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-
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২ ১ -১

-

:

FAO
১
২ ১
৪০৮,৪৯৬ মার্ নি ডলার (প্রায় ০৩ ক াটি ১৯ লক্ষ ৭১
হাজার টা া) অনুদান সহায়তা সম্বর্লত খাদ্য মন্ত্রণালয় র্তি ০১ আগষ্ট, ২০১৫ কেক ৩১ র্ডকসম্বর, ২০১৬ পর্ িন্ত কময়াকদ
বাস্তবায়কনর প্রর্িশন করকখ “Continue Strengthening the Food Security Cluster in Bangladesh
through Capacity Building and Institutionalizing Best Practices in Humanitarian Responses
with a view to Fostering Future Sustainability”
) FAO
- ২০১২ সকন বাাংলাকদকশ প্রর্তর্িত খাদ্য
র্নরাপত্তা ক্লাস্টার (FSC) সমূহক দুকর্ িাগ ও জরুরী অবস্থা কমা াকবলায় র্বর্িন্ন সহায়তা প্রদান, আকলাচ্য প্র কের আওতায়
ব্যবস্থা
এবাং খাদ্য র্নরাপত্তা ক্লাস্টাকরর
চ্লমান ার্ িাবলী কজলা এবাং উপকজলা পর্ িাকয় সম্প্রসারকনর মাধ্যকম প্রাকৃর্ত দুকর্ িাগ ও জরুরী অবস্থা কমা াকবলায় খাদ্য
সহায়তা প্রদান র্নর্িত রণ।
UNDP
:
২৮
২ ১
১০.৫৯ র্মর্লয়ন মার্ িন ডলার (প্রায় ৮৪.৭৮ ক াটি
টা া),অনুদান সহায়তা সম্বর্লত জাতীয় মানবার্ি ার র্মশন এর সহকর্ার্গতায় ইউএনর্ডর্প র্তি জানুয়ার্র ২০১৬-র্ডকসম্বর
২০২০ পর্ িন্ত কময়াকদ বাস্তবায়কনর প্রর্িশন করকখ “Human Rights Programme”
) UNDP
- বাাংলাকদকশর
মানবার্ি ার সাংর্িষ্ট প্রর্তিানসমূকহর সক্ষমতা বৃর্ি রা।
২ ১
৩০.৭ র্মর্লয়ন মার্ নি ডলার অনুদান সহায়তা সম্বর্লত স্থানীয় সর ার র্বিাগ র্তি
জানুয়ার্র ২০১৬- র্ডকসম্বর ২০১৯ পর্ িন্ত কময়াকদ বাস্তবায়কনর প্রর্িশন করকখ “Activating Village Courts in
Bangladesh Phase II”
) UNDP
- অন্যায় এবাং অর্বচ্াকরর র্বরুকি প্রর্ত ার লাকির জন্য দর্রদ্র ও সুর্বিাবর্িত
জনকগািীর ক্ষমতায়ন এবাং তাকদর ন্যায়সঙ্গত প্রর্ত ার প্রার্িকত সহায় ভূর্ম া পালকনর লকক্ষয গ্রাম আদালতক
শর্িশালী রণ, ত, স্বচ্ছ এবাং স্বে ব্যকয় স্থানীয় পর্ িাকয় র্বকরাি র্নষ্পর্ত্তর ব্যবস্থা গকে কতালা এবাং এ লকক্ষয নাগর্র কদর
ক্ষমতায়ন
ার্ ি র গ্রাম আদালকতর মাধ্যকম স্থানীয় পর্ িাকয় র্বচ্ার্র কসবা প্রদান এবাং এ লকক্ষয স্থানীয় সর ার
প্রর্তিানক শর্িশালী রণ।
১
২ ১
১৪.৭৯ র্মর্লয়ন মার্ নি ডলার অনুদান সহায়তা সম্বর্লত প্রিানমন্ত্রী’র ার্ িালয় র্তি এর্প্রল
২০১২-র্ডকসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত কময়াকদ বাস্তবায়কনর প্রর্িশন করকখ “Access to Information (II)-e-Service
delivery for transparency and responsiveness (Support to Digital Bangladesh)”
UNDP
) UNDP
- সর ারী কসবাক জনগকণর কদারকগাোয় কপৌৌঁকে কদয়াসহ সব িস্তকর স্বচ্ছতা, জবাবর্দর্হতা ও
সুশাসন র্নর্িত রা।

২.৪.২
২ ১ -১
২ ১ -১
১১.

