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২.৫ অনুবিভাগ-৫: (এবিবি) 

 

২.৫.১ পটভূবি 
 

 

অর্ থনৈবিক সম্পকথ বিভাগগর এবিবি অনুবিভাগ (উইং-৫) দেগের আর্ থ-সািাবিক ও অিকাঠাগিাগি উন্নয়গৈর িন্য 

সরকাগরর বিবভন্ন িন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার গৃহীি প্রকল্প/কি থসূবি িাস্তিায়গৈর লগযে এেীয় উন্নয়ৈ ব্াংক (এবিবি)-এর ঋণ ও 

কাবরগবর সহায়িা গ্রহণ সংক্রান্ত যািিীয় কায থক্রি, এবিবি সহায়িাপুষ্ট িলিাৈ প্রকগল্পর িাস্তিায়ৈ অগ্রগবি পয থাগলািৈা এিং 

এবিবি’র অর্ থায়গৈ দেগে/বিগেগে আগয়াবিি প্রবেযণ/কি থোলা/সভায় িাংলাগেে সরকাগরর প্রবিবৈবি/কি থকিথা িগৈাৈয়ৈ 

প্রোৈ সংবিষ্ট কায থক্রি সম্পােৈ কগর র্াগক।  

 
 

 এেীয় উন্নয়ৈ ব্াংক (এবিবি) িাংলাগেগের বিিীয় বৃহত্তি িহুপাবযক উন্নয়ৈ সহগযাগী সংস্থা। স্বািীৈিা উত্তর ১৯৭৩ 

সাগল সেস্যপে লাভ করার পর দর্গক এ সংস্থা বৈরবিবিন্নভাগি িাংলাগেগের আর্ থ-সািাবিক ও অিকাঠাগিাগি উন্নয়গৈ 

সহগযাবগিা প্রোৈ কগর আসগে। িাংলাগেেগক প্রেত্ত উন্নয়ৈ সহায়িার বৈবরগে এবিবি’র অিস্থাৈ বিশ্ব ব্াংগকর পরপরই। 

এবিবি’র মূল লযে ও উগেশ্য হগি- অব্াহি অর্ থনৈবিক প্রবৃবি অিথগৈর িাধ্যগি Asia-Pacific অঞ্চগলর সেস্য দেেসমূহগক 

োবরদ্র্ে মুক্ত করা এিং এ অঞ্চগলর িৈসািারগণর িীিৈিাগৈর উন্নয়ৈ সািৈ। এবিবি িার সেস্য দেেসমূগহর িাবহো দিািাগিক 

ঋণ/অনুোৈ প্রোৈ োড়াও Sub-regional Economic Cooperation-এর িাধ্যগি একই অঞ্চগল পাোপাবে অিবস্থি 

দেেসমূগহর অর্ থনৈবিক উন্নয়গৈর লগযে পবরিহৈ ও দযাগাগযাগ, বিদ্যেৎ, িথ্য প্রযুবক্ত ও আন্ত:িাবণিে সহিীকরগণর দযগে 

গুরুত্বপূণ থ ভূবিকা পালৈ কগর আসগে। এবিবি’র এ িরগৈর ৫টি Sub-regional Economic Cooperation-এর িগধ্য South 

Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) অন্যিি এিং এর সেস্যগেগের িগধ্য রগয়গে িাংলাগেে, ভুটাৈ, 

দৈপাল ও ভারি। িাংলাগেগের িন্য SASEC–এর Nodal Official হগলৈ পোবিকারিগল  ইআরবি সবিি।  

 

    
 ১৯৬৬ সাগলর ২২ আগষ্ট ০১ লয দেয়ার ও ৩১টি সেস্যগেে বৈগয় যাো শুরু করা এ আঞ্চবলক আবর্ থক সংস্থার 

িিথিাগৈ দেয়ার সংখ্যা ১,০৬,৩৮,৯৩৩টি এিং ৪৮টি আঞ্চবলক সেস্যগেেসহ দিাট সেস্য সংখ্যা ৬১টি। দেয়ার সংখ্যার বেক 

দর্গক এবিবিগি িাংলাগেগের অিস্থাৈ ২০িি এিং আঞ্চবলক দেেসমূগহর িগধ্য ১৩ িি। এেীয় উন্নয়ৈ িহবিল দর্গক দরয়াবি 

সুবিিায় সি থাবিক ঋণ গ্রহণকারী দেেসমূগহর িগধ্য িাংলাগেে অন্যিি। এবিবি এ যািৎ িাংলাগেগের আর্ থ সািাবিক উন্নয়গৈ 

১৫ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলাগরর অবিক ঋণ সহায়িা এিং ২৩৮ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলাগরর অবিক কাবরগবর অনুোৈ সহায়িা প্রোৈ 

কগরগে। উন্নয়ৈ সহায়িার দযগে এবিবি প্রিাৈি বিদ্যেৎ, জ্বালাবৈ, স্থাৈীয় সরকার, পবরিহৈ, কৃবি, বেযা,  পাবৈ সম্পে ও 

সুোসৈ দসক্টরগক প্রািান্য দেয়।  

 
 
 

