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২.৬ অনুবিভাগ-৬: (সমন্বয় ও নরবিক ) 

 

বিদেবিক অর্ থ আহরণ তর্া বিবভন্ন উন্নয়ন সহদ াগী দেি ও সংস্থা দর্দক অনুোন, ঋণ মঞ্জুবর, খাদ্য সাহায্য, প্রকল্প 

সাহায্য ও কাবরগবর সহায়তা ইতযাবে সংগ্রদহর দেদে অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাদগর (ইআরবি) সমন্বয় ও নরবিক অনুবিভাগ 

গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা পালন কদর র্াদক। এ অনুবিভাদগর অধীন সমন্বয় অবধিাখার মাধ্যদম প্রার্বমকভাদি বিদেবিক অর্ থ 

সংগ্রদহর কাজ শুরু হয়। সরকাদরর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা তাদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকদল্প বিদেবিক সহায়তা সংগ্রদহর জন্য 

প্রকদল্পর প্রার্বমক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাি (বপবিবপবপ) অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাদগ দপ্ররণ কদর। প্রস্তাবিত বপবিবপবপর বিষদয় 

পবরকল্পনা কবমিদনর নীবতগত অনুদমােন প্রাবির পর সমন্বয় অবধিাখা তা বিদেবিক সহায়তা অনুসন্ধান কবমটির 

বসদ্ধান্তক্রদম ইআরবি’র সংবিষ্ট অনুবিভাগ/অবধিাখায় দপ্ররণপূি থক প্রস্তাবিত বিদেবিক সাহায্য সংগ্রদহর উদদ্যাগ গ্রহণ কদর। 

উন্নয়ন সহদ াগী দেি ও সংস্থা বিদেবিক অর্ থ সহায়তা বেদত সম্মত হদল সমন্বয় অবধিাখা তা সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাদক 

জাবনদয় দেয়।  

 

রাষ্ট্রপবতর কা থালয়, প্রধানমন্ত্রীর কা থালয় এিং মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ অনুবিত সকল গুরুত্বপূণ থ সভাসমূদহ সমন্বয় 

অবধিাখা হদত প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রোন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাবধকার প্রকল্পসমূহ িাস্তিায়দনর অগ্রগবত সংক্রান্ত 

সভা, একদনক সভা, সরকাবর ক্রয় সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির সভা, মবন্ত্রপবরষে সভা, সবিি কবমটির সভা, অর্ থননবতক বিষয় 

সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির সভার তথ্যাবে এ অনুবিভাগ হদত প্রোন ও সমন্বয় করা হয়। এ ছাড়া ইআরবি’র মাবসক/িাবষ থক 

প্রবতদিেন বতবর, নীবতমালা প্রণয়ন এিং সমন্বয় ও নরবিক অনুবিভাদগর সমন্বয় সভা অনুিান এ অনুবিভাদগর অন্যতম 

োবয়ত্ব। সমন্বয় অনুবিভাগ ইআরবি’র বিবভন্ন অবধিাখা এিং িাখার অবনষ্পন্ন কাদজর তাবলকা, এ বিভাদগর বিবভন্ন কম থকতথা 

কর্তথক অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সভায় দ াগোন সম্পবকথত প্রবতদিেন এিং এ বিভাদগর কম থকতথা কর্তথক বিদেবিক 

সহায়তায় পবরিাবলত বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পবরেি থন প্রবতদিেন সংকলন কদর মাবসক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন কদর র্াদক। 

মাবসক সমন্বয় সভায় এসি প্রবতদিেন বিিার বিদিষণ কদর প্রদয়াজনীয় বেকবনদে থিনা দেয়া হয়। এর ফদল এ বিভাদগর 

কাজকম থ দ মন ত্বরাবন্বত হদে দতমবন বিদেবিক সহায়তায় িাস্তিায়নাধীন প্রকল্পসমূদহর িাস্তিায়ন অগ্রগবত ও বিদেবিক 

সহায়তার সদি থাচ্চ কা থকর ব্যিহাদরর দেদে ইবতিািক প্রভাি লেয করা  াদে। 

 

সমন্বয় অনুবিভাগ হদত িবণ থত প্রিাসবনক কা থািলীর পািাপাবি বিশ্ব খাদ্য কম থসূবি (WFP), আন্তজথাবতক কৃবষ 

উন্নয়ন তহবিল (ইফাে) এিং নরবিক সংবিষ্ট বিবভন্ন উন্নয়ন কা থক্রম বনি থাহ হয়। 

 

