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২ .৩  অনুবিভাগ-৩: (প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য) 

২ .৩.১  প্রশাসন অবিশাখার গঠন ও কার্ যািলী  

 

 এ বিভাগগর প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগগর দুটি অবিশাখা রগেগ েঃ (১) প্রশাসন অবিশাখা এিং (২) মধ্যপ্রাচ্য 

অবিশাখা । প্রশাসন অবিশাখাে মমাট ৮(আট)টি শাখা রগেগ । এ অবিশাখাে এ বিভাগগর কম যকর্যা/কম যচ্াবরগের  োপ্তবরক ও 

ব্যবিগর্ বিষে সম্পবকযর্ কার্ যক্রম ৃহীীর্ ীগে াাগক। র্া াড়া এ বিভাগগর জন্য িাবষ যক িাগজট প্রণেন ও বিভাজন, 

কম যকর্যা/কম যচ্াবরগের মির্ন-ভার্া এিং অন্যান্য বিলসমূী প্রবক্রোকরণ ও অনুগমােগনর বনবমত্ত প্রগোজনীে ব্যিস্থা করা, 

স্থানীে ও বিগেবশক প্রবশক্ষগণর জন্য কম যকর্যা/কম যচ্াবর বনি যাচ্ন ও মগনানেন, প্রগটাকল সম্পবকযর্ কার্ যাবে, সািারণ মসিা ও 

র্াির্ীে ক্রে সংক্রান্ত কার্ যক্রম, আন্তজযাবর্ক সংস্থাসমূগীগর চ্াঁো পবরগশাি, বিগেবশক অা যননবর্ক বমশনসমূগী 

বনগোগ/মেপুগটশন ইর্যাবে কার্ যাবে এ অবিশাখাে সম্পন্ন ীগে াাগক।  

 

২ .৩.২  বনগোগ 

গর্ ২০১৩-১৪ অা যি গর ২ে, ৩ে এিং ৪া য মেণীর মমাট ৪৫টি পগে বনগোগ প্রবক্রো সম্পন্ন করা ীগেগ । ির্যমাগন 

২৭টি শূন্য পে রগেগ । এসকল পগের বনগোগ প্রবক্রো ইগর্ামগধ্য শুরু ীগেগ ।  

 

২ .৩.৩  প্রবশক্ষণ 

এ বিভাগগর কম যকর্যা/কম যচ্াবরগের যুগগাপগর্াগী জ্ঞান অজযন ও প্রবশক্ষগণর মাধ্যগম েক্ষ ও মর্াগ্য কম যকর্যা বীগসগি 

গগড় মর্ালার জন্য Capacity Building of ERD প্রগজগের আওর্াে ইগর্ামগধ্য অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগ, পবরকল্পনা 

মন্ত্রণালে, অা য বিভাগসী বিবভন্ন মন্ত্রণালে/বিভাগগর  ১২৪৫ জন কম যকর্যা/কম যচ্ারীগক স্থানীে (গগড় ৬২ ঘন্টা প্রাে) এিং 

১৯৩ জন কম যকর্যাগক বিগেবশক প্রবশক্ষণ প্রোন করা ীে। ২০১৫ সাগলর মগধ্য আরও ৬৬৯ জন কম যকর্যা/কম যচ্ারীগক স্থানীে 

(৬১৫) ও বিগেবশক (৫৪) প্রবশক্ষণ প্রোগনর পবরকল্পনা রগেগ । 

এ াড়াও প্রশাসন অনুবিভাগ ও Capacity Building of ERD-এর মাধ্যগম ইগর্ামগধ্য ১০ টি বিষগে 

ওোকযশপ/মসবমনার আগোজন করা ীে। (প্রবশক্ষণ এিং ওোকযশপ/মসবমনার এর বিস্তাবরর্ বিিরণ ইআরবে-র প্রকল্প সংক্রান্ত 

অধ্যাগে প্রোন করা ীল)। 

 

২ .৩.৪  প্রশাসগনর গবর্শীলর্া বৃবিকরণ 

 

বেবজটাল িাংলাগেশ গড়গর্ ির্যমান সরকার ICT ’র মপর ব্যাপক  রুএাগরাপ কগরগ । এ বিগিচ্নাে এই প্রকগল্প মাধ্যগম 

অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগক ICT মর্ সমৃি করার লগক্ষয বনগে মগেবখর্ কার্ যক্রম িাস্তিােন করা ীগেগ - 

)১ (  এই বিভাগগর কম যকর্যা ও কম যচ্াবরগের প্রগোজনীে প্রবশক্ষণ প্রোগনর লগক্ষয একটি অর্যাধুবনক কবম্পমটার ল্যাি 

কাম প্রবশক্ষণ মকন্দ্র স্থাপন করা ীগেগ  । 

)২ (  প্রকগল্পর মাধ্যগম এ পর্ যন্ত মমাট ১৪ টি ল্যাপটপ সংগ্রী করা ীগেগ । সাগপাট য মসন্টাগর ০৮ টি ল্যাপটপসী অন্যান্য 

ল্যাপটপ প্রকল্প অবিস  ,আইটি শাখা ,সগচ্ছলন কক্ষ ও প্রবশক্ষণ কগক্ষ ব্যিকর্ ীগম্ম।  

)৩(   ইগর্াপূগি য অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগ ইন্টারগনট সংগর্াগগর জন্য পবরকল্পনা বিভাগগর মপর বনভ যরশীল ব ল। LAN 

Upgradation এর মাধ্যগম এই বিভাগগ স্বেংসম্পূণ য ইন্টারগনট মসিা প্রাবপ্তর মূল অিকাঠাগমা বর্বর করা ীগেগ ।    

)৪ (  ইমবপএসসী মমাট ৬৬ টি মেস্কটপ কবম্পমটার ,৭টি rPrcejorP এিং ৭৩টি SrU সংগ্রী করা ীগেগ ; র্চ্ছগধ্য 

৩০টি ল্যাগি সংস্থাপন করা ীগেগ । অিবশষ্ট কবম্পমটার বিবভন্ন শাখাে বির্রণ করা ীগেগ । 

(৫ ( ইগর্াপূগি য অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগ মাত্র ৩০টি Caller ID সুবিিাসম্পন্ন Intercom System ব ল। সম্পূণ য 

Intercom System পবরির্যগনর মাধ্যগম ির্যমাগন ১৫০ লাইনবিবশষ্ট Intercom System সংস্থাপন করা ীগেগ  

র্ার মাধ্যগম এই বিভাগগর প্রবর্টি শাখাে Caller ID সুবিিাসম্পন্ন Intercom লাইন মেো ীগেগ । 
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(৬)  Office Time in –out device এই প্রকগল্পর মাধ্যগম অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগ প্রিবর্যর্ একটি আধুবনক 

মপবস্থবর্ ব্যিস্থা। এই ব্যিস্থা প্রির্যগনর িগল কম যকর্যা-কম যচ্ারীগগণর বনেবমর্ ও সমেমর্ েপ্তগর মপবস্থবর্র র্গাষ্ট 

মন্নবর্ পবরলবক্ষর্ ীগম্ম। সরকাবর েপ্তরসমূগী Grrd GrvePnanje এর একটি অনুষঙ্গ বীগসগি এই ব্যিস্থা 

প্রির্যকগের মগধ্য অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগ অন্যর্ম।   

(৭)  প্রকগল্পর মাধ্যগম সম্পূণ য অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগক WiFi এর আওর্াে আনা ীগেগ  র্া কম যকর্যা-কম যচ্ারী ও 

এখাগন আগর্ বিগেবশ অবর্বাগের র্থ্য মর্াগাগর্াগ ও প্রযুবি ব্যিীাগর আরও সীগর্াবগর্া প্রোন কগরগ ; র্া মন্নেন 

সীগর্াগীসী সকগলর বনকট অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর ভািমূবর্য মজ্জ্বল কগরগ ।  

 (৮)  অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর জন্য ৬ ( ে) টি িগটাকবপোর মমবশন ও ৩টি রবিনসী মমাট ৩০টি বপ্রন্টার এিং 

৩০৭টি বপ্রন্টার মটানার ও িগটাকবপোর মটানার সংগ্রী করা ীগেগ । 

(৯)  বিশুি পাবন সরিরাগীর লগক্ষয ১৩ (মর্র) টি ওোটার বপমবরিাোর, ৫টি Paper Shredder সংগ্রী কগর বিবভন্ন 

ব্লগক সংস্থাপন করা ীগেগ ।  

)১০ (  নবা সংরক্ষণ ও বিবভন্ন র্থ্যাবে র্াার্াভাগি সংরক্ষগণর জন্য প্রর্যক শাখাে একটি কগর মমাট ৫৩ টি স্কযানার 