              এবিবি িাংলাগেেগক দ্যই িরগৈর আবর্ থক সহায়িা বেগয় র্াগক-একটি ঋণ ও অপরটি অনুোৈ। িাংলাগেে সািারণি 

এবিবি’র দ্য’িরগৈর ঋণই বৈগয় র্াগক যার একটি ADF (Asian Development Fund) ঋণ এিং অন্যটি  OCR 

(Ordinary Capital Resources) ঋণ। ADF ঋণটি সহি েগিথর যা ৫ িের দগ্রস বপবরয়িসহ ২৫ িেগর পবরগোিগযাগ্য; 

সুগের হার ২%। OCR ঋণ ৫ িেগরর দরয়াবি দিয়ােসহ ২৫ িেগর পবরগোিগযাগ্য  িগি ঋগণর সুগের হার London Inter 

Bank Offered Rate (LIBOR) বভবত্তক। এ ঋগণর িিথিাৈ সুগের হার LIBOR+০.৪০%। উপরন্তু এ ঋগণর িন্য অব্বয়ি 
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অগর্ থর (Undisbursed Loan Amount) ওপর ০.১৫% হাগর Commitment Charge এিং Average Loan Maturity 

Period-এর বভবত্তগি বৈি থাবরি হাগর Premium প্রোৈ করগি হয়। িাংলাগেগের িন্য প্রগযািে Maturity Premium-এর 

পবরিাণ হগলা ০.১০% (Average Loan Maturity Period ১৩ িের দর্গক  ১৬ িের পয থন্ত হগল) এিং ০.২০% 

(Average Loan Maturity Period ১৬ িেগরর দিবে দর্গক  ১৯ িের পয থন্ত হগল)। উগেখ্য, িাংলাগেে ১৯৯৯ সাল পয থন্ত 

এবিবি দর্গক শুধুিাে ADF ঋণ গ্রহগণর সুবিিা লাভ কগরগে। এবিবি দর্গক  ঋণ গ্রহণকারী দেেসমূহ িিথিাগৈ ৩ (বিৈ) 

দেবণগি বিভক্ত- (a) ADF Only Countries; (b) Blend Countries এিং (c) OCR Only Countries. আবর্ থক 

সযিিা বকছুটা উন্নি হওয়ায় ২০০০ সাল দর্গক িাংলাগেে ঋণ প্রাবির দযগে এবিবি’র B-দেবণভুক্ত দেে বহগসগি গণ্য এিং 

িিথিাগৈ প্রায় সিহাগর এবিবি’র উভয় োি হগি িেগর ৮০০ দর্গক ১০০০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার ঋণ দপগয় র্াগক।   

 

২.৫.২ এবিবি অনুবিভাগগ ২০১৩-১৪ অর্ থ-িেগর সম্পাবেি উগেেগযাগ্য কায থািবল: 

 

(i) বিবৈগয়াগ প্রকল্প ও কাবরগবর সহায়িা প্রকগল্প অর্ থায়ৈ সংক্রান্ত এবিবি’র সগে চুবক্ত সম্পােৈ- 

 

২০১৩-১৪ অর্ থ-িেগর স্বাযবরি ঋণচুবক্ত ও অনুোৈ-চুবক্ত 
 

চুবক্ত সংখ্যা পবরিাণ ( $ বিবলয়ৈ) িন্তব্ 

ঋণচুবক্ত ০৭ ৯৬৬.০০  

অনুোৈ-চুবক্ত ১২ ২০.০৫  

 
(ii) এবিবি অনুবিভাগগ ২০১৩-২০১৪ অর্ থ-িেগর দয সকল প্রকল্প/কি থসূবিগি অর্ থায়গৈর িন্য ঋণচুবক্ত ও অনুোৈ-চুবক্ত স্বাযবরি 

হয় িার সংবযি বিিরণ- 

 

বিবৈগয়াগ প্রকল্প 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ  SASEC Bangladesh-India Electrical  Grid Interconnection Project 

(Additional financing) 
 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ গি ২৩ অগক্টাির ২০১৩ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যেৎ, জ্বালাবৈ ও েবৈি সম্পে িন্ত্রণালগয়র বিদ্যেৎ বিভাগ, পাওয়ার 

গ্রীি দকাম্পাৈী অি িাংলাগেে (বপবিবসবি) 

 ঋগণর পবরিাণঃ অবিবরক্ত ১২ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ জুলাই ২০১০ দর্গক জুৈ ২০১৪ পয থন্ত 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ িাংলাগেে ও ভারগির িগধ্য বিদ্যেৎ আোৈ-প্রোগৈর লগযে গ্রীি আন্ত:সংগযাগ 

বৈি থাণ করা, যাগি প্রগয়ািগৈ দ্য’দেগের িগধ্য বিদ্যেৎ সঞ্চালৈ ও বিবৈিয় করা যায়। প্রকল্পটি বিদ্যেৎ 

োগি আঞ্চবলক সহগযাবগিা দিারোরকরগণর িাধ্যগি িাংলাগেগের আর্ থ-সািাবিক উন্নয়গৈ ভূবিকা 

রােগি। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ    Power System Expansion and Efficiency Improvement Investment 

