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২০১৩-২০১৪                                                   

 

UNDP 

প্রকল্পের নাম :  Strengthening Women's Abikity for Productive New Opportunites (SWAPNO) 

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ : ২৩ ফেব্রুয়াক্তর ২০১৪ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ : স্হানীয় সরকার ক্তবভাগ 

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ৭৮ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 
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 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : জুলাই ২০১৪ হল্পত জুন ২০১৯ 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য : গ্রামীন দক্তরদ্র মক্তহলাল্পদর জন্য অর্ িনৈনক্ততক ফক্ষল্পরেরর পক্তরক্তি বৃক্তি কল্পর আল্পয়র সুক্তি ও 

ক্তবক্তভন্ন উন্নয়নমূলক কম িকান্ড, ক্তবল্পেষত: র্প িত কাল্পজ অন্তর্ভ িক্তির মাধ্যল্পম সামক্তগ্রকভাল্পব অর্ িনৈনক্ততক 

প্রবৃক্তি অজিন।  
 

প্রকল্পের নাম :   Social Protection Policy Support (SPPS) 

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ : ২৩ ফেব্রুয়াক্তর ২০১৪ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ :                                               ) 

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ৭.০৫ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : জানুয়াক্তর ২০১৪ হল্পত ক্তডল্পসম্বর ২০১৭  

 প্রকল্পের উল্পেশ্য : বতিমাল্পন চলমান ক্তবক্তভন্ন সামাক্তজক ক্তনরাপত্তা স্রান্ত কাযক িরল্পমর র্ব িল ক্তদকলল্পলা 

ক্তচক্তিত করা, নীক্তত ক্তনি িারণী ক্তবষয়ক তথ্য ও উপ্যত্ত স্গ্রহ এব্ অন্যান্য ফদল্পের অক্তভজ্ঞতার আল্পলল্পক 

বা্লাল্পদল্পের জন্য যুল্পগাপল্পযকাগী ও বাস্তব-সম্মত একটি 'জাতীয় সামাক্তজক ক্তনরাপত্তা ফকৌেলপরের' 

প্রণয়ন। 
 

ILO 

প্রকল্পের নাম :   Promoting Worker Rights and Labour Relations in export Oriented Industries 

in Bangladesh 

  
 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ : ২৪         ২০১৩ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ : আইএলও 

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ২.৫১ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ হল্পত ১ বছর। 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য : ক্তেেল্পক্ষল্পরের কম িরত শ্রক্তমকপক্ষ  এব্ ক্তেল্পের মাক্তলকরা গঠনমূলক আল্পলাচনার 

মাধ্যল্পম যকাল্পত তাল্পদর ফমৌক্তলক দাক্তয়ত্ব ও অক্তিকার সম্পল্পকি পক্তরর্পণ ি িারণা লাভ করল্পত পাল্পর এব্ 

তদানুযকায়ী কাজ করল্পত পাল্পর ফস লল্পক্ষে সহায়তা করা।   

 

প্রকল্পের নাম :  Improving Working Conditions in the RMG Industry 

  

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ : ২২         ২০১৩ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ : শ্রম ও কম িস্স্হান মন্ত্রণালয়,গৃহায়ণ ও গনর্পতি মন্ত্রণালয় এব্ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ক্তবক্তজএমইএ, ক্তবল্পকএমইএ, বুল্পয়ট ইতোক্তদ। 

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ২৪.২ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : অল্পটাবর ২০১৩ হল্পত ক্তডল্পসম্বর ২০১৬ 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য : ততরী ফপাষাক কারখানায় স্ঘটিত র্ঘ িটনায় আহতল্পদর সাহায্য করা ও র্ঘ িটনা 

ফরাল্পদ দ্রুত ব্যবস্হা গ্রহণ করা এব্ পরবতীল্পত অন্যান্য ফসটল্পরও ক্তনরাপদ কাল্পজর পক্তরল্পবে 

ক্তনক্তিতকরল্পণর মাধ্যল্পম এ সকল ক্তেল্পের উন্নয়ল্পন অবদান রাখা।  

 

প্রকল্পের নাম :  Improving Fire and General Bulding Safety in Bangladesh  

 

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ :  ০     ২০১৪ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ : আইএলও 

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ১.৫ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ হল্পত ৩ বছর। 



40 

 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য : বা্লাল্পদল্পের গাল্পম িন্টস ক্তেল্পের অক্তি ক্তনব িাপন ব্যবস্হাপনা ও ক্তবক্তড্ এর ক্তনরাপত্তা 

উন্নীতকরণ, শ্রম ও কম িস্স্হান মন্ত্রণালয়, গণর্পতি মন্ত্রণালয়, োয়ার সাক্তভ িস ও ক্তসক্তভল ক্তডল্পেন্স-এ 

কম িরত স্টাে এ Inspector সহ স্ক্তেল্ট অন্যান্যল্পদর প্রক্তেক্ষণ প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম দক্ষতা বৃক্তি এব্ 

এতদস্রল্পন্ত ভবন এব্ অক্তি ক্তনরাপত্তামূলক তথ্যাক্তদ পক্তরবীক্ষণ ক্তসল্পস্টম প্রবতিন করা। 

 

