১ ডমডলয়ন িলযর প্রদযন কশরশে। 
বযাংলযশদশ এডিডব’র সহর্ শশতুর ঋশণর  
অেতম প্রযযন গ্রযহক, এবাং ২০১৭-২০১৮ 
অথু্বেশর বযাংলযশদশ অেযে অনুরূপ 
অথু্ননডতক আকযরসম্পন্ন দদশশর তভলনযয় এই 
ঋণ দবশী দপশয়শে।  
 

 
 
 
 
 
এশীয় উন্নয়ন তহডবল এবাং অেযে ডবশশর্ 
তহডবশলর অথু্যয়শন বযাংলযশদশশ সহর্ শশতুর 
ঋণ ও অনুদযশনর সবথধ্ াট েযেকৃত অধ্র্থর 
পডরমযণ ১৩.০৯ ডবডলয়ন িলযর। 
 
এডিডব’র সহযয়তযপভষ্ট প্রকল্প ও কমসুডূেসমহূ  
 

বযাংলযশদশ সহশ যডগতয দকৌশলপত্র, ২০১৬-
২০২০’এর আওতযয় এডিডব বতুমযশন 
বযাংলযশদশশক সহযয়তয ডদশে,  য বযাংলযশদশ 
সরকযশরর সপ্তম পঞ্চ-বযডর্ুক পডরকল্পনযর সযশথ্ 
সা িস্যপূণথ।  
 
এডিডব ২০১৭ সযশল, বযাংলযশদশশর র্ে ৫ডে 
প্রকশল্পর অনুশমযদন ডদশয়শে  যর আওতযয় দমযে 
ঋশণর পডরমযণ ১.৯৬ ডবডলয়ন িলযর এবাং 
কযডরগডর সহযয়তযর পডরমযণ ৬ ডমডলয়ন িলযর। 
এেযেযও বযাংলযশদশশর র্ে এডিডব ৭৫৬.৮৫ 
ডমডলয়ন িলযশরর সহ-অথু্যয়ন প্রযডপ্তশত সহযয়তয 
কশরশে।     
 
                         
 

                                               
 
 

 

স্বযক্ষ্ডরত সহযয়তযর সাংখ্য ৫ 
 পডরমযণ ($ ডমডলয়ন) 
ঋণ ১৪১.১০ 
ইকুইডে ডবডনশয়যগ - 
গ্যরযডটে - 
দমযে ১৪১.১০ 



বাংিাধ্দশ ঞ্জবদ্যেৎ বেবস্থা মজারদার ও কা থকাঞ্জরতা 
উন্নয়ন প্রকল্প শীিথক ৬১৬ ঞ্জ ঞ্জিয়ন িিার 
সহায়তার আওতায় সারাধ্দধ্শ ৮৭৫,০০০ গ্রা ীণ 
পঞ্জরবার’সহ ৯৫০,০০০ নতুন সংধ্ াগ প্রদান 
করা হধ্ব। প্রকল্পঞ্জট মদধ্শর ঞ্জবদ্যেৎ বেবস্থার 
ঞ্জনর্থরধ্ াগেতা বৃঞ্জি করধ্ব এবাং গ্রা ীণ এিাকায় 
ঞ্জবদ্যেৎ সঞ্চািধ্নর অপচয় (distribution losses) 
২০% কঞ্জ ধ্য় আনার  াযেধ্  মনটওয়াধ্কথর 
সক্ষ তা উন্নীত করধ্ব। 
 
তৃতীয় সরকযরী-দবসরকযরী অবকযঠযশময উন্নয়ন 
প্রকল্পডে (২৬০ ডমডলয়ন িলযর) সরকযরী-
দবসরকযরী সহধ্ াঞ্জগতার  াযেধ্ , ডবশশর্ত 
নবযয়নশ যগ্ জ্বািাঞ্জন ডবর্য়ক প্রকল্পসমূশহ, 
বযাংলযশদশশ অবকযঠযশময ডবর্য়ক ডবডনশয়যগ বর্যয় 
রযখয ও বৃডিশত সহযয়তয করশব। প্রকল্পডে পূবতুন 
অনুরূপ দু’ডে প্রকশল্পর ডর্ডত্তশত প্রণীত হশয়শে 
 যর উশেশ্য হশলয অবকযঠযশময ডবর্শয় দীঘুশময়যদী 
ঋণ সহযয়তয প্রদযন এবাং দবসরকযরী খযশতর 
অাংশগ্রহণ উৎসযডহত করয। 
 
তৃতীয় নগর শযসন এবাং অবকযঠযশময উন্নয়ন 
(খযত) প্রকল্প (অডতডরি অথ্যুয়ন) শীর্ুক ২০০ 
ডমডলয়ন িলযশরর প্রকশল্পর আওতযয় 
বযাংলযশদশশর দপৌরসর্যগুশলযর দসবয 
দর্যরদযরকরণ অব্যহত রযখয হশব। অডতডরি ৫ডে 

দপৌরসর্যয় দসবয উন্নয়শন ও সম্প্রসযরমণ এ 
অথ্যুয়ন বেয় করয হশব। 
এ প্রকধ্ল্পর আওতায় অঞ্জতঞ্জরক্ত ২০,০০০ 
পঞ্জরবারদক পাইপিাইধ্নর  াযেধ্  পাঞ্জন সরবরাহ, 
এবাং/বয শক্ত বজথে সংগ্রহ মসবার দক্ষ্শত্র নতভন বয 
উন্নত সুশ যগ প্রদযন করয হশব। এর মযয্শম 
অডতডরি ৪ডে শহশর কয ুকরীর্যশব দহযডডাং ে্যক্স 
আদযয়’সহ নগর শযসন উন্নীত হশব। 
 