Program (Tranche 2) 
 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ ১১ দেব্রুয়ারী ২০১৪ (OCR চুবক্ত) 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যেৎ বিভাগ এিং ঢাকা পাওয়ার বিবিবিউেৈ দকাম্পাৈী বলঃ 

(বিবপবিবস), ঢাকা ইগলবিক সাপ্লাই দকাম্পাৈী বলঃ (দিসগকা) ও পাওয়ার গ্রীি দকাম্পাৈী অি 

িাংলাগেে  (বপবিবসবি) 

 ঋগণর পবরিাণঃ ৩১০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ ২০১৩ দর্গক ২০১৭ সাল পয থন্ত। 
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 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ িাংলাগেগের বিুদ্যৎ োগি সঞ্চালৈ এিং বিিরণ সযিিা বৃবি করা। এ কি থসূবির 

আওিায় বিিীয় ট্র্োগে বৈম্নিবণ থি প্রকল্পসমূহ/কায থক্রি িাস্তিাবয়ি হগিঃ 

 (ক)  Construction and Expansion of 132/33 KV and 33/11 KV Substation in DPDC Area 

 (ে)  Construction and Expansion of distribution network of north and south zone in 

DPDC Area 

 (গ)  Augmentation and Rehabilitation of distribution system in DESCO Area 

 (ঘ)  Construction of 132/33/11 KV Grid Substation in DESCO Area 

          )ঙ(   400/230/132 KV Grid Network Development Project by PGCB 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ    Skills for Employment Investment Program (SEIP) (Tranche 1)  

 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ  ০৪ জুৈ ২০১৪ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ  অর্ থ বিভাগ এ কি থসুবির উগদ্যাগী সংস্থা। এ কি থসুবিটি মূলিঃ বেযা 

িন্ত্রণালয়, প্রিাসী কল্যাণ ও বিগেবেক কি থসংস্থাৈ িন্ত্রণালয়, বেল্প িন্ত্রণালগয়র আওিায় বিবভন্ন 

প্রবেযণ প্রবিষ্ঠাৈ, িাংলাগেে ব্াংক এিং বপগকএসএে সহগযাগী এৈবিওগের িাধ্যগি বিবভন্ন 

দিসরকারী প্রবেযণ প্রবিষ্টাগৈর সম্পৃক্তিায় িাস্তিাবয়ি হগি। 

 ঋগণর পবরিাণঃ ১০০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ ২০১৪ দর্গক ২০১৭ সাল পয থন্ত 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ  িািার িাবহো দিািাগিক েয়টি অগ্রাবিকার োগি যর্াঃ (ক) বিরী দপাোক (ে) 

বৈি থাণ (গ) িথ্য প্রযুু্বক্ত (ঘ) লা ইট ইবিবৈয়াবরং (ঙ) িািড়া ও জুিা (ে) িাহাি বৈি থাৈ] সি থগিাট 

১৫,০০,০০০ িৈ ৈারী-পুরুিগক প্রবেযণ প্রোৈ করা হগি। িন্মগধ্য প্রর্ি পয থাগয় সরকাবরোগি ৪৭,৪০০ 

িৈ এিং দিসরকারীোগি ২,১২,৬০০ িৈসহ সি থগিাট ২,৬০,০০০ িৈগক প্রবেবযি করা হগি। 

প্রবেযণপ্রাি িৈগগাবষ্ঠর েিকরা ৭০ ভাগগর (১,৮২,০০০ িৈ) িন্য উপযু থু্ক্ত কি থস্থাগৈর সুগযাগ সৃবষ্ট 

করা হগি। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ   Second Public-Private Infrastructure Development Facility 

 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ  ০৬ এবপ্রল ২০১৪ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ  ইিকল 

 ঋগণর পবরিাণঃ ১১০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ জুৈ ২০১৪ হগি িানুয়ারী ২০১৯ পয থন্ত 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ এটি একটি enClet derC কি থসূবি এিং এর আওিায় )e( ReO  এর ১০০ বিবলয়ৈ 

িাবকথৈ িলার হগি দিসরকারী উগদ্যাগগ বৈবে থষ্ট কবিপয় দসক্টগর ১০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার িা িদ্যর্ধ্থ 

ব্াগয়র িাঝাবর ও িড় আকাগরর অিকাঠাগিা উন্নয়ৈ প্রকল্প িাস্তিায়গৈর িন্য ঋণ সহায়িা প্রোৈ করা 

হগি।বিবিি দসক্টর সমূগহর িগধ্য (১) বিদ্যেৎ উৎপােৈ (২) সড়ক ও দসতু (৩) দরলওগয় (৪) িন্দর (৫) 

পাবৈ সরিরাহ, পয়:বৈষ্কািৈ ও িিথে ব্িস্থাপৈা (৬) ন্যাি (৭) িথ্য প্রযুবক্ত (৮) ৈিায়ৈগযাগ্য জ্বালাৈী 

উগেেগযাগ্য; এিং ADF-এর ১০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার হগি প্রিেন্ত পেী এলাকায় দসৌরবিদ্যেৎ 