২ ১ -১
২ ১

২
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২.৪.

২ ১ -১

-

২ ১৪-১
Development Assistance Framework (UNDAF)
,

২ ১২-১

UN

২ ১
UN Development Assistance Framework

২ ১ -২ ২

(UNDAF)
২ ১
২ ১ -

South South Cooperation (SSC)Finance and Development Ministers of the South১২
,

Green Climate Fund

(GCF)
GCF
Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRI)-

৪
KFW

২ ১ -২ ২১

২.৪.৪
২ ১ -১
UNICEF, UNDP, UNFPA, FAO, UN-WOMEN,
UNIDO, GFATM, GAVI, UNCDF, UNESCO
ILO
১ .২
২ ১২-১
UNDAF( ২ ১২-১
১.
-

২.৪.

২ -২ ১

২ ১ -১

-

-

:

বাাংলাকদশ সর ার ও UNDP এর মকধ্য গৃহীত গুরুত্বপূণ ি ার্ িক্রম:
সম্প ি র্বিাকগর
স্বাক্ষর্রত UN Development Assistance Framework (UNDAF) ২০১২-১৬ চুর্ির বাস্তবায়ন কশষ পর্ িাকয় রকয়কে।
এর আওতায় জার্তসাংকের স ল সাংস্থা এ টি এ
গুচ্ছ াঠাকমার মাধ্যকম বাাংলাকদশক সহকর্ার্গতা রকে। UNDAF
২০১২-১৬ এর আওতায় জার্তসাংকের র্বর্িন্ন সাংস্থা ২০১২-১৬ কময়াকদর জন্য কমাট ১.৭৬ র্বর্লয়ন মার্ নি ডলার অনুদান
বাাংলাকদকশ

মিরত জার্তসাংকের আওতািীন স ল আবার্স

ও অনাবার্স

সাংস্থার সকঙ্গ অে িননর্ত

সহায়তার প্রর্তশ্রুর্ত র্দকয়কে র্া উপকর উকেখ রা হকয়কে। UNDAF ২০১২-১৬ এর জন্য কমাট ৭টি অগ্রার্ি ার কক্ষত্র বা
UNDAF Pillar র্চ্র্িৃত রা হকয়কে,র্ার অনুকূকল গৃহীত প্র ে/ মিসূর্চ্র মাধ্যকম এ অনুদান সহায়তা ব্যয় রা হকচ্ছ।
প্রর্তটি UNDAF Pillar এর জন্য এ টি কর জার্তসাংে সাংস্থাক র্লড সাংস্থা র্হকসকব র্চ্র্িৃত রা হকয়কে। র্চ্র্িৃত
UNDAF Pillar সমূহ এবাং বন্ধনীর র্িতর জার্তসাংকের র্লড সাংস্থার নাম র্নকে উকেখ রা হল:



Democratic Governance and Human Rights (UNDP)
Pro-Poor Growth with Equity (UNDP)
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Social Security for Human Development (UNICEF)
Food Security and Nutrition (WFP)
Climate Change, Environment, Disaster Risk Reduction and Response (UNDP)
Pro-Poor Urban Development (UNDP) and
Gender Equality and Women’s Advancement (UNFPA)

উকেখ্য, UN Development Assistance Framework (UNDAF) 2017-2020 চুর্ি চূোন্ত রণ প্রর্ক্রয়ায় রকয়কে।

২.৪.

UNFPA

evsjv‡`‡k United Nations Population Fund (UNFPA)-1974 mvj n‡Z KvR K‡i hv‡”Q| UNFPA Õi wgkb
n‡jv cÖwZwU Mf©aviY KvswLZ (Every pregnancy is wanted)
 cÖwZwU Rb¥ wbivc` (Every birth is safe)
 cÖwZwU hye HIV I AIDS gy³ (Every young person is free of HIS & AIDS)
 cÖwZwU bvix m¤§vwbZ (Every girl and women is treated with dignity and respect).
g~jZ: UNFPA-Ggb GK evsjv‡`‡ki Rb¨ KvR Ki‡Q †hLv‡b †Kvb gv mšÍvb Rb¥ w`‡Z wM‡q gviv hv‡e bv|
Zvi cÖRbb ¯^v¯’¨ I AwaKvi Dc‡fvM Ki‡e Ges †hLv‡b bvixi cÖwZ mwnsmZv Avi _vK‡ebv| GB †¯øvMvb‡K
mvg‡b †i‡L Ges gvbbxq cÖavbgš¿xi 2009 mv‡ji 64Zg mvaviY mfvi “Global Strategy for Women’s and
Children’s Health”-Gi wel‡q †`qv cÖwZkÖæwZ‡K cÖvavb¨ w`‡q UNFPA 8g †`kxq Kg©m~wP (2012-2016) (8th
Country Programme 2012-2016) cÖbqb K‡i| RvwZms‡Ni 64Zg mvaviY mfvq gvbbxq cÖavbgš¿x cÖwZkÖæwZ
w`‡qwQ‡jb †h 2015 mv‡ji g‡a¨
a) Doubling the percentage of skilled Birth Attendance
b) Reducing the rate of adolescent pregnancy
c) Halving the unmet need for family planning.
UNFPA Zv‡`i 8g †`kxq Kg©m~wPi (2012-2016) AvIZvq evsjv‡`k‡K 70.00 wgwjqb gvwK©b Wjvi Aby`vb