ঢযকয-উত্তর-পডশ্চম আন্তর্ুযডতক বযডণর্্ কডরশিযর 
আশরয উন্নত করয হশে ডতনডে যযশপ,  থ্য: (ক) 
র্য়শদবপভর-এশলঙ্গয অাংশ ও বভডেমযডে স্থল বন্দর, 
(খ) এশলঙ্গয-হযডেকুমরুল-রাংপভর অাংশ, এবাং (গ) 
রাংপভর-বভডেমযডর অাংশ। ২০১২ সযশল অনুশমযডদত 
দডক্ষ্ণ এডশয়য উপ-আঞ্চডলক অথ্নুনডতক 
সহশ যডগতয (SASEC) ঢযকয-উত্তর-পডশ্চম 
কডরশিযর সেক প্রকশল্পর প যুয় ১-এর আওতযয় 
র্য়শদবপভর-এশলঙ্গয অাংশশর ৭০ ডকশলযডমেযর 
সেক উন্নত করয হশয়ডেশলয। ৩০০ ডমডলয়ন 
িলযশরর প্রকল্প প যুয় ২-এর আওতযয় এশলঙ্গয-
হযডেকুমরুল-রাংপভর অাংশশর ১৯০ ডকশলযডমেযর 
সেক উন্নয়ন করয হশব, দ খযশন র্লবযয়ভ 
পডরববতুশনর প্রর্যব দমযকযশবলযয় সক্ষ্ম নকশয 
অনুসরণ’সহ ফ্লযইওর্যর, এবাং যীরগডতর 
 যনবযহশনর র্ে পৃথ্ক দলন ও দসতভ ডনডমুত 
হশব। ফভেপযত, রযস্তয পযরযপযশরর দসতভ, এবাং 
র্ূগর্ুস্থ পযরযপযর দসতভও ডনডমুত হশব। 

মবসরকারী খাধ্তর সহযয়তয 
মবসরকারী ঞ্জবঞ্জনধ্য়াধ্গর জন্য অনুঘটক ঞ্জহসাধ্ব, 
এঞ্জিঞ্জব রাষ্ট্রীয় ঞ্জনশ্চয়তাঞ্জবহীন সরকারী ও 
মবসরকারী খাধ্ত সরাসঞ্জর ঋণ, ইকুইঞ্জট 
ঞ্জবঞ্জনধ্য়াগ, গোরাঞ্জটট, ‘ঞ্জব’ ঋণ, এবং বাঞ্জণজে 
অর্থায়ন ঞ্জহসাধ্ব সরাসঞ্জর আঞ্জর্থক সহায়তা প্রদান 
কধ্র র্াধ্ক। ২০১৭ সাধ্ি এঞ্জিঞ্জব’র ঞ্জনজস্ব 
তহঞ্জবধ্ির অর্থায়ধ্ন ৩.১৭ ঞ্জবঞ্জিয়ন িিার 
স  ূধ্িের ২৯ঞ্জট রাষ্ট্রীয়-ঞ্জনশ্চয়তাঞ্জবহীন সহ-
অর্থায়ন অনুধ্ াঞ্জদত হধ্য়ধ্ে। ২০১৭ সাধ্ির জন্য 
প্রঞ্জতশ্রুত ম াট সহায়তার পঞ্জর াণ দাাঁঞ্জিধ্য়ধ্ে 
২৭ঞ্জট প্রকধ্ল্প ২.২৯ ঞ্জবঞ্জিয়ন িিার। সাযারণ 
 ূিযন মর্ধ্ক অর্থায়ন অনুধ্ াদন ও প্রঞ্জতশ্রুঞ্জতর 
পঞ্জর াণ ২০১৭ সাধ্ি মরকিথ োঞ্জিধ্য়ধ্ে। 
এোিাও বাঞ্জণঞ্জজেক ও আনুষ্ঠাঞ্জনক উৎস মর্ধ্ক 
৫.৯ ঞ্জবঞ্জিয়ন িিাধ্রর সহ-অর্থায়ন প্রাঞ্জিধ্ত 
সহায়তা মদয়া হধ্য়ধ্ে। ৩১ ঞ্জিধ্সম্বর ২০১৭ প থন্ত 
এঞ্জিঞ্জব’র সাযারণ  ূিযধ্নর অর্থায়ন এবং রাষ্ট্রীয়-
ঞ্জনশ্চয়তাঞ্জবহীন সহায়তার আওতায় প্রঞ্জতশ্রুত 
অর্থায়ধ্নর অবঞ্জশষ্ট পঞ্জর াণ হধ্িা ১০.২ ঞ্জবঞ্জিয়ন 
িিার। 
 
এঞ্জিঞ্জব’র বাঞ্জণজে অর্থায়ন ক থসূঞ্জচ (TFP)-এর 
আওতায় বাঞ্জণজে সহায়তা ঞ্জহসাধ্ব সহধ্ াগী 
বোংকগুধ্িা মর্ধ্ক গোরাঞ্জটট ও ঋণ প্রদাধ্নর 
 াযেধ্  বাজার ঘাটঞ্জত পূরণ করা হধ্ে। 

 

বযাংলযশদশ: প্রকশল্পর সফলতযর হযর 
 

সযল 
সফলতযর হযর 

(%) 
স্বতন্ত্রর্যশব মলূ্যডয়ত প্রকল্প এবাং  

কমুসূডের সাংখ্য 
২০০৬ ১০০.০ ১ 
২০০৭ ১০০.০ ২ 
২০০৮ ৬৬.৭ ৩ 
২০০৯ ৬৬.৭ ৩ 
২০১০ ০.০ ১ 
২০১১ ১০০.০ ৪ 
২০১২ ১০০.০ ৪ 
২০১৩ ১০০.০ ৩ 
২০১৪ ১০০.০ ৪ 
২০১৫ ৭৫.০ ৪ 
২০১৬ ৮০.০ ৫ 
২০১৭ ১০০.০ ৩ 
ম াট ৮৬.৫ ৩৭ 

