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অনুবিভাগ২-: বিশ্বব্াাংক

২.২.১

পটভূবি

বিশ্বব্াাংক একটি িহুজাবিক আবথ িক সহায়িা প্রদানকারী সাংস্থা যা উন্নয়নশীল দদশশর দাবরদ্র্য বিশিাচন ও
জনসাধারশের জীিনযাত্রার িাশনান্নয়শনর জন্য কাজ করশে। বিশ্বব্াাংশকর দুটি প্রবিষ্ঠান হশলা International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) (International Development Association (IDA)
IBRD সাধারেি িধ্যি আশয়র দদশগুশলার জন্য ঋে প্রদান কশর থাশক এিাং IDA বিশশ্বর দাবরদ্র্য ও উন্নয়নশীল
দদশগুশলা আথ ি-সািাবজক অিস্থা উন্নয়শনর জন নিনীয় শশিি ঋে এিাং Trustee বহশসশি অন্যান্য উন্নয়ন সহশযাগীশদর অনুদান
দপশি সহায়িা কশর থাশক। এোড়াও বিশ্বব্াাংক গ্রুশপর আরও বিনটি সহশযাগী প্রবিষ্ঠান রশয়শেেঃ
(ক) International Finance Corporation (IFC) যা দিসরকাবর খািশক ঋে ও কাবরগবর সহায়িা প্রদান
কশর থাশক।
(খ) Multilateral Investment Guarantee Age (MIGA) অথ িননবিক প্রবৃবি অজিশনর িাধ্যশি দাবরদ্র্য
বিশিাচশনর জন্য Foreign Direct Investment (FDI) দক উনসাহ প্রদাশনর বনবিক-MIGA
বিবনশয়াগকারী ও ঋে প্রদানকারীশদরশক Guarantee প্রদান কশর থাশক।
(গ) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) এটি বিশদবশ
বিবনশয়াগকারী এিাং স্বাগবিক দদশশর িশধ্য বিবনশয়াগ বিশরাধ বনষ্পবক ও সাবলবসর জন্য কাজ কশর থাশক।
িাাংলাশদশ বিশ্বব্াাংক গ্রুশপর সকল অঙ্গ সহশযাগী প্রবিষ্ঠাশনর সদস্য
এ অনুবিভাগ সরকাশরর বিবভন্ন গুরুত্বপূে ি খাশির প্রকল্প িাস্তিায়শন বিশ্বব্াাংক হশি প্রশয়াজনীয় বিশদবশক সহায়িা
প্রবিয়াকরেসহ যািিীয় কায িিি পবরচালনা কশর থাশক। বিশ্বব্াাংক ৭ি পঞ্চিাবষ িকী পবরকল্পনার সশঙ্গ সিন্বয় কশর
িাাংলাশদশশর জন্য নতুন Country Partnership Framework (CPF) (২০১৬-২০২০) প্রিিিন কশরশে। বিশ্বব্াাংক
CPF এর অবিশেদ্য অাংশ বহসাশি 'Systematic Country Diagnostic (SCD) Report' প্রস্তুি কশরশে। CPF,
Country Assistance Strategy (CAS) (২০১১-২০১৪) যা ২০১৪-২০১৫ অথ িিের পয িন্ত িবধ িি করা হয়, িার
স্থলাবভবষক্ত হশয়শে। CPF-এর দিৌবলক লক্ষ্য হশে energy sector; inland connectivity and logistics;
regional and global integration; urbanization এিাং adaptive delta management -এই পাঁচটি দক্ষ্শত্র
বিশ্বব্াাংশকর সহায়িা বৃবি করা। অবধকন্তু দেকসই উন্নয়শনর লশক্ষ্য বিশ্বব্াাংক macro-economic stability and
