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২.২ অনুবিভাগ-২:  (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) এিাং International Development Association (IDA)। IBRD 

সাধারেি িধ্যি আশয়র দদশগুশলার জন্য ঋে প্রদান কশর থাশক এিাং IDA বিশশ্বর দাবরদ্র্য ও উন্নয়নশীল দদশগুশলার আথ ি-

সািাবজক অিস্থা উন্নয়শনর জন্য 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 Agency (MIGA) - অথ িননবিক প্রবৃবি অজিশনর িাধ্যশি দাবরদ্র্য 

বিশিাচশনর জন্য Foreign Direct Investment (FDI)-দক উৎসাহ প্রদাশনর বনবিত্ত 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 বনষ্পবত্ত 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। িাাংলাশদশশর স্বাধীনিার পর হশি সরকার কর্তিক গৃহীি বিবভন্ন 

উন্নয়নমূলক কি িকান্ড িাস্তিায়শনর জন্য বিশ্বব্াাংক নিনীয় শশিি ঋে ও অনুদান প্রদান কশর আসশে। ১৯৭২ সাল হশি বিশ্বব্াাংক 

(আন্তজিাবিক উন্নয়ন সাংস্থা) িাাংলাশদশশর বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/সাংস্কার কায িিশি ১৫ বিবলয়ন িাবকিন ডলাশরর দিবশ ঋে/অনুদান 

প্রদান কশরশে। িাাংলাশদশশ িিিিাশন বিশদবশক সহায়িার প্রায় ৩০ শিাাংশ বিশ্বব্াাংক প্রদান কশরশে। িাাংলাশদশশর জন্য  

Country Assistance Strategy (CAS) 2011-2014 অনুযায়ী বিশ্বব্াাংক চারটি স্তম্ভ যথােঃ Social Services, Growth, 

Vulnerability, Adaptation and Inclusion এবং Governance-এর আওিায় স্বাস্থয, বশক্ষা, িানি সম্পদ উন্নয়ন, 

অিকাঠাশিা, কৃবি, িথ্য ও দযাগাশযাগ প্রযুবি এিাং পবরশিশ উন্নয়নসহ অন্যান্য গুরুত্বপূে ি খাশি সরকার কর্তিক গৃহীি উন্নয়ন 

প্রকশল্প অথ িায়ন করশে। িিিিাশন বিশ্বব্াাংশকর অথ িায়শন বিবভন্ন দসক্টশর ৪৬ টি প্রকল্প িাস্তিাবয়ি হশে। 

 

২.২.২ গুরুত্বপূে ি প্রকশল্পর ঋে/অনুদান চুবি স্বাক্ষশরর বিিরেীেঃ 

 

২০১৩-১৪ অথ ি-িেশর ১০ টি উন্নয়ন প্রকশল্পর অনুকূশল দিাট ২৭০২.৪ বিবলয়ন িাবকিন ডলার ঋে ও ৪৪.৮ বিবলয়ন 

িাবকিন ডলার অনুদাশনর জন্য বিশ্বব্াাংশকর IDA এর সাশথ ঋে এিাং অনুদানচুবি স্বাক্ষবরি হশয়শে। গুরুত্বপূে ি প্রকল্পসমূশহর ঋে 

ও অনুদান চুবি স্বাক্ষশরর সাংবক্ষপ্ত বিিরেী বনম্নরূপেঃ 

 

১) প্রকশল্পর নািেঃ  Municipal Governance and Services Project (MGSP) 

 চুবি স্বাক্ষশরর িাবরখেঃ  ১০ দেব্রুয়াবর, ২০১৪ 

 িাস্তিায়নকারী িন্ত্রোলয়/বিভাগেঃ স্হানীয় সরকার প্রশকৌশল অবধদপ্তর/স্হানীয় সরকার বিভাগ 

 ঋশের পবরিােেঃ   ৪১০ বিবলয়ন িাবকিন ডলাশরর ঋে চুবি স্বাক্ষবরি হয় 

 প্রকল্প িাস্তিায়শনর দিয়াদেঃ  জানুয়ারী ২০১৪ দথশক বডশসম্বর ২০১৯ পয িন্ত। 
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 প্রকশল্পর উশেশ্যেঃ দপৌর সুশাসন এিাং দিৌবলক নাগবরক দসিার িান উন্নয়ন প্রকশল্পর আওিায় দপৌর এলাকায় 