 

দ্রষ্টব্: “সযল” বিধ্ত প্রকল্প স াঞ্জি প্রঞ্জতধ্বদন (PCR) প্রেযশরর বেরধ্ক মবাঝাধ্না হয়। আশগর 
বেধ্রর তর্েপধ্ে উডিডখত অশের সযশথ্ তুিনায় এখযশন প্রদত্ত সাফদল্র হযর ডনণুীত হশয়শে শুযু 
ঞ্জনরীঞ্জক্ষত PCR এবং স্বাযীনর্াধ্ব মূল্যডয়ত ক থ  ূিোয়ন প্রঞ্জতধ্বদদনর ডর্ডত্তশত; এবাং এখযশন 
ঞ্জনজস্ব  ূিোয়ন অন্তর্ভকু্ত করা হয় না। ন ুনার আকার মোট হধ্ি সাফধ্িের হার পুধ্রা মদধ্শ 
পডরেযডলত ক থকাধ্ের প্রডতডনডযত্বশীল নাও হধ্ত পাধ্র। 
 

সূে: ঞ্জপঞ্জসআর  যেযই প্রঞ্জতধ্বদন এবং ৩১ ঞ্জিধ্সম্বর ২০১৭ প থন্ত প্রকল্প/ক থসূঞ্জচ সাফিে  ূিোয়ন 
প্রঞ্জতধ্বদন মরঞ্জটং িাটাধ্বজ। 
 

বযাংলযশদশ: সহ-অথ্যুয়ন প্রকল্পসমহূ, ১ র্যনুয়যডর ২০১৩ - ৩১ ডিশসম্বর ২০১৭ 
 

সহ-অথু্যয়ন প্রকশল্পর সাংখ্য পডরমযণ ($ ডমডলয়ন) 
প্রকল্পক ২৮ ৫,২১৮.২০ 
অনুদযন ১১ ২৫৪.১৮ 
আনুষ্ঠযডনক ঋণ ২০ ৩,৬০১.০৭ 
বযডণডর্্ক সহ-অথু্যয়ন ৩ ১,৩৬২.৯৫ 
কযডরগডর সহযয়তয অনুদযন ২৪ ১৮.৩৯ 

 

কএশকর অডযক উৎস দথ্শক সহ-অথু্যয়নপ্রযপ্ত প্রকল্পশক এখযশন একডে ডহসযশব গণনয করয হশয়শে। 
 

 
 

বযাংলযশদশ: রাষ্ট্রীয় ডনশ্চয়তয ভি ঋণ ও অনুদযশনর দপযেুশফযডলও মযশনর 
সেূক, ২০১৬-২০১৭ 

 

– = শূে 
ক প্রডতশ্রুত পডরমযশণর ডর্ডত্তশত 
খ বন্ধ হশয়  যওয়য ঋণ/অনুদযন এখযশন অন্তর্ভুি, দ গুশলযর েভডি সম্পযদন বয অথু্েযে এ বেশর করয 
হশয়শে। 

গ নীডতমযলয-ডর্ডত্তক ঋণ/অনুদযন এখযশন অন্তর্ভুি নয়। 
ঘ দকবল এশীয় উন্নয়ন তহডবল ও অেযে ডবশশর্ তহডবল এখযশন অন্তর্ভিু 
 
বাংিাধ্দশ: ঋণ, অনুদান ও কাঞ্জরগঞ্জর সহায়তা প্রকধ্ল্পর ক্রয় চঞু্জক্তর অনুপাত 
 

 ২০১৬ ২০১৭ 
ক্রমশ যডর্ত 

(৩১ ডিশসম্বর ২০১৭ প নু্ত) 

কযর্ 
পডরমযণ 

($ ডমডলয়ন) 
দমযে 

পডরমযশণর % 
পডরমযণ 

($ ডমডলয়ন) 
দমযে 

পডরমযশণর % 
পডরমযণ 

($ ডমডলয়ন) 
দমযে 

পডরমযশণর % 
মযলযমযল, কযর্ ও 
প্রযসডঙ্গক দসবযসমহূ 

৫৭৬.৮০ ৫.১১ 
৫৮৯.৮৯ ৫.৬৬ ৮,০৬৮.৯১ ৪.৭৭ 

পরযমশু দসবয ২১.২৩ ৩.৩৮ ১৬.১২ ২.১৭ ২৩৫.০৫ ১.৯৬ 
দমযে ক্রয় ৫৯৮.০৩ ৫.০২ ৬০৬.০১ ৫.৪৩ ৮,৩০৩.৯৬ ৪.৫৮ 

েলমযন ঋশণর সাংখ্যক (৩১ ডিশসম্বর ২০১৭ প ুন্ত)  ৬৪ 
 ২০১৬ ($ ডমডলয়ন) ২০১৭ ($ ঞ্জ ঞ্জিয়ন) 

েভডি স্বযক্ষ্রখ, গ ৯৯৫.৮২ ১,০২৭.৩৫ 
অথু্েযেখ ৮২২.৫৯ ৮১১.২০ 
েলমযন ঋশণর সাংখ্যক (৩১ ঞ্জিধ্সম্বর ২০১৭ প থন্ত)  - 

 ২০১৬ ($ ডমডলয়ন) ২০১৭ ($ ঞ্জ ঞ্জিয়ন) 
েভডি স্বযক্ষ্রখ, গ - - 
অথু্েযেখ, ঘ - - 
প্রকৃত সমস্যয ভি প্রকল্প (%) (৩১ ঞ্জিধ্সম্বর ২০১৭ 
প থন্ত)  ৪ 