GEF/UNDP 

প্রকল্পের নাম : Dvelopment of Sustainable Energy Power Generation(DESREG) 

 

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ :  ২৬       ২০১৩ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ :  ক্তবর্েৎ ক্তবভাগ  

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ৪.০৭ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : জানুয়ারী ২০১৪ হল্পত ক্তডল্পসম্বর ২০১৮ 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য :  জীবাশ্ম জ্বালানী ক্তনভ ির ক্তবর্েৎ উৎপাদন এর পক্তরবল্পতি নবায়নল্পযকাগ্য েক্তি সম্পদ 

ব্যবহাল্পরর মাধ্যল্পম ক্তবদ্যেৎ উৎপাদন কল্পর গ্রীন হাউজ গ্যাস ক্তন:সরল্পণর বাক্তষ িক প্রবৃক্তি হ্রাসকরণ। 

 

প্রকল্পের নাম :  Bangladesh: Third National Commutation to the UNFCCC Project  

 

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ :  ১২       ২০১৩ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ : পক্তরল্পবে অক্তিদপ্তর   

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ০.৪৬ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : অল্পটাবর ২০১৩ হল্পত ক্তডল্পসম্বর ২০১৬ 

      প্রকল্পের উল্পেশ্য : UNFCCC               : Third National  Commutation         

                  

FAO 

 

প্রকল্পের নাম :  Emergency assistance for surveuillance of infuenza A (H7N9) virus in poultry 

and other animal populations in the south Asia region. 

  
 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ : ২২     ২০১৪ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ : মৎস্য ও প্রাক্তণসম্পদ মন্ত্রণালয়   

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ০.৫ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ :    ২০১৩        ২০১৪ 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য : বা্লাল্পদল্পে এক্তভয়ান ইনফ্লল্পয়ঞ্জা ফরাল্পগর প্রাদ্যভ িাব ফমাকাল্পবলার ক্ষমতা বৃক্তি কল্পর 

ফরাগটির ক্তবস্তার হ্রাস এব্ মানুষ ও পশু স্বাল্পযের ক্তনরাপত্তা ক্তবিাল্পনর মাধ্যল্পম বা্লাল্পদল্পের অরক্তক্ষত 

জনসািারল্পণর জীক্তবকার উন্নক্ততসািন করা; 

 

         :  Building statistical capacity for food security and nutrition Information in 

support of better informed polices 

 

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ : ৩০ ফসল্পটটম্বর ২০১৩ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ : কৃক্তষ মন্ত্রণালয় এব্  পক্তরস্খ্যান ও তথ্য ব্যবস্হাপনা ক্তবভাগ   

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ০.৪৫ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : এক্তপ্রল ২০১২ হল্পত মাচ ি ২০১৪ 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য: খাদ্য ক্তনরাপত্তা ও পুক্তিগত তথ্য-উপাত্ত স্গ্রহ ও ক্তবল্পেষল্পণর মাধ্যল্পম সঠিক নীক্ততগত 

ক্তসদান্ত প্রণয়ল্পণর মাধ্যল্পম খাদ্য ক্তনরাপত্তা েক্তিোলীকরণ এব্ ক্ষুিা হ্রাসকরণ। 
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         :   Strengthening the environment forestry and climate change  capacities of the 

Ministry of Environment and Forests and its Agencies 

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ : ৩১        ২০১৩ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ :  পক্তরল্পবে ও বন মন্ত্রণালয়    

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ৪.৫ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : ফসল্পেম্বর ২০১৩ হল্পত আগি ২০১৬ 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য:  পক্তরল্পবে, বন ও জলবায়ু পক্তরবতিন ক্তবষল্পয় জাতীয় ক্তবক্তনল্পয়াগ পক্তরকেনা প্রণয়ণ, 

গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পক্তরবীক্ষণ। 

 

         : Emeregency assistance to support the recovery of crop-based livelihood systems 

of marginal farmers affected by communal violence and loss of agricultural by 

communal violence and loss of agricutrul capital in Taindong Union 

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ : ১৭ নল্পভম্বর ২০১৩ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ : পাব িতে চট্রগ্রাম ক্তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ০.২৭৫ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : নল্পভম্বর ২০১৩ হল্পত ক্তডল্পসম্বর ২০১৫ 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য:  খাগড়াছক্তড় ফজলার মাটিরাঙ্গা উপল্পজলার তাইন্দ্ ইউক্তনয়ল্পনর ক্ষক্ততগ্রস্ত ৯০০ টি 

পক্তরবারল্পক সহায়তা প্রদান 

         :  Institutionalization of Food Safely in Bangladesh for Safer Food  

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ :  ০৫ মাচ ি ২০১৪ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ :  খাদ্য মন্ত্রণালয় 

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ৪.৪৬ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : ফসল্পেম্বর ২০১৩ হল্পত  ফসল্পেম্বর ২০১৬ 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য:  ক্তনরাপদ খাদ্য উৎপাদন, স্রক্ষণ, বাজারজাতকরণ, ক্তবপনন এব্ ফভাল্পগর ফক্ষল্পরের 

অনুকূল পক্তরল্পবে ততক্তর কল্পর খাদ্য ও পুক্তি ক্তনরাপত্তা েক্তিোলীকরণ, খাদ্য উৎপাদন বৃক্তির মাধ্যল্পম 