রাস্তঘাট ব্রীজ, কালভাট ি, িাস-ট্রাক টাবি িনাল, দরাট ল্যাবন্ডাং দজটি, দেন, কাঁচা  িাজার ও পাইকারী িাজার পািবলক 

টয়শলট, পাকি ইিযাবদ বনি িাে ও রক্ষোশিক্ষে করা হশি। 

 

২) প্রকশল্পর নািেঃ Coastal Embankment Improvement Project Phase I  

 চুবি স্বাক্ষশরর িাবরখেঃ ০১ অশক্টাির ২০১৩ 

 িাস্তিায়নকারী িন্ত্রোলয়/বিভাগেঃ পাবন সম্পদ িন্ত্রোলয় 

 ঋশের পবরিােেঃ ঋে ৩৭৫ বিবলয়ন িাবকিন ডলার এিাং PPCR অনুদান ২৫ বিবলয়ন িাবকিন ডলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়শনর দিয়াদেঃ জুলাই ২০১৩ হশি জুন ২০২০ পয িন্ত 

 প্রকশল্পর উশেশ্যেঃ িাাংলাশদশশর উপকূলীয় অঞ্চশল প্রাথবিকভাশি ১৭ টি দপাল্ডাশর জলিায়ু পবরিিিনজবনি কারশে 

সৃষ্ট ঘূবে িঝড় ও জশলাচ্ছ্বাস দিাকাশিলায় উপশযাগী িাঁধ বনি িাে/পুনেঃবনি িাে, িনায়ন এিাং দপাল্ডাশরর আভযন্তরীে 

বনষ্কাশন ব্িস্থাসহ সািবিকভাশি পাবন ব্িস্থাপনা উন্নয়ন কি িসূবচ িাস্তিায়শনর বনবিত্ত প্রস্তাবিি প্রকল্পটি িহে 

করা হশয়শে।  

 

৩) প্রকশল্পর নাি: Safety Net System for the Poorest (SNSP) Project 

 চুবি স্বাক্ষশরর িাবরখেঃ ০৪ অশক্টাির ২০১৩ 

 িাস্তিায়নকারী িন্ত্রোলয়/বিভাগেঃ দুশয িাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাে িন্ত্রোলয় এিাং পবরসাংখ্যান ও িথ্য ব্িস্থাপনা বিভাগ 

 ঋশের পবরিােেঃ ৫০০ বিবলয়ন িাবকিন ডলার 

 প্রকশল্পর দিয়াদেঃ দসশেম্বর ২০১৩ বডশসম্বর ২০১৭ পয িন্ত 

 প্রকশল্পর উশেশ্যেঃ দুশয িাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাে িন্ত্রোলশয়র সািাবজক বনরাপত্তা কি িসূবচ িাস্তিায়শনর সক্ষিিা ও 

স্বেিা উন্নয়শনর কায িিি িহে এিাং পবরসাংখ্যান ও িথ্য ব্িস্থাপনা বিভাশগর আওিায় Development of the 

Bangladesh Poverty Database প্রস্তুি করা। 

 

৪) প্রকশল্পর নাি: Modern Food Storage Facilities Project 

 চুবি স্বাক্ষশরর িাবরখেঃ ০৭ এবপ্রল ২০১৪ 

 িাস্তিায়নকারী িন্ত্রোলয়/বিভাগেঃ খাদ্য িন্ত্রোলয় 

 ঋশের পবরিােেঃ ২১০ বিবলয়ন িাবকিন ডলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়শনর দিয়াদেঃ জুলাই ২০১৩ হশি জুন ২০২০ পয িন্ত 

 প্রকশল্পর উশেশ্যেঃ দদশশর জনসাংখ্যা বৃবি, প্রাকৃবিক দুশয িাগ, অবস্থবিশীল খাদ্য মূল্য, আপদকালীন সিশয় খাদ্য 

শশস্যর স্বল্পিা, অপুবষ্ট ইিযাবদ উদ্ভূি বিিয় দিাকাশিলার লশক্ষয খাদ্য শশস্যর িজুদ ক্ষিিা ২০১৫ সাল নাগাদ 