এঞ্জিঞ্জব’র ঋণ ও অনুদান প্রকধ্ল্প মযলযমযল, কাজ ও প্রযসডঙ্গক মসবা 
সরবরাধ্হ ডন ভি বাংিাধ্দধ্শর মসরা ৫ ঞ্জঠকাদার/ সরবরাহকারী, ১ 
জানুয়াঞ্জর ২০১৩ - ৩১ ঞ্জিধ্সম্বর ২০১৭ 
 

ডঠকযদযর/ সরবরযহকযরী খযত 
েভডির পডরমযণ 

($ ডমডলয়ন) 
ম্যক্স ইনফ্রযস্ট্রযকেযর ডল. পডরবহন ৪০৩.৮৩ 
ঞ্জস.ঞ্জট পঞ্জরবহন ৮৩.২৩ 
স্যযমশহযয়যন কশপুযশরশন অ্যটি ডমর 
আখতযর (JV) পঞ্জরবহন ৪৫.২০ 
আরএফএল প্লযসডেকস ডল. ডশক্ষ্য, গণখযত 

ব্বস্থযপনয, পযডন ও 
অেযে নগর 

অবকযঠযশময দসবযসমূহ ৪২.৯২ 
আব্দভল দমযশনম ডল. অ্যটি এইেডসএম 
(JV) পডরবহন ৩৮.৭৮ 
অেযে  ১,৭১৫.৭২ 
দমযে  ২,৩২৯.৬৯ 

 

এঞ্জিঞ্জব’র ঋণ, অনুদান ও কাঞ্জরগঞ্জর সহায়তা প্রকধ্ল্পর আওতযয় 
পরা শথক মসবা চঞু্জক্তধ্ত বাংিাধ্দধ্শর মসরা ৫ পরা শথক, ১ জানুয়াঞ্জর 
২০১৩ - ৩১ ঞ্জিধ্সম্বর ২০১৭ 

 
 

২০০৯ সাি মর্ধ্ক এঞ্জিঞ্জব’র TFP-এর আওতায় 
উন্নয়নশীি এঞ্জশয়া অঞ্চি জুধ্ি ডনত্পণ্ ও দর্ৌত 
সম্পদ (capital goods) দথ্শক শুরু কশর ডেডকৎসয 
উপকরণ ও দর্যগ্পণ্ খযশত ১৬,৫০০-এর অঞ্জযক 
প্রকধ্ল্পর  াযেধ্  ১২,০০০-এর অঞ্জযক কু্ষদ্র ও 
 াঝাঞ্জর বেবসায় উধ্দোধ্গ ৩০ ঞ্জবঞ্জিয়ন িিাধ্রর 
অঞ্জযক অর্থায়ন সহায়তা দদয়য হময়ধ্ে। ২০১৭ সযশল 
TFP-এর আওতযয় প্রযয় ৩,৫০০ দলনশদশনর 
মযয্শম প্রযয় ৪.৫ ডবডলয়ন িিার সমমূশল্র 
বযডণশর্্ সহযয়তয দদয়য হশয়শে। 
 

সহ-অথ্যুয়ন 
সহ-অথ্ুযয়ন কা থক্রধ্ র ফশল এডিডব’র অথ্ুযয়ন 
সহশ যগী, সরকযর বয তযশদর সাংস্থযসমূহ, বহুমভখী 
অথ্ুযয়নকযরী প্রডতষ্ঠযন এবাং বযডণডর্্ক সাংস্থযগুশলয 
এডিডব প্রকশল্প অথ্ুযয়শনর সুশ যগ পযয়। আনুষ্ঠযডনক 
ঋণ ও অনুদযন, কযডরগডর সহযয়তয, সহর্ শশতুর 
অেযে অথ্ুযয়ন, এবাং ‘ডব’ ঋণ, ঝভুঁডক স্থযনযন্তর 
ব্বস্থযপনয, সমযন্তরযল ঋণ ও ইকুইডে, গ্যরযডটে সহ-
অথ্ুযয়ন, এবাং এডিডব’র বযডণর্্- অথ্ুযয়ন কয ুক্রম 
(TFP) এবাং সযপ্লযই দেইন অথ্ুযয়ন কমুসূডের 
আওতযয় সহ-অথ্ুযয়ন দলনশদশনর েযয় বযডণডর্্ক 
সহ-অথ্ুযয়ন ডহসযশব অডতডরি তহডবল দদয়য হয়। 
 

১৯৭৪ সযল দথ্শক ২০১৭ সযশলর দশর্ নযগযদ, 
বযাংলযশদশশর র্ে প্রত্ক্ষ্ মূল্ সাংশ যডর্ত 
আনুষ্ঠযডনক সহ-অথ্ুযয়শনর প্রডতশ্রুত ক্রমশ যডর্ত 
পডরমযণ দযুঁেযয় ৬০ডে ডবডনশয়যগ প্রকশল্প ৭.৮৫ 
ডবডলয়ন িলযর এবাং ১০১ডে কযডরগডর সহযয়তয 
প্রকশল্প ৮৫.০৮ ডমডলয়ন িলযর। বযাংলযশদশশর র্ে 
প্রত্ক্ষ্ মূল্ সাংশ যডর্ত বযডণডর্্ক সহ-অথ্ুযয়শনর 
ক্রমশ যডর্ত পডরমযণ ৪ডে ডবডনশয়যগ প্রকশল্প ২.০২ 
ডবডলয়ন িলযর। 
 