mnvqZv Ki‡e hvi AvIZvq wb¤œwjwLZ †ÿ‡Î wewfbœ Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡”Q:




Reproductive Health Rights
Population and Development
Gender Equality

D‡jøL¨, evsjv‡`k miKvi Ges RvwZmsN ms¯’vmg~‡ni g‡a¨ ¯^vÿwiZ United Nations Development Assistance
Framework (UNDAF) 2012-2016 `wj‡ji g‡a¨ UNFPA AšÍf³
y© i‡q‡Q| UNDAF `wj‡j wPwýZ bvix I
cyiæ‡li mgZv Ges bvixi Dbœqb m¤úwK©Z Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi Rb¨ UNFPA-Gi wbR¯^ 8g †`kxq Kg©m~wPI (20122016) ev¯Íevqbvaxb i‡q‡Q| D‡jøL¨, 8g †`kxq Kg©m~wP (8th Country Programme 2012-2016)-Gi M„nxZ Kvh©µg
Pjgvb i‡q‡Q| †h‡nZz Kg©m~wP cÖvq †kl ch©v‡q i‡q‡Q, GLb 8g †`kxq Kg©m~wP (8th CP Evaluation) g~j¨vqb I
cwiexÿb Kvh©µg Pj‡Q d‡j G eQi bZzb †Kvb cÖKí M„nxZ nqwb| উকেখ্য ৯ম কদশীয় মিসূচ্ী (২০১৭-২০২০) (9th
Country Programme) ইকতামকধ্য চুোন্ত অনুকমাদন হকয় র্গকয়কে। জানুয়ারী ২০১৭ হকত ১৩টি মন্ত্রণালয়/র্বিাকগর সাকে
নতুন প্র কের াজ শুরু হকব।
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GK bR‡i UNFPAÕi KvwiMix mnvqZv :
Programme Cycle

Programme

Flow of UNFPA Resources

First Country Programme
Second Country Programme
Third Country Programme
Fourth Country Programme
Fifth Country Programme
Sixth Country Programme
7th Country Programme
8th Country Programme
9th Country Programme

1974-79
1980-85
1985-90
1991-97
1998-02
2003-05
2006-11
2012-2016
2017-2020

US$ 10.00 million
US$ 25.00 million
US$ 20.00 million
US$ 38.00 million
US$ 35.00 million
US$ 18.00 million
US$ 40.50 million
US$ 70.00 million (Committed)
US$ 52 million