সরিরাী করা ীগেগ ।  

)১১ (  ২০১১ সাল মাগক প্রবর্ি র ইআরবে ’র ১৫০টি কবম্পমটাগর Anti Virus সরিরাী করা ীগেগ ।  

(১২)  অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর জন্য ১৪৮টি মচ্োর  ,৭৪টি মটবিল , ১১টি আলমারী  ,১১টি েকগসলি , ১০টি িাইল 

মকবিগনটসী বিবভন্ন প্রকার আসিািপত্র সংগ্রী কগর বিবভন্ন শাখাে প্রোন করা ীগেগ । এগর্ েপ্তগরর কম যপবরগিগশর 

মন্নেনসী দ্রুর্ ও সুষ্ঠুভাগি কাজ সম্পন্ন করা সম্ভি ীগম্ম।  

)১৩ (  এ াড়া অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর প্রগোজনীে লবজবিক সাগপাট য বীগসগি বিবভন্ন প্রকার দ্রব্যাবে সরিরাী কগর এই 

বিভাগগর কম যপবরগিশ গবর্শীল রাখগর্ taejooP DRo dong rd iuB rPrcejo সি যো সীােক ভূবমকা পালন কগর 

র্াগম্ম।  

েপ্তগরর জন্য দ্রব্যাবে /সরাামাবে ব্যে /ক্রেেঃ অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর বিবভন্ন েপ্তগরর জন্য ২০১৩-১৪ অা যি গর প্রশাসন-

৩ শাখা মাগক বনগেমবেবখর্ দ্রব্যাবে ও অন্যান্য সরাামাবে িািে ব্যে/ক্রে করা ীে- 

 

ক্রবমক 

নং 

খরগচ্র বিিরণ ব্যে/২০১৩-১৪ 

১। মিশনারী, মটানার, ফ্লাগসাবসল, িইপত্র, সামবেকী, বেবনক 

পবত্রকা ইর্যাবে িািে ব্যে  

১৬ লক্ষ ৫০ ীাজার 

২। আসিািপত্র ক্রে এিং আসিািপত্র মমরামর্ ব্যিে ব্যে ১৪ লক্ষ 

৩। কবম্পমটার, িগটাকবপোর ক্রে এিং মমরামর্ িািে ব্যে ৩৩ লক্ষ 

 

২ .৩.৫  বিগেশস্থ িাংলাগেশ দূর্ািাগসর ইকনবমক মইংগের কার্ যািলী  

 

বিগেগশ অিবস্থর্ অা যননবর্ক বমশনসমূী িাংলাগেগশর বিগেবশক অা যননবর্ক সীাের্া বৃবি ও সম্পগের গবর্শীলর্া আনেগন 

বমশন সংবিষ্ট মেগশর সংগগ বলোঁগজা রক্ষা কগর অা যননবর্ক সীাের্ার সম্ভািনার দ্বার মগমাচ্গন  রুএপূণ য অিোন রাগখ। এ াড়া বিবভন্ন 

মন্নেন সীগর্াগী মেশ /সংস্থার মন ্ নেন সীাের্া সংক্রান্ত নীবর্মালা  ,মন্নেন সীাের্া প্রোগনর পিবর্ ,পবরমাণ ও িরণ সম্পগকয 

িাংলাগেশ সরকারগক অিবীর্ কগর।  

 

Rules of Business 1975 (সংগশাবির্ ২০০০) অনুসাগর অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর প্রিান কাজ ীল িাংলাগেগশর 

িাবষ যক মন্নেন কম যসূবচ্, োবরদ্র বিগমাচ্ন মকৌশলপত্র এিং পঞ্চিাবষ যক পবরকল্পনার আওর্াে ৃহীীর্ মন্নেন কার্ যক্রম প্রকগল্পর িাস্তিােন 

এরাবির্ করার লগক্ষয বিগেবশক সীাের্া/সম্পে (অনুোন, ঋণ) সংগ্রী ও সরিরাী এরাবির্ করা। এ বিগেবশক সীাের্া/সম্পগের 
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প্রিাী বনবির্ করার লগক্ষয িাংলাগেশ সরকার বিবভন্ন মেশ ও আন্তজযাবর্ক সংস্থার সগঙ্গ বদ্বপাবক্ষক অা যননবর্ক সম্পকয স্থাপন কগরগ । 

একই সাগা অা যননবর্ক সম্পকয গভীরর্র ও সীাের্া অবিকর্র কার্ যকর করার লগক্ষয িাংলাগেশ সরকার মকাগনা মকাগনা মেশ ও 

সংস্থাে অা যননবর্ক বমশন স্থাপন কগরগ ।  

 

অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর সাংগঠবনক কাঠাগমা -২০১০ অনুর্ােী বিগেশস্থ বমশগন অত্র বিভাগগর আওর্ািীন ৭টি ইকনবমক 

মইং রগেগ । র্মগধ্য বনমইেকয , ওোবশংটন বেবস ও জাপাগন ইকনবমক বমবনিার পগে যুগ্ম -সবচ্ ি িা সমপেমর্ যাো সম্পন্ন কম যকর্যা ,

মরাম ,বরোে ও ব্যাংকগক ইকনবমক কামগযলর পগে মপ-সবচ্ি িা সম পেমর্ যাো সম্পন্ন কম যকর্যা এিং মিলবজোগমর পাগসলগস প্রাম 

সবচ্ি )ইকনবমক (পগে বসবনের সীকারী সবচ্ি পর্ যাগের কম যকর্যা কম যরর্ আগ ন।  

 

২ .৩.৬  বনগে অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর বনেন্ত্রণািীন বিগেশস্থ বমশগন ইকনবমক মইং এর পবরবচ্বর্ ও সংবক্ষপ্ত 

কার্ যািলী িণ যনা করা ীলেঃ 

 

সকল ইকনবমক মইং এর সািারণ কার্ যািলী- 

 অা যননবর্ক সম্পকয মজারোর;  

 বিগেবশক সম্পে আীরণ; 

 মন্নেন সীগর্াবগর্া বৃবি ও মক্ষত্র সম্প্রসারণ করা; 

 মভে মেশ/সংস্থার বিবনগোগকারীগের মগধ্য সংগর্াগ স্থাপন করা; 

 মভে মেগশর অা য ও িাবণজয মন্ত্রণালগের সাগা মর্াগাগর্াগ রক্ষা করা; 

 মন্নেন সীগর্াবগর্া বৃবিসী অা যননবর্ক বিষোবে সম্পগকয মর্াগাগর্াগ রক্ষা করা; 

 অা যননবর্ক সীাের্া বৃবি, কাবরগবর সীাের্া ও সম্পগের গবর্শীলর্া আনেগনর লগক্ষয কাজ করা; 

 

ইকনবমক মইংবভবত্তক জনিল ও বিগশষ কার্ যািলী- 

 

ওোবশংটন-বেবস (ইকনবমক বমবনিার-১ জন, ব্যবিগর্ কম যকর্যা-১জন, প্রশাসবনক কম যকর্যা-১জন) 

 

o অা যননবর্ক বিষোবে সম্পগকয যুিরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএি এর সংগগ মর্াগাগর্াগ রক্ষা করা; 

o যুিরাষ্ট্র ও িাংলাগেগশর মগধ্য বদ্বপাবক্ষক অা যননবর্ক সম্পকয মজারোর করাসী িাবণজয ও বিবনগোগ বৃবিগর্ কার্ যকর 

ভূবমকা রাখা; 

o যুিরাষ্ট্র সরকাগরর বনকট ীগর্ অা যননবর্ক সীাের্া প্রাবপ্তগর্ ইমএসএআইবে এর সাগা বলোঁগজা রক্ষা করা; 

o Me  onoRm tha  ange trPerPaoorn, HePooage FrRndaoorn, FPeedrm HrRse, WrP d Dank 

InsoooRoeসী সংবিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাগা সাি যক্ষবণক মর্াগাগর্াগ রক্ষা করা এিং র্াগেরগক িাংলাগেগশর মন্নেন 

সম্পগকয অিবীর্ করা। 

 

২০১৩-১৪ অা য ি গর সম্পাবের্ কার্ যক্রমেঃ 

 

 ১. এ ি গরর শুরুর বেগক ইকনবমক মইং  ,ওোবশংটন-বেবস এর মগদাগগ িাংলাগেশ সরকাগরর বিবভন্ন প্রকাগরর িন্ড মর্মন ;

ওগেজ আন যাস িন্ড ,ইমএসবে ইনগভিগমন্ট িন্ড এিং ইমএসবে বপ্রবমোম িন্ড ইর্যাবেগর্ যুিরাষ্ট্র প্রিাসী িাংলাগেশী নাগবরকগের 

