
62 

 

২.৭ অনুবিভাগ-৭: (ইউর াপ) 

 

২.৭.১ পটভূব িঃ 

জাবিসংরে  সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য াত্রা MDGs এিং িাংলারেশ স কার   ৬ষ্ঠ পঞ্চিাবষ িকী পব কল্পনা অনুযায়ী 

বনর্ িাব ি লক্ষ্য াত্রা অজিরন  বনব ত্ত িাংলারেশ স কা  কর্তিক গৃহীি বিবভন্ন উন্নয়ন ক িকান্ড িাস্তিায়রন  লরক্ষ্য অর্ িননবিক 

সম্পকি বিভারগ  ইউর াপ অনুবিভাগ-ইউর াপীয় উন্নয়ন সহরযাগী সংস্থা/ দেশ যর্ািঃ Department for International 

Development (DFID), The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), ফ্রান্স এিং Agence 

Francaise De Development (AFD), ইউর াপীয় ইউবনয়ন (ইইউ), ইউর াপীয় ইনরভস্টর ন্ট ব্াংক (ইআইবি), 

দিলবজয়া , প্রজািন্ত্রী জা িানী  কাব গব  সহায়িাোনকা ী সংস্থা GIZ এিং আবর্ িক সহায়িাোনকা ী সংস্থা KfW, 

দনো ল্যান্ডস, ইটাবল,  াবশয়ান দেডার শন প্রভৃবি দর্রক বিরেবশক সহায়িা আহ রে  জন্য মূলি অনুোন এিং বকছু বকছু  

দক্ষ্রত্র ঋে গ্রহে কর  দর্রক। 

ইউর াপ অনুবিভারগ  আওিায় উন্নয়ন সহরযাগী দেশ/সংস্থাসমূহ মূলি বশক্ষ্া, স্বাস্থয, কৃবষ উন্নয়ন, োব দ্র বির াচন, 

 ানি সম্পে উন্নয়ন, শ্র  পব রিশ ও েক্ষ্িা উন্নয়ন, সুশাসন ও  ানিাবর্কা , অর্ িননবিক ও িাবেবজযক উন্নয়ন, পব রিশ, দুরয িাগ 

ব্িস্থাপনা ও জলিায়ু পব িিিন, খাদ্য বন াপত্তা ও পুবি, বিদুযৎ ও জ্বালানী, নিায়নরযাগ্য জ্বালানী, পব িহন ও দযাগারযাগ 

অিকাঠার াসহ সা াবজক ও অর্ িননবিক অিকাঠার া খারি  ক িসূবচসমূহ িাস্তিায়রন বিরেবশক সহায়িা প্রোন কর  র্ারক। 

২০১৩-১৪ অর্ ি িছর  ইউর াপ অনুবিভারগ   দ াট ৬১ টি প্রকল্প চল ান বছল। উক্ত অর্ ি িছর  ১৩ (পরন ) টি প্রকরল্প  

আবর্ িক চুবক্ত স্বাক্ষ্ব ি হরয়রছ । আগা ী ২০১৪-১৫ অর্ ি িছর  ৬৪৮.০০ ব বলয়ন  াবকিন ডলার   ১৯টি প্রকরল্প  অনুোন/ঋে 

চুু্বক্ত স্বাক্ষ্  হওয়া  সম্ভািনা  রয়রছ।  

 

২.৭.২ ২০১৩-১৪ অর্ ি িছর  সম্পাবেি গুরুত্বপূে ি কায িািবলিঃ 

 

গি ৭-৮ দ , ২০১৪ িাব রখ অর্ িননবিক সম্পকি বিভারগ  এন.ই.বস সরেলন করক্ষ্ িাংলারেশ-জা িান বি-পাবক্ষ্ক 

বিঠক-২০১৪ অনুবষ্ঠি হয়। উক্ত বিঠক স াবি  প  উভয় দেরশ  স কার    রে Summary Record স্বাক্ষ্  ক া হয়। 

 