related cross-cutting challenges; human development এিাং institutions and business
environment এই বিনটি অথ িননবিক মূলস্তশে সহশযাবগিা বৃবি করশি।
১৯৭২ সাল হশি বিশ্বব্াাংক (আন্তজিাবিক উন্নয়ন সাংস্থা) িাাংলাশদশশর বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/সাংস্কার কায িিশি ২৩.৭৮ বিবলয়ন
িাবকিন ডলাশরর দিশী ঋে/অনুদান প্রদান কশরশে এিাং এর িশধ্য একই সিশয় ১৫.৮০ বিবলয়ন িাবকিন ডলার োড় কশরশে।
িিিিাশন ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্বব্াাংশকর অথ িায়শন ৫০ টি প্রকল্প রশয়শে এিাং এ সকল প্রকশল্প বিশ্বব্াাংশকর দিাট অথ িায়শনর পবরিান
৭.৯১ বিবলয়ন িাবকিন ডলার। এ প্রকল্পগুশলার অনুকূশল জুন ২০১৬ পয িন্ত দিাট োড় কশরশে ১.১৬ বিবলয়ন িাবকিন ডলার এিাং
৬.৭৫ বিবলয়ন িাবকিন ডলার োশড়র জন্য প্রস্তুি রশয়শে। সরকাশরর গৃহীি বিবভন্ন পদশক্ষ্শপর জন্য বিশ্বব্াাংশকর অথ ি োশড়র
পবরিাে িিান্বশয় বৃবি পাশে। গি (২০১৫-১৬) অথ িিেশর বিশ্বব্াাংক দিাট দপাট ি-দফাবলওর ৩৩.৬৩% অথ িায়ন কশরশে। উশেখ্য
দয, ২০১৪-১৫ অথ িিেশর বিশ্বব্াাংক দিাট ৯৭৭.৮৮ বিবলয়ন িাবকিন ডলার োড় কশর যা দিাট দপাট ি-দফাবলওর ৩২.১৪%।
িাাংলাশদশশর সকল উন্নয়ন সহশযাগীশদর িশধ্য সশি িাচ্চ সহায়িা প্রদানকারী সাংস্থা।
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২.২.২ গুরুত্বপূন ি প্রকশল্পর ঋেঅনুদান চুবক্ত স্বাক্ষ্শরর বিিরেীেঃ
২০১৫-১৬ অথ ি িেশর-১২ টি উন্নয়ন প্রকশল্পর অনুকূশল ১০০০.০৬ বিবলয়ন িাবকিন ডলার ঋে ও ১৭৮.২৭ বিবলয়ন িাবকিন ডলার
অনুদাশনর জন্য বিশ্বব্াাংশকর সশঙ্গ ঋে এিাং অনুদানচুবক্ত স্বাক্ষ্বরি হশয়শে । গুরুত্বপূে ি প্রকল্পসমূশহর ঋে ও অনুদান চুবক্ত
স্বাক্ষ্শরর বিিরেী বনম্নরূপেঃ
১। প্রকশল্পর নািেঃ Community Climate Change Project (CCCP) AF. প্রকল্পটির চুবক্ত ১৬ দসশেম্বর ২০১৫ ইাং
িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ০.৫০ বিবলয়ন িাবকিন ডলার অনুদাশন আগস্ট ২০১২ দথশক বডশসম্বর ২০১৬ সিশয় পবরশিশ ও িন
িন্ত্রোলশয়র অধীন প্রকল্পটি পেী কিি সহায়ক ফাউশন্ডশশনর দ্বারা িাস্তিাবয়ি হশে। এ প্রকশল্পর মূল উশেশ্য বনি িাবচি এলাকায়
জলিায়ু পবরিিিনজবনি কারশে উ্ভুতি বিরূপ প্রভাি দিাকাশিলায় উপ-প্রকল্প িাস্তিায়শনর িাধ্যশি এলাকািাসীর সক্ষ্িিা বৃবি
এিাং খাপ-খাওয়াশনার জন্য প্রশয়াজনীয় উন্নয়নমূলক পদশক্ষ্প গ্রহশে সহশযাবগিা করা।
২। প্রকশল্পর নািেঃ Health Population and Nutrition Sector Development Program (HPNSDP).