evsjv‡`‡k UNCDF -Gi Kvh©µg: United Nations Capital Development Fund (UNCDF) evsjv‡`‡k
1976 mvj n‡Z KvR K‡i Avm‡Q, MÖvgxb Av_©-mvgvwRK Ae¯’I DbœwZi j‡ÿ¨ UNCDF cÖ_gw`‡K mivmwi KvR
K‡i‡Q †hgb: MÖvgxb we`y¨Zvqb, MÖvgxb ¯^v¯’¨ †K›`ª ¯’vcb, gv‡Qi cyKzi, Lv`¨¸`vg ¯’vcb, my‡cq cvwbi mieivn e„w×,
†mP e¨e¯’v DbœwZKiY, ÿz`ª ঋণ Kg©m~wPi gva¨‡g †QvU †QvU KzwUi wkí‡K mnvqZv cÖ`vb BZ¨vw`| beŸB `k‡Ki †k‡li
w`‡K UNDPÕi mv‡_ UNCDF ÓwmivRMঞ্জ ¯’vbxq Dbœqb cÖKí (Sirajgonj Local Development Project) Gi gva¨‡g ¯’vbxq miKvi we‡K›`ªxKi‡Yi D`vniY ˆZix K‡i| GB cÖK‡íi mdjZvi Dci wfwË K‡i miKvi 2007
mv‡j RvZxq we‡Kw›`ªKiY Kg©m~wP MÖnY K‡i| hv Local Government Support Programme (LGSP) bv‡g
cwiwPZ| cieZ©x‡Z ¯’vbxq miKv‡ii wewfbœ ch©v‡qi mÿgZv e„w×i j‡ÿ¨ wewfbœ cvBjU cÖK‡í UNCDF KvwiMix
mnvqZv cÖ`vb K‡i| বতিমাকন UNCDF Seven Five Year Plan (SFYP)-এর অন্যতম লক্ষয Inclusive
Financing, Digitization of Financial Service (DFS) র্বষকয় ার্ িক্রম গ্রহন করকে ।
UNCDF-Gi KvwiMix mnvqZvq Pjgvb D‡jøL¨‡hvM¨ cÖKí¸‡jv n‡jv- U2GP (2012-2016) Dc‡Rjv
cwil` Gi Av&IZvq DcKvi †fvMx‡`র mÿgZv e„w×I j‡ÿ¨ cÖvq 20 wgwjqb gvwK©b Wjvi cÖKí 14wU Dc‡Rjvq Pjgvb
i‡q‡Q| UPGP (2012-2016) BDwbqb cwil` &I Zvi DcKvi‡fvMx‡`I ¯’vbxq Dbœq‡b Askx`vwiZ¡ †Rvi`vi Ki‡bi
j‡ÿ¨ cÖvq 18 wgwjqb gvwK©b Wjv‡ii cÖKí 7wU †Rjvi 564wU BDwbqb cwil‡` Pjgvb i‡q‡Q| Local (20132016) Local Level Climate Adaptive Living (Local) kxl©K cvBjU cÖKíwU GKwU †Rjvi 2wU Dc‡Rjvq
Pjgvb i‡q‡Q| GB cÖKíwUi D‡Ïk¨ n‡jv ¯’vbxq miKv‡ii gva¨‡g Rjevq~ cwieZ©‡bi mv‡_ Awf‡hvRb Kg©m~wP MÖn‡Yi
ev‡RU ˆZix‡Z Dc‡Rjv cwil‡`i ÿgZv e„w×KiY| ২০১৫-১৬ অে ি বেকর আকরা এ টি প্র ে Municipal
Investment Finance (MIF) in Bangladesh গ্রহ
রা হকয়কে। প্র েটি Bangladesh Municipal
Development Fund (BMDF) র্তি বাস্তবার্য়ত হকচ্ছ।
evsjv‡`‡k IMO -Gi Kvh©µg: evsjv‡`‡k RvnvR fv½v &I c~b: cÖwµqvRvZKiY (Ship recycling) GKwU Ab¨Zg
wkí wn‡m‡e M‡o D‡V‡Q| wek¦ e¨vs‡Ki GK Rwic Abyhvqx evsjv‡`k RvnvR c~b: cÖwµqvRvZKi‡b mswkøó kxl© 5wU
†`‡ki GKwU | GB wkíwU‡K cwi‡ek evÜe &I wbivc` K‡i Zzj‡Z International Meritime Organization
(IMO) evsjv‡`‡k GB cÖ_g KvR Ki‡Z ïiæ K‡i 2014 mvj n‡Z| ‘Safe and Environmentally Sound
Ship Recycling in Bangladesh’ kxl©K cÖK‡íi gva¨‡g IMO’i evsjv‡`‡k hvÎv ïiæ K‡i| Avkv Kiv hvq GB
KvwiMix mnvqZv Pjgvb _vK‡e|
২.৪. ৭ বাাংলাকদশ সর ার, IOM, UNESCO এবাং ILO এর মকধ্য গৃহীত গুরুত্বপূণ ি ার্ িক্রম
(IOM): আন্তজিার্ত অর্িবাসন সাংস্থা (আইওএম), র্বকের সব িবৃহৎ ও জার্তসাংকের এ মাত্র
অর্িবাসন সাংস্থা র্হকসকব র্নরাপদ ও র্নয়র্মত অর্িবাসকনর জন্য র্বর্িন্ন কক্ষকত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ সর াকরর সাকে
ঐ যবিিাকব াজ কর আসকে। ২০১৩ সাকলর কসকেম্বর মাকস মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সিাপর্তকত্ব মন্ত্রীসিায়, বাাংলাকদশ এ
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অবস্থানরত অর্নবর্ন্ধত মায়ানমার নাগর্র কদর সমস্যা সমািাকনর লকক্ষ এ টি দীে ি কময়াদী ক ৌশলপকত্রর অনুকমার্দত হয়। র্ার
পর্রকপ্রর্ক্ষকত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিাপর্তত্ব জাতীয় টাস্ক ফকস ির অিীকন আইওএম ক অর্নবর্ন্ধত মায়ানমার জনকগািীর জন্য
মানর্ব সহায়তা, র্বকশষ কর
সরবরাহ