স্থাপৈা (Solar Home System) সরিরাহ কায থক্রি িাস্তিায়গৈর িন্য অংেগ্রহণকারী 

প্রবিষ্ঠাৈসমূহগক ঋণ সহায়িা প্রোৈ করা হগি। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ  Secondary Education Sector Investment Program (SESIP) (Tranche 1) 

 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ ২১ ৈগভম্বর ২০১৩ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বেযা িন্ত্রণালগয়র িাধ্যবিক ও উচ্চ বেযা অবিেির 

 ঋগণর পবরিাণঃ ৯০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ ২০১৪ হগি জুৈ ২০১৭ পয থন্ত 
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 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ িাধ্যবিক স্তগর প্রাসবেকিার বভবত্তগি পাঠ্যক্রি উন্নয়ৈ, বেেৈ-পিবি উন্নয়ৈ, 

সযিিার বভবত্তগি বেযা গ্রহগণ সুবিিাবৃবি, ঝগর পড়া দরাি কগল্প ব্িস্থাগ্রহণ এিং বেযা ব্ািস্থাপৈা 

ও পবরিালৈা দিারোর করৈ। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ  Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply Project 

 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ ২৪ এবপ্রল ২০১৪ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্থাৈীয় সরকার বিভাগগর অিীৈ ঢাকা ওয়াসা  

 ঋগণর পবরিাণঃ ২৫০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ িানুয়াবর ২০১৪ হগি বিগসম্বর ২০১৯ দিয়াগে 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ ঢাকা িহাৈগরীগি পাবৈয় িগলর ক্রিিি থিাৈ িাবহোর পবরগপ্রবযগি সুগপয় পাবৈ 

সঞ্চালৈ বৈবিি করার লগযে ভূগভথস্থ পাবৈ উগত্তালগৈর উপর বৈভ থরেীলিা কবিগয় ভূ-উপবরস্থ উৎস 

(আড়াইহািার র্াৈার বিশ্বৈন্দী ৈািক স্থাগৈ দিঘৈা ৈেী) হগি পাবৈ সরিরাগহর ব্িস্থা করা। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ    Coastal Towns Environmental Infrastructure Project (CTEIP)  

 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ ২৯ জুৈ ২০১৪ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্থাৈীয় সরকার বিভাগ এ প্রকগল্পর উগেোগী বিভাগ এিং স্থাৈীয় 

সরকার প্রগকৌেল অবিেির (এলবিইবি) প্রিাৈ িাস্তিায়ৈকারী সংস্থা ও িৈস্বাস্থে প্রগকৌেল অবিেির 

(বিবপএইিই) সহ-িাস্তিায়ৈকারী সংস্থা বহসাগি োবয়ত্ব পালৈ করগি।  

 ঋগণর পবরিাণঃ ৯৪ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ িানুয়ারী ২০১৪ হগি দি ২০২০ পয থন্ত। 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ ঝুঁবকপূণ থ ৮টি উপকূলীয় দপৌরসভার (িাঝারী েহগর) (ক) িলিায়ু পবরিিথৈ 

সবহষ্ণুিা ও দ্যগয থাগ প্রস্তুবি েবক্তোলী করা; (ে) িলিায়ু পবরিিথৈ সবহষ্ণু েহর অিকাঠাগিা উন্নয়ৈ 

করা; এিং (গ) প্রাবিষ্ঠাবৈক সািথ্যথ, স্থাৈীয় পবরিালৈ ব্িস্থা দিারোর করা এিং িৈসগিিৈিা বৃবি 

করা। 

 
 

 কাবরগবর সহায়িা (TA) প্রকল্প 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ    City Region Development Project 

 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ  ২৭ ৈগভম্বর ২০১৩ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ  স্থাৈীয় সরকার বিভাগগর স্থাৈীয় সরকার প্রগকৌেল অবিেির 

(এলবিইবি) , িৈস্বাস্থে প্রগকৌেল অবিেির(বিবপএইিই), রািিাৈী উন্নয়ৈ কর্তথপয (রািউক), ঢাকা 

বসটি কগপ থাগরেৈ, খুলৈা বসটি কগপ থাগরেৈ ও বৈি থাবরি ১২টি দপৌরসভা । 

 অনুোগৈর পবরিাণঃ  ১৩ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার  

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ  িানুয়াবর ২০১১ - বিগসম্বর ২০১৬ পয থন্ত। 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ  ৈগর অিকাঠাগিার সম্প্রসারণ, ৈগর পবরকল্পৈার বিকাে এিং দপৌরসভার 

ব্িস্থাপৈার উন্নয়ৈ ও সযিিা বৃবি। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ   Technical Assistance for Road Map to Good Governance (LGED) 

 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ  ২৪ বিগসম্বর ২০১৩ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ এলবিইবি 
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 অনুোগৈর পবরিাণঃ ০.২২৫ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ ০১ িানুয়ারী ২০১৪ হগি ৩১ িাি থ ২০১৫ পয থন্ত 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ এলবিইবি’র সুোসৈ উন্নয়ৈকগল্প Road Map প্রণয়ৈ করা এিং এর িাধ্যগি 

এলবিইবি’র কায থ সম্পােগৈ স্বিিা ও ঝুঁবক ব্িস্থাপৈার দযগে সযিিা বৃবি পাগি। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ   Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) (TA No. 9172-BAN) Assistance 