কৃক্তষ খাল্পতর উন্নয়ন সািন এব্ ফপক্তি খাত ও প্রাক্তনসম্পদ উন্নয়ল্পন সহায়তা প্রদান। 

IMO 

         :  Safe and Environmentally Sound Ship recycling in Bangladesh (phase) 

 চুক্তি স্বাক্ষল্পরর তাক্তরখ : ১০      ২০১৪ 

 বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ : International Maritime Organization (IMO)         

                              ) 

 অনুদাল্পনর পক্তরমাণ : ১.৫ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার 

 প্রকে বাস্তবায়ল্পনর ফময়াদ : জানুয়াক্তর ২০১৪ হল্পত জুন ২০১৫ 

 প্রকল্পের উল্পেশ্য:  বা্লাল্পদল্পের অর্ িনীক্তত ও পক্তরল্পবল্পের উপর জাহাজ ভাঙ্গা ক্তেল্পের প্রভাব পক্তরমাপ 

করণ, জাহাল্পজর বজিে পদার্ ি ব্যবস্হাপনা ্োন প্র্তুততকরণ এব্ উন্নত প্রক্তেক্ষণ ম্যানুল্পয়ল প্র্তুততকরণ।  

 

২.৪.২       ২০১৪-১৫    -                        এব্ ক্তডসবাস িল্পমন্ট 

   

  ২০১৪-১৫    -                                                                           

   , ২০১৪-১৫    -     জানুয়াক্তর, ২০১৫                           - UNDP-৪টি, FAO-৫টি, UNEP- ২টি, 

UNICEF- ২টি, IOM-১টি এব্ UNESCO-১টিসহ ফমাট ১৫টি          ১৫                             

           ৪৯.০৪                                             উল্পেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্ ি বছল্পরর ২য় ফকায়াট িার 
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(জুলাই-ক্তডল্পসম্বর) পযক িন্ত জাক্ততস্ল্পঘর ক্তবক্তভন্ন স্যার সহায়তাপুি বাস্তবায়নািীন প্রকে/কম িসূচীর অনুকূল্পল ফমাট৬৫.২৯ 

ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার ইক্ততমল্পধ্য ক্তডসবাস িল্পমন্ট করা হল্পয়ল্পছ।  

  

২.৪.৩ ২০১৩-১৪    -                      

 

  ২০১৩-১৪    -                                                 UN Development 

Assistance Framework (UNDAF) ২০১২-২০১৬              UNDAF Steering Committee-   

২০১৩-১৪    -                        ৩       ২০১৪                                              

UNDAF ২০১২-২০১৬                                                                        

                                                                     UNDAF (২০১২-২০১৬)-   

      ২০১২-২০১৬ ফময়াল্পদর জন্য সুক্তনক্তদ িি      ১  ৬                                            ৬৬      

        Mobilize                                                            
 

২.৪.৪                            

 

  ২০১৩-১৪     -                          UNICEF, UNDP, UNFPA, FAO, UN-WOMEN, 

UNIDO     ILO                              ১২৫.৮৩                                          

                       ২০১২-২০১৬                                                   

                               UN Development Assistance Framework (UNDAF) ২০১২-২০১৬ 

                                ২০১২-১৬                                     ১  ৬               

       

 

২.৪.৫ ২০১৩-১৪    -                      

 

  ২০১৩-১৪    -                                                                           

         

 

                 UNDP                            

 

                                                                                   

               UN Development Assistance Framework (UNDAF) ২০১২-২০১৬                 

                                                                                           

UNDAF  ২০১২-২০১৬                                 ২০১২-২০১৬                  ১  ৬        

                                                                 UNDAF  ২০১২-২০১৬)-           

                   UNDAF Pillar                                                          

                        UNDAF Pillar                                                      

                 UNDAF Pillar                                                              
 

 

 Democratic Governance and Human Rights (UNDP) 

 Pro-Poor Growth with Equity (UNDP)  

 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) 

 

                                                                    -                
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                                     Knowledge for Development Management (K4DM) for 

ERD UN wing (September,2014-August, 2017)       ১      ২০১৩-১৪    -                      

                                 ২৮           ২০১৪                                     

                                      -                                               

                                                                                     

                                  ৩                     
 
     

 
  

২.৪.৬                  UNFPA                           

 
                                                                                       

UNFPA                                   UNFPA          ৪                                 

             - 

 Every pregnancy is wanted 

 Every birth is safe 

 Every young person is free from HIV & AIDS 

 Every girl and woman is treated with dignity and respect 

 

          UNFPA       ৮                 ২০১২-২০১৬                    ০ ০০               

                                                                         ফবেঃ 

 Reproductive Health Rights 

 Population and Development 

 Gender Equality 

 

                                                        United Nations Development 

Assistance Framework (UNDAF) 2012-2016            UNFPA                 UNDAF       

                                                                  UNFPA-        ৮        

         ২০১২-২০১৬                     ২০১৩-১৪    -      UNFPA-   ৩২ ৫৬                    

       Generation Breakthrough     Support to the 2011 Population and Housing Census       

                           , International Maritime Orgnization(IMO)-   ১ ৫১                    

              Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh (Phase-1        ১  

                                                                                           