প্রকল্পটির চুবক্ত ২১ অশটাির ২০১৫ ইাং িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ২৬.৭৮ বিবলয়ন িাবকিন ডলার অনুদাশন ৩০ জুন ২০১৭ িাবরশখর
িশধ্য স্বাস্থয িন্ত্রোলশয়র অধীশন প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হশে। প্রকশল্পর উশেশ্য জাবিসাংঘ দঘাবষি উন্নয়ন এশজন্ডা এিাং িাাংলাশদশ
সরকার কর্তিক প্রস্তুিকৃি পঞ্চ-িাবষ িকী পবরকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অজিন ত্বরাবন্বি করা; স্বাস্থয, জনসাংখ্যা ও পুবি খাশির
চযাশলঞ্জসমূহ দিাকাশিলা করা; এিাং স্বাস্থয দসটশরর আধুবনকায়ন ও দক্ষ্িা বৃবি করা।
৩। প্রকশল্পর নািেঃ Shiddhirgonj Power Project (AF). প্রকল্পটি চুবক্ত ২৭ বডশসম্বর ২০১৫ িাবরশখ সম্পন্ন হয়।
১৭৬.৭১ বিবলয়ন িাবকিন ডলার ঋশে ২৭ বডশসম্বর ২০১৫-৩০ জুন ২০১৮ দিয়াশদ বিদুযন বিভাশগর অধীশন প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি
হশে। প্রকশল্পর উশেশ্য সিগ্র দদশশ বনরবিবেন্ন বিদুযন সরিরাহ ও বিদুযন ঘাটবি বনরসন।
৪। প্রকশল্পর নািেঃ Third Primary Education Development Program (PEDP-III) AF. প্রকল্পটির চুবক্ত ০৫
জানুয়াবর ২০১৬ িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ১০০ বিবলয়ন িাবকিন ডলার অনুদাশন Global Partnership for Education
(GPE) জানুয়াবর ২০১১ দথশক বডশসম্বর ২০২৭ পয িন্ত সিশয় প্রাথবিক ও গেবশক্ষ্া িন্ত্রোলশয়র অধীশন প্রাথবিক বশক্ষ্া অবধদপ্তর
দ্বারা প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হশে। প্রকল্পটির উশেশ্য প্রাথবিক বিদ্যালয় গিশনাপশযাগী সকল দেশলশিশয়শক (ক) বশক্ষ্ার দক্ষ্শত্র
সািাবজক বিষম্য দূরীকরে, (খ) প্রাথবিক বিদ্যালশয় ভবিি এিাং পাঁচ িের দিয়াবদ প্রাথবিক বশক্ষ্া সম্পন্নকরে, বশক্ষ্াথীশদর
সাবি িক গুেগি িাশনান্নয়ন এিাং (গ) প্রাথবিক বশক্ষ্ায় সম্পশদর সশি িাকি ব্িহাশরর দক্ষ্িা বৃবির লশক্ষ্য প্রকল্পটি গ্রহে করা
হশয়শে।
৫। প্রকশল্পর নািেঃ Skill and Training Enhancement Project (STEP). প্রকল্পটি চুবক্ত ২১ জানুয়াবর ২০১৬
িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ১০০ বিবলয়ন িাবকিন ডলার ঋে ২২ আগস্ট ২০১০-৩১ বডশসম্বর ২০১৮ পয িন্ত িাবরশখর িশধ্য বশক্ষ্া
িন্ত্রোলশয়র অধীশন কাবরগবর বশক্ষ্া অবধদপ্তশরর দ্বারা প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হশে। প্রকল্পটির উশেশ্য ক) সরকাশরর দাবরদ্র্
বিশিাচন দকৌশশলর অাংশ বহসাশি কাবরগবর ও বৃবকমূলক (দভাশকশনাল বশক্ষ্ার গুেগি িান বৃবি করা। খ) Industry Skills
Council এিাং National Skills Development Council প্রবিষ্ঠায় সহায়িা প্রদান এিাং এসএসবস (দভাশকশনাল)
কায িিশি সহায়িা প্রদাশনর িাধ্যশি সাবি িকভাশি কাবরগবর এিাং দভাশকশনাল বশক্ষ্া ও প্রবশক্ষ্ে কায িিি শবক্তশালী করা। এিাং
গ) কাবরগবর ও দভাশকশনাল বশক্ষ্া এিাং প্রবশক্ষ্ে কায িিি ব্িস্থাপনা এিাং পবরচালনায় গুরুত্বপূে ি ভূবিকা পালনকারী সাংস্থা
যথা কাবরগবর বশক্ষ্া অবধদপ্তরি, িাাংলাশদশ কাবরগবর বশক্ষ্া দিাড ি এিাং জনশবক্ত প্রবশক্ষ্ে ও কিিসাংস্থান ব্যযশরার কায িিি
শবক্তশালী করা।
৬। প্রকশল্পর নািেঃ Health Population and Nutrition Sector Development Program (HPNSDP).