– for People’s Republic of Bangladesh: Pilot Project on Weather Index-

Based Crop Insurance 

 
 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ ২৫ িাি থ ২০১৪ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ব্াংক ও আবর্ থক প্রবিষ্ঠাৈ বিভাগ Executing agency এিং 

সািারণ িীিা কগপ থাগরেৈ ও িাংলাগেে আিহাওয়া অবিেির implementation agency বহসাগি 

োবয়ত্ব পালৈ করগে। 

 অনুোগৈর পবরিাণঃ  প্রকগল্পর প্রাক্কবলি ব্য় ২.৪৮১৭ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার (১৯,৭২,২০,৬৯৯ 

টাকা)। এবিবি JFPR হগি ২.০০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার এিং JAXA (Japan Aero-space 

Exploration Agency) হগি ৬১,৭০০ িাবকথৈ িলার  

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ জুলাই ২০১৩-জুৈ ২০১৬ পয থন্ত। 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ িাংলাগেগে িলিায়ু ও প্রাকৃবিক দ্যগয থাগগ যয়-যবির বেকার ক্ষুদ্র্ ও প্রাবন্তক কৃিক 

এিং কৃবি োগি থর সযিিা বৃবি করা। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ   Supporting Third Capital Market Development Program 

 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ ২৯ এবপ্রল ২০১৪ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ িাংলাগেে বসবকউবরটিি এন্ড এক্সগিি কবিেৈ 

 অনুোগৈর পবরিাণঃ ০.৫০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার  

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ  দি ২০১৪-জুৈ ২০১৫ 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ  িাংলাগেগের পুবিঁিািার কায থকবর ও বহহবিেীলিার লগযে প্রগয়ািৈীয় পেগযপ 

গ্রহণ করা। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ  Technical assistance for Supporting Education and skills Development 

Investment Programs 

 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ  ২১ দি ২০১৪ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বেযা িন্ত্রণালগয়র আওিায় িাস্তিায়ৈািীৈ Secondary 

Education Investment Program (SESIP) এিং অর্ থ বিভাগগর আওিায় িাস্তিায়ৈািীৈ  

Skills for Employment Investment Program (SEIP) 

 অনুোগৈর পবরিাণঃ  ১.০০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ  দি ২০১৪ দর্গক দি ২০১৬ পয থন্ত দিাট ২৪ িাস। 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ  বেযা িন্ত্রণালগয়র আওিায় িাস্তিায়ৈািীৈ SCcorlany Elucateor 

IrvCstmCrt Pnognam (SESIP) এিং অর্ থ বিভাগগর আওিায় িাস্তিায়ৈািীৈ Skedds fon 

EmpdoymCrt IrvCstmCrt Pnognam (SEIP)–এর ব্িস্থাপৈার িাৈ উন্নয়গৈ Feluceany nesk 

maragCmCrt-এর দযগে স্বযিিার বৃবিগি এ কাবরগবর সহায়িা গুরুত্বপূণ থ ভূবিকা রােগি। 
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প্রকগল্পর ৈািঃ    Technical Assistance for Institutional Strengthening of the Roads and 

Highways Department 
 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ  ১৪ ৈগভম্বর ২০১৩ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ সড়ক পবরিহৈ ও িহাসড়ক বিভাগগর অিীৈ সড়ক ও িৈপর্ 

অবিেির 

 অনুোগৈর পবরিাণঃ  ১.৫ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ  ০১ ৈগভম্বর ২০১৩ দর্গক ৩০ জুৈ ২০১৫ পয থন্ত। 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ রযণাগিযণ, ওভারগলাি কগটাল, পবরিহৈ োগি েীঘ থগিয়ােী প্রাবিষ্ঠাবৈক সংস্কার 

এিং কায থসম্পােৈ প্রবক্রয়ার পবরিিথৈ আৈায়গৈর বিিগয় পরািে থক দসিা প্রোৈ করা হগি। 

 

প্রকগল্পর ৈািঃ   Technical Assistance for Supporting Participation in SASEC Trade 

Facilitation Program 
 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ ০৬ বিগসম্বর ২০১৩ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ  িািীয় রািস্ব দিাি থ 

 অনুোগৈর পবরিাণঃ  ১.৫ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ আগস্ট ২০১৩ হগি পরিিী ২৪ িাস। 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ (i) To improve border clearance mechanism, (ii) To strengthen 

customs automation and (iii) To enhance trader access to information. 

 
প্রকগল্পর ৈািঃ    eciAhcsvTm  h asAceTisiTd  isnhAPTgnivhcTm  hAh aisahsATsA TaeinhceT

yevhneiDT iisnPiTT- svnahsA  
 

 চুবক্ত স্বাযগরর িাবরেঃ ২৩ ৈগভম্বর ২০১৩ 

 িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগঃ  িাক ও দটবলগযাগাগযাগ িন্ত্রণালয়, আইবসটি বিভাগ, িবন্ত্র পবরিে 

বিভাগ ও ভুবি িন্ত্রণালয় 

 অনুোগৈর পবরিাণঃ  ১২ লয িাবকথৈ িলার 

 প্রকল্প িাস্তিায়গৈর দিয়ােঃ  জুলাই ২০১৩-জুৈ ২০১৫ পয থন্ত। 

 প্রকগল্পর উগেশ্যঃ (i) Supporting extending e-services with last mile connectivity in a 

selected district (ii) Pilot Several e-services in selected Unions and public 

institutions and (iii) Improve the grievance redress system (iv) Develop an ICT 

masterplan for a digital land management systems.  