বিবনগোগ বৃবির লগক্ষয কার্ যক্রম গ্রীণ করা ীগেগ । এ মগক্ষ্গ  ইকনবমক মইং যুিরাষ্ট্র প্রিাসী িাংলাগেশীগের মাগে এর মপগর্াবগর্া 

তুগল িগর বিবভন্ন প্রগেশ ভ্রমণ কগরগ ন। িগল প্রিাসী িাংলাগেশীগের মাগে িবণ যর্ িন্ডসমূগী বিবনগোগগ মগেখগর্াগ্য সাড়া পাওো র্াে। 

ইগর্ামগধ্য ৫০টি এিবস বীসাি মখালা ীগেগ  এিং প্রাে ১০০টিরও মিশী এিবস বীসাি মখালার মাধ্যগম প্রাে ২ বমবলেন ইমএস েলার 

বিবনগোগগর বিষেটি প্রবক্রোিীন। মগেখ্য  ,৫ লক্ষ ইমএসবে এর সমপবরমাণ অগা যর িন্ড ইগর্ামগধ্য ক্রে করা ীগেগ ।  

 

 ২  .ইকনবমক মইং মাননীে অা যমন্ত্রীর মপবস্থবর্গর্ বিগর্ অগোির ২০১৩ মর্ অনুবষ্ঠর্ িাবষ যক ব্যাংক িান্ড সভা ২০১৩ এিং 

এবপ্রল ২০১৪মর্ অনু বষ্ঠর্  ব্যাংক ষ্ঠীং সভা ২০১৪ এর সিল আগোজন সম্পন্ন করা ীগেগ । 

 

বনমইেকয )ইকনবমক বমবনিার-১ জন , প্রশাসবনক কম যকর্যা -১জন(  

 

o মন্নেন সীগর্াবগর্া বৃবিসী অা যননবর্ক বিষোবে সম্পগকয জাবর্সংগঘর সাগা মর্াগাগর্াগ রক্ষা করা; 

o itCUCt (ijrnrmoj and Urjoa  trRnjo ) ,GPrRe-77 ,GPrRe rd  easo Beve reed 

trRnoPoes ( Bts )M ost Vulnerable Countries  (MVt) সী বিবভন্ন UoPaoegoj GPrRe এর সংগগ 

সমবির্ কার্ যক্রম গ্রীণ করা। 
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২০১৩-১৪ অা য ি গর সম্পাবের্ কার্ যক্রমেঃ 

 

 ১(   সরকার মঘাবষর্ রূপকল্প ২০২১ িাস্তিােগনর বনবমত্ত মধ্যির্ী আগের মেগশ মন্নীর্ ীওোর লগক্ষয অা যননবর্ক প্রবৃবি  ,োবরদ্র 

বিগমাচ্ন ,বশক্ষা ,স্বাস্থয ও সুশাসন প্রবর্ষ্ঠাে জাবর্সংগঘর সীাের্া বৃবিগর্ কার্ যক্রম গ্রীণ করা ীগেগ ;  

 ২(   ৮ -৯ ইলাই ২০১৪ বনমইেগকয অনুবষ্ঠর্ itCUCt  Annual Ministerial Review সভাে িাংলাগেগশর মন্নেন 

কম যকাগন্ডর  অজযন তুগল িরা ীগেগ । 

 ৩(   itCUCt এর বনি যাবচ্র্ সেস্য )২০১৪-১৬ (বীগসগি সি যগশষ ১০- ১১ ইলাই ২০১৪ বনমইেগকয অনুবষ্ঠর্ 

Development Cooperation Forum (DCF) of  ECOSOC এর সভাে প্যাগনবলি বীগসগি মাননীে 

অা যমন্ত্রীর মপস্থাপনাে িাংলাগেগশর অা যনীবর্র  রুএপূণ য বেকসমূী তুগল িরা ীগেগ ; 

 ৪(   UNDP/UNFPA/UNOPSএর এবসবকমটিভ মিাগে যর সেস্য বীগসগি ২৭ -৩১ জানুোবর ২০১৪-এ অনুবষ্ঠর্ First 

Regular Session-এ  ,২৩-২৭ ইন ২০১৪-এ িাবষ যক মসশগন এিং ২- ৫ মসগেম্বর ২০১৪ -এ Second Regular 

Session  -এ অংশগ্রীণ;  

 ৫(   UNICEF এর সেস্য রাষ্ট্র বীগসগি গর্ ৪ -৭ মিাোবর ২ ০১৪ -এ অনুবষ্ঠর্ First Regular Session-এ  ,৩-৬ ইন 

২০১৪-এ  িাবষ যক মসশগন এিং ৯- ১২ মসগেম্বর ২০১৪ -এ  Second Regular Session অংশগ্রীণ। 

মটাবকও, জাপান (ইকনবমক বমবনিার-১জন, ব্যবিগর্ কম যকর্যা-১জন) 

 

o জাপাগনর অা যননবর্ক সীাের্া বৃবি, কাবরগবর সীাের্া ও সম্পগের গবর্শীলর্া আনেগনর লগক্ষয কাজ করা; 

o মানিসম্পে মন্নেগন জাপাগনর বিবভন্ন বিশ্ববিদালে কর্তযপগক্ষর সংগগ ঘবনষ্ঠ মর্াগাগর্াগগর মাধ্যগম িাংলাগেবশ 

নাগবরকগের অনুকূগল বৃবত্তর )Jaeanese Beve remeno Ujhr aPshoe, YrRoh Beve remeno 

rPrgPam, MrnbRkagakRshr Ujhr aPshoe ইর্যাবে) ব্যিস্থা করা। 

 

২০১৩-১৪ অা য ি গর সম্পাবের্ কার্ যক্রমেঃ 

১ (  গর্ ২৫ -২৮ মম ২০১৪ িাংলাগেগশর মাননীে প্রিানমন্ত্রীর জাপান সিরকাগল আগামী ৪/৫ ি গর বিবভন্ন মন্নেন 

প্রকগল্পর অনুকূগল জাপান সরকাগরর বনকট ীগর্ ৬০০ বিবলেন জাপানী ইগেন বিগেবশক সীাের্া বীসাগি প্রাবপ্তর 

অঙ্গীকার আোগে ইকনবমক মইং র্াার্া ভূবমকা পালন কগরগ । 

২ (  35
th
 ODA Loan Package -এর আওর্াে ১২০. ৯৮ বিবলেন জাপানী ইগেন -এর ৫টি অগ্রাবিকার প্রকল্প 

িাস্তিােগনর জন্য িাংলাগেশ-জাপান বদ্ব-পাবক্ষক  বি স্বাক্ষগরর মক্ষগত্র ইকনবমক মইং মগেখগর্াগ্য অিোন 

মরগখগ । 

৩ (  ২০১৩ -১৪ অা য- ি গর মানি সম্পে মন্নেনকগল্প জাপাগনর বিবভন্ন বিশ্ববিদালে ীগর্ প্রাে দুই শর্াবিক িাংলাগেশী 

 াত্র - াত্রী  Undergraduate এিং Postgraduate মকাগস য বৃবত্ত লাভ কগরগ । র্া াড়া  ,আগামী বশক্ষািগষ য 

JDS -এর আওর্াে বৃবত্ত সংখ্যা ১৫টি ীগর্ ৩০টি করার বিষগে এ মইং প্রগচ্ষ্টা চ্াবল মে র্াগম্ম। 

৪ (  জাপাগনর Mitsubishi Foundation ঢাকা বিশ্ববিদালগে অধ্যেনরর্  াত্র - াত্রীগের অনুকূগল  প্রবর্ ি র ৩০টি 

বৃবত্ত প্রোগনর বিষগে একটি বদ্ব-পাবক্ষক সমগোর্া স্মারক স্বাক্ষর কগরগ -র্ার িাস্তিােন ইগর্ামগধ্য শুরু ীগেগ । 

এ াড়াও ,াাক বিশ্ববিদালে এিং জাপা মনর Kyusho Institute of Technology -এর মগধ্য একটি 

সমগোর্া স্মারক স্বাক্ষগরর বিষগে ইকনবমক মইং অগ্রণী ভূবমকা পালন কগরগ । 

৫(  Japan Overseas Cooperation Association (JOCA)-এর আওর্াে স্বািীনর্ার পর মাগক প্রাে ১ ,২০০ 

Volunteer িাংলাগেগশর বিবভন্ন মন্নেন প্রগচ্ষ্টাে  রুএপূণ য ভূবমকা পালন করগ । ২০১৩ -১৪ অা য- ি গর JOCA 