এছাড়া, ২০১৩-১৪ অর্ ি িছর  চল ান প্রকরল্প  িাস্তিায়ন অগ্রগবি, খসড়া ঋে চুবক্ত পয িারলাচনা, নতুন প্রকরল্প  অর্ িায়ন 

প্রবিয়াক রে আন্তিঃ ন্ত্রোলয় দনরগাবসরয়শন সভা ও ওয়াকিশপসহ দ াট  ৪৫-টি সভা অনুবষ্ঠি হরয়রছ। ২০১৩-১৪ অর্ ি িছর  

ইউর াপ অনুবিভারগ অনুবষ্ঠি স্ব-স্ব উন্নয়ন সহরযাগী/সংস্থা  সারর্ সম্পাবেি গুরুত্বপূে ি কায িািবল/প্রকল্পসমূরহ  িে িনা বনরচ দেয়া 

হরয়রছ।  
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২.৭.৩ গুরুত্বপূে ি প্রকরল্প  ঋে/অনুোন চুবক্ত স্বাক্ষ্র   বিি েীিঃ 

 

 

চিত্রঃ িাংলারেশ স কা  এিং ে াবস স কার    রে Decentralized Cooperation-শীষ িক Framework Agreement স্বাক্ষ্  অনুষ্ঠারন  

অর্ িননবিক সম্পকি বিভারগ  সবচি জনাি দ াহােে দ জিাহউবিন ও স্থানীয় স কা  বিভারগ  অবিব ক্ত সবচি দিগ  জুরয়না আবজজ এিং ে াবস 

স কার    ান্যি   াষ্ট্রদূি H.E. Mr. Michel Trinquier উপবস্থি বছরলন। 
 

 

DFID+SDC+ DANIDA 

 

প্রকরল্প  না িঃ  Agribusiness for Trade Competitiveness Project (ATC-P) 

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খ : ০৬ এবপ্রল ২০১৪ 

 িাস্তিায়নকা ী  ন্ত্রোলয়/বিভাগ : িাবেজয  ন্ত্রোলয়   

 অনুোরন  পব  াে : ২৮.৫ ব বলয়ন CHF (৩১.৫৬  ব বলয়ন  াবকিন ডলা ) 

 প্রকল্প িাস্তিায়রন  দ য়াে : ১৫ অরটাি  ২০১৩ হরি ১৫  াচ ি ২০১৪ পয িন্ত। 

 প্রকরল্প  উরিশ্য : প্রকরল্প   াের  িাবেজয  ন্ত্রোলরয়   িানী বভবত্ত (Export Base) ও আ োবন 

প্রবিস্থাপন (Import Substitution) পণ্য সম্প্রসা রে  লরক্ষ্য পণ্য িহুমুখীক ে, পণ্য উন্নয়ন এিং পণ্য 

উপরযাগীক ে (Export Readiness) সম্পবকিি কায িাবে গ্রহে ক া। 
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GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) 

 

প্রকরল্প  না িঃ  Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II) Project. 

 

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খ : ০৯ এবপ্রল ২০১৪ 

 িাস্তিায়নকা ী  ন্ত্রোলয়/বিভাগ : বশল্প  ন্ত্রোলয় 

 অনুোরন  পব  াে : ১,৯৬৩,২২৯   াবকিন ডলা  

 প্রকল্প িাস্তিায়রন  দ য়াে : ৩১ বডরসম্ব  ২০১৩ হরি ৩১ বডরসম্ব  ২০১৫ পয িন্ত 

 প্রকরল্প  উরিশ্য : দভাজয দিরল বভটাব ন-A সু বক্ষ্ি কর  দভাক্তা  বনকট স ি ারহ   াের  িাংলারেরশ  

সার্া ে জনগরে  জন্য বভটাব ন-A এ  অভাি দূ ীক রে   াের  জীিনযাত্রা   ান উন্নয়ন ক া।   

          

DFID 

 

প্রকরল্প  না িঃ  Extension of Economic Empowerment of the Poorest in Bangladesh (EEP) 