              , UNCDF-   ০ ২০                                     Local Climate Adaptive 

Living       ১                               

 

২.৪.৭                    ILO-                           

 

সরকার, মাক্তলক ও শ্রক্তমকপক্ষল্পক একটি সািারণ ্াটেল্পম ির আওতায় এল্পন ILO জাক্ততস্ল্পঘর একমারের ক্তরেরপক্ষীয় 

ক্তবল্পেষাক্তয়ত স্যা ক্তহসাল্পব ১৯৭২ সাল ফর্ল্পক বা্লাল্পদল্পে এর সহল্পযকাক্তগতা অব্যাহত ফরল্পখল্পছ। শুরুল্পত বা্লাল্পদল্পে ILO এর 

কম িপক্তরক্তি শ্রম-ক্তভক্তত্তক পক্তরকাঠাল্পমা উন্নয়ন ও রক্ষনাল্পবক্ষল্পনর মল্পধ্য সীমাবি র্াকল্পলও বতিমাল্পন এর ফক্ষল্পরের বহুলল্পণ বৃক্তি 

ফপল্পয়ল্পছ। ILO বতিমাল্পন বা্লাল্পদল্পে দাক্তরদ্র ক্তবল্পমাচন, কাক্তরগক্তর ও বৃক্তত্তমূলক প্রক্তেক্ষণ প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম কম িস্যাল্পনর 

সুল্পযকাগ ততক্তর, ফপোগত ক্তনরাপত্তা ও স্বাযেমান উন্নয়ন (Improving Occupational Safety and Health Standards), 

অক্তভবাসী শ্রক্তমকল্পদর অক্তিকার রক্ষা, ক্তেশু শ্রম ক্তনরসন, পক্তরল্পবেবান্ধব সবুজ কাল্পজর প্রসার (Promoting Green Jobs) 

ইতোক্তদ ফক্ষল্পরের লরুত্বর্পণ ি অবদান রাখল্পছ।  
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ক্তবগত ২৪ নল্পভম্বর, ২০১২ তাক্তরখ তাজক্তরন েোেনস ক্তল: এ স্ঘটিত অক্তিকান্ড এব্ ২৪ এক্তপ্রল ২০১৩ তাক্তরল্পখ 

রানা ্াজা ধ্বল্পসর পর বা্লাল্পদল্পের ততক্তর ফপাোক ক্তেে ভয়াবহ ক্তবপযক িল্পয়র সমু্মখীন হয়। এ উদ্ভূত পক্তরক্তযক্তত ফমাকাল্পবলায় 

ক্তবল্পেষত: ততক্তর ফপাোক ক্তেে রক্ষা এব্ এ ক্তেল্পে কম িরত শ্রক্তমকল্পদর ক্তনরাপদ কম ি-পক্তরল্পবে সৃক্তির লল্পক্ষে সরকার নানামুখী 

পদল্পক্ষপ গ্রহণ কল্পর। এ উল্পদ্যাল্পগর সেল বাস্তবায়ল্পন ILO  ক্তবক্তভন্ন আক্তর্ িক ও কাক্তরগক্তর সহায়তা প্রদাল্পন এক্তগল্পয় আল্পস এব্ 

২০১৩-১৪ অর্ ি বছল্পর ILO ও বা্লাল্পদে সরকাল্পরর মল্পধ্য ০৬টি প্রকেচুক্তি স্বাক্ষক্তরত হয়। এ চুক্তি ফমাতাল্পবক ILO ২০১৩-

১৪ অর্ ি বছল্পর সাকুল্য ৪০,২৯৭ (প্রায় ৫০.৩২ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার) লক্ষ টাকা অনুদান সহল্পযকাক্তগতা প্রদাল্পনর প্রক্ততশ্রুক্তত 

প্রদান কল্পর। প্রকেলল্পলা বতিমাল্পন বাস্তবায়নািীন রল্পয়ল্পছ।  

 

 

     বা্লাল্পদে সরকার ও ILO’র মল্পধ্য “Establishing Centre of Excellence (CoE) for RMG Sector in 

Bangladesh” েীষ িক প্রকে দক্তলল স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।  (তাক্তরখ: ১০/০৬/২০১৪ ক্তি:)। 

 

 ২০১৩-১৪    -      ILO-                 ৫০ ৩২                           ৬            

                     ILO-   ২ ৫                                       ১                   

Promoting Worker Rights and Labour Relations in Export Oriented Industries in Bangladesh েীষ িক 

                    ক্তেেল্পক্ষল্পরের কম িরত শ্রক্তমকপক্ষ এব্ ক্তেল্পের মাক্তলকরা গঠনমূলক আল্পলাচনার মাধ্যল্পম যকাল্পত 

তাল্পদর ফমৌক্তলক দাক্তয়ত্ব  ও অক্তিকার সম্পল্পকি পক্তরর্পণ ি িারণা লাভ করল্পত পাল্পর এব্ তদানুযকায়ী কাজ করল্পত পাল্পর ফস লল্পক্ষে 

সহায়তা করা। ILO-   ২৪ ২                                                               

Improving Working Conditions in the RMG Industry                 ততরী ফপাষাক কারখানায় 