২.৬.১ বিশ্ব খাদ্য কম থসূবি (WFP) সংবিষ্ট কা থক্রমঃ 

 

গ্রাম ও িহর এলাকার েবরদ্র এিং খাদ্য বনরাপত্তাহীন জনদগািীর েীর্ থদময়ােী খাদ্য বনরাপত্তা ও পুবষ্ট উন্নয়দনর 

লদেয বিশ্ব খাদ্য কম থসূবি (WFP) ১৯৭৪ সাল হদত িাংলাদেদি কাজ কদর  াদে। এ সংস্থার সহায়তায় গৃহীত বিবভন্ন 

কম থসূবি িাংলাদেি সরকাদরর বিবভন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যদম িাস্তিাবয়ত হয়  ার চুবি স্বাের এিং বিবভন্ন প থাদয়র 

সমন্বয়দকর োবয়ত্ব পালন কদর অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ। 

 

 গত ০৫ জানুয়াবর ২০১১ তাবরদখ WFP’র সাদর্ স্বােবরত Country Programme Action Plan (2012-

2016)-এর আওতায় দমাট ৩৬৭,৩১০,৪৮৬৫ মাবকথন িলাদরর িাদজদট ০৪টি কম থসূবি িাস্তিায়নাধীন আদছ। কম থসূবিসমূহ 

হদেঃ মবহলা ও বিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন Improving Maternal and Child Nutrition;  প্রার্বমক ও গণবিো 

মন্ত্রণয়ালয়াধীন School Feeding কম থসূবি; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ এর আওতায় িাস্তিায়নাধীন 

Enhansing Resilience এিং মবহলা ও বিশু  বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রার্বমক ও গণবিো মন্ত্রণয়ালয় এর সাদর্ দ ৌর্ভাদি 

িাস্তিায়নাধীন Safety Nets কম থসূবি। 
  

২০১৩-১৪ অর্ থিছদর উবল্লবখত ৪টি কম থসূবির মাধ্যদম ২০ লে উপকারদভাগী জনদগািীর জন্য WFP কর্তথক দমাট 

৬৫ বমবলয়ন মাবকথন িলার এর িাদজট ব্যিহার করা হদয়দছ। 

 

বময়ানমার হদত আগত দরাবহঙ্গা িরণার্ীদের মদধ্য দরবজস্টাি থ প্রায় ৩৩,০০০ জন িরণার্ীদক WFP এর অর্ থায়দন 

খাদ্য সহায়তা প্রোদনর জন্য Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO)  িলমান আদছ। এ বিষদয় গত 

০৬/০৮/২০১৪ তাবরদখ WFP এর সদঙ্গ িাংলাদেি সরকাদরর নতুন একটি LOU (Letter of Understanding) স্বােবরত 

হয়। ১ জুলাই ২০১৪ হদত ৩১ বিদসম্বর ২০১৫ দময়াদে িাস্তিায়নাধীন এই কম থসূবিদত খাদ্য সহায়তা প্রোন িািে WFP 
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কর্তথক দমাট ৭,৭৭৫,৯৬৭ মাবকথন িলার ব্যয় হদি। উদল্লখ্য, িতথমান কম থসূবির মাধ্যদম ভাউিার পদ্ধবতদত e-card এর 

মাধ্যদম িরণার্ীদের জন্য বেবনক মার্াবপছু ২১০০ বকদলা কযালবর বনবিত করার লদেয দ  অর্ থ িরাদ্দ র্াকদি তার মাধ্যদম 

িরণার্ীরা WFP কর্তথক বনবে থষ্টকৃত Vendor এর বনকট হদত তাদের রুবি ও পছন্দ অনু ায়ী খাদ্য সামগ্রী বকনদত পারদি। 

 

WFP কর্তথক িতথমাদন িাস্তিায়নাধীন অন্যান্য ৪টি প্রকল্প এর জন্য ২০১৩-২০১৪ দময়াদে আনুমাবনক ৩০০ দকাটি 

টাকা ব্যয় করা হদয়দছ। 

 

এছাড়াও WFP-এর অর্ থায়দন পাইপ লাইদন র্াকা অন্য দুটি প্রকল্প হদে-Achieving Food Security in the 

Chittagong Hill Tracts এিং Improving access to WATSAN Services and enhancing Food Securits 

and Nutrition in Cox’s Bazaar District, Bangladesh. 
 