 
 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খ : ২৮ এবপ্রল ২০১৪ 

 িাস্তিায়নকা ী  ন্ত্রোলয়/বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও স িায় বিভাগ 

 অনুোরন  পব  াে : ১৮.৫৫৭ ব িঃ পািঃ স্টাবল িং (৩১.৫৮  ব বলয়ন  াবকিন ডলা ) 

 প্রকল্প িাস্তিায়রন  দ য়াে : ২৫ দেব্রুয়াব  ২০০৮ হরি ৩১  াচ ি ২০১৬ পয িন্ত। 

 প্রকরল্প  উরিশ্য : পল্লী ও শহ াঞ্চরল   ানুষরক চ   োব দ্রািস্থা (absolute poverty) দর্রক দি  কর  

দটকসই জীবিকা বনি িারহ  সুরযাগ সৃবি ক া। প্রকরল্প  অর্ীরন সুবির্ারভাগীরে  আত্মক িসংস্থারন  সুরযাগ সৃবি  

জন্য স্বল্প পুবিঁ ও গিাবেপশু প্রোন, ক িসংস্থানমূলক প্রবশক্ষ্ে প্রোন প্রভৃবি কায িি  হারি দনয়া হরয়রছ। 

প্রস্তাবিি অবিব ক্ত অর্ ি প্রকরল্প  েব দ্র জনরগাবষ্ঠ  সহায়িা বৃবি ও পুবি  উন্নয়রন ব্িহা  ক া হরি। 

 

European Union (EU): 

 

প্রকরল্প  না িঃ  Poverty Reduction through Inclusive and Sustainable Markets (PRISM) 

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ২৬ বডরসম্ব  ২০১৩ 

 িাস্তিায়নকা ী  ন্ত্রোলয়/বিভাগিঃ বশল্প  ন্ত্রোলয় 

 িাস্তিায়নকা ী সংস্থািঃ িাংলারেশ কুটি  বশল্প করপ িার শন 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ৩০ ব বলয়ন ইউর া 

 িাস্তিায়নকালিঃ জানুয়াব  ২০১৪ হরি জানুয়াব  ২০২৪ পয িন্ত। 

 প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ এ প্রকরল্প  উরিশ্য হল ক্ষুদ্র ও  াঝাব  কুটি  বশরল্প  সক্ষ্ িা বৃবি   াের  

ক িসংস্থারন  সুরযাগ সৃবি কর  েব দ্র জনরগাবষ্ঠ  উন্নয়ন ক া। 
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প্রকরল্প  না িঃ  Power System Expansion and Efficiency Improvement Investment 

Program (PSEEIIP) 

 

  চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ১৮ নরভম্ব  ২০১৩ 

 িাস্তিায়নকা ী  ন্ত্রোলয়/বিভাগিঃ বিদুযৎ জ্বালানী ও খবনজ সম্পে  ন্ত্রোলয় 

 িাস্তিায়নকা ী সংস্থািঃ িাংলারেশ বিদুযৎ উন্নয়ন দিাড ি 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ৮২ ব বলয়ন ইউর া 

 প্রকল্প িাস্তিায়রন  দ য়ােিঃ জানুয়াব  ২০১৩ হরি বডরসম্ব  ২০১৪ পয িন্ত (মূল) 

                                 জানুয়াব  ২০১৩ হরি জুন ২০১৭ (প্রস্তাবিি)। 

 প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ প্রস্তাবিি PSEEIIP ক িসূবচ  মূল উরিশ্য হরলা- বিদুযৎ উৎপােন, সঞ্চালন ও বিি ে 

েক্ষ্িা  উন্নয়ন, নিায়নরযাগ্য জ্বালানী  ব্িহা  বৃবি, বিদুযৎ খারি  সংস্থাসমূহ এিং কৃষক সংগঠনসমূরহ  

সা র্থ্ি বৃবি এিং প্রকল্প ব্িস্থাপনা  উন্নয়ন। 

 

প্রকরল্প  না িঃ  “Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply (DESWS)” 