স্ঘঠিত দ্যঘ িটনায় আহতল্পদর সাহায্য করা ও র্ঘ িটনা ফরাল্পি দ্রুত ব্যবযা গ্রহণ করা এব্ পরবতীল্পত অন্যান্য ফসটল্পরও 

ক্তনরাপদ কাল্পজর পক্তরল্পবে ক্তনক্তিতকরল্পণর মাধ্যল্পম  এ সকল ক্তেল্পের উন্নয়ল্পন অবদান রাখা। এছাড়া, ক্তেশু শ্রম ক্তনরসনকল্পে 

ILO কর্তিক “Country Level Engagement Assistance to Reduce (CLEAR) Child Labour” েীষ িক ১টি 

Global Project গ্রহল্পণর প্রস্তাব কল্পরল্পছ। প্রকেটির চুক্তি স্বাক্ষল্পরর কাযক িরম চলমান রল্পয়ল্পছ। এ প্রকল্পের আওতায় ILO 

বা্লাল্পদেল্পক ০.৩৭ ক্তমক্তলয়ন মাক্তকিন ডলার (প্রায় ৩০০ লক্ষ টাকা) অনুদান সহায়তা প্রদাল্পনর প্রস্তাব কল্পরল্পছ।  

 

UNEP: ২০১৩-১৪    -      UNEP’র      ০.১৬৯                                   ১            

                                          Implementation of HCFC Phase-out Management 

Plan-UNEP Components                          - বা্লাল্পদে হল্পত ২০৩০ সাল্পলর মল্পধ্য  Hydro-

chloro-fluoro-carbon বা HCFC ক্তনমূ িল্পল অবদান রাখা। এ লল্পক্ষে নীক্তত ক্তনি িারণী ও আইন প্রল্পয়াগকারী স্যা এব্ 

ফরক্তিজাল্পরেন ও এয়ারকক্তন্ডেক্তন্ ফসটল্পর ক্তনল্পয়াক্তজত সাক্তভ িস ফটকক্তনক্তেয়ানল্পদর সক্ষমতা বৃক্তি করা।  
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২.৪.৮                  UNICEF-                          
 

২০১৩-১৪    -                               Water, Sanitation and Hygiene (WASH) 

      ১              ৩২ ৯২                          UNICEF          ২০১৪      Annual Work 

Plan (AWP)                                                                                 

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                               

                           Early Learning for Child Development Project (2
nd

 Phase)       

      ১ ৯৬                          UNICEF     ২০১৪      Annual Work Plan (AWP)      

                                                                                Early 

Childhood Care and Development Unit (ECD)-                                                 

                        ECD                                                                   

                                                                                         

                  , ২০১৪                                                                 

                                                                                          

UNICEF                                  - 
 

 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. 

 
     ২০১৩-১৪    -                                                              

                 ১২                    ৯ ৯                                                      

     ১৮২.৩৪                                       ১৪                             

 
২.৪.৯                  FAO-                          

 

বা্লাল্পদল্পে স্বািীনতার পর হল্পত কৃক্তষ, খাদ্য ক্তনরাপত্তা, প্রাক্তণসম্পল্পদর উন্নয়ন, রেরাণ ও পুনব িাসন এব্ জলবায়ু 

পক্তরবতিল্পনর দ্বারা প্রভাক্তবত ক্তবক্তভন্ন সমস্যা ফমাকাল্পবলায় জাক্ততস্ল্পঘর খাদ্য ও কৃক্তষ স্স্হা (FAO) সহায়তা প্রদান কল্পর 

আসল্পছ। বতিমাল্পন FAO ক্তনম্নক্তলক্তখত ফক্ষল্পরের বা্লাল্পদল্পে তাল্পদর কাযক িরম পক্তরচালনা করল্পছেঃ 
 

 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.  

 
জাক্ততস্ল্পঘর খাদ্য ও কৃক্তষ স্স্হা (FAO) বা্লাল্পদল্পে তাল্পদর “Country Programming Framework 

2014-2018”- পুনগ িঠন (ক্তরক্তভেন) ও হালনাগাদ (আপল্পডট) করার লল্পক্ষে অর্ িনৈনক্ততক সম্পকি ক্তবভাগল্পক অনুল্পরাি জানায়। 

আগামী ০৫ বছল্পরর জন্য বা্লাল্পদল্পে FAO এর কম িকাল্পন্ডর রুপল্পরখা ক্তবষয়ক ফকৌেলগত পক্তরকেনা এব্ ব্যবযাপনা দক্তলল 

হল্পে Country Programming Framework । ফস ফপ্রক্তক্ষল্পত স্ক্তেি সকল মন্ত্রণালয়/ক্তবভাল্পগর সমন্বল্পয় অর্ িনৈনক্ততক 

সম্পকি ক্তবভাল্পগ িারাবাক্তহকভাল্পব আন্তেঃমন্ত্রণালয় সভা অনুক্তষ্ঠত হয়। আন্তেঃমন্ত্রণালয় সভার ক্তসিাল্পন্তর আল্পলাল্পক বক্তণ িত দক্তললটি 

পুনগ িঠন ও হালনাগাদকরণ করার লল্পক্ষে স্ক্তেি সকল মন্ত্রণালয়/ক্তবভাগ হল্পত উপ-সক্তচব পদমযক িাদার কম িকতিাল্পদর Focal 