প্রাে ৮০জন নতুন Volunteer- মক িাংলাগেগশ বনগোগ কগরগ  এিং র্ারা  প্রাে দুই ি র িাংলাগেগশ বিবভন্ন 

মসেগরর প্রকল্প িাস্তিােগন সীাের্া করগি। 
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বরোে, মসৌবেআরি(ইকনবমক কামগযলর-১জন, ব্যবিগর্ কম যকর্যা-১জন) 

 

 িাংলাগেগশ মসৌবেআরগির বিবনগোগ বৃবিগর্ UaRdo FRnd drP Beve remeno )UFB(, trRnjo  rd 

UaRdo thambePs rd trmmePje and IndRsoPoes )tUttI( এিং সংবিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাগা 

মর্াগাগর্াগ রক্ষা; 

 অা যননবর্ক বিষোিলী, ব্যিসা িাবণজয, বিবনগোগ, ট্যযবরজম ইর্যাবে বিষগে মসৌবেআরগি অনুগষ্ঠে বিবভন্ন মসবমনার ও 

বসগম্পাবজোগম িাংলাগেগশর বিষোিলী তুগল িরা 

 

২০১৩-১৪ অা য ি গর সম্পাবের্ কার্ যক্রমেঃ 

গর্ ২০১৩ -১৪ অা য ি গরর ইলাই মাগস মসৌবে িান্ড ির মেগভলপগমন্ট কর্তযপগক্ষর সংগগ ইআরবে’ র যুগ্ম সবচ্ি 

)মধ্যপ্রাচ্য (এর  একটি বিঠক অনুবষ্ঠর্ ীে। 

 

মরাম, ইটালী (ইকনবমক কামগযলর-১জন, ব্যবিগর্ কম যকর্যা-১জন) 

 

 অা যননবর্ক বিষোবে সম্পগকয মরাগম অিবস্থর্ জাবর্সংগঘর বর্নটি সংস্থা র্াা খাদ ও কৃবষ সংস্থা )FAC(, ইিাে 

)IFAB( ও বিশ্ব খাদ কম যসূবচ্ )WFr( এিং ইর্াবল সরকাগরর সংগগ মর্াগাগর্াগ রক্ষা করা। 

 জনর্া ব্যাংগকর মাবলকানািীন জনর্া একগচ্া এসআরএল এর মিাে য অি োইগরের এর সেস্য বীগসগি োবেএপালন 

ইর্যাবে । 

 

২০১৩-১৪ অা য ি গর সম্পাবের্ কার্ যক্রমেঃ 

 ১)  ২০১৩-২০১৪ অা য ি গর মরামস্থ ইকনবমক কামগযলর বিশ্ব খাদ ও কৃবষ সংস্থার (এিএও) গভ যবনং িবের বনেবমর্ 

এিং ইিাে ও বিশ্ব খাদ কম যসূবচ্র গভবন যং িবের সভাে অিজারভার বীগসগি অংশগ্রীণ। 

 ২)  ইকনবমক কামগযলর, মরাম বসএিএস এর ৪০র্ম সভাে িাগোফুগেল এন্ড ফুে বসবকমবরটি সংক্রান্ত বেবসশন িস 

চূড়ান্তকরগণ র যাগপাটি যোর এর োবেএ পালন কগরন এিং মনগগাবশগেশগন মনর্তএ বেগে বেবসশন িস চূড়ান্ত ীগল র্া 

মূল প্ল্যানাবরগর্ মপস্থাপন করা ীে। 

 ৩)  বিগর্ ৭ মাচ্ য ২০১৪ র্াবরগখ এিএও মর্ অনুবষ্ঠর্ ফুে বসবকমবরটি সংক্রান্ত একটি সভাে জাবর্সংগঘর মীাসবচ্ি বম: 

িান বক মুগনর মপবস্থবর্গর্ সকল স্থােী প্রবর্বনবিগের মগধ্য িাংলাগেগশর ইকনবমক কামগযলর িিব্য রাগখন ও 

িাংলাগেগশর খাদ বনরাপত্তাে ৃহীীর্ পেগক্ষপ তুগল িগরন র্া সকগলর বনকট প্রশংবসর্ ীে।  

 ৭(   ইকনবমক কামগযলর ১৪৮র্ম এিএও কামবযগল ২০১৫ -২০১৬ বদ্বিাবষ যক িাগজট চূড়ান্তকরগণর জন্য গবর্ 

আইবসবসর মান্ডস অি বে মচ্োর সেস্য বীসম্গি োবেএ পালন কগরন এিং িাগজগটর একটি মগেখগর্াগ্য অংশ 

)১৩৪.৭২১ বমবলেন ( টিবসবপ খাগর্ িরাক্ষ্ করাগর্ সীাের্া কগরন।  

 ৮)  ইন্টারন্যাশনাল ইোর অি িযাবমবল িাবম যং এর বিোবরং কবমটির সেস্য বীগসগি বনমইেগকয অনুবষ্ঠর্ লবঞ্চং 

মপ্রাগ্রাগম ইকনবমক কামগযলর অংশগ্রীণ কগরন। বর্বন ১৪৮র্ম এিং ১৪৯র্ম িাও কামবযল, ৩১র্ম কবি, 

২২র্ম মকাগিার ড্রাবটং কবমটির সেস্য বীগসগি োবেএ পালন কগরন। 

 ৯)  ইকনবমক কামগযলর গর্ ১৯-২১ নগভম্বর ২০১৪ সমগে অনুবষ্ঠর্ মসগকন্ড ইন্টারন্যাশনাল কনিাগরয অন বনমবিশন 

(আইবসএনট্য) এর আমটকাম েকুগমন্ট র্াােঃ মরাম বেক্লাগরশন ও মামওোকয ির এযাকশন প্রণেগনর জন্য গবর্ 

জগেন্ট ওোবকযং গ্রুগপর সেস্য মগনানীর্ ীগে এ েকুগমন্ট চূড়ান্তকরগণ সকল সভাে অংশ বনগে  রুএপূণ য ভূবমকা 

পালন কগরন। 

 ১০)  ইকনবমক কামগযলর এবশো গ্রুগপর প্রবর্বনবি ীগে ব্যংকগক অনুবষ্ঠর্ মলািাল কনসাগেশন অন বপ্রবযপালস ির 

মরসপনবসিল এবগ্রকালচ্ারাল ইনগভিগমন্ট )RAI( এিং আবক্ষ্স আিািাে অনুবষ্ঠর্ মলািাল কনসাগেশন অন 

এগজন্ডা ির একশয )A4A( ইন মপ্রািাবেভ বস গেশয প্রণেগন মগেখগর্াগ্য ভূবমকা পালন কগরন। 

 ১১(  িবণ যর্ সমগে ইিাগের ১০৯র্ম সভাে িাংলাগেগশর ক্লাইগমট এযোপগটশন এন্ড বলভবলহুে প্রগজে (CALIP) এর 

জন্য এযোপগটশন ির স্মলগীাল্ডার এবগ্রকালচ্ার মপ্রাগ্রাম (ASAP) এর আওর্াে ১৫ .০ বমবলেন মাবকযন েলাগরর  

গ্রান্ট অনুগমাবের্ ীে।  

 ১২(  ইকনবমক কামগযলর ইিাগের ১০ম বরগপ্ল্বনশগমন্ট কবমটির সেস্য বনযুি ীন এিং ১ম  ,২ে ও ৩ে মসশগন অংশ 

বনগে ইিাে ১০ এর মকার কবর্বিমশন টাগগ যট বনরূপগণ  রুএপূণ য ভূবমকা পালন কগরন।  

 ১৩(  ইকনবমক মইং ইর্ালীর পাগোভাে অিবস্থর্ বজবলও গ্রুগপার পাবন মাগক আগস যবনক বিমুিকরণ প্ল্যান্ট পবরেশ যন 

কগরন এিং বপএইচ্বপ কগপ যাগরশন এর সগঙ্গ বদ্বপাবক্ষক সভা কগর র্াগেরগক িাংলাগেশ বিবনগোগ করার জন্য 
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অনুগরাি কগরন। বর্বন আগস যবনক বিমুিকরণ মটকগনালবজ িাযিাগরর একটি প্রস্তাি স্থানীে সরকার বিভাগগ মপ্ররণ 

কগরগ ন। 

 ১৪ (  ইকনবমক কামগযলর িবণ যর্ সমগে অন্তর্পগক্ষ ৩৫টি বজএসবপ সংক্রান্ত জটিলর্া দূর কগর সীজীকরণ এিং ভুো 