২০১৭ সযশল র্যপযন ও দকযডরয়য সরকযর এবাং 
এডশয়যন ইনফ্রযস্ট্রযকেযর ইনশর্স্টশমটে ব্যাংক দথ্শক 
৫ডে ডবডনশয়যগ প্রকশল্প বযাংলযশদশ ৭৫৬.৮৫ 
ডমডলয়ন িলযর সহ-অথ্ুযয়ন ঋণ, এবাং র্যপযন 
সরকযর এবাং নগর অথ্ুযয়ন সহশ যডগতয প্রকশল্পর 
আওতযয় আরবযন ক্লযইশমে দেঞ্জ দরডর্ডলশয়ন্স ট্রযস্ট 
ফযটি দথ্শক ২ডে ডবডনশয়যগ প্রকশল্প ৮ ডমডলয়ন 
িলযর সহ-অথ্ুযয়ন অনুদযন দপশয়শে।  

১ র্যনুয়যডর ২০১৩ দথ্শক ৩১ ডিশসম্বর ২০১৭ প নু্ত 
সহ-অথ্ুযয়ন প্রকল্পগুশলযর সযর-সাংশক্ষ্প পযওয়য 
 যশব ডনশের ডলশে: 
www.adb.org/countries/bangladesh/cofinancing 

অাংডশদযডরত্ব 
এডিডব বযাংলযশদশশর জ্বযলযডন, পডরবহন ও ডশক্ষ্য 
খযশত একডে প্রযান বহুপযডক্ষ্ক উন্নয়ন সহশ যগী 
সাংস্থয।  

SASEC েট্টগ্রযম-কক্সবযর্যর দরলপথ্ প্রকল্প এবাং 
মযয্ডমক ডশক্ষ্যখযত উন্নয়ন কমুসূডেশত সহ-অথ্ুযয়ন 
কশরশে এক্সশপযেু-ইমশপযেু ব্যাংক অব দকযডরয়য এবাং 
SASEC ঢযকয উত্তর-পডশ্চম কডরশিযর সেক 
প্রকশল্প সহ-অথ্ুযয়ন কশরশে র্যপযন ইটেযরেযশনযল 
দকয-অপযশরশন এশর্ডন্স। 

বযাংলযশদশ সরকযর ও এর উন্নয়ন সহশ যগীশদর 
সমন্বশয়র লশক্ষ্্ গডঠত স্থযনীয় পরযমশুক দশলর 
সডক্রয় সদস্য এডিডব। 

ক্রয়  
প্রডত বের এডিডব এর উন্নয়নশীল সদস্য 
দদশগুশলযশত প্রকল্প ও কমুকযণ্ড অথ্ুযয়শন ঋণ, 
অনুদযন ও কযডরগডর সহযয়তয ডদশয় থ্যশক এবাং 
মযলযমযল, কযর্ ও পরযমশুক দসবয ক্রশয়র র্ে 
কশয়ক ডবডলয়ন িলযর প্রদযন কশর থ্যশক। এগুশলযর 
অডযকযাংশ েভডিই আন্তরু্যডতক প যুশয় 
প্রডতশ যডগতযমূলক দরপশত্রর ডর্ডত্তশত করয হশয় 
থ্যশক, এবাং এশত সাংডিষ্ট অঞ্চল বয এর বযইশরর 
এডিডব’র সদস্য দদশশর প্রডতষ্ঠযন বয ব্ডি 
অাংশগ্রহণ করশত পযশরন। 
 
এডিডব’র ক্রয় েভডির অনুপযত  

মযলযমযল, কযর্ ও সাংডিষ্ট দসবযসমহূ 
এডশয়য ও প্রশযন্ত মহযসযগরীয় অঞ্চশল ঋণ ও অনুদযন 
সহযয়তযর আওতযয় মযলযমযল, কযর্ ও সাংডিষ্ট 
দসবযসমূশহ এডিডব’র ক্রয় েভডির পডরমযণ দযুঁডেশয়শে 
২০১৬ সযশল ১১.২৮ ডবডলয়ন এবাং ২০১৭ সযশল 
১০.৪৩ ডবডলয়ন িলযর। ১৯৬৬ সযল দথ্শক 

ক্রমশ যডর্ত ক্রশয়র পডরমযণ দযুঁডেশয়শে ২১১,৩১৬ডে 
েভডি ডমডলশয় ১৬৯.১২ ডবডলয়ন িলযর। 
 
১৯৭৩ সযল দথ্শক বযাংলযশদশশ ডঠকযদযর ও 
সরবরযহকযরীশদরশক ৮.০৭ ডবডলয়ন িলযর 
সমমূশল্র ২৩,৮৩৫ডে েভডি প্রদযন করয হশয়শে। 
 
পরযমশকু দসবয 
এঞ্জশয়া ও প্রশান্ত  হাসাগরীয় অঞ্চধ্ি ঋণ ও অনুদান 
সহায়তার আওতায় পরযমশুক মসবাস ূধ্হ এঞ্জিঞ্জব’র 
ক্রয় চুঞ্জক্তর পঞ্জর াণ দাাঁঞ্জিধ্য়ধ্ে ২০১৬ সাধ্ি 
৬২৭.৭৯ ডমঞ্জিয়ন এবং ২০১৭ সাধ্ি ৭৪১.৮৪ 
ডমঞ্জিয়ন িিার। ১৯৬৬ সাি মর্ধ্ক পরযমশুক দসবয 
ক্রধ্য়র ক্র ধ্ াঞ্জজত পঞ্জর াণ দাাঁঞ্জিধ্য়ধ্ে ৫৫,৪২০ঞ্জট 
চুঞ্জক্ত ঞ্জ ঞ্জিধ্য় ১২.০২ ঞ্জবঞ্জিয়ন িিার। 
 