Point ক্তহসাল্পব মল্পনানীত কল্পর একটি আন্তেঃমন্ত্রণালয় কক্তমটি  গঠন করা হয়। কক্তমটির সদস্যগণ স্ব-স্ব মন্ত্রণালল্পয়র 

প্রক্ততক্তনক্তিত্বসহ প্রল্পয়াজনীয় তথ্য ও উপাত্ত প্রদান, প্রাক্তিকার ফক্ষরেরসমূহ ক্তচক্তিতকরণ এব্ বাস্তবায়ন ক্তবষল্পয় কম িপন্থা ক্তনি িারল্পণ 
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কাজ কল্পরল্পছন। এছাড়া, Farmer Association এব্ ক্তসক্তভল ফসাসাইটির প্রক্ততক্তনক্তিল্পদর ক্তনল্পয় ফবে কল্পয়কটি  

Consultation Workshop আল্পয়াজন করা হয়। “Country Programming Framework 2014-2018” গত ০৩ 

এক্তপ্রল, ২০১৪ তাক্তরল্পখ স্বাক্ষক্তরত হয়।  

 

 

 

                                            (FAO)-                                   

                                                          “Master Plan for Agricultural 

Development in Southern Region of Bangladesh”                    Master Plan-              

                                                    ১৪                                     

৫৮                                                                 Top, High, Medium, Low-

                         ৮৫  Interventions                                                  

২০১৩      ২০২১      Master Plan-                          Resounce Gap                      

                                                                                         

                      Master Plan- ; 

 

            ১৪         -                                                      

                                                                               

                                                                               

                                                                                   

                                                                 

 

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM); 
 

২০১৩-১৪    -      FAO-           ১০                                ১৩ ৬৮        

                                     The Global Fund          HIV/AIDS, Tuberculosis     

Malaria                                                                 শ  

                                                   শ                        
                                                                  New Funding 

Model-                               /          শ        ০৩           
       শ   ৯২                                      

 

 

২.৪.১০               
 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর আওতায় ২০১০-এ 

      COP-16   Green Climate Fund (GCF) প্রক্ততষ্ঠা করা হয়। ভক্তবষ্যল্পত তবক্তিক জলবায়ু পক্তরবতিন 



47 

 

ফমাকাক্তবলায় এ োন্ড সদস্য রাষ্ট্রসমূল্পহর জন্য প্রল্পয়াজনীয় অল্পর্ ির প্রিান ফজাগানদাতা ক্তহল্পসল্পব ভূক্তমকা রাখল্পব। ২০২০ সাল 

নাগাদ এ োল্পন্ডর তহক্তবল ২০০ ক্তবক্তলয়ন মাক্তকিন ডলাল্পর উন্নীত করার লক্ষে ক্তনি িারণ করা হল্পয়ল্পছ। GCF হল্পত তহক্তবল 

পাওয়ার লল্পক্ষে প্র্তুতক্ততস্বরূপ ক্তনল্পম্নবক্তণ িত চারটি কাজল্পক প্রাক্তিকার ক্তহসাল্পব ক্তচক্তিত করা হল্পয়ল্পছ : 

 Nominating a National Designated Authority(NDA) or focal point; 

 Creating a strategic framework for interaction with the Fund; 

 Selecting intermediaries or implementing entities; and 

 Developing an initial pipeline of programme and project proposal. 

 

০২.  কাজলল্পলার মল্পধ্য ইল্পতমল্পধ্য ক্তসক্তনয়র সক্তচব, অর্ িনৈনক্ততক সম্পকি ক্তবভাগ-ফক বা্লাল্পদল্পের National 

Designated Authority (NDA) ক্তহল্পসল্পব মল্পনানয়ন প্রদান করা হল্পয়ল্পছ। ক্ততক্তন GCF-এ বা্লাল্পদল্পের NDA ক্তহল্পসল্পব 

০৬ নল্পভম্বর ২০১৪ এ োল্পন্ডর ক্তনব িাহী পক্তরচালক Ms. Héla Chikhrouhou-এর সাল্পর্ এক ক্তদ্বপাক্তক্ষক আল্পলাচনা সভায় 

ক্তমক্তলত হ’ন এব্ উি সভায় GCF-এ প্রল্পবল্পের জন্য বা্লাল্পদল্পের প্র্তুতক্ততর ক্তবষয়সমূহ আলাক্তচত হয়। আল্পলাচনায় GCF 

হল্পত তহক্তবল প্রাক্তপ্তল্পত বা্লাল্পদল্পের আগ্রহ, জলবায়ু পক্তরবতিন ও অর্ িায়ল্পন বা্লাল্পদল্পের নীক্তত, ফকৌেল এব্ পক্তরকেনাসমূহ 

তুল্পল িরা হয়। সভায় অক্তভমত ব্যি করা হয় ফযক, জলবায়ু পক্তরবতিন ফমাকাক্তবলায় বা্লাল্পদল্পের বতিমান নীক্তত, ফকৌেল এব্ 