প্রকল্পটি চুবক্ত ৩১ িাচ ি ২০১৬ িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ৪৩.৫৬ বিবলয়ন িাবকিন ডলার অনুদাশন ৩০ জুন ২০১৭ িাবরশখর িশধ্য
স্বাস্থয িন্ত্রোলশয়র অধীশন প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হশে। প্রকল্পটির উশেশ্য জাবিসাংঘ দঘাবষি উন্নয়ন এশজন্ডা এিাং িাাংলাশদশ
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সরকার কর্তিক প্রস্তুিকৃি পঞ্চ-িাবষ িকী পবরকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অজিন ত্বরাবন্বি করা; স্বাস্থয, জনসাংখ্যা ও পুবি খাশির
চযাশলঞ্জসমূহ দিাকাশিলা করা; এিাং স্বাস্থয দসটশরর আধুবনকায়ন ও দক্ষ্িা বৃবি করা।
৭। প্রকশল্পর নািেঃ Ghorasal Unit 4 Re-powering Project. প্রকল্পটি চুবক্ত ০৭ এবপ্রল ২০১৬ িাবরশখ সম্পন্ন হয়।
২১৭ বিবলয়ন িাবকিন ডলার ঋশে জুলাই ২০১৬ দথশক জুন ২০১৯ দিয়াশদ বিদুযন বিভাশগর অধীন প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হশে।
প্রকল্পটির উশেশ্য িাাংলাশদশশর অথ িননবিক প্রবৃবির হার ত্বরাবন্বি কশর বিদুযন খািশক অগ্রাবধকার দদয়া। এই প্রকল্প িাস্তিাবয়ি
হশল িিিিান ২১০ দিেঃওেঃ এ বিদুযন প্লান্টটির ক্ষ্িিা ৪০০ দিেঃওেঃ-এ উন্নীি হশি। প্লান্টটির আধুবনকায়শনর ফশল সাবি িক দক্ষ্িা
৫৪% বৃৃ্বি পাশি। িিিিান প্লান্টটিশি দয পবরিান গ্যাস ব্িহৃি হয় িার সশঙ্গ িাত্র ১৮% অবধক পবরিাে গ্যাস দযাগ কশর প্রায়
বদ্বগুন পবরিাে বিদুযন উনপাদন সেি হশি।
৮। প্রকশল্পর নািেঃ National Agricultural Technology Program Phase II Project. প্রকল্পটির চুবক্ত ২৪ দি
২০১৬ িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ৭.৪৩ বিবলয়ন িাবকিন ডলার অনুদাশন অশটাির-২০১৫-দসশেম্বর, ২০১৬ সিশয় কৃবষ িন্ত্রোলয়
এিাং িনস্য ও প্রাবেসম্পদ িন্ত্রোলশয়র অধীশন প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হশে। আশলাচয প্রকশল্পর উশেশ্য হশলা কৃবষ প্রযুবক্ত উ্ািন,
সম্প্রসারে এিাং পণ্য সরিরাহ ও িাজার ব্িস্থা উন্নয়শনর িাধ্যশি িাাংলাশদশশর ক্ষুদ্র্, প্রাবন্তক ও িবহলা কৃষশকর কৃবষ উনপাদন
ও উনপাদনশীলিা এিাং আয় বৃবি সশি িাপবর কৃষশকর সািবগ্রক আথ ি-সািাবজক অিস্থার উন্নয়ন।
৯। প্রকশল্পর নািেঃ National Agricultural Technology Program Phase II. প্রকল্পটির চুবক্ত ২৪ দি ২০১৬
িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ১৭৬.০৬ বিবলয়ন িাবকিন ডলার ঋশে অশটাির-২০১৫-দসশেম্বর, ২০১৬ সিশয় কৃবষ িন্ত্রোলয় এিাং িনস্য
ও প্রাবেসম্পদ িন্ত্রোলশয়র অধীশন প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হশে। আশলাচয প্রকশল্পর উশেশ্য হশলা কৃবষ প্রযুবক্ত উ্ািন, সম্প্রসারে