 

(iii) আঞ্চবলক কাবরগবর সহায়িা (R-CDTA)Tপ্রকগল্প অর্ থায়ৈ সংক্রান্ত এবিবি’র সগে চুবক্ত সম্পােৈ- 
 

আঞ্চবলক কাবরগবর সহায়িা (R-CDTA) 
 

ক্রবিক আঞ্চবলক কাবরগবর সহায়িা পবরিাণ ($ বিবলয়ৈ) 

 
০১ Regional Capacity Development Technical Assistance for 

Improving Procurement in South Asia 
০.৭৫০ 

০২ Regional Capacity Development Technical Assistance for : 

Establishing a South Asia Knowledge Hub for Sustainable and 

Inclusive Urban Development and Service Delivery 

১.০০ 

০৩ Regional Capacity Development Technical Assistance (R-CDTA) 

on South Asia Sub-regional Economic Cooperation Cross-border 

Power Trade Development 

০.৫০০ 
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ক্রবিক আঞ্চবলক কাবরগবর সহায়িা পবরিাণ ($ বিবলয়ৈ) 

 
০৪ Small-scale Regional Technical Assistance for learning from e-

learning: Testing Intelligent Systems in South Asian Countries. 
০.২২৫ 

০৫ Promoting Gender Equality and Women’s Empowerment –

Combating Violence Against Women in Rural Bangladesh 

(RETA-6143). 

০.২২৫ 

০৬ Regional Capacity Development Technical Assistance(R-CDTA) 

on Supporting the Organization of Community-Driven 

Development in Developing Member Countries. 

০.৭০০ 

Total ৩.৪০০ 

 

২.৫.৩ এবিবি অনুবিভাগগর কায থক্রি সংবিষ্ট ২০১৩-১৪ অর্ থ-িেগর অনুবষ্ঠি গুরুত্বপূণ থ সভা:  

 

দেগে অনুবষ্ঠি সভা 
 

 

(১)  সরকাগরর বিবভন্ন উন্নয়ৈ প্রকল্প/কি থসূবির িন্য এবিবি’র আবর্ থক সহায়িা চূড়ান্তকরগণর সিয় এিং এবিবি’র 

আবর্ থক সহায়িায় িাস্তিায়ৈািীৈ প্রকগল্পর িাস্তিায়ৈ অগ্রগবি পয থাগলািৈার িন্য বৈগয়াবিি এবিবি বিেৈ, 

সংবিষ্ট িন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার কি থকিথাগের সগে বিবভন্ন পয থাগয় ১১টি Warm up Meeting করা হয়; 

(২)  প্রকল্প/কি থসূবি-দি এবিবি’র ঋণ সহায়িা গ্রহগণর িন্য Loan Negotiations-এর প্রস্তাি পাওয়ার পর Draft 

Loan Documents-এর ওপর আগলািৈার লগযে আন্ত:িন্ত্রণালগয়র সভা করা হয়। এ োড়া িলিাৈ দকাৈ 

প্রকল্প/কি থসূবির সিস্যা বৈগয় আগলািৈার িন্যও আন্ত:িন্ত্রণালয় সভা করা প্রগয়ািৈ হয়। অনুবষ্ঠি আন্ত:িন্ত্রণালয় 

সভার সংখ্যা ১৩টি; 

(৩) এবিবি’র আবর্ থক সহায়িায় িাস্তিায়ৈািীৈ প্রকগল্পর িাস্তািায়ৈ অগ্রগবি পয থাগলািৈার িন্য ইআরবি, প্রকল্প 

িাস্তিায়ৈকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা এিং এবিবি’র িগধ্য ৩টি Tripartite Portfolio Review 

Meeting (TPRM) অনুবষ্ঠি হয়; 

(৪)  এবিবি অনুবিভাগগর কায থক্রি পয থাগলািৈার িন্য ০৭টি অনুবিভাগ-সিন্বয় সভা করা হয়; 

(৫)  িাংলাগেগে বিবভন্ন উন্নয়ৈ প্রকগল্প এবিবি’র অর্ থায়ৈ বৈি থারণ-বিিগয় আগলািৈার িন্য সংবিষ্ট িন্ত্রণালয়/বিভাগ 

ও সংস্থার প্রবিবৈবিসহ এবিবি’র Country Portfolio Review Mission (CPRM)-এর সগে ০১টি 

Wrap-up সভা করা হয়;  

(৬) িাংলাগেগে অর্ থায়ৈ বিিগয় সংবিষ্ট িন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার প্রবিবৈবিসহ এবিবি’র Country 
Programming Mission (CPM)- এর সগে Kick off Meeting,  Roundtable Meeting ও Wrap-

up Meeting অনুবষ্ঠি হয়। 

 