২২.০০ লক্ষ টন দি. টশন উন্নীি করার দপ্রক্ষাপশট খাদ্য িন্ত্রোলয় কর্তিক দদশশর ৮ টি স্থাশন ৫,৩৫,৫০০ দি:টন 

ধারে ক্ষিিাসম্পন্ন আধুবনক ৮টি স্টীল সাইশলা (৬টি চাশলর এিাং ২টি গশির) বনি িাশের জন্য প্রকল্পটি িহে করা 

হশয়শে।  

 

এোড়াও ২০১৪-২০১৫ অথ ি িেশর বনম্নিবে িি ২ টি প্রকশল্প দিাট ৫৬৭.০৫ বিবলয়ন িাবকিন ডলাশরর ঋে ও অনুদানচুবি 

স্বাক্ষশরর সম্ভািনা রশয়শে:  

  

 

৫) প্রকশল্পর নািেঃ  Skill and Training Enhancement Project (STEP) 

 চুবি স্বাক্ষশরর িাবরখেঃ ০৫ বডশসম্বর ২০১৩ বরেঃ 

 িাস্তিায়নকারী িন্ত্রোলয়/বিভাগেঃ কাবরগবর বশক্ষা অবধদপ্তর, বশক্ষা িন্ত্রোলয় 

 অনুদাশনর পবরিানেঃ ১৯.৮ কানাবডয়ান ডলার) 
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 প্রকল্প িাস্তিায়শনর দিয়াদেঃ ২২ আগস্ট ২০১০ বরেঃ হশি ৩০ জুন ২০১৬ বরেঃ পয িন্ত।  

 প্রকশল্পর উশেশ্যেঃ 

(ক) সরকাশরর দাবরদ্র্ বিশিাচন দকৌশশলর অাংশ বহসাশি কাবরগবর ও বৃবত্তমূলক (দভাশকশনাল) বশক্ষার গুনগি 

িান বৃবি করা; 

(খ) Industry Skills Council এবং National Skills Development Council প্রবিষ্ঠায় সহায়িা প্রদান 

এিাং এসএসবস (দভাশকশনাল) কায িিশি সহায়িা প্রদাশনর িাধ্যশি সাবি িকভাশি কাবরগবর এিাং দভাশকশনাল 

বশক্ষা ও প্রবশক্ষে কায িিি শবিশালী করা এিাং 

(গ) কাবরগবর ও দভাশকশনাল বশক্ষা এিাং প্রবশক্ষে কায িিি ব্িস্থাপনা এিাং পবরচালনায় গুরুত্বপূে ি ভূবিকা 

পালনকারী সাংস্থা যথা কাবরগবর বশক্ষা অবধদপ্তর, িাাংলাশদশ কাবরগবর বশক্ষা দিাড ি এিাং জনশবি প্রবশক্ষে 

ও কি িসাংস্থান ব্যযশরার কায িিি শবিশালী করা। 

 

৬) প্রকশল্পর নািেঃ  Higher Education Quality & Access Enhancement Project (HEQAEP) 

 

 চুবি স্বাক্ষশরর িাবরখেঃ ১০ দেব্রুয়ারী ২০১৪ বরেঃ 

 িাস্তিায়নকারী িন্ত্রোলয়/বিভাগেঃ বিশ্ববিদ্যালয় িঞ্জুরী কবিশন, বশক্ষা িন্ত্রোলয় 

 ঋশের পবরিানেঃ ১২৫ বি: িা: ড: (ঋে) অবিবরি অথ িায়ন 

 প্রকল্প িাস্তিায়শনর দিয়াদেঃ ১৩ দি ২০০৯ বরেঃ হশি ৩১ বডশসম্বর ২০১৮ বরেঃ পয িন্ত 

 প্রকশল্পর উশেশ্যেঃ 

 (ক) উচ্চ বশক্ষার দক্ষশত্র উদ্ভািনী ও জিািবদবহিামূলক কায িিিশক উৎসাহ প্রদান; 

 (খ) কাবরগবর ও প্রাবিষ্ঠাবনক দক্ষিা বৃবির িাধ্যশি সরকারী ও দিসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূশহ িানসম্মি বশক্ষার 