বজএসবপ মরাগি ইবপবি কর্তযক ইসুযকৃর্ বজএসবপর কবপ সংবিষ্ট দূর্ািাগস মপ্ররগণর ব্যিস্থা গ্রীণ কগরন। 

 

পাগসল স, মিলবজোম (প্রাম সবচ্ি (ইকেঃ)-১জন, মিগনাটাইবপি-১জন) 

 

 আন্তজযাবর্ক মন্নেন মিারাগম িাংলাগেশগক সম্পৃি করা। 

     অা যননবর্ক বিষোবে সম্পগকয মিলবজোম ও ইমগরাপীে ইমবনেগনর সংগগ মর্াগাগর্াগ রক্ষা করা; 

 

২০১৩-১৪ অা য ি গর সম্পাবের্ কার্ যক্রমেঃ 

 ১ (  European Development Days 2013 মপলগক্ষ নগভম্বর ২০১৩ অনুবষ্ঠর্ 'Gender Equality and Women 

Empowerment শীষ যক মচ্চপর্ যাগের প্যাগনগল এিং  ‘Reform of the Technical and Vocational 

Education & Training (TVET)’ শীষ যক প্রকগল্পর মপর িাংলাগেগশর অবভজ্ঞর্া তুগল িরা ীে। 

 ২(   িবণ যর্ সমগে িাংলাগেশীর সরকাবর কম যকর্যা /নাগবরকগের জন্য তার্গকাত্তর পর্ যাগের ৪টি মপ্রাগ্রাগম স্কলারশীপ /প্রবশক্ষগণর 

সুগর্াগ কবষ্ট করা ীে। 

 ৩ (  APEC in Antwerp Port Authority, Belgium এর র্ত্ত্বািিাগনর বিবভন্ন বিষগের মপর ১০টি মসবমনাগর 

িাংলাগেশী সরকাবর কম যকর্যা /নাগবরকগের জন্য সুগর্াগ কবষ্ট করা ীে।  

 ৪ (  ইআরবে এিং European Investment Bank (EIB) এর মধ্যে ‘Power System Expansion and 

Efficiency Improvement Program (PSEEIIP)-শীষ যক কম যসূবচ্র মপর একটি  বি বিগর্ ১৭ -১৮ বেগসম্বর 

২০১৩ সমগে িগসমিাগগ য সিলভাগি স্বাক্ষবরর্ ীে।  

 

ব্যাংকক, াাইল্যান্ড (ইকনবমক কামগযলর-১জন, প্রশাসবনক কম যকর্যা-১জন) 

 

UNESCAP ও িাংলাগেগশর মগধ্য মর্াগসূত্র বীগসগি কার্ য সম্পােন। 

 

২০১৩-২০১৪ অা য ি গর সম্পাবের্ কার্ যক্রমেঃ  

১(  ইকনবমক মইং বিবভন্ন বিষগে এসকাপ  ,অা যগনবর্ক সম্পকয বিভাগ )ইআরবে(,  সংবিষ্ট মন্ত্রণালে /বিভাগ/  সংস্থার 

সাগা মর্াগাগর্াগ রক্ষা করগ  এিং র্থ্য আোন -প্রোন করগ । ২০১২- ১৩ অা য ি গর কামগযলর এসকাগপ িাংলাগেগশর 

বিকল্প স্থােী প্রবর্বনবি বীসাগি কার্ যক্রম পবরচ্ালনা কগর এিং এযােভাইজরী কবমটি ির পারমাগনন্ট বরগপ্রগজনগটটিভস ও 

আোর বরগপ্রগজনগটটিভ মেবজগগনগটে িাই মমম্বারস এযান্ড এগসাবসগেট মমম্বারস )এবসবপআর(-এর সভাে অংশগ্রীণ কগরন;  

 

২(  প্রবর্ি র এসকাগপর ম্যাগক্রা ইকনবমক পবলবস এন্ড মেভলপগমন্ট  ,মিে এন্ড ইনগভিগমন্ট ,িাযগপাট য ,

এনভােরনগমন্ট ,বেজািার বরস্ক বরোকশন এন্ড আইবসটি ,মসাসাল মেভলপগমন্ট ,িযাটিসটিকস বিভাগগর আওর্াে মন্ত্রী 

পর্ যাগের কনিাগরয ,কবমটি সভা ,ইন্টারগভন যগমন্টাল সভা ,মসম ব্নার ইর্যাবে অনু বষ্ঠর্ ীে। িাংলাগেশ মাগক প্রবর্বনবি েল 

এগর্ অংশগ্রীণ কগর। ইকনবমক মইং সাবি যক সীাের্া প্রোনসী অংশগ্রীণ কগর; 

 

৩ ( প্রবর্ ি র UNESCAP এর কবমশন মসশন অনুবষ্ঠর্ ীে। মি মসশগন সেস্য রাষ্ট্রসমূী আঞ্চবলক সীগর্াবগর্া 

বৃবি ও মটকসই মন্নেন বিষগে বিবভন্ন বসিান্ত গ্রীণ কগর। কবমশন মসশগন িাংলাগেশ প্রবর্বনবি সামবিক অা যনীবর্  ,িাবণজয ,

মর্াগাগর্াগ ,পবরগিশ ,র্থ্য ও প্রযুবি ,দুগর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ,সামাবজক মন্নেন ,পবরসংখ্যান ,বমবলবনোম মেগভলপগমন্ট মগালস 

ইর্যাবে মক্ষগত্র ৃহীীর্ কার্ যক্রম ,সািল্য ,সাবি যক মন্নেন ,ভবিভ ৎ পবরকল্পনা এিং মর্ বিবনমে কগর; 

 

৪ ( এসকাপ বিবভন্ন মসেগর র্াা মিে িযাবসগলগটশন  ,আইবসটি ,মজস মটকগনালবজ ,িাযগপাট য ,পবরগিশ ,

পবরসংখ্যান ,দুগর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ইর্যাবে মক্ষগত্র সেস্য রাগষ্ট্রর কম যকর্যাগের প্রবশক্ষণ ও সক্ষমর্া বৃবির লগক্ষয কার্ যক্রম গ্রীণ 
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করম্। ইকনবমক মইং এসকাগপর আওর্াে িাংলাগেগশর বিবভন্ন মসেগর মগেখগর্াগ্য কার্ যক্রম পবরচ্ালনার জন্য প্রগচ্ষ্টা 

গ্রীণ কগর  ,র্াগর্ িাংলাগেগশর কম যকর্যাগের বনজস্ব কম যগক্ষগত্র কার্ য পবরচ্ালনাে সক্ষমর্া বৃবি পাে।  

 

 

২.৩.৭ মধ্যপ্রাচ্য অবিশাখা এিং মধ্যপ্রাচ্য-২ অবিশাখার সািারণ কার্ যক্রম 

সরকার কর্তযক ৃহীীর্ মন্নেন কম যকান্ড িাস্তিােগনর জন্য অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর মধ্যপ্রাচ্য-১ ও ৩ শাখা এিং  

মধ্যপ্রাচ্য-২ অবিশাখা প্রিানর্: বনেবলবখর্ কার্ যক্রম সম্পােন কগর াাগক: 

অা যােন )ঋণ ও অনুোন ) সংক্রান্ত কার্ যক্রম  

মধ্যপ্রাচ্য ও আবাকার বনেবলবখর্ বিবভন্ন মুসবলম মেশ ও মন্নেন সীগর্াগী সংস্থা ীগর্ প্রকগল্প অা যােন )ঋণ ও অনুোন (

সংগ্রী কার্ যক্রম প্রবক্রোকরণ  ,সমিে ও পর্ যাগলাচ্না কগর াাগক:  

1. Islamic Development Bank (IDB) 

2. Saudi Fund for Development (SFD) 

3. Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) 

4. OPEC Fund for International Development (OFID) 

5. Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) 

6. Turkey/Turkish International Cooperation and Coordination Agency (TIKA) 

7. Qatar, Iran, Iraq, Egypt-সী মধ্যপ্রাচ্য এিং আবাকার মেশসমূী ইর্যাবে। 

 

মর্ৌা অা যননবর্ক কবমশন সংক্রান্ত কার্ যক্রম 

    বনেবলবখর্ মেশসমূগীর সাগা মর্ৌা অা যননবর্ক কবমশন (মজইবস) সভা সংক্রান্ত সংবিষ্ট কার্ যাবে সম্পােন কগর াাগক :  

- ইরান 

- মসৌবে আরি 

- তুরস্ক 

- সংযুি আরি আবমরার্ এিং 

- কুগের্ 

 

  অন্যান্য কার্ যক্রম 

 Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) কর্তযক জ্বালানী মর্ল আমোনীগর্ International Islamic Trade 