র্বর্িন্ন পর্ িাকয় অর্িবাসন সাংক্রান্ত নীর্তমালা প্রসকঙ্গ প্রচ্ার, ও ালর্ত ও সাংকর্াজন ইতযার্দ অন্তর্ভিি।

২ - ৪-২ ১

IOM

"Enhanced Skill

Development Qualification Recognition of Migrant workers from
Bangladesh”

(ILO):

২২

(ILO)

১ ২
,

,

,

,

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
১
১
২
১ ২
১
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১

২ ১ -২ ১

২

২
.
UNESCO Joint Programme

১ -

-২ ১
"Strengthening National Capacities for Safeguarding
Intangible Cultural Heritager for Sustainable Development in Bangladesh

২.৪.৮

UNICEF২ ১২-১

(Country Programme)





Social Service for Children and Women;
Social Policy Planning, Monitoring and Evaluation;
Advocacy, Communication and Partnerships for children and
Local Capacity Building and Community Empowerment.
২ ১২-১

২ ১ ২ ১ -২
২ ১

৪ .
-

 Young Childdren and their Mothers
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Boys and Girls of Primary School-age
Adolescents of Agents of Change
Social Inclusion and Increased Awareness on Child Rights
Programme effectiveness

২.৪.

GAVI Global Alliance for Vaccine and Immunization(GAVI)

GAVI
১২
২ ১
Partnership Framework Agreement (PFA)
GAVI

GAVI

৮.

,
Health System

Strengthening-I (HSS-I)
২ ১
GAVI
HSS-II
Effective Vaccine Management (EVM) and Surveillance Component
২ ১ -২ ১৮

GAVI এর র্ন ট স্বাস্থয ও পর্রবার ল্যাণ
মন্ত্রণালয় ইর্তমকধ্যই নুতন অে িায়ন প্রস্তাব গত কসকেম্বর ২০১৫ কত কপ্ররণ কর র্া ইর্তমকধ্যই সুইজারল্যান্ডস্থ GAVI
Head Quarter র্তি অনুকমার্দত হকয়কে এব এর আওতায় বাাংলাকদশ সম্প্রর্ত ৩৩.০০ র্মর্লয়ন মার্ নি ডলার অনুদান
সহায়তা কপকয়কে মকমি স্বাস্থয ও পর্রবার ল্যাণ মন্ত্রণালয় সূকত্র অবর্হত হওয়া কগকে।

২.৪.১

UNIDOUNIDO জার্তসাংকের এ টি র্বকশষার্য়ত সাংস্হা । দার্রদ্র দূরী রণ, অন্তভূির্িমূল র্বোয়ন এবাং কট সই পর্রকবশ

র্নর্িত রকণর লকক্ষয র্শোয়ন এই সাংস্হার লক্ষয ।
UNIDO ২০০৫ সাল কেক বাাংলাকদকশ ার্ িক্রম পর্রচ্ালনা রকে । প্রিানত UNIDO বাাংলাকদকশ বার্ণকজয
সক্ষমতা বৃর্ির জন্য Technical Barriers to Trade (TBT) হকত উত্তরণ এবাং WTO চুর্ি ও SPS এর অনুবতী হকত

সহায়তা কর োক ।

বাাংলাকদকশ UNIDO বতিমাকন র্নের্লর্খত কক্ষকত্র ার্ িক্রম গ্রহণ রকেেঃ







২.৪.১১

Bangladesh Quality Support Programme (BQSP)
Better Work & Standards Programme (BEST)
Strengthening Bangladesh Accreditation Board (BAB): Institutional Cooperation between
Norwegian Accreditation (NA) and BAB
Re-Tie Bangladesh: Reduction of environmental threats and increase of exportability of
Bangladeshi leather products
Solar micro-utility enterprises for promoting rural energy and productive uses in Bangladesh
Environmentally Sound Development of the Power Sector with the Final Disposal of PCBs