সুশযাগ সৃবষ্ট করা এিাং 

 (গ) সরকাবর ও দিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালয় সমূশহ িানসম্মি গশিিোর সুশযাগ সৃবষ্ট করা। 

 

৭) প্রকশল্পর নািেঃ Secondary Education Quality & Access Enhancement Project (SEQAEP) 

 চুবি স্বাক্ষশরর িাবরখেঃ ২৬ দেব্রুয়ারী ২০১৪ বরেঃ 

 িাস্তিায়নকারী িন্ত্রোলয়/বিভাগেঃ িাধ্যবিক ও উচ্চ বশক্ষা অবধদপ্তর, বশক্ষা িন্ত্রোলয় 

 ঋশের পবরিানেঃ ২৬৫ বিবলয়ন িাবকিন ডলার (ঋে) অবিবরি অথ িায়ন 

 প্রকল্প িাস্তিায়শনর দিয়াদেঃ ০৪ দসশেম্বর ২০০৮ বরেঃ হশি ৩১ বডশসম্বর ২০১৭ বরেঃ পয িন্ত 

 প্রকশল্পর উশেশ্যেঃ 

 (ক) িাধ্যবিক স্তশরর বশক্ষার Teaching-learning-এর গুনগি িাশনান্নয়ন করা; 

 (খ) দবরদ্র্ োত্র-োত্রীশদর স্টাইশপন্ড প্রদাশনর িাধ্যশি সিিা এিাং ্কুলশল সিান প্রশিশাবধকার বনবচিতি করা;  

 (গ) অবি দবরদ্র্ বশক্ষাথীশদর িাধ্যবিক স্তশরর বশক্ষায় অাংশিহে বৃবি করা; 

 (ঘ)  িবনটবরাং বসশস্টি দজারদারকরে এিাং েলােশলর মূল্যায়ন করা এিাং  

 (ঙ) পাঠ্যসূবচর িইশর বশক্ষাথীশদর িশধ্য উপশযাগী বিিশয়র ওপর পাঠ্যাভাস বিবর করা। 

 

৮) প্রকশল্পর নািেঃ  Solar Irrigation program under the Rural Electrification and Renewable Energy 

Development (RERED-II) 

 

         রর    র   ৩০.০৬.২০১৪ 

        ক         /    গ             গ 

 ঋশের   র     ৭৮.৪           ক      র 

  ক          র        ৩১.১২.২০১৮ 
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  ক  র                                                     র       রক র            

  ক                        র র   র  ক   গ    রক        ক র  ।  ক   ,                 র 

      ২০২১     র      ক  র             র র         কর        ।                     

       র র   কর  ক   ও                ক          র        র     ও              

         ক    র     ক র  । ই ক  ই       ৩.১             র                 ক র   এ   

        ই ক  ৭০,০০০      র                 কর  -       র               ক        র 

      ক               র        ক র  ।  
 

৯)  ক  র      Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project  (ECRRP): AF 
 

         র     র   ০৯.০৬.২০১৪ 

        ক         /    গ    রক    ক     

 ঋশের   র      ১৪০           ক      র 

  ক          র        ৩১.১২.২০১৭ 

  ক  র        এ  ক  র         রক    ক     র Project Coordination and Management 

Unit (PCMU)-        ৬  Component-এর  ও         গ              র, এ   ই  ,          

               ,         র       র,          র        ক র                      ।  

    র  ১৪০           ক      র এর  ও             ক    র          র     গ           ; 
 

ক)             র  ও   ই           র         র  ও    ১০০        ই         র         ২২০ 

             র         ও ১০০ ক       র      গ   ক       ; 

  )      র-      এ  ক                     ও        ; 

 গ)    ক  ক      ক      গ    ক      কর  এ    

  )    ক  র     র  ক      র      র  এ              কর । 

 

১০)  ক  র       Rural Electricity Transmission and Distribution Project 

 

         রর    র   ১৯.০৬.২০১৪ 

        ক         /    গ            গ 

 ঋশের   র     ৬০০           ক      র 

  ক          র        ৩০.০৬.২০২০ 

  ক  র       এ      র  ও           ক           “Rural Electricity Transmission and 

Distribution Project”     ক  ক          র              রক র ক          র ৬০০        

   ক      র      কর  । ২০১৫     র          ১১,৫০০   গ ও                 র         র    । 