এিাং পণ্য সরিরাহ ও িাজার ব্িস্থা উন্নয়শনর িাধ্যশি িাাংলাশদশশর ক্ষুদ্র্, প্রাবন্তক ও িবহলা কৃষশকর কৃবষ উনপাদন ও
উনপাদনশীলিা এিাং আয় বৃবি সশি িাপবর কৃষশকর সািবগ্রক আথ ি সািাবজক অিস্থার উন্নয়ন।
১০। প্রকশল্পর নািেঃ Additional Financing for Private Sector Development Support Project
(PSDSP). প্রকল্পটির চুবক্ত ১৯ জুন ২০১৬ িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ১৩০ বিবলয়ন িাবকিন ডলার ঋশে জুলাই ২০১৬-দফব্রুয়াবর
২০২১ সিশয় দিজা, দিপজা, হাইশটকপাকি কর্তিপক্ষ্ ও ইআরবড দ্বারা প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হশি। প্রকল্পটির উশেশ্য সম্প্রবি
লাইশসন্সপ্রাপ্ত ইশকানবিক দজানসমূশহর সাবি িক উন্নয়শন সহায়িা বৃবিসহ এগুশলা উন্নয়ন ফলদায়ক করার জন্য অবিবরক্ত অথ িায়শন
প্রশয়াজনীয় কায িিি গ্রহে করা হশি। অবিবরক্ত অথ িায়শন িাস্তিাবয়িব্ প্রকশল্পর উন্নয়ন উশেশ্য হশলা দিসরকাবর বিবনশয়াগ এিাং
কিিসাংস্থান সৃবিশি সহায়িা করা এিাং ইশকানবিক দজানসমূশহ আন্তজিাবিক িানদণ্ড, বিবডাং দকাডস, সািাবজক ও পবরশিশগি
িান বৃবির িাধ্যশি কিপ্লাশয়ন্স ব্িস্থার উন্নয়ন সাধন করা। বনবদ িিভাশি এর আওিায়: ক) নতুন ইশকানবিক দজানসমূহ
উনপাদনমুখী করা এিাং দিসরকাবর ইশকানবিক দজান বিবরর লশক্ষ্য সক্ষ্িিার উন্নয়ন; খ) দজান-সাংবিি অিকাোশিা বনিিাে;
এিাং গ) চাবহদা-িাবড়ি দক্ষ্িা বৃবি ও দজানসমূশহ সািাবজক ও পবরশিশগি স্টযান্ডাড ি বনবিি করা।
১১। প্রকশল্পর নািেঃ Low Income Community Housing Support Project (Pro-Poor Slums
Integrated Project). প্রকল্পটির চুবক্ত ৩০ জুন ২০১৬ িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ৫০ বিবলয়ন িাবকিন ডলার ঋশে ০১ এবপ্রল
২০১৬ হশি ৩১ িাচ ি ২০২০ সিশয় গৃহায়ন ও গেপূিি িন্ত্রোলশয়র অধীন জািীয় গৃহায়ন কর্তিপক্ষ্ এিাং পেী কিি সহায়ক
ফাউশন্ডশন দ্বারা প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হশি। প্রকল্পটির উশেশ্য ২টি বসটি কশপিাশরশন ও ১টি দপৌরসভা এলাকার ১৯ টি
কবিউবনটিশি দবরদ্র্ িবস্তিাসীশদর জন্য আিাসন বিবিধা বিবরশি সহায়িা, বিদুযন, পাবন সরিরাহ, পয়েঃবনষ্কাশন, রাস্তা, দেন
বনিিাে ইিযাবদ িাস্তিায়শনর িাধ্যশি িবস্তিাসীশদর জীিনিান উন্নয়শনর বিশযাগ সৃবি করা।
১২। প্রকশল্পর নািেঃ Health Sector Development Program (HPNSDP)(AF). প্রকল্পটির চুবক্ত ৩০ জুন ২০১৬
িাবরশখ সম্পন্ন হয়। ১৫০ বিবলয়ন িাবকিন ডলার ঋশে ৩০ জুন ২০১৭ সিশয় স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাে িন্ত্রোলশয়র অধীশন