 

ইফােঃ  

ইফাে কৃবষ খাদত সহজ িদতথ ঋণোনকাবর আন্তজথাবতক সংস্থা বহদসদি ১৯৭৭ সাদল প্রবতবিত হয়। অদ্যািবধ প্রায় 

৩০ টি প্রকদল্পর জন্য িাংলাদেি ইফাে হদত আনুমাবনক ৮০০ বমবলয়ন মাবকথন িলার সহায়তা লাভ কদরদছ।  া িাংলাদেি 

সরকাদরর োবরদ্র বিদমািন কম থসূবি ও কৃবষ উৎপােন বৃবদ্ধর লদেয বিবভন্ন কা থক্রদম ব্যয় করা হদয়দছ। িতথমাদন ইফাে 

সহায়তাপুষ্ট ৫টি প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন রদয়দছ। 

 

ইফাে  সংবিষ্ট  ২০১৩-১৪ অর্ থ িছদর  সম্পাবে গুরুত্বপূণ থ কা থািলীঃ 

আন্তজথাবতক কৃবষ উন্নয়ন তহবিল (ইফাে) এর অর্ থায়দন স্থানীয় সরকার প্রদকৌিল অবধেির কর্তথক িাস্তিাবয়তব্য  

(ইফাে অংি) ১৫.০০ বমবলয়ন মাব্কথন িলার ব্যয় সম্ববলত Climate Adaptation and Livelihood Improvement 

Project (CALIP) এর Financing Agreement  ০৪ দসদেম্বর, ২০১৪ তাবরদখ অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ, ঢাকায় সম্পন্ন 

হদয়দছ। িাংলাদেি সরকাদরর পদে অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাদগর অবতবরি সবিি দিগম মাহমুো দিগম এিং দ াগাদ াদগর 

মাধ্যম পদ্ধবতদত ইফাদের দপ্রবসদিন্ট কর্তথক প্রকল্প চুবিটিদত স্বাের কদরন। ঢাকায় প্রকল্পটি স্বােরকাদল ইফাদের কাবি 

দপ্রাগ্রাম ম্যাদনজার Mr. Hubert Boirard ও কাবি দপ্রাগ্রাম অবফসার Mr. Nicolas Syed  ও িাংলাদেি সরকাদরর 

কম থকতথাবৃন্দ উপবস্থত বছদলন। 

অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাদগর অবতবরি সবিি (সমন্বয় ও নরবিক) এর সভাপবতদত্ব গত ০৩-০৪ দসদেম্বর ২০১৪ 

তাবরদখ “Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises Project (PACE) এর খসড়া Financing 

Agreement  এর IFAD  Financing Agreement এর  Loan Negotiation  অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ, ঢাকায় সম্পন্ন হদয়দছ। 

আিা করা  াদে আগামী বিদসম্বর ২০১৪ তাবরদখর মদধ্য প্রকল্পটির ঋণচুবি স্বােবরত হদি।  

ইফাে সংবিষ্ট সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কা থক্রম: 

 ইফাদের  Independent Office of Evaluation  Mission ১২ অদটাির হদত ০৭ নদভম্বর, ২০১৪ প থন্ত িাংলাদেি 

সফর করদছন। উচ্চ েমতা সম্পন্ন দেিী-বিদেিী বিদিষজ্ঞগণ কর্তথক ইদতামদধ্য সম্পাবেত ও িতথমাদন িাস্তিায়নাধীন ১০ 

(েি)টি প্রকদল্পর সাবি থক মূল্যায়ন করদিন। এই মূল্যায়ন কবমটির চূড়ান্ত প্রবতদিেদনর উপর বভবত্ত কদর পরিতীদত 

িাংলাদেদি Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) বনধ থাবরত হদি। 

 

নরবিক অবধিাখা 

 

 নরবিক দেিগুদলা হদত প্রাি উন্নয়ন সহায়তা বিষয়ক কা থািলী নরবিক অবধিাখা কর্তথক সম্পাবেত হয়। নরবিক 

দেিগুদলার মদধ্য দিনমাকথ, নরওদয়, সুইদিন ও বফনল্যান্ড িাংলাদেদির প্রধান উন্নয়ন সহদ াগী। এসকল দেদির সমন্বদয় 

গঠিত নরবিক দিদভলপদমন্ট ফান্ডও (এনবিএফ) অর্ থায়নকারী বহদসদি িাংলাদেিদক উন্নয়ন সহায়তা প্রোন কদর আসদছ। 

নরবিক অবধিাখার অধীদন িতথমাদন দমাট ১৪ টি প্রকল্প িলমান রদয়দছ। উি সংস্থা/দেিসমূদহর মদধ্য দিনমাকথ সরকার 