             র             র                ও    র         র          ও     ক কর  

      ।         ক  র  ও         ক                   (        ) ২৩০/১৩২  ক   ৪.৫ 

 ক       র এ   ১৩২/৩৩  ক   ৮৪  ক       র             ই         র     গ       । এ    ও 

   ক    ক      গ      র                         র   ক ,       ও            গর       ৩৯   

               র    গ  ক এ  ক                ক    র      র    কর  ও          র     গ 

      । 
 

 

 

২.২.৩ চলিান প্রকশল্পর িাস্তিায়ন অিগবিেঃ  

বিশ্বব্াাংশকর অথ িায়শন িিিিাশন ৪৬ টি প্রকল্প চলিান রশয়শে। প্রসঙ্গি উশেখ্য দয, বিশ্বব্াাংশকর অথ িায়শন চলিান প্রকল্পসমূশহর 

িাস্তিায়শন গবিশীলিা আনয়শনর জন্য অথ িননবিক সম্পকি বিভাগ, বিশ্বব্াাংক এিাং প্রকল্প িাস্তিায়নকারী িন্ত্রোলয়/বিভাগ/সাংস্থার সিন্বশয় ৪ 
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(চার)টি বত্রপক্ষীয় সভা ২০১৩-১৪ অথ িিেশর অনুবষ্ঠি হশয়শে। বত্রপক্ষীয় সভায় সাংবিষ্ট সকশলর সি িসম্মি বসিাশন্তর িাধ্যশি সিস্যাযুি 

প্রকল্পসমূশহর িাস্তিায়শন গবিশীলিা এশসশে।  

 

২.২.৪ ২০১৪-২০১৫  অথ ি িেশর বিশ্বব্াাংশকর সাশথ সম্ভাব্ ঋে ও অনুদান চুবিেঃ 

 

২০১৪-২০১৫ অথ ি িেশর বনম্নিবে িি ৯টি প্রকশল্পর জন্য বিশ্বব্াাংশকর সাশথ ২০১৮ বিবলয়ন িাবকিন ডলাশরর ঋে এিাং 

১৫০ বিবলয়ন িাবকিন ডলাশরর অনুদানসহ দিাট ২১৬৮ বিবলয়ন িাবকিন ডলাশরর চুবি স্বাক্ষশরর সম্ভািনা রশয়শেেঃ   

 
 

                                                                                                                                    (বিবলয়ন িাবকিন ডলার) 

িবিক 

নাং 

প্রকশল্পর নাি ঋে/অনুদান সহায়িার 

পবরিাে  

1 Income Support Program for the Poorest (ISPP) ঋে ৩০০.০০ 

2 Multi-Purpose Disaster Shelters project (MDSP) ঋে ৩৭৫.০০ 

3 Bangladesh Urban Resilience Project ঋে ১৭৩.০০ 

4 Health Sector Development Program 

(Additional Financing) 
অনুদান 

(অবিবরি অথ িায়ন) 
১৫০.০০ 

5 Third Primary Education Development Program (PEDP-

3)Additional Financing 
IDA ঋে  ৪০০.০০ 

6 National Agricultural Technology Project (NATP) Phase-II IDA ঋে: ১৬১ ১৬০.০০ 

7 Financial Sector Support Project ঋে ৩৫০.০০ 

8 Nuton Jibon Livelihood Improvement  

Project 
ঋে ২০০.০০ 

9 Revenue Mobilization Program for Results: VAT 

Improvement Program 
ঋন ৬০.০০ 

                                   দিাট (ঋে+অনুদান=২০১৮+১৫০) ২১৬৮.০০ 

 

 
 

 

২.২.৫ বিশ্বব্াাংক অনুবিভাশগর আওিায় সাংবিষ্ট সিবন্বি সভা/কায িাবদেঃ 

ক)  গি ১১-১৩ এবপ্রল ২০১৪ দিয়াশদ যুিরাশের ওয়াবশাংটন বড. বস. দি বিশ্বব্াাংক গ্রুপ ও ইন্টারন্যাশনাল িবনটবর 