Finance Corporation (ITFC)-এর অা যােন প্রবক্রোকরণ সংক্রান্ত কার্ যািলী সম্পােন করা ীে। 
 

 SFD’র UaRdo ixerPo rPrgPamme-এর আওর্াে মসৌবে আরি মাগক Bangladesh Chemical Industries 

Corporation (BCIC) কর্তযক সার আমোনী প্রবক্রোকরণ সংক্রান্ত কার্ যক্রম। 

 

২.৩.৮ ২০১৩ -১ ৪ অা য ি গর মন্নেন সীগর্াগী কর্তযক অা যােন সংক্রান্ত র্থ্যািলী 

এ অনুবিভাগগর আওর্াে মন্নেন সীগর্াগীসমূী মূলর্েঃ বিদুযৎ ও জ্বালানী  ,পবরিীন ও মর্াগাগর্াগ অিকাঠাগমা ,স্বাস্থয ,বশক্ষা 

ও কৃবষ মন্নেনসী সামাবজক অিকাঠাগমা খাগর্র কম যসূবচ্সমূী িাস্তিােগন ঋণ সীাের্া প্রোন কগর াাগক । এ অনুবিভাগগর আওর্াে 

২০১৩ -১ ৪ অা যি গর মন্নেন সীগর্াগীগের সাগা ৮০.০০ বমবলেন মাবকযন েলাগরর ঋণ বি এিং ০.০২৫ বমবলেন মাবকযন েলাগরর 

অনুোন  বি স্বাক্ষবরর্ ীগেগ ।  

 

http://www.itfc-idb.org/
http://www.itfc-idb.org/
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মন্নেন সীগর্াগী সীাের্ার পবরমাণ (বম.মা.েলার) 

IDB ২০.০০ (ঋণ) 

OFID ৩০ .০০  (ঋণ) 

ADFD ৩০.০০ (ঋণ) 

TIKA ০.০২৫ (অনুোন) 

মমাট ৮০.০২৫ 

 

২.৩.৯  ২০১৩-২০১৪ অা য ি গর স্বাক্ষবরর্  বিসমূী  
 

ইলাই,২০১৩ – ইন,২০১৪ অা যি গর মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগগর অিীন মন্নেন সীগর্াগী মেশ /সংস্থাওোরী  বি 

স্বাক্ষর /সম্পাবের্ কার্ যািলী সংক্রান্ত বিবভন্ন র্থ্য বনগে প্রোন করা ীগলােঃ 

২০১৩ -১ ৪ অা য ি গর স্বাক্ষবরর্  বির সার-সংগক্ষপ 

IDB  

১। “Rural Electrification Expansion Barisal Division Program-1” (BD- 0170)” 

- িাস্তিােনকারী সংস্থা: িাংলাগেশ পেী বিদুযর্ােন মিাে য। 

- সীাের্ার পবরমাণ ( বি স্বাক্ষর): ২০.০০ বমবলেন মা: েলার (ঋণ) (২৪/০৬/২০১৪) 

- প্রকগল্পর মগক্ষ্গ : )ক (২২৬৬ বকগলাবমটার নতুন লাইন বনম যাণ )খ (২৩৪ বকগলাবমটার লাইন পুণিাস যন/ নিােণ )গ (

৬ টি ৩৩/১১ মকবভ নতুন মপ- মকন্দ্র বনম যাণ এিং )ঘ (৯২০০০ নতুন গ্রাীক সংগর্াগ।  

OFID এিং ADFD 

২। “South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Road Connectivity Project” 

- িাস্তিােনকারী সংস্থা: সড়ক ও জনপা অবিেপ্তর 

- সীাের্ার পবরমাণ ( বি স্বাক্ষর):  OFID- ৩০.০০ বমবলেন মা: েলার (ঋণ) (১৩/০৮/২০১৩) এিং 

                                          ABFB- ৩০.০০ বমবলেন মা: েলার (ঋণ) (১১/০৭/২০১৩)। 

- সী-অা যােন : ADB 

- প্রকগল্পর মগক্ষ্গ : জেগেিপুর  ,চ্ন্দ্রা ,কাবলোনকর ,বমজযাপুর ,টাঙ্গাইল ও এগলঙ্গা অঞ্চগলর বিদমান ৭০ বকবম  :২ 

মলনবিবশষ্ট সড়কগক ৪ মলনবিবশষ্ট সড়গক মন্নীর্ করা । 

TIKA 

৩। “Construction of 10 Community Clinics in Bangladesh” 

- িাস্তিােনকারী সংস্থা: স্বাস্থয প্রগকৌশল অবিেপ্তর 

- সীাের্ার পবরমাণ ( বি স্বাক্ষর): ০.০২৫ বমবলেন মা: েলার (অনুোন) (১১/০৭/২০১৪) 

- প্রকগল্পর মগক্ষ্গ : িাংলাগেগশর বিবভন্ন স্থাগন ১০টি  Community Clinics বনম যাণ। 

 

  

সি যগমাটেঃ   ৮০.০২৫ বমবলেন মাবকযন েলার 
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বচ্ত্র:      “ Construction of 10 Community Clinics in Bangladesh” শীষ যক প্রকগল্পর আওর্াে TIKA’র সাগা অনুোন 

 বিগর্ জনাি মমা: মসবলম মরজা, যুগ্ম-সবচ্ি (মধ্যপ্রাচ্য) এিং Burak Saritarla, TIKA Expert অা যননবর্ক সম্পকয 

বিভাগগ ১১/০৭/২০১৩ র্াবরখ স্বাক্ষর কগরন। 

 

২.৩.১০ ২০১৩ -১ ৪ অা য ি গর মন্নেন সীগর্াগী কর্তযক ঋণ সীাের্া অনুগমােন 

 IDB: 

 Power Grid Expansion Project 
 

- িাস্তিােনকারী সংস্থা: Power Grid Company of Bangladesh (PGCB) 

- সীাের্ার পবরমাণ : ২২০.০০ বমবলেন মাবকযন েলার )Istisna’a) (ঋণ) 

- IDB’র  Board of Executive Director এর সভাে ২২/০৬/২০১৪ র্াবরগখ সীাের্া প্রোগনর বিষেটি 

অনুগমাবের্ ীে। ২০১৪-১৫ অা যি গর প্রকল্পটির অনুকূগল  বি স্বাক্ষগরর সম্ভািনা আগ । 

- প্রকগল্পর মগক্ষ্গ : ঢাকা ও বসগলগটর িি যনশীল বিদুযৎ চ্াবীো মমটাগনার জন্য মঘাড়াশাল বিদুযৎ মকগন্দ্র মৎপাবের্ বিদুযৎ 

পবরিীগণর জন্য িাযবমশন লাইন স্থাপন। 

 

 Regional Submarine Telecommunications Project 
 

- িাস্তিােনকারী সংস্থা: Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) 

- সীাের্ার পবরমাণ : ৪৪.০০ বমবলেন মাবকযন েলার (Installment Sale) (ঋণ) 

- IDB’র Board of Executive Director এর সভাে ১১/০৫/২০১৪ র্াবরগখ সীাের্া প্রোগনর বিষেটি অনুগমাবের্ ীে। 

২০১৪-১৫ অা যি গর প্রকল্পটির অনুকূগল  বি স্বাক্ষগরর সম্ভািনা আগ । 
 

OFID: 

 Third Urban Governance and Infrastructure Improvement Project  
 
- িাস্তিােনকারী সংস্থা: স্থানীে সরকার প্রগকৌশল অবিেপ্তর 

- সীাের্ার পবরমাণ : ৪০.০০ বমবলেন মাবকযন েলার (ঋণ) (সী-অা যােন- এবেবি(  

- ওগপক িান্ড সীাের্া প্রোগনর বিষেটি অনুগমােন কগরগ । ২০১৪-১৫ অা যি গর প্রকল্পটির অনুকূগল ঋণ বি স্বাক্ষগরর 

সম্ভািনা রগেগ ।  

- প্রকগল্পর মগক্ষ্গ : মেগশর ৩১টি মপৌরসভাে োবরদ্র ও মজন্ডার িান্ধি নগর সুশাসন প্রবর্ষ্ঠা এিং মন্নর্ মভৌর্ অিকাঠাগমা 

বর্রীর মাধ্যগম মপৌর-মসিাসমূগীর মন্নেন। 
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SFD: 

 Construction of 1490.00m Long PC GIRDER Bridge on Panchpir Bazar-chilmari 

Upazila Head Quarter Road over the Teesta River at Sundarganj Upazila under 

Gaibandha District Project  
 

- িাস্তিােনকারী সংস্থা: স্থানীে সরকার প্রগকৌশল অবিেপ্তর 

- সীাের্ার পবরমাণ : ৫০.০০ বমবলেন মাবকযন েলার (ঋণ)   