FAO-

বাাংলাকদকশ স্বািীনতার পর হকত কৃর্ষ, খাদ্য র্নরাপত্তা, প্রার্ণসম্পকদর উন্নয়ন, ত্রান ও পূনব িাসন এবাং জলবায়ু
পর্রবতিকনর দ্বারা প্রিার্বত র্বর্িন্ন সমস্যা কমা াকবলায় জার্তসাংকের খাদ্য ও কৃর্ষ সাংস্থা (FAO) সহায়তা প্রদান কর
আসকে। বতিমাকন (FAO) র্নন্মর্লর্খত কক্ষকত্র বাাংলাকদকশ তাকদর ার্ িক্রম পর্রচ্ালনা রকে:
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 Policy advice, support to investment;
 Support to enhanced food security of ultra-poor, nutrition of marginal and disaster
affected
households;
 Support to agribusiness & prevention of and response to food chain threats and
emergencies;
 Support to climate change mitigation and adaptation and natural resources
management and
Advocacy and Support to Aid Effectiveness.


The priority areas of FAO in Bangladesh have been agreed as follows:
1. Reduce poverty and enhance food security and nutrition (access and utilization)
2. Enhance agricultural productivity through diversification/intensification, sustainable
management of natural resources, use of quality inputs and mechanization
3. Improve market linkages, value addition, and quality and safety of the food system
4. Further improve technology generation and adaptation through better producerextension-research linkage.
5. Increase resilience of communities to withstand ‘shocks’ such as natural disasters,
health threats and other risks to livelihood.

র্চ্ত্র: বাাংলাকদশ সর ার এবাং জার্তসাংকের খাদ্য ও কৃর্ষ সাংস্থার (FAO) মকধ্য প্র ে-দর্লল স্বাক্ষর অনুিান

২.৪.১২ Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) The Global Fund (GF) বাাংলাকদকশ ২০০৪ সাকল র্বেস্বাস্থয সাংস্থার সাকে কর্ৌেিাকব র্ক্ষা, ম্যাকলর্রয়া ও
এইডস এই ঝুর্িঁপূণ ি র্তনটি মারাত্ম করাগ র্নমূ িকলর উকেকে াজ শুরু কর। The Global Fund গত এ (০১) দশ িকর
বাাংলাকদকশ এইচ্আইি/এইডস, ম্যাকলর্রয়া এবাং র্ক্ষা করাকগর প্রর্ত াকর সাফকল্যর সাকে াজ কর আসকে এবাং গণপ্রজাতন্ত্রী
বাাংলাকদশ সর াকরর মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থয ও পর্রবার ল্যাণ মন্ত্রণালয়, GF –এর Bangladesh Country
Coordination Mechanism (BCCM)- এ সিাপর্ত। স্বাস্থয ও পর্রবার ল্যান মন্ত্রণালকয়র অিীনস্থ স্বাস্থয অর্িদির
The Global Fund-এর অনুদান সহায়তায় বাাংলাকদকশ এইচ্আইর্ি/এইডস, ম্যাকলর্রয়া এবাং র্ক্ষা করাগ র্নয়ন্ত্রকণ র্বর্িন্ন
মিসূচ্ী বাস্তবায়ন কর আসকে। এ র্াবৎ Global Fund ২৬৯ র্মর্নয়ন মার্ নি ডলার আার্ে ি সহায়তা বাাংলাকদশক প্রদান
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করকে। Global Fund র্তিপক্ষ New Funding Model এর আওতায় ২০১৫-২০১৭ কময়াকদ বাাংলাকদকশ ম্যাকলর্রয়া ও
র্ক্ষা র্নয়ন্ত্রন মিসূচ্ীকত ৯২ র্মর্লয়ন মার্ নি ডলার (আনুমার্ন ৭১৪ ক াটি টা া প্রায়) সহায়তা প্রদান রকে।
২.৪.১
United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC)
Green Climate Fund (GCF)
National Designated
Authority (NDA)
২ ১ -১
GCF
Multilateral Implementing Entity (MIE), KfW
LGED
Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRIM)
GCF
USD ৪
GCF
১
CRIM
GCF
MIE,
UNDP
Enhancing Women
and Girls’ Adaptive Capacity to Climate Change in Bangladesh
USD ৪.৪
GCF
GCF
(Adaptation)
(Mitigation)
Project Pipeline
priority area, National Policy, Plan
Project
Pipeline
NDA
, NDA
Country programme
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