১৯৭৩ সাি মর্ধ্ক বাংিাধ্দধ্শ পরযমশুকমদরধ্ক 
২৩৫.০৫ ডমঞ্জিয়ন িিার স  ূধ্িের ১,৬২৪ঞ্জট চুঞ্জক্ত 
প্রদান করা হধ্য়ধ্ে। 
 
কমপুডরেযলনযর ে্যশলঞ্জসমহূ 
২০১৭ সযশল বযাংলযশদশ সরকযর ও এডিডব এশদশশ 
এডিডব’র কমুপডরেযলনয ডবর্শয় দ ৌথ্ প যুশলযেনয 
অব্যহত দরশখশে। এখযশন আশলযে্ ডবর্য়যডদর মশয্ 
ডেশলয েভডি স্বাক্ষর ও অথ্ুেযশের লক্ষ্্মযত্রয অরু্ন; 
বযস্তবযয়ন সক্ষ্মতয, কযডরগডর নকশয, ক্রয়, এবাং 
পরযমশুক ডনশয়যগ, প্রকল্প প্রস্তুডত, প্রকশল্পর 
অথ্ুননডতক ব্বস্থযপনয এবাং ডনরীক্ষ্য প্রডতশবদন; 
এবাং পডরশবশ, রূ্ডম অডযগ্রহণ, এবাং অননডেক 
পভনবুযসন।  
 
এসকল প যুশলযেনযর মযয্শম এডিডব দ্রুত ও 
কয ুকরীর্যশব সাংশশযযনমূলক পদশক্ষ্প ডনশত সক্ষ্ম 
হয়। সরকযশরর প্রকল্প বযস্তবযয়ন সক্ষ্মতয বৃঞ্জি, 
বাস্তবায়ন উপধ্ াগী করধ্ত প্রকশল্পর প্রস্তুডতমূল 
প্রস্তুডতমূলক কযমজর অর্থায়ন; এবাং পডরশবশ, রূ্ডম 
অডযগ্রহণ, এবাং অননডেক পভনবুযসন ডবর্শয় 
কযডরগডর নকশয দর্যরদযরকরশণ এডিডব সহযয়তয 
অব্যহত দরশখশে। ২০১৭ সযল দথ্শক কয ুকর 
এডিডব’র নতভন ক্রয় নীডতমযলয ও ডবডয-ডবযযশনর 
মযয্শম ক্রয়কযর্ ও পরযমশুক ডনশয়যগ দ্রুততর হশব 

পরযমশুক 
এসএমইডস বযাংলযশদশ ডল. 

খযত 
পডরবহন 

েভডির পডরমযণ 
($ ডমডলয়ন) 

১৪.১১ 
ই. দর্ন কনসযলে্যটেস ডল. কৃডর্, প্রযকৃডতক সম্পদ, ও 

গ্রযমীণ উন্নয়ন; ডশক্ষ্য, 
জ্বযলযডন, ডশল্প ও বযডণর্্, 

গণখযত ব্বস্থযপনয ১২.৪৫ 

ডবইডেএস কনসযলডোং সযডর্ুশসস ডল. 
কৃঞ্জি, প্রাকৃঞ্জতক সম্পদ, 

পডরবহন ৭.০২ 
ডরশসযস ুপ্ল্যডনাং অ্যটি ম্যশনর্শমটে 
কনসযলে্যটেস প্রযইশর্ে ডল. 

পযডন ও অেযে নগর 
অবকযঠযশময দসবযসমূহ ৫.৭১ 

অ্যকুয়য কনসযলে্যটে অ্যটি অ্যশসযডসশয়েস 
ডল. (JV) 

পযডন ও অেযে নগর 
অবকযঠযশময দসবযসমূহ ৩.৩৩ 

স্বতন্ত্র পরযমশুক  ১৩.৩০ 
অেযে  ২১.৬৬ 
দমযে  ৭৭.৫৮ 

http://www.adb.org/countries/bangladesh/cofinancing


এবাং দসইসযশথ্ প্রকশল্পর পভশরয সময় র্ভশে আশরয 
দবশী সহর্ ও কয ুকরীর্যশব অথ্ুব্শয়র ঝভুঁডক 
তত্ত্বযবযযন ডনডশ্চত হশব। 
 
র্ডবষ্যত ডদক-ডনশদশুনয 
অন্তর্ভুডিমূলক ও দেকসই প্রবৃডি ত্বরযডন্বত করয, 
এবাং দেকসই উন্নয়ন লক্ষ্্মযত্রয অরু্শনর লশক্ষ্্ 
বযাংলযশদশশর প্রশেষ্টযয় এডিডব সহযয়তয দদশব। 
এডিডব আঞ্চডলক প ুযশয় দর্ৌত অবকাঠাধ্ া-সাংশ যগ 
সৃডষ্টর লশক্ষ্্ গহৃীত প্রকল্পসমূশহ সহযয়তয প্রদযন 
করশব  যর ফশল অথ্ুননডতক অঞ্চল ও কডরশিযর 
উন্নয়ন দর্যরদযর হশব । এেযেযও এডিডব 

বযাংলযশদশশর সেক ও দরল বেবস্থা, সমভদ্র বন্দর, 
এবাং নগর গণপডরবহন ব্বস্থয উন্নয়শন সহযয়তয 
করশব। ডবদু্ৎ উন্নয়ন ও জ্বািাঞ্জন পডরবহন ও 
ডবতরণ, নবযয়নশ যগ্ জ্বািাঞ্জন উৎপযদন দকন্দ্র 
ডনমুযণ, এবাং আঞ্চডলক প ুযশয় ঞ্জবদ্যেৎ পঞ্জরবহণ 
বেবস্থার আন্তঃসাংশ যগ উৎসযডহতকরশণও এডিডব 
কযর্ করশব। উন্নত ডশক্ষ্য ও দক্ষ্তয সৃডষ্ট, প্রযথ্ডমক 
স্বযস্থ্শসবয, গ্রযমীণ অবকযঠযশময, এবাং পযডন সম্পদ 
ব্বস্থযপনয ডবর্শয় এডিডব সহযয়তয দদশব। সরকযরী-
দবসরকযরী সহশ যডগতয দর্যরদযরকরণ এবাং ক্ষ্ভদ্র ও 
মযঝযডর ব্বসযয় উশদ্যগ উন্নয়শনও কমুকযণ্ড 
অব্যহত রযখশব এডিডব।  