িাংলাদেদির কৃবষ, পানীয় জল সরিরাহ ও পয়ঃবনষ্কািন, জলিায়ু পবরিতথন, মানিাবধকার ও  সুিাসন প্রবতিা ইতযাবে খাদত 

ঋণ/অনুোন সহায়তা প্রোন কদর র্াদক। সুইদিন সরকার দমৌবলক বিো, প্রার্বমক স্বাস্থয পবরি থা, মানিাবধকার ও 

গণতাবন্ত্রক সুিাসন এিং নগরবভবত্তক পবরদিি উন্নয়ন ইতযাবে খাদত সহায়তা প্রোন কদর আসদছ। তাছাড়া এনবিএফ বিদুযৎ, 
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জলিায়ু পবরিতথন ও উন্নয়ন খাদত সহায়তা প্রোন করদত আগ্রহী। নরওদয় সরকার বিবনদয়াগ ও িাবণজয, বিদুযৎ ও িবি, 

পবরদিি, মানিাবধকার ও সুিাসন, বিো, দিসরকাবর খাদতর উন্নয়ন ইতযাবে খাদত অতীদত সহায়তা প্রোন কদরদছ।  
 

১। নরবিক অবধিাখা সংবিষ্ট স্বােবরত চুবির তাবলকাঃ 

 

 অর্ থ-িছর ২০১৩১-৪   

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাদেি সরকার এিং দিনমাকথ সরকাদরর মদধ্য গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তাবরদখ “Climate 

Change Adaptation Pilot Project (CCAPP)”-িীষ থক একটি অনুোন চুবি স্বােবরত হয়। িবণ থত চুবিদত 

দমাট আবর্ থক সংদিষ DKK ১৫.০০ বমবলয়ন (দিবনি সহায়তার পবরমাণ DKK ১০.০০ বমবলয়ন এিং িাংলাদেি 
সরকাদরর সহায়তার পবরমাণ DKK ০৫.০০ বমবলয়ন)  া প্রায় ২০.০০ দকাটি টাকার সমপবরমাণ (িতথমান মুদ্রা 
বিবনময় হার অনু ায়ী)। ০১ (এক) িছর দময়ােী এ প্রকল্পটির উদদ্দশ্য হদলা-উপকূলীয় কৃবষ অঞ্চদলর ০৪ টি দজলার 

(পটুয়াখাবল, িরগুনা, দনায়াখালী এিং লেীপুর) অিকাঠাদমাগত উন্নয়দনর মাধ্যদম জলিায়ু পবরিতথন সংক্রান্ত প্রভাি 

দমাকাদিলায় েেতা অজথন।  

 িাংলাদেি সরকার এিং সুইদিন সরকাদরর মদধ্য িলমান “Agreement between the Kingdom of 

Sweden and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Development 

Cooperation” চুবিটি’র দময়াে ৩১/১২/২০১৪ প থন্ত িবধ থতকরণ সংক্রান্ত একটি চুবি ২০ নদভম্বর ২০১৩ তাবরদখ 

স্বােবরত হয়। ০১ িছর দময়ােী (০১/০১/২০১৪ হদত ৩১/১২/২০১৪) এ চুবিদত প্রস্তাবিত অনুোন সহায়তার পবরমাণ 

SEK ২৩৫.০০ বমবলয়ন (USD ৩৫.৪২ বমবলয়ন  া িাংলাদেিী টাকায় ২৮০ দকাটি টাকার সমপবরমাণ)। এ চুবির 
অধীদন প্রার্বমক স্বাস্থয পবরি থা, দমৌবলক বিো, মানিাবধকার ও গণতাবন্ত্রক সুিাসন এিং নগরবভবত্তক পবরদিি এসি 
খাদতর প্রবত অবধকতর গুরুত্ব দেয়া হদি।  

 

অর্ থ-িছর ২০১৪১-৫   

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাদেি সরকার এিং সুইদিন সরকাদরর মদধ্য গত ০৭ জুলাই ২০১৪ তাবরদখ “Personnel and 

Consultancy Fund”-িীষ থক একটি অনুোন চুবি স্বােবরত হয়। িবণ থত চুবিদত দমাট অনুোন সহায়তার 

পবরমাণ SEK ২.৫ বমবলয়ন,  া প্রায় ২.৯ দকাটি টাকার সমান। চুবিটির দময়াে ০৩ (বতন) িছর (০১ এবপ্রল 

২০১৪ হদত ৩১ মাি থ ২০১৭)। এ অর্ থ Swedish International Development Cooperation Agency 