বিগেগে অনুবষ্ঠি সভা 

 

(১)  এবিবি’র কায থক্রি িাৎসবরক বভবত্তগি পয থাগলািৈা ও গুরুত্বপূণ থ ৈীবি বৈি থারগণর বিিগয় প্রবিিের এ সংস্থার 

Board of Governors (BoG)- এর সভা দয দকাৈ একটি সেস্যগেগে অনুবষ্ঠি হয়। এ পয থন্ত ৪৭িি BoG- 

এর সভা অনুবষ্ঠি হগয়গে। সি থগেি সভাটি কািােস্তাগৈর রািিাৈী আস্তাৈায় ২-৫ দি ২০১৪ িাবরগে অনুবষ্ঠি 

হয়। িাংলাগেে দর্গক িাৈৈীয় অর্ থিন্ত্রী, ইআরবি’র সবিি িগহােয় এিং যুগ্ম-সবিি (এবিবি)-সহ ০৪ সেগস্যর 

একটি প্রবিবৈবিেল উক্ত সভায় দযাগোৈ কগরৈ। উগেখ্য, িাৈৈীয় অর্ থিন্ত্রী এবিবি’র BoG-এর গভৈ থর এিং 

ইআরবি’র সবিি িগহােয় বিকল্প গভৈ থর; 

 

(২)  এবিবি’র উগদ্যাগগ SASEC Electricity Transmission Utility Forum (SETUF)-এর সভা ০১ 

অগক্টাির ২০১৩ িাবরগে কলগম্বা-দি, Secure Cross-border Transport for SASEC Program-এর সভা 

০৯-১১ অগক্টাির ২০১৩ িাবরগে িাংকগক, Echo Mobility Training ৩০ আগস্ট - ০৪ দসগেম্বর ২০১৩ 

িাবরগে দকাবরয়ায়,  SASEC Trade Facilitation and Transport Working Group-এর সভা ২৯-৩০ 

অগক্টাির ২০১৩ িাবরগে বসোপুগর, এিং ২-৫ দি ২০১৪ িাবরগে কািােস্তাগৈর রািিাৈী আস্তাৈায় BoG সভার 



56 

 

Sideline Meeting বহসাগি SASEC Nodal Official Meeting অনুবষ্ঠি হয়। এ সকল সভায় 

িাংলাগেগের পগয সংবিষ্ট িন্ত্রণালয় ও সংস্থার কি থকিথাগের অংেগ্রহণ বৈবিি করা হয় এিং প্রগযািে দযগে 

ইআরবি দর্গকও কি থকিথা অংেগ্রহণ কগরৈ।  

 

২.৫.৪ দসবিৈার/কি থোলা/প্রবেযগণ অংেগ্রহণ সংক্রান্ত িথ্য: 
 

 

 
 

এবিবি’র উগদ্যাগগ ২০১৩-১৪ অর্ থ-িেগর িাংলাগেগে ও িাংলাগেগের িাবহগর অনুবষ্ঠি দসবিৈার/কি থোলা/ প্রবেযগণ 

অংেগ্রহগণর িন্য বিবভন্ন িন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা দর্গক কি থকিথা দপ্ররগণর ব্িস্থা দৈওয়া হয়। দেগে ও বিগেগে অনুবষ্ঠি 

দসবিৈার/কি থোলা/প্রবেযণ এিং দসগুগলাগি িাংলাগেে দর্গক অংেগ্রহণকারীর সংখ্যা বৈম্নরূপ- 
 

 
 

অর্ থ-িের বিগেগে দেগের অভেন্তগর 

২০১৩-২০১৪ প্রবেযণ কি থসূবি অংেগ্রহণকারী  প্রবেযণ কি থসূবি  অংেগ্রহণকারী  

৪৭টি ১০২ িৈ ০২টি ৩৭ িৈ 

 

 

২.৫.৫   বিবিি: 

 

(ক)  িাংলাগেগে বিবভন্ন উন্নয়ৈ প্রকল্প/কি থসূবিগি এবিবি’র সম্ভাব্ অর্ থায়ৈ, এবিবি’র অর্ থায়গৈ িলিাৈ উন্নয়ৈ প্রকল্প/ 

কি থসূবির কায থক্রি পয থাগলািৈা, আঞ্চবলক অর্ থনৈবিক সহগযাবগিার দযগে অর্ থায়ৈ ইিোবে বিিগয় বিবভন্ন সিগয় 

এবিবি’র বিবভন্ন বিেৈগক সেগরর অনুিবি প্রোৈ সংক্রান্ত কায থক্রি সম্পােৈ।  

 
 

(ে) এবিবি’র উর্ধ্থিৈ অবেবসয়ালগের সিয় সিয় িাংলাগেে সেগরর বিিগয় সবিি িগহােগয়র বৈগে থেৈািগি 

প্রগয়ািৈীয় সংবিষ্ট কায থক্রি গ্রহণ করা হগয় র্াগক। ২০১৩-১৪ অর্ থিেগর বৈম্ন-িবণ থি এবিবি’র উর্ধ্থিৈ অবেবসয়ালবৃন্দ 

িাংলাগেে সের কগরগেৈ-    
 

 