- মসৌবে িান্ড সীাের্া প্রোগনর বিষেটি অনুগমােন কগরগ । ২০১৪-১৫ অা যি গর প্রকল্পটির অনুকূগল ঋণ বি স্বাক্ষগরর সম্ভািনা 

রগেগ ।  

- প্রকগল্পর মগক্ষ্গ : কুবড়গ্রাম মজলার সাগা গাইিান্ধা মজলার সরাসবর সংগর্াগ এিং ঢাকা ীগর্ কুবড়গ্রাম এিং গাইিান্ধা মজলার 

সড়ক মর্াগাগর্াগগর দূরএ হ্রাস করা। 

 

২.৩.১১  মগেখগর্াগ্য কার্ যক্রম 

          IDBিাবষ যক সভা ৩৯ এর-এর মিাে য অি গভণ যরস-  

ইসলাবমক মেগভলপগমন্ট ব্যাংক (আইবেবি)’র মিাে য অি গভন যরস-এর ৩৯র্ম িাবষ যক সভা গর্ ২২-২৬ ইন ২০১৪ 

র্াবরগখ মসৌবে আরগির িন্দর নগরী মজক্ষ্াে অনুবষ্ঠর্ ীে। একই সাগা আইবেবি’র ৪০র্ম প্রবর্ষ্ঠা িাবষ যকী অনুষ্ঠানটি ২৪ ইন 

২০১৪ র্াবরগখ অনুবষ্ঠর্ ীে। সভাে অংশগ্রীগণর জন্য মাননীে অা যমন্ত্রী ও আইবেবি-মর্ িাংলাগেগশর গভণ যর জনাি আেল 

মাল আিদুল মুবীর্-এর মনর্তগএ এিং মবন্ত্রপবরষে সবচ্ি জনাি মমাীাচ্ছে মমাশাররাি মীাসাইন ভূইঞা, আইবেবি-মর্ 

িাংলাগেগশর বিকল্প গভণ যর ও অা য বিভাগগর সবচ্ি জনাি িজগল কবির, অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর অবর্বরি সবচ্ি 

(প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য) কাজী শবিকুল আর্ম, অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর মপ-সবচ্ি মিগম িাবর্মা ইোসবমন এিং 

মাননীে অা যমন্ত্রী মগীােগের একান্ত সীকারী সবচ্ি জনাি র্ানভীর িাসার এর সমিগে গবর্ ৬ সেগস্যর প্রবর্বনবিেল 

মর্াগোন কগরন। অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগর সবচ্ি জনাি মমাীাচ্ছে মমজিাীমক্ষ্ীন আইবেবি’র বনি যাীী পবরচ্ালক বীগসগি 

িাবষ যক সভাে আইবেবি’র গ্রুপ বস-১ ভুি সেস্য রাষ্ট্রসমূগীর (িাংলাগেশ, পাবকস্তান, আিগাবনস্তান ও মালদ্বীপ) পগক্ষ 

প্রবর্বনবিএ কগরন। র্া াড়া মসৌবে আরগি বনযুি িাংলাগেগশর রাষ্ট্রদূর্ জনাি মমােঃ শবীদুল  ইসলাম এিং ইকনবমক 

কামগযলর েেঃ এম বমজানুর রীমান এিং মজক্ষ্াস্থ কনসাল মজনাগরল জনাি মমােঃ নাজমুল ইসলাম এিং কামবযলর জনাি 

মমােঃ মমাকাগচ্ছল মীাগসন িাংলাগেশ মেবলগগটসগের সাবি যক সীাের্া প্রোন কগরন ও স্থানীে প্রবর্বনবি বীগসগি িাংলাগেশ 

মেবলগগটসগের সাগা িাবষ যক সভাে অংশগ্রীণ কগরন। মাননীে প্রিানমন্ত্রীর কার্ যালগের বসবনের সবচ্ি জনাি মমােঃ আেল 

কালাম আজাে এিং িাংলাগেশ সরকাগরর বসবনের সবচ্ি জনাি ইকিাল মাীমুে বর্বন ির্যমাগন এবশোন মেগভলপগমন্ট 

ব্যাংক এর বিকল্প বনি যাীী পবরচ্ালক বীসাগি কম যরর্ আইবেবি’র বিগশষ আমবন্ত্রর্ অবর্বা বীগসগি ৪০র্ম প্রবর্ষ্ঠা িাবষ যকী 

িাবষ যকীগর্ অংশগ্রীণ কগরন। ইসলাবমক মেগভলপগমন্ট ব্যাংক (আইবেবি)’র মিাে য অি গভন যরস-এর ৩৯র্ম িাবষ যক সভা 

চ্লাকালীন ২২-২৬ ইন ২০১৪ র্াবরখ পর্ যন্ত “Innovation for Development” শীষ যক একটি Exhibition অনুবষ্ঠর্ ীে 

মর্খাগন িাগেল খাগের মপ্রাগ্রাগমর অিীগন িাংলাগেগশ মর্ স্কুল-কাম-সাইগক্লান মশোর বনবম যর্ ীগম্ম র্া প্রেশ যন করা ীে। 

 

 
 

বচ্ত্র: আইবেবি ’র ৪০র্ম প্রবর্ষ্ঠা িাবষ যকী মর্ মসৌবে আরগির িন্দর নগরী মজক্ষ্াে আইবেবি ’র ৫৫টি সেস্য -রাষ্ট্র ীগর্ আগর্ প্র বর্বনবিগণ 

(২৪/০৬/২০১৪)। 
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IDB -এর Memorandum of Cooperation (MOC) স্বাক্ষর প্রসগঙ্গ 

িাগেল খাগের মপ্রাগ্রাগমর আওর্াে ইর্েঃমগধ্য বনম যাণ কাজ সমাবপ্তকৃর্ ২৪টি ীাই স্কুল-কাম-সাইগক্লান মসন্টার, 

প্রাইমারী স্কুল-সাইগক্লান মসন্টার এিং মাদ্রাসা-কাম সাইগক্লান মসন্টার-এর পরির্ী রক্ষণাগিক্ষণ-এর কাজ করার লগক্ষয 

স্থানীে মপগজলা বনি যাীী কম যকর্যা সবীর্ আইবেবি মগনাবনর্ িাগেল খাগের কনসালগন্টগের সগঙ্গ Memorandum of 

Cooperation (MOC) স্বাক্ষগরর লগক্ষয পরির্ী বিবীর্ ব্যিস্থার গ্রীণ করার জন্য বিভাগীে কবমশনারগের বনকগট এ 

বিভাগ ীগর্ পত্র মর্াগগ অনুগরাি জানাগনা ীগেগ । 

 

 

IDB -এর treH ergoHor nuosstsoH (ten) স্বাক্ষর প্রসগঙ্গ 
 

Country Gateway Office স্থাপগনর লগক্ষয িাংলাগেশ সরকার এিং ইসলাবমক মেগভলপগমন্ট ব্যাংক 

(আইবেবি)’র মগধ্য আগলাচ্না চ্লগ । মি খসড়া  বি  ড়ান্ত করার লগক্ষয ইগর্ামগধ্য মভে পগক্ষর মগধ্য কগেকেিা 

আগলাচ্না অনুবষ্ঠর্ ীগেগ । আশা করা ীগম্ম অবর্শীঘ্রই Hrso trRnoPP AgPeemeno (HtA) িাংলাগেশ সরকার এিং 

ইসলাবমক মেগভলপগমন্ট ব্যাংক (আইবেবি)’র মগধ্য স্বাক্ষবরর্ ীগি। 

 

বিবপবস কর্তযক জ্বালাবন মর্ল আমোবনগর্ আইটিএিবস’র অা যােন 

ইসলাবমক মিে িাইন্যায কগপ যাগরশন )আইটিএিবস (কর্তযক ২০১৩ সাগল িাংলাগেশ মপগিাবলোম কগপ যাগরশন  (বিবপবস) 

কর্তযক মপগিাবলোম এিং মপগিাবলোম প্রোেস্  আমোনীর জন্য ২০০০ বমবলেন মাবকযন েলার স্বল্পগমোেী আমোবন িাবনজয ঋণ 

সীাের্া  প্রোন কগরগ । ২০১৪ সাগলর জন্য জ্বালাবন মর্ল আমোবন অা যােগনর লগক্ষয   রুএপূণ য পবলবস োোলগগ অংশগ্রীগণর জন্য 

জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে বিভাগগর সবচ্গির মনর্তগএ ইআরবে -র প্রবর্বনবি অবর্বরি সবচ্ি কাজী শবিকুল আর্ম সী একটি প্রবর্বনিেল 