(SIDA) কর্তথক আদয়াবজতব্য আন্তজথাবতক প্রবিেণ কম থসূবিদত অংিগ্রহণকারী সরকাবর, আধাসরকাবর এিং 

স্বায়ত্তিাবসত প্রবতিাদনর কম থকতথাদের ভ্রমণ ব্যয় বনি থাদহর জন্য ব্যবয়ত হদি। 

 গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাদেি সরকার এিং দিনমাকথ সরকাদরর মদধ্য গত ১৮ আগস্ট ২০১৪ তাবরদখ “Climate 

Change Adaptation and Mitigation Project (CCAMP)”-িীষ থক একটি অনুোন চুবি স্বােবরত 

হয়। িবণ থত চুবিদত দমাট আবর্ থক সংদিষ DKK ৮০.০০ বমবলয়ন  া প্রায় ১১২.০০ দকাটি টাকার সমপবরমাণ। 
DKK ৮০.০০ বমবলয়দনর মদধ্য দিনমাকথ সরকার কর্তথক প্রস্তাবিত অনুোন সহায়তার পবরমাণ DKK ৫০.০০ 

বমবলয়ন (Adaptation-এর জন্য িরাদ্দ DKK ৩০.০০ বমবলয়ন এিং Mitigation-এর জন্য িরাদ্দ  DKK 

২০.০০ বমবলয়ন)  া প্রায় ৭০.০০ দকাটি টাকার সমপবরমাণ এিং িাংলাদেি সরকাদরর অর্ থায়দনর পবরমাণ DKK 

৩০.০০ বমবলয়ন (Adaptation-এর জন্য)  া প্রায় ৪২.০০ দকাটি টাকার সমপবরমাণ। ০২ িছর (জুলাই/২০১৪ - 

জুন/২০১৬) দময়ােী এ প্রকল্পটির উদদ্দশ্য হদলা- Bangladesh Climate Change Strategy and Action 

Plan (BCCSAP)-এর সহায়তায় জলিায়ু পবরিতথন প্রবতদরাধক (climate proofing) প্রাকৃবতক সম্পেদক 

কাদজ লাবগদয় দটকসই অর্ থননবতক উন্নয়দনর মাধ্যদম েবতর সমু্মখীন জনদগািীর মাদনান্নয়ন ও দিসরকাবর খাদতর 

েমতায়ন ও েেতা উন্নয়ন এিং প্রাকৃবতক সম্পদের সঠিক ব্যিহার বনবিতকরণ।  

 গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাদেি সরকার এিং দিনমাকথ সরকাদরর মদধ্য গত ২০ আগস্ট ২০১৪ তাবরদখ “Supply and 

Installation of 33/11 KV Electrical Sub-Station for Sustainable Power Solution at 

Saidabad WTP Phase-II”-িীষ থক একটি পে স্বােবরত হয়। পোনু ায়ী দমাট অনুোন সহায়তার পবরমাণ 

Euro ১.৭ বমবলয়ন  া প্রায় ১৬.৪১ দকাটি টাকার সমপবরমাণ। প্রকল্পটির উদদ্দযশ্য হদলা-পাবন উৎপােদনর জন্য 
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গ্রীি দর্দক প্লাদন্ট বিরবতহীন ব্যিহারদ াগ্য বিদুযৎ সরিরাহ বনবিদতর লদেয ইদলকবিক দভাদেজ দলদভদলর 

মাদনান্নয়ন।  

 

 

বিেঃ িাংলাদেি এিং দিনমাকথ সরকাদরর মদধ্য “Climate Change Adaptation and  Mitigation 

Project (CCAMP)”-িীষ থক চুবি স্বাের অনুিান (তাবরখঃ ১৮/০৮/২০১৪)। 
 

২। নরবিক অবধিাখা সংবিষ্ট সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কা থক্রমঃ   

 

 সুইদিন সরকাদরর সাদর্ Development Cooperation সংক্রান্ত ০৭ িছর দময়ােী একটি চুবি স্বােদরর 

সম্ভািনা রদয়দছ।  

 

িাংলাদেি এিং দিনমাকথ সরকাদরর মদধ্য “Saidabad Water Treatment Plant, Phase-III”-িীষ থক USD 
২০০.০০ বমবলয়দনর একটি চুবি স্বাের হওয়ার সম্ভিনা রদয়দছ। 

 

 

বিঃ দ্রঃ এ অনুবিভাগ (নরবিক) সংবিষ্ট িলমান প্রকল্প/কম থসূবির তাবলকা পবরবিি-৪ এ দেওয়া হদলা। 

 