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ৩০ জুন, ২০১৪ 

 িাস্তিায়নকা ী  ন্ত্রোলয়/বিভাগিঃ স্থানীয় স কা  বিভাগ 

 িাস্তিায়নকা ী সংস্থািঃ ঢাকা ওয়াসা 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ১০০ ব বলয়ে ইউর া 

 প্রকল্প িাস্তিায়রন  দ য়ােিঃ জানুয়াব  ২০১৪ হরি বডরসম্ব  ২০১৯ পয িন্ত 

 প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ ঢাকা  হানগ ীরি ি ির্ ি ান চাবহো  পব রপ্রবক্ষ্রি পাবন সঞ্চালন বনবিি ক া  লরক্ষ্য 

ভূ-গভিস্থ পাবন উরত্তালরন  উপ  বনভ ি শীলিা কব রয় ভূ-উপব স্থ উৎস হরি পাবন স ি ারহ  ব্িস্থা ক া। 

প্রকল্পটি ঢাকা শহর   িাড্ডা, গুলশান, ব  পু  এিং উত্ত া এলাকায় প্রায় ২০৫ ব বলয়ন  ানুরষ  পাবন  

চাবহো পূ ে ক রি। 

 

The Netherlands: 
 

প্রকরল্প  না িঃ  “Bangladesh Delta Plan-2100” 

 

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ১১ দেব্রুয়াব  ২০১৪ 

 উরদ্যাগী  ন্ত্রোলয় ও িাস্তিায়নকা ী সংস্থািঃ পব কল্পনা  ন্ত্রোলয়, পব কল্পনা বিভাগ, সার্া ে অর্ িনীবি 

বিভাগ, পব কল্পনা কব শন 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ৭.৭  বলয়ন ইউর া 

 প্রকল্প িাস্তিায়রন  দ য়ােিঃ জুলাই ২০১৩ হরি বডরসম্ব  ২০১৫ 

 প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ িাংলারেশ দডল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রেয়ন ও িাস্তিায়ন উন্নয়রন সহরযাগী সংস্থা এিং 

আন্তজিাবিক অর্ িায়নকা ী প্রবিষ্ঠানসমূরহ  স র্ িন ও প্রবিশ্রুবি গ্রহে, বিষয়বভবত্তক স ীক্ষ্া  আরলারক 

২০২৫, ২০৫০, ২১০০ সারল  উন্নয়ন রুপর খা প্রেয়ন, বিদ্য ান প্রাবিষ্ঠাবনক ব্িস্থা ও স কার   
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চযারলঞ্জসমূহ পয িারলাচনা, প্রাবিষ্ঠাবনক সংস্কার   জন্য একটি দ াডম্যাপ প্রস্তুি ক া এিং বিবডবপ-২১০০ 

িাস্তিায়রন  বনব ত্ত দিস কাব  খািরক আগ্রহী ক া ইিযাবে। 

Russian Federation and CIS Countries: 

চুবক্ত  না িঃ “Provisional Frame Work Agreement on the Provision of Export Commodity 

Credits” 

                                          

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ০৯ জুলাই, ২০১৩ 

 িাস্তিায়নকা ী  ন্ত্রোলয়/বিভারগ  না িঃ স্থানীয় স কা  বিভাগ  

 অনুোরন  পব  ােিঃ ৫০ ব বলয়ন  াবকিন ডলা  

 প্রকরল্প  িাস্তিায়ন দ য়ােিঃ ২০১৫-২০১৬ 

 উন্নয়ন সহরযাগীিঃ GIZ 

 চুবক্ত  উরিশ্যিঃ প্রস্তাবিি চুবক্ত  মূল উরিশ্য হরে দিলারুরস   াষ্ট্রীয় বলবজং দকাম্পাবন promagroleasing 

JSC কর্তিক প্রবিশ্রুি ঋে ব্িহা  কর  স্থানীয় স কা  বিভারগ  আওিার্ীন ব উবনবসপাল এিং বসটি 

করপ িার শরন  দসিা কারজ ব্িহার   লরক্ষ্য লারুরস  AMAKBDOR দকাম্পাবন কর্তিক প্রস্তুি ও 

