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িব বয্াংেকর a ভুk pিত ান আnজর্ ািতক unয়ন সংsার (আiিডe) তহিবল েথেক বািষর্ক ঋণ পাoয়ার
েkেt বাংলােদশ িdতীয়  aবsােন েনেম eেসেছ। তািলকার  শীেষর্  aবsান  করেছ iিথoিপয়া।  eর  আেগ
বাংলােদশ শীেষর্ িছল। গত aথর্বছর বাংলােদশ আiিডe েথেক 223 েকািট 70 লাখ ডলার ঋণ েপেয়েছ।
iিথoিপয়া েপেয়েছ 261 েকািট ডলার।
িব বয্াংেকর বািষর্ক pিতেবদন-2019 e eসব তথয্ uেঠ eেসেছ। শিনবার oয়ািশংটন েথেক pিতেবদনিট
pকািশত হয়।
pিতেবদেন  আiিডe  েথেক  সেবর্াc  ঋণpাp  10িট  েদেশর  তািলকা  েদয়া  হেয়েছ।  aনয্  েদশ েলা  হেc
পািকsান 122 েকািট 40 লাখ ডলার, েকিনয়া 106 েকািট ডলার, আiভির েকাs 105 েকািট ডলার,
েমাজািmক 98 েকািট ডলার, কে া pজাতnt 81 েকািট 20 লাখ ডলার, বুিকর্ না ফাঁেসা 79 েকািট 70 লাখ
ডলার, নাiজার 73 েকািট 30 লাখ ডলার eবং মািল 59 েকািট 90 লাখ ডলার।
pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  pিত  িতন  বছর  পর  আiিডe  তহিবল  েথেক  ঋণ  িদেত  বাংলােদেশর  মেতা
েদশ েলার জনয্ নতুন কমর্সূিচ হােত েনয় িব বয্াংক। বতর্ মান কমর্সূিচিট েশষ হয় চলিত বছেরর জেুন।
আেগ আiিডe তহিবল েথেক কমর্সূিচ 200 েকািট ডলােরর কম ঋণ েপত বাংলােদশ। ঋণgহীতা িহেসেব
বাংলােদেশর পারফরময্াn ভােলা হoয়ায় আiিডe তহিবেলর বতর্ মান কমর্সূিচেত বাংলােদেশর ঋণ 200
েকািট েথেক 300 েকািট ডলাের unীত হেয়েছ।
আiিডe’র  গত  কমর্সূিচর  আoতায়  বাংলােদেশর  sানীয়  সরকারেক  শিkশালী  করা;  বয্াংক,  বীমা  o
পুিঁজবাজােরর unয়ন; েপনশনপdিতর সংsার; pািণসmদ বৃিdেত নতুন কমর্সূিচ চালু; িডিজটালাiেজশন
iতয্ািদ েkেt ঋণ েপেয়েছ বাংলােদশ।
আiিডe  হেc  িব বয্াংেকর  সবেচেয়  সsা  ঋণ।  5  বছেরর  েরয়াতকালসহ  40  বছের  শনূয্  দশিমক  75
শতাংশ  সুেদ  পিরেশাধ  েযাগয্  e  ঋণ  sেlাnত  েদশ েলােক  েদয়া  হয়।  মাথািপছু  আয়সহ  জািতসংেঘর
কেয়কিট সূচেকর unিত হoয়ায় সmpিত বাংলােদশ sেlাnত েদেশর তািলকা েথেক েবর হেয় unয়নশীল
েদেশর তািলকায় যুk হেc। তাi িব বয্াংেকর সে  2 শতাংশ সুেদর শেতর্  ঋণ চুিk করেত হেc eখন।
eছাড়া ঋণ পিরেশােধর সময়o কিমেয় িদেয়েছ িব বয্াংক। aথর্াৎ আেগ আiিডe তহিবল েথেক েনয়া ঋণ
পিরেশােধ সময় পাoয়া েযত 38 বছর। aনয্িদেক আেগ ঋণ পিরেশােধর েkেt 6 বছেরর েgস িপিরয়ড
(েরয়াতকাল)  িছল।  িকn  eখন  eক  বছর  কিমেয়  5  বছর  করা  হেয়েছ।  e  েkেt  সব  িদক  িদেয়i
িব বয্াংেকর ঋেণ শতর্  কিঠন করা হেয়েছ। eর যুিk িহেসেব সংsািট বলেছ, 2015 েথেক 2017- ei িতন
বছর  মাথািপছু  জাতীয়  আয়  বিৃdর  ধারাবািহকতা  aজর্ ন  করায়  ‘গয্াপ  কািn’ িহেসেব  গণয্  করা  হেc
বাংলােদশেক। তাi সsা ঋণ বn কের েদয়া হেয়েছ।
ঢাকায় িনযুk িব বয্াংেকর সােবক মখুয্ aথর্নীিতিবদ ড. জািহদ েহােসন eর আেগ যুগাnরেক বেলন, গয্াপ
কািn  aথর্  হেc  িব বয্াংেকর  আnজর্ ািতক  সহেযািগতা  সংsা  (আiিডe)  েথেক  ঋণ  পাoয়ার  eকিট
ে সেহাl বা মাপকািঠ। যখন েকােনা েদশ পরপর 1 হাজার 165 ডলার জাতীয় মাথািপছু আয় aবয্াহত
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