 
 

 

(i)  Mr. Takehiko Nakao, President, এবিবি (একিার);  
(ii)  Mr. S. Chander, Director General, Regional and Sustainable Department, (একিার);   
(iii)  Mr. JuanTMiranda, Director General (South Asia Department), এবিবি (বিৈিার); এিং  
(iv)  Mr. Bruce L. Davis, Vice President (Administration & Corporate Management), 

এবিবি (একিার)। 

 

(গ) গি ০৫ অগক্টাির ২০১৩বি: িাবরগে িাংলাগেগে PPP কায থক্রগি সহায়িা প্রোৈ সংক্রান্ত এবিবি’র সগে 

Transaction Advisory Services by the Asian Development Bank-েীি থক এক MoU স্বাযবরি হয়। 

িাংলাগেগে এবিবি’র কায থক্রগির ৪০ িের পূবিথ উপলগয দহাগটল Westin-এ আগয়াবিি অনুষ্ঠাগৈ িাৈৈীয় অর্ থিন্ত্রীর 

উপবস্থবিগি ইআরবি’র সবিি িগহােয় এ MoU-টি সাযর কগরৈ। 

 
 

২.৫.৬ এবিবি’র সগে ২০১২-১৩ অর্ থ-িেগর সম্পাবেি ঋণচুবক্ত ও অনুোৈ-চুবক্ত: 
 

 
 

 এবিবি’র সগে ২০১২-১৩ অর্ থ-িেগর ১১টি বিবৈগয়াগ প্রকগল্পর িন্য ১,২২২.১০ বিবলয়ৈ িলাগরর ঋণচুবক্ত/অনুোৈ-

চুবক্ত এিং ১৬টি কাবরগবর সহায়িা প্রকগল্পর িন্য ২১.৩৫২ বিবলয়ৈ িলাগরর অনুোৈ-চুবক্ত সম্পােৈ করা হগয়বেল। প্রকগল্পর 

ৈািসহ ঋণ ও অনুোগৈর পবরিাণ বৈগম্ন উগেে করা হগলা -  

  

সম্পাবেি ঋণচুবক্ত/ অনুোৈ-চুবক্ত (বিবৈগয়াগ প্রকল্প) 
 

ক্রবিক প্রকগল্পর ৈাি পবরিাণ ($ বিবলয়ৈ) 

1 Urban Primary Health Care Services Delivery Project 

 
৭০.০০ 

 2 Second Teaching Quality Improvement in Secondary Education  ৭০.০০ 

3 Bangladesh Railway Sector Improvement Project (PFR II) ১৫০.০০ 
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4 Second Capital Market Development Program ৩০০.০০ 

5 Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project ১৬৪.৬০ 

6 PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project ৩.৫০ 

7 SASEC Trade Facilitation Program ২১.০০ 

8 Coastal Climate Resilient Infrastructure Project ৫০.০০ 

9 
Power System Expansion and Efficiency Improvement  

Investment Program 
১৮৫.০০ 

10 
TA for Detailed Study & Design of Dhaka-Chittagong 

Expressway on Public-Private Partnership (PPP) 
১০.০০ 

11 SASEC Road Connectivity Project  ১৯৮.০০ 

 Total        ১,২২২.১০ 

সম্পাবেি অনুোৈ-চুবক্ত (কাবরগবর সহায়িা প্রকল্প) 
 

ক্রবিক প্রকগল্পর ৈাি পবরিাণ ($ বিবলয়ৈ) 

1 
Technical Assistance for Khilkhet Water Treatment Plant Project 

to Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (DWASA) 
 

০.৯০ 

 2 TA for Secondary Education Sector Development Program  ০.৭৭৫ 

3 Support for the Third Primary Education Development Project ০.৫০ 

4 
Small-Scale Technical Assistance for Public-Private Partnership 

in Higher Education   
০.২২৫ 

5 TA for Climate Change and Strategy Action plan  ০.৮৫০ 

6 
Project Preparatory TA for Coastal Towns Infrastructure 

Improvement Project 
 

০.৯০ 

7 Strategic Master Plan for  Chittagong Port ১.০০ 

8 
Project Preparatory TA for the Irrigation Management 

Improvement  Investment Program in Muhuri Irrigation Project  
 

০.৮০ 

9 
TA for Transit- Oriented Development and Improvement of 

Traffic Management in Tongi-Gazipur Areas 

 

১.০০ 

10 TA for Supporting Brick Sector Development Program ০.৭৫ 

11 TA for Enhancing Efficiency of the Capital Market ০.৭৫ 

12 
PPTA for Preparing the Third Urban Governance and 

Infrastructure Improvement (Sector) Project  
১.৪০ 

13 
TA for Establishing a Regulatory Framework for Urban Water 

and Sanitation  
০.৭৫ 

14 TA  for Capacity Building for Risk Finance ০.৫০ 

 Total ১১.১৫ 

 

 

বিঃ দ্র্ঃ এ অনুবিভাগ )এবিবি  (সংবিষ্ট িলিাৈ প্রকল্প/কি থসূবির িাবলকা পবরবেষ্ঠ-৪ এ দেওয়া হগলা।  

 