পক্তরকেনা, GCF-এর অর্ িায়ন প্রক্তরয়ার সাল্পর্ স্ক্তেি হল্পত কাযক িকরী Strategic Framework বল্পল ক্তবল্পবক্তচত হল্পত পাল্পর। 

তল্পব, জলবায়ু পক্তরবতিন ফমাকাক্তবলায় স্ক্তেি প্রক্ততষ্ঠানলক্তলর সক্ষমতা বৃক্তি, প্রার্ক্তমক কম িসূচী ও প্রকে পাইপলাইন সৃক্তি 

এব্ National Implementing Entity (NIE) ও Intermediaries ক্তনি িারণ ও Accreditation অজিল্পন GCF-এর 

কাক্তরগক্তর সহায়তার প্রল্পয়াজন হল্পব। সভায় GCF-এ বা্লাল্পদল্পের প্রল্পবল্পের জন্য আগামী ফেব্রুয়াক্তর ২০১৫ এর মল্পধ্য ন্যেনতম 

৩/৪টি জাতীয় প্রক্ততষ্ঠানল্পক NIE ক্তহল্পসল্পব ক্তনব িাচন, Accreditation অজিন এব্ একই সাল্পর্ প্রল্পয়াজন হল্পল Intermediary 

[যকারা Multilateral Implementing Entity (ফযকমন ADB, UNDP, GIZ) ক্তহল্পসল্পব  NIE-এর পাোপাক্তে জলবায়ু 

সম্পক্তকিত প্রকে বাস্তবায়ন করল্পব]  ক্তনব িাচল্পনর উপর লরুত্বাল্পরাপ করা হয়। NDA সক্তচবালল্পয়র দক্ষতা বৃক্তি, GCF-NDA 

কম িসম্পাদল্পনর পিক্তত/প্রক্তরয়া ক্তনক্তদ িিকরণ, NIE ও Intermediary ক্তনব িাচন এব্ অর্ িায়ল্পনর উল্পেল্পশ্য প্রার্ক্তমক কম িসূচী ও 

পাইপলাইন প্রকে প্রণয়ল্পনর লল্পক্ষে GCF হল্পত Readiness and Prepatory Support লাল্পভর জন্য GCF-এর সাল্পর্ 

ফযকাগাল্পযকাগ অক্ষুন্ন রাখার পরামে ি প্রদান করা হয়। 
 

০৩.  োল্পন্ডর ক্তনব িাহী পক্তরচালল্পকর সাল্পর্ আল্পলাচনার ক্তবষয়ব্তুত ক্তবস্তাক্তরতভাল্পব জলবায়ু পক্তরবতিন স্ক্তেি প্রকে 

বাস্তবায়ন/ক্তনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়সমূহল্পক অবক্তহত কল্পর তাল্পদর অিীনয ফযকাগ্য ও দক্ষ স্যাল্পক NIE ক্তহল্পসল্পব ক্তনব িাচন ও 

Accreditation পাওয়ার লল্পক্ষে কাযক িরম আরম্ভ করা এব্ GCF-এর অর্ িায়ল্পনর জন্য Adaptation ও Mitigation 

ক্তভক্তত্তল্পত একটি Project Pipeline প্র্তুতল্পতর  কাযক িরম গ্রহল্পণর তাক্তগদ ক্তদল্পয় অর্ িনৈনক্ততক সম্পকি ক্তবভাগ হল্পত গত ১৯ নল্পভম্বর 

২০১৪ এ অনুল্পরাি করা হয়।  

 

০৪.  যুগপৎভাল্পব NDA সক্তচবালল্পয়র দক্ষতা বৃক্তি, NIE ক্তনব িাচন ও তাল্পদর Accreditation এব্ প্রকে Pipeline 

প্র্তুতল্পতর জন্য GCF-এর ক্তনকট readiness support ক্তহল্পসল্পব USD ১.৯ ক্তমক্তলয়ন সহায়তা প্রদাল্পনর জন্য গত ১৯ নল্পভম্বর 

২০১৪ এ অনুল্পরাি করা হল্পয়ল্পছ। উল্পেখ্য ফযক, GCF-এ প্রল্পবল্পের লল্পক্ষে readiness support প্রদাল্পনর জন্য উন্নয়ন 

সহল্পযকাগী; UNDP ও GIZও আগ্রহ প্রকাে কল্পরল্পছ। এ লল্পক্ষে তল্পদর সাল্পর্ ক্তনক্তবড় ফযকাগাল্পযকাগ রক্ষাসহ কাজ করা হল্পে।  

 

০৫.  গত ০৯ ক্তডল্পসম্বর ২০১৪ এ জাতীয় ১২টি  প্রক্ততষ্ঠান (বা্লাল্পদে ব্যা্ক, পেী কম ি সহায়ক োউল্পন্ডেন; 

ক্তপল্পকএসএে, বা্লাল্পদে আভেন্তরীণ ফনৌ-পক্তরবহন কর্তিপক্ষ, বা্লাল্পদে পাক্তন উন্নয়ন ফবাড ি, দ্যল্পযক িাগ ব্যবযাপনা অক্তিদপ্তর, 

পক্তরল্পবে অক্তিদপ্তর, কৃক্তষ সম্প্রাসারণ অক্তিদপ্তর, বা্লাল্পদে জলবায়ু পক্তরবতিন ট্রাি োন্ড, বন অক্তিদপ্তর, যানীয় সরকার 