উডিডখত খযত ও উপখযত ডমডলশয় ২০১৮-২০২০ 
সযশল ৪৩ডে প্রকল্প এডিডব’র প্রডক্রয়যযীন রশয়শে। 
২০১৮-২০২০ সযশলর কযডরগডর সহযয়তয কয ুক্রশমর 
মশয্ ১৬.৫ ডমডলয়ন িলযশরর (সহ-অথ্ুযয়ন 
অন্তর্ভুি) ২২ডে প্রকল্প রশয়শে।  
দদশশর েযডহদয ও সক্ষ তার ঞ্জনঞ্জরধ্খ অর্থায়নধ্ াগে 
অশপক্ষ্মযন প্রকমল্পর তাঞ্জিকা ততরী করয হশয়শে। 
দর্টিযর মূলযযরযকরণ, সুশযসন ও প্রযডতষ্ঠযডনক 
সক্ষ্মতয দর্যরদযরকরণ, এবাং র্লবযয়ভ পডরবতুশনর 
প্রর্যব প্রশ ন ও অডর্শ যর্শনর ডবর্য়গুশলয 
বযাংলযশদশশ এডিডব’র কমুপডরেযলনযর অন্যত  
প্রযযন ঞ্জবিয় ডহসযশব বর্যয় থ্যকশব।

বযাংলযশদশ ও এডিডব সম্পশক ু
 

এডিডব সদস্যপদ: ১৯৭৩ সযল  
 

দশয়যর ও দর্যে দদওয়যর ক্ষ্মতয 
দশয়যশরর সাংখ্য: ১০৮,৩৮৪ (শমযে দশয়যশরর ১.০২১%) 
দর্যে: ১৪৭,৯৯১ (শমযে সদস্যপশদর ১.১১৫%, 
 দমযে আঞ্চডলক সদস্যপশদর ১.৭১২%) 
সযডবুক মূলযন েযুঁদয: ১.৫৪ ডবডলয়ন িলযর 
মূলযন েযুঁদয পডরশশযয: ৭৭.১৯ ডমডলয়ন িলযর 
 

ডবশশর্ তহডবশল অনুদযন  
বযাংলযশদশ কযডরগডর সহযয়তয ডবশশর্ তহডবল (TASF)-এ অাংশগ্রহণ কশরশে,  যর আওতযয় ঋণগ্রডহতয 
সদস্যশদশগুশলযশক প্রকল্প প্রস্তুডত ও কযডরগডর বয নীডত-ডনযুযরণী গশবর্ণযয় সহযয়তয করশত অনুদযন প্রদযন 
কশর থ্যশক। 
 

TASF-এ েযুঁদয (প্রডতশ্রুত): ০.০৫ ডমডলয়ন িলযর 
 

েত্রপডত ডশবযডর্ পডরেযলক ডহশসশব এবাং মযহবভব আহশমদ ডবকল্প পডরেযলক ডহশসশব এডিডব’র পডরেযলনয 
পরু্শদ বযাংলযশদশশর প্রডতডনডযত্ব করশেন।  
 

মশনযশমযহন প্রকযশ বযাংলযশদশ আবযডসক ডমশশনর কযডটট্র ডিশরক্টর। বযাংলযশদশ আবযডসক ডমশন ১৯৮২ সযশল 
দখযলয হয়, এবাং এই ডমশন এডিডব ও সরকযর, দবসরকযডর খযত ও সুশীল সমযশর্র অাংশীদযর ও উন্নয়ন 
সহশ যগীশদর সাধ্র্ কমুপডরেযলনযর প্রযথ্ডমক দ যগসূত্র ডহশসশব কযর্ কশর থ্যশক। বযাংলযশদশ আবযডসক 
ডমশন নীডত ডবর্য়ক সাংলযপ, বযাংলযশদশ সহশ যডগতয দকৌশলপত্র প্রণয়ন, ক থপঞ্জরকল্পনা ততরী করা, এবাং 
এর দপযেুশফযডলও ব্বস্থযপনযয় অাংশগ্রহণ কশর। এডে একইসযশথ্ বযাংলযশদশশর উন্নয়ন ডবর্য়ক জ্ঞযনেেুয 
দকন্দ্র ডহশসশব কযর্ কশর।  
 

বযাংলযশদশ সরকযশরর পশক্ষ্ অথ্ু মন্ত্রণযলয় এডিডব কমুকযণ্ড স ন্বধ্য়র জন্য দযডয়ত্বপ্রযপ্ত প্রডতষ্ঠযন। 
 

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সম্পশক ু
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক একডে বহুপযডক্ষ্ক উন্নয়ন ব্যাংক,  যর মযডলকযনযয় রশয়শে ৬৭ডে সদস্য দদশ। 
সদস্যশদর মশয্ ৪৮ডে এই অঞ্চশলর এবাং বযডক ১৯ডে ডবশের অে অাংশশর। উন্নয়নশীল সদস্য 
দদশগুশলযশক সহযয়তয করযর দক্ষ্শত্র এডিডব’র মূল হযডতয়যরগুশলয হশলয নীডত ডবর্য়ক সাংলযপ, ঋণ, 
ইকুইডে ডবডনশয়যগ, গ্যরযডটে, অনুদযন এবাং কযডরগডর সহযয়তয। 
 