২- ৩ মিাোবর ২০১৪ র্াবরগখ মসৌবে আরগির মজক্ষ্া সির কগরন এিং ২০১৪ সাগল জ্বালাবন মর্ল আমোবনর জন্য ১২০০ বমবলেন 

মাবকযন েলাগরর ঋণ সীাের্া প্রোগন সচ্ছর্ ীে।  

২.৩.১২ মন্নেন সীগর্াগীগের িাংলাগেশ সির 

২০১৩ -১ ৪ অা য ি গর অা যননগর্ক সীগর্াগীর্া প্রবক্রোকরগনর জন্য এ অনুবিভাগগর আওর্ািীন মন্নেন সীগর্াগীগের 

মগেখগর্াগ্য সিরসমূী বনেরূপ : 

           IDB -এর মান্যির মপ্রবসগেন্ট ে .আীমে মমাীাচ্ছে আলীর িাংলাগেশ সির  

 ইসলাবমক মেগভলপগমন্ট ব্যাংক (আইবেবি)-এর মান্যির মপ্রবসগেন্ট ে. আীমে মমাীাচ্ছে আলীর ২৭-২৮ এবপ্রল 

২০১৪ মমোগে িাংলাগেশ সির কগরন। সিরকাগল বর্বন ২৭ এবপ্রল ২০১৪ র্াবরগখ খুলনার কেরা মপগজলার চ্াবন্নরচ্ক 

এলবস ীাই স্কুল-কাম-সাইগক্লান মসন্টার এিং িাগগরীাট মজলার শরনগখালা মপগজলার রাগেন্দা পাইলট ীাইস্কুল-কাম-

সাইগক্লান মসন্টার মগভািন কগরন। এ াড়াও আগলাচ্য মপ্রাগ্রাগমর অিীগন পবরচ্াবলর্ পূণ যিাসন ও জীবিকা অজযন কম যসূচ্ীর 

সুবিিাগভাবগগের একটি সমাগিগশ মপবস্থর্ ব গলন। মগেখ্য িাগেল খাগের কম যসূবচ্র আওর্াে ইসলাবমক মেগভলপগমন্ট 

ব্যাংক (আইবেবি)-এর ১৭৮টি ীাই স্কুল-কাম-সাইগক্লান মসন্টার, প্রাইমারী স্কুল-সাইগক্লান মসন্টার এিং মাদ্রাসা-কাম 

সাইগক্লান মসন্টার বনম যাণ কম যসূবচ্ ীাগর্ বনগেগ । র্চ্ছগধ্য ২৪টির বনম যাণ কাজ সম্পন্ন ীগেগ । অন্যান্য ীাই স্কুল-কাম-

সাইগক্লান মসন্টার, প্রাইমারী স্কুল-সাইগক্লান মসন্টার এিং মাদ্রাসা-কাম সাইগক্লান মসন্টার বনম যাণ কাজ দ্রুর্ গবর্গর্ এবগগে 

চ্গলগ । 

 

বচ্ত্র: গর্ ২৭-২৮ এবপ্রল ২০১৪ র্াবরগখ IDB’র মান্যির মপ্রবসগেন্ট ে. আীমে মমাীাচ্ছে আলীর িাংলাগেশ সিরকাগল মাননীে 

অা যমন্ত্রী জনাি আেল মাল আব্দুল মুবীর্-এর সাগা সাক্ষার্ কগরন।  
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IDB  -এর Member Country Partnership Strategy (MCPS) বমশগনর িাংলাগেশ সির 
 

 

 

 

ইসলাবমক মেগভলপগমন্ট ব্যাংক (আইবেবি)-এর Member Country Partnership Strategy (MCPS) 

Programming and Review Mission গর্ ১৬-২১ আগষ্ট, ২০১৪ র্াবরখ পর্ যন্ত িাংলাগেশ সির কগরগ । মি সির 

মশগষ িাংলাগেশ সরকার এিং ইসলাবমক মেগভলপগমন্ট ব্যাংক (আইবেবি)’র মগধ্য Agreed Minutes of Meeting 

স্বাক্ষবরর্ ীগেগ । মগেখ্য ইসলাবমক মেগভলপগমন্ট ব্যাংক (আইবেবি)’র ২০১৪-২০১৫ অা য-ি গর ০৮ (আট)টি প্রকগল্প 

অা যােগনর জন্য মগনানেন চূড়ান্ত কগরগ । মি প্রকল্পসমূগীর সম্ভাব্যর্া সমীক্ষা/বপবেবপবপ/খসড়া বেবপবপ প্রস্তুর্ করার লগক্ষয 

বিবভন্ন মন্ত্রণালে/বিভাগ/সংস্থা-মক পত্র মর্াগগ অনুগরাি করা ীগেগ । 

 

 

IDB  -এর অা যােগন িাস্তিােগনর জন্য বিবভন্ন প্রকগল্পর Appraisal/Evaluation Mission 
 

 ২০-২৬ এবপ্রল ২০১৪ র্াবরগখ Submarine Cable Telecommunications Project-এর Post Evaluation-এর 

জন্য িাংলাগেশ আগমন কগরগ । 

 ৮-১৯ মাচ্ য ২০১৪ Appraisal Mission “Sylhet Power Enhancement Project”-এর Appraisal-এর জন্য 

িাংলাগেশ আগমন কগরগ । 

 ২২-২৯ মসগেম্বর ২০১৩ IDB Program and Power Sector Program Mission িাংলাগেশ সির কগরগ । 

 ১৩-২০ ইন ২০১৩ “Sylhet Access Road Project”-এর Appraisal-এর জন্য িাংলাগেশ আগমন কগরগ । 

 

TIKA’র প্রবর্বনবিেগলর িাংলাগেশ সির 
 

 গর্ ০৪-১১ ইলাই ২০১৩ র্াবরখ মমোগে Turkish International Cooperation and Coordination Agency 

(TIKA)’র দুই সেস্য বিবশষ্ট একটি প্রবর্বনবিেল “Construction of 10 Community Clinics in Bangladesh” 

শীষ যক প্রকগল্পর অনুকূগল প্রাে ০.০২৫ বমবলেন মাবকযন েলার অনুোন সীাের্া প্রোগনর লগক্ষয একটি Protocol স্বাক্ষর এিং 

Community Clinics স্থাপগণর জন্য TIKA কর্তযক েরোর্াগের সাগা Contract স্বাক্ষগরর মগক্ষ্গ  িাংলাগেশ সির 

কগরন। 

 

SFD-এর Appraisal Mission -এর িাংলাগেশ সির  

 

SFD-এর বর্ন সেগস্যর একটি appraisal mission ১ -৫ মাচ্ য ২০১৪ র্াবরগখ িাংলাগেশ সির কগরন । সিরকাগল 

প্রবর্বনবিেলটি “Construction of 1490.00m Long PC GIRDER Bridge on Panchpir Bazar-chilmari 

Upazila Head Quarter Road over the Teesta River at Sundarganj Upazila under Gaibandha District 

Project” শীষ যক প্রকল্পটি সগরজবমন পবরেশ যন কগরন এিং SFD -র অা যােগন চ্লমান প্রকল্পসমূগীর িাস্তিােন অগ্রগবর্ follow up 

কগরন। 

 

বচ্ত্র:  গর্ ১ -৫ মাচ্ য ২০১৪ র্াবরগখ িাংলাগেশ সির কারী SFD-এর Appraisal mission-এর সাগা অা যননবর্ক সম্পকয বিভাগগ এ 

বিভাগগর অবর্বরি সবচ্ি (প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য), কাজী শবিকুল আর্ম-এর সভাপবর্গএ একটি সভা অনুবষ্ঠর্ ীে।  
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২.৩.১৩  আন্ত :মন্ত্রণালে ও অন্যান্য সভা  

মধ্যপ্রাচ্য অবিশাখা এিং মধ্যপ্রাচ্য-২ অবিশাখার আওর্াে ২০১৩ -১ ৪ অা য ি গর চ্লবর্ প্রকগল্পর িাস্তিােন অগ্রগবর্  ,খসড়া 

ঋণ  বি পর্ যাগলাচ্না ,নতুন প্রকগল্পর অা যােন প্রবক্রোকরণ প্ররবর্ বিষগে ২৪ টি সভা/আন্তেঃমন্ত্রণালে সভা অনুবষ্ঠর্ ীগেগ । 

 

বিেঃ দ্রেঃ এ অনুবিভাগ )মধ্যপ্রচ্য  (সংবিষ্ট চ্লমান প্রকল্প/কম যসূবচ্র র্াবলকা পবরবশষ্ঠ-৪ এ মেওো ীগলা। 

 