োন্ড (আইএিএে) এর ২০১৪ সাশলর বরাং বিটিাং অনুবষ্ঠি হয়। উি বিটিাং-এর মূল বিিয় বেল বিশ্বব্াাংক-এর 

দডশভলশপশিন্ট কবিটির দযৌথ সভা এিাং আইএিএে-এর ইন্টারন্যাশনাল িবনটবর  এন্ড োইন্যাবিয়াল কবিটির 

বিঠক। উি বিঠকসমূশহ বিশ্বব্াাংক ও আইএিএে-এর কায িিশির অিগবি বনশয় আশলাচনা হয়। অবধকন্তু, এ 

সশম্মলশন বিবভন্ন দসবিনার ও আঞ্চবলক উন্নয়ন বিিশয় ব্রীবোং দসশন অনুবষ্ঠি হয়। বরাং সশম্মলশনর অব্িবহি 

পশরই ১৫-১৬ এবপ্রল ২০১৪ দিয়াশদ দিবিশকার দিবিশকা বসটিশি First High Level Meeting of the 

Global Partnership for Effective Development Cooperation(GPEDC) অনুবষ্ঠি হয়। এ 

সশম্মলশনর মূল উশেশ্য বেল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা (Millennium Development Goals) অজিশনর 

উশেশশ্য আন্তজিাবিক পবরিন্ডলশক শবিশালীকরে এিাং ২০১৫ পরিিী উন্নয়ন এশজন্ডার একটি সািবিক, 

অন্তভূ িবিমূলক এিাং কায িিিমুখী লক্ষয প্রবিষ্ঠায় গুরুত্বপূে ি অিদান রাখা । এ সভা দু’দটাশি িাাংলাশদশ 

প্রবিবনবধদশলর অাংশিহশের লশক্ষয সাবি িক কায িিি এ অনুবিভাগ দথশক সম্পন্ন করা হয়।  

 

(খ) বিশ্বব্াাংশকর Additions to IDA Resources: Seventeenth Replenishment-IDA17 সাংিান্ত 

কাজ সম্পাদন।   

 

বিেঃ দ্র্েঃ এ অনুবিভাগ (বিশ্ব ব্াাংক) সাংবিষ্ট চলিান প্রকল্প/কি িসূবচর িাবলকা পবরবশষ্ঠ-৪ এ দদওয়া হশলা। 
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বচত্র: গি ২০১৪ সাশলর অশক্টাির িাশস ওয়াবশাংটশন অনুবষ্ঠি ব্াাংক োন্ড বিটিাং এ িাাংলাশদশ প্রবিবনবধদশলর সাশথ িাননীয় অথ িিন্ত্রী জনাি এ,এি,এ 

মুবহি, িাাংলাশদশ ব্াাংশকর গভন ির, ইআরবডর সবচি ও অবিবরি সবচি সহ প্রবিবনবধদশলর অন্যান্য সদস্যবৃ্। 

 

 

 

 

বচত্র: বিশ্বব্াাংশকর সাশথ ঋেচুবি অনুষ্ঠাশন ইআরবডর প্রািন সবচি জনাি আব্যল কালাি আজাদ, অবিবরি সবচি জনাি আরাস্তু খান ও ইআরবডর অন্যান্য 

কি িকিিাবৃ্ । বিশ্বব্াাংশকর পশক্ষ চুবিশি স্বাক্ষর কশরন বিশ্বব্াাংক ঢাকা অবেশসর Operation Advisor Ms.Cristine E. Kimes. 
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বচত্র: গি ২০১৪ সাশলর অশক্টাির িাশস ওয়াবশাংটশন অনুবষ্ঠি ওয়াল্ডি ব্াাংক গ্রুপ বিটিাং এ বিশ্বব্াাংক দপ্রবসশডন্ট সহ বিবভন্ন আন্তজিাবিক আবথ িক প্রবিষ্ঠান 

প্রধানগে। 

 

বচত্র: বিশ্বব্াাংশকর সাশথ ঋেচুবি স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠাশন িিব্রি বিশ্বব্াাংশকর ঢাকা অবেশসর কাবি বডশরিটর Mr. Johannes Zutt.পাশশ্বি 

উপবিষ্ট অথ িননবিক সম্পকি বিভাশগর সবচি জনাি দিাহাম্মদ দিজিাহউবেন । 

 

 

 

 