২০১৭ সযশল ঋশণর পডরমযণ ডেশলয ১৮.৭২ ডবডলয়ন িলযর (১১১ডে প্রকশল্প) দ খযশন কযডরগডর সহযয়তয 
ডেশলয ২০০.৫৩ ডমডলয়ন (২৪৬ডে প্রকশল্প), এবাং অনুদযন সহযয়তয ডেশলয ৫৯৭.৪৯ ডমডলয়ন (২৪ডে 
প্রকশল্প)। তযেযেয, আনুষ্ঠযডনক ঋণ ও অনুদযন, সহর্ শশতুর অেযে সহ-অথ্ুযয়ন এবাং বযডণডর্্ক 
অথ্ুযয়ন দ মন ‘ডব’ ঋণ, ঝভুঁডক স্থযনযন্তর ব্বস্থযপনয, গ্যরযডটে সহ-অথ্ুযয়ন, সমযন্তরযল ঋণ, সমযন্তরযল 
ইকুইডে এবাং এডিডব’র বযডণডর্্ক অথ্ুযয়ন কমুসূডের আওতযয় সহ-অথ্ুযয়ন ডহসযশব প্রত্ক্ষ্ মূল্-
সাংশ যডর্ত সহ-অথ্ুযয়শনর মযয্শম ১১.৯২ ডবডলয়ন িলযর আদযয় হশয়শে। ২০১৩ সযশলর ১ র্যনুয়যডর 
দথ্শক ২০১৭ সযশলর ৩১ ডিশসম্বর প নু্ত এডিডব’র বযডরু্ক ঋণ প্রদযশনর গে দযুঁডেশয়শে ১৪.৫৫ ডবডলয়ন 
িলযর। তযেযেয একই সমশয় এডিডব এবাং ডবশশর্ তহডবলসমূহ কতৃকু অথ্ুযডয়ত ডবডনশয়যগ অনুদযন ও 
কযডরগডর সহযয়তযর গে দযুঁডেশয়শে  থ্যক্রশম ৬১৭.৭৪ ডমডলয়ন িলযর এবাং ১৬৬.২৮ ডমডলয়ন িলযর। 
৩১ ডিশসম্বর ২০১৭ প নু্ত সহ-অথ্ুযয়ন বযশদ ৪৪ডে দদশশ ২,৯৫৫ডে প্রকশল্প দমযে ২৫৫.১৪ ডবডলয়ন 
িলযর ঋণ সহযয়তয ডদশয়শে। এগুশলযর মশয্ ৮.৩৬ ডবডলয়ন িলযর অনুদযন ডহশসশব এবাং আঞ্চডলক 
কযডরগডর সহযয়তয অনুদযন’সহ ৪.২৭ ডবডলয়ন িলযশরর কযডরগডর সহযয়তয অনুদযন ডহশসশব দদয়য হশয়শে। 

দ যগযশ যগ 
 
বযাংলযশদশ আবযডসক ডমশন 
বযডে ই-৩১, দশশর বযাংলয নগর, ঢযকয ১২০৭ 
বযাংলযশদশ 
দেডলশফযন +৮৮০ ২ ৫৫৬৬ ৭০০০ 
ফ্যক্স +৮৮০ ২ ৯১১৭৯২৫-২৬ 
adbbrm@adb.org 

www.adb.org/bangladesh 

 
এডিডব সদর দপ্তর 
৬ এডিডব এডর্ডনউ, মযন্দযলভয়াং ডসডে 
১৫৫০ দমশট্রয ম্যডনলয, ডফডলপযইন 
দেডলশফযন +৬৩ ২ ৬৩২ ৪৪৪৪ 
ফ্যক্স +৬৩ ২ ৬৩৬ ২৪৪৪ 
 
অথ্ু মন্ত্রণযলয় 
অথ্ুননডতক সম্পকু ডবর্যগ 
দশশর বযাংলয নগর, ঢযকয ১২০৭, বযাংলযশদশ 
দেডলশফযন +৮৮০ ২ ৯১১ ৩৭৪৩ 
ফ্যক্স +৮৮০ ২ ৯১৮ ০৭৮৮ 
secretary@erd.gov.bd 

 
গুরুত্বপণূু এডিডব ওশয়বসযইেসমূহ 
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক 
www.adb.org 

 
এশীয় উন্নয়ন পূবুযর্যস 
www.adb.org/publications/series/asian-

development-outlook 

 
বযডরু্ক প্রডতশবদন 
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports 

 
পযঠযগযর র্যণ্ডযর 
www.adb.org/publications/depositories 

 

 
উন্নয়ন ও অথ্ুননডতক সূেশকর সম্পণূু তযডলকযর র্ে 
দদখভন: 
 
পডরসাংখ্যন ও উপযত্তর্যণ্ডযর 
www.adb.org/data/statistics 

 এই প্রকাশনায় “$” বিধ্ত মযডকুন িিার মবাঝাধ্না হধ্য়ধ্ে। অন্য ঞ্জকেু উধ্েখ না র্াকধ্ি সংখোগুধ্িা এঞ্জিঞ্জব কতৃথক ঞ্জহধ্সবকৃত। তর্ে-উপাত্তগুধ্িা ৩১ ঞ্জিধ্সম্বর ২০১৭ সাি প থন্ত হািনাগাদ করা 
হশয়শে। তর্েপেগুধ্িা বযডর্ুক ডর্ডত্তশত প্রডতবের এঞ্জপ্রধ্ি হািনাগাদ করা হয়। 
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