িাস্তিাবয়ি হশি। প্রকল্পটির উশেশ্য জাবিসাংঘ দঘাবষি উন্নয়ন এশজন্ডা এিাং িাাংলাশদশ সরকার কর্তিক প্রস্তুিকৃি পঞ্চ-িাবষ িকী
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পবরকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অজিন ত্বরাবন্বি করা; স্বাস্থয, জনসাংখ্যা ও পুবি খাশির চযাশলঞ্জসমূহ দিাকাশিলা করা; এিাং স্বাস্থয
দসটশরর আধুবনকায়ন ও দক্ষ্িা বৃবি করা।
২.২.৩ চলিান প্রকশল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগবিেঃ
ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্বব্াাংশকর অথ িায়শন িিিিাশন ৫০ টি প্রকল্প চলিান রশয়শে। প্রসঙ্গি উশেখ্য দয বিশ্বব্াাংশকর বিশ্বব্াাংক এিাং
অথ িায়শন চলিান প্রকল্পসমূশহর িাস্তিায়শন গবিশীলিা আনয়শনর জন্য অথ িননবিক সম্পকি বিভাগ, বিশ্বব্াাংক এিাং প্রকল্প
িাস্তিায়নকারী িন্ত্রোলয়/বিভাগ/সাংস্থার ৪ (চার) টি বত্রপক্ষ্ীয় সভায় সাংবিি সকশলর সি িসম্মি বসিাশন্তর িাধ্যশি সিস্যাযুক্ত
প্রকল্পসমূশহর িাস্তিায়শন গবিশীলিা এশসশে।
২.২.৪

বিশ্বব্াাংক অনুবিভাশগর আওিায় সাংবিি সিবন্বি সভা/কায িাবদেঃ
বিশ্বব্াাংক-৯সভা গি সাশলর িাবষ িক ২০১৫আইএিএশফর -১১ অশটাির ২০১৫ দিয়াশদ দপরুর রাজধানী বলিায়
অনুবষ্ঠি হয়। এ সভায় অথ িননবিক নীবিবনধ িারেী বিষয়াবদ কিিসাংস্থান ও প্রবিশযাগীিামূলক ,বিশ্ব অথ িনীবি ,
শ্রিিাজারপবরিিিনশীল বিশশ্ব ল্যাট ,অন্তবৃিবক্তমূলক প্রবৃবি ,ব ন আশিবরকার ভূবিকা এিাং বনম্ন আশয়র দদশসমূশহরবিষয়াবদ সম্পশকি আশলাচনা হয়। উক্ত সভায় িাননীয় অথ িিন্ত্রীর দনর্তশত্ব ১২ সদশস্যর িাাংলাশদশ প্রবিবনবধদল
অাংশগ্রহে কশরন। প্রবিবনবধদশলর অাংশগ্রহে সাংিান্ত যািিীয় কাজ এ অনুবিভাশগর িাধ্যশি সম্পন্ন হয়।
গি 05-11 িাচ ি ২০১৬ িাবরখ বিশ্বব্াাংশকর ভাইস দপ্রবসশডন্ট Ms. Annette Dixon এিাং Ms. Laura
Tuck-এর িাাংলাশদশ সফর সাংিান্ত সাবি িক কাজ এ অনুবিভাশগর িাধ্যশি সম্পন্ন করা হয়।
গি ১৫-১৭ এবপ্রল ২০১৬ দিয়াশদ যুক্তরাশের ওয়াবশাংটন বড. বস.-দি বিশ্বব্াাংক-আইএিএশফর ২০১৬ সাশলর
িসন্তকালীন সভা অনুবষ্ঠি হয়। উক্ত সভায় বিশ্ব অথ িনীবি, কিিসাংস্থান ও প্রবিশযাগীিামূলক শ্রিিাজার, অন্তবৃিবক্তমূলক
প্রবৃবি, আবিকার উন্নয়ন এশজন্ডা, দটকসই উন্নয়ন, আঞ্চবলক সাংঘাি ও শরোথী সাংকট, পবরশিশ চযাশলঞ্জ,
অিকাোশিা এিাং বনম্ন-আশয়র দদশসমূশহর বিষয়াবদ সম্পশকি আশলাচনা হয়। এ সভায় িাননীয় অথ ি ও পবরকল্পনা
প্রবিিন্ত্রীর দনর্তশত্ব ৬ সদশস্যর িাাংলাশদশ প্রবিবনবধদল অাংশগ্রহে কশরন। সভায় প্রবিবনবধদশলর অাংশগ্রহে সাংিান্ত