প্রল্পকৌেল অক্তিদপ্তর, Infrastructure Development Company Ltd.;IDCOL ও Infrastructure Investment 

Facilitation Company; IIFC) এব্ পরবতীল্পত ১২ জানুয়াক্তর ২০১৫-এ আল্পরা ২টি প্রক্ততষ্ঠান (ফটকসই ও নবায়নল্পযকাগ্য 

জ্বালানী উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (SREDA) ও সড়ক ও জনপর্) অর্ িাৎ ফমাট ১৪টি প্রক্ততষ্ঠানল্পক সম্ভবনাময় NIE ক্তহল্পসল্পব 

প্রার্ক্তমকভাল্পব গণ্য কল্পর GCF-এর ক্তনি িাক্তরত Accreditation Criteria-এর ক্তবপরীল্পত তাল্পদর ক্তনজস্ব অবযান মূল্যায়ন 

(Self assessment), ঘাটক্তত র্াকল্পল তা ক্তচক্তিতকরণ এব্ ফসলল্পলা র্রীকরল্পণর উপায় ফবর করার উল্পেল্পশ্য ক্তনক্তবড় 

অনুেীলল্পনর (exercise) জন্য NDA কর্তিক অনুল্পরাি করা হয়।    

 

০৬.  ক্তনব িাক্তচত সম্ভবনাময়  NIE-ফদর Accreditation  অজিনসহ GCF হল্পত তক্তহবল প্রাক্তপ্তর সামক্তগ্রক ক্তবষয়টি আল্পরা 

গক্ততেীল ও সমক্তন্বত করা এব্ ভক্তবষ্যত কম িপন্থা ক্তনি িারল্পণর লল্পক্ষে অর্ িনৈনক্ততক সম্পিক ক্তবভাল্পগ গত ২১ ক্তডল্পসম্বর ২০১৪ এ 
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NIE ক্তহল্পসল্পব ক্তনব িাক্তচত হল্পত পাল্পর এরুপ ১৪টি জাতীয় প্রক্ততষ্ঠান, স্ক্তেি ক্তবভাগ/স্যা/মন্ত্রণালয় এব্ উন্নয়ন সহল্পযকাগী 

(GIZ এব্ UNDP) এর সমন্বল্পয় একটি সভা আহবান করা হয়। উি সভায় অ্েগ্রহণকারী প্রক্ততষ্ঠানসমূহ Self 

assessment-এর জন্য NDA ক্তনকট কাক্তরগক্তর সহায়তা চাইল্পল, GIZ-এর সহল্পযকাক্তগতায় একজন ক্তবল্পেষজ্ঞ ক্তনল্পয়াল্পগর 

ক্তসিান্ত গৃক্তহত হয় । উি ক্তসিান্ত অনুসাল্পর Ms. Emelia Holdaway গত ১৮ জানুয়াক্তর হল্পত ২৫ জানুয়াক্তর ২০১৫ পযক িন্ত 

১৪টি প্রক্ততষ্ঠাল্পনর সাল্পর্ One to One basis-এ আল্পলাচনার মাধ্যল্পম তাঁল্পদরল্পক Self assessment কাযক িরল্পম সহায়তা 

প্রদান কল্পরল্পছন। একইসাল্পর্, গত ২১ ক্তডল্পসম্বর ২০১৪-এ অনুক্তষ্ঠত সভার আল্পলাচনা/সকল্পলর মতামল্পতর ফপ্রক্তক্ষল্পত ২৮ ও ২৯ 

জানুয়াক্তর, ২০১৫ -এ অর্ িনৈনক্ততক সম্পকি ক্তবভাল্পগ একটি কম িোলার (Workshop) আল্পয়াজন করা হয়। উি কম িোলায় 

বা্লাল্পদল্পের জাতীয় প্রক্ততষ্ঠানসমূহ কর্তিক Accreditation অজিল্পনর ক্তবষল্পয় কম িপন্থা ক্তনি িারণ করা হল্পয়ল্পছ। কম িোলায় 

স্ক্তেি ১৪টি প্রক্ততষ্ঠান, মন্ত্রণালয়সমূল্পহর প্রক্ততক্তনক্তি, Civil Society Organizations, পক্তরল্পবে ক্তবল্পেষজ্ঞগণ, GCF এব্ 

উন্নয়ন সহল্পযকাগীল্পদর প্রক্ততক্তনক্তিগণ উপক্তযত ক্তছল্পলন। বতিমাল্পন, উি কম িোলায় প্রণীত ফরাডম্যাপ অনুসরল্পণ ফযকাগ্য জাতীয় 

প্রক্ততষ্ঠানসমূল্পহর Accreditation অজিল্পনর লল্পক্ষে পরবতী প্রল্পয়াজনীয় পদল্পক্ষপ গৃহীত হল্পে।  

 

ক্তবেঃ দ্রেঃ এ অনুক্তবভাগ (       ) স্ক্তেি চলমান প্রকে/কম িসূক্তচর তাক্তলকা পক্তরক্তেষ্ঠ-৪ এ ফদওয়া হল্পলা। 

 