যািিীয় কাজ এ অনুবিভাশগর িাধ্যশি সম্পন্ন করা হয়।
গি ২5-২৮ দি ২০১৬ িাবরখ বিশ্বব্াাংশকর ৯ জন বনি িাহী পবরচালশকর একটি গ্রুশপর িাাংলাশদশ সফর
সাংিান্ত সাবি িক কাজ এ অনুবিভাশগর িাধ্যশি সম্পন্ন করা হয়। গি ২১-২৪ জুন ২০১৬ িাবরশখ বিয়ারিাশরর রাজধানী
Nay Pyi Taw এ IDA18 Replenishment-এর ২য় সভা অনুবষ্ঠি হয়। উক্ত সভায় আইবডএ’র পরিিী
রাউশন্ডর িহবিল সাংগ্রশহর বিষশয় দনশগাবসশয়শন কায িিি অনুবষ্ঠি হয়। সভায় এ বিভাশগর বসবনয়র সবচশির দনর্তশত্ব
০২ সদশস্যর িাাংলাশদশ প্রবিবনবধদল অাংশগ্রহে কশরন। প্রবিবনবধদশলর সভায় অাংশগ্রহে সাংিান্ত সাবি িক কাজ এ
অনুবিভাশগর িাধ্যশি সম্পন্ন হয়।
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গি ১৬ জুন ২০১৫ বি. িাবরশখ "Towards Resilient and Sustainable Delta Management for a prosperous Bangladesh"
শীষ িক সিশ ািা স্মারক িাাংলাশদশ সরকার, দনদারল্যান্ডস সরকার এিাং বিশ্বব্াাংক গ্রুপ (আন্তজিাবিক উন্নয়ন সাংস্থা) (আইবডএ) এিাং ইন্টারন্যাশনাল
বফন্যান্স কশপিাশরশন (আইএফবস)/২০৩০ ওয়াটার বরশসাশস িস গ্রুপ (ডবিউআরবড)-এর িশধ্য দশশর িাাংলা নগরস্থ এনইবস সশম্মলন কায িালশয় স্বাক্ষ্বরি হয়।

িাাংলাশদশ সরকাশরর পশক্ষ্ িাননীয় অথ িিন্ত্রী জনাি আব্যল িাল আিদুল মুবহি এিবপ এিাং দনদারল্যান্ডস সরকাশরর পশক্ষ্ Ms.
Lilianne Ploumen, Minister of Foreign Trade and Development Cooperation, বিশ্বব্াাংকশর পশক্ষ্
ঢাকা অবফশসর কাবি বডশরটর Dr. Lia Carol Sieghart, Program Leader এিাং 2030 Water Resources
Group/IFC এর পশক্ষ্ Mr. Anders Ingvald Berntell, Executive Director সিশ ািা স্মারক স্বাক্ষ্র কশরন।
উক্ত অনুষ্ঠাশন িাননীয় কৃবষ িন্ত্রী দিগি িবিয়া দচৌধুরী এিবপ ও িাননীয় পাবন সম্পদ িন্ত্রী জনাি আবনবিল ইসলাি িাহমুদ
এিবপ এিাং ঊর্ধ্িিন কিিকিিাসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপবস্থি বেশলন।

গি ২৪.০৫.২০১৬ ইাং িাবরশখ বিশ্বব্াাংশকর সাশথ ঋেচুবক্ত স্বাক্ষ্রদান অনুষ্ঠাশন বিশ্বব্াাংশকর ঢাকা অবফশসর কাবি বডশরটর
Mr. Qimiao Fan পাশশ্বি উপবিি অথ িননবিক সম্পকি বিভাশগর বসবনয়র সবচি জনাি দিাহাম্মদ দিজিাহউবেন।
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গি ২১.০১.২০১৬ ইাং িাবরশখ বিশ্বব্াাংশকর সাশথ ঋেচুবক্ত অনুষ্ঠাশন ইআরবডর অবিবরক্ত সবচি জনাি কাজী শবফকুল আযি ও ইআরবডর অন্যান্য
কিিকিিাবৃন্দ । বিশ্বব্াাংশকর পশক্ষ্ চুবক্তশি স্বাক্ষ্র কশরন বিশ্বব্াাংক ঢাকা অবফশসর Acting Country Director Mr. Martin Rama
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