স ি াহকৃি যন্ত্রপাবি ির্ািঃ Excavator Twin Drum Vibratory Roller, Backhoc loader ইিযাবে 

সংগ্রহ ক া।   

Federal Republic of Germany:  

 

 
 

বচত্রিঃ গি ৭-৮ দ  ২০১৪ িাব রখ অর্ িননবিক সম্পকি বিভারগ “Bangladesh-German Government Consultations” সংিান্ত   

সভা অনুবষ্ঠি হয়। 
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প্রকরল্প  না িঃ  “Justice Reform and Corruption Prevention  (JRCP)” 

                                          

  ন্ত্রোলয়/বিভারগ  না িঃ আইন ও বিচা  বিভাগ, আইন, বিচা  ও সংসে বিষয়ক  ন্ত্রোলয়  

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ২৮ জুলাই, ২০১৩ 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ২.৫ ব বলয়ন ইউর া (প্রায় ৩.৪৫ ব বলয়ন  াবকিন ডলা ) 

 প্রকরল্প  িাস্তিায়ন দ য়ােিঃ ০১ জুলাই, ২০১৩ / ৩০ জুন, ২০১৬ 

 উন্নয়ন সহরযাগীিঃ GIZ 

প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ বনর্ িাব ি দজলাসমূরহ অপ ার্ী ব্বক্ত  বিচা  প্রবিয়া  র্ ে ও বিচা প্রাবি দ্রুিক ে এিং 

দুনীবি ে ন দকৌশল ও এ  পব পূ ক কায িি  সম্প্রসা ে ক া, যারি পাইলট দজলাসমূরহ দুনীবিে ন 

কায িি  িাস্তিায়রন জািীয় েক্ষ্িা বৃবি পায়। 

 

প্রকরল্প  না িঃ  “Productive Use of Renewable Energy Programme (PUREP)” 

 

  ন্ত্রোলয়/বিভারগ  না িঃ ইনফ্রাস্ট্রাকচা  দডরভলপর ন্ট দকাম্পাবন বলব রটড 

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ১১ দেব্রুয়াব , ২০১৪ 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ১০.৫১৩ ব বলয়ন ইউর া (প্রায় ১৪.৩৯ ব বলয়ন  াবকিন ডলা ) 

  প্রকরল্প  িাস্তিায়ন দ য়ােিঃ ১১ দেব্রুয়াব , ২০১৪/৩০ বডরসম্ব , ২০১৮ 

  উন্নয়ন সহরযাগীিঃ KfW 

  প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ িাংলারেরশ  প্রিযন্ত অঞ্চরল নিায়নরযাগ্য জ্বালাবন  উদ্ভািনীমূলক ব্িহা  বনবিিক ে।  

 

প্রকরল্প  না িঃ  “Vocational Training for Women Workers in Industry in Bangladesh”                                             

 

  ন্ত্রোলয়/বিভারগ  না িঃ  বহলা ও বশশু বিষয়ক  ন্ত্রোলয়  

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ১০  াচ ি, ২০১৪ 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ২.৫ ব বলয়ন ইউর া (প্রায় ৩.৪৫ ব বলয়ন  াবকিন ডলা ) 

 প্রকরল্প  িাস্তিায়ন দ য়ােিঃ দসরেম্ব , ২০১৩ / আগস্ট, ২০১৫ 

 উন্নয়ন সহরযাগীিঃ GIZ 

প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ েক্ষ্িা বৃবিমূলক প্রবশক্ষ্রে   াের  েব দ্র যুি  বহলাগেরক উপযুক্ত দিিন/ জুব রি 

গার িন্টস কা খানায় শ্রব ক  বহসারি এিং  ে  স্তর  ব্িস্থাপনা কারজ বনরয়াবজি ক া। প্রকল্পটি   াের  

প্রবশক্ষ্েপ্রাি ৭৫ শিাংশ  বহলারক ক িরক্ষ্রত্র বনরয়াবজি ক া   কারজ সহায়িা প্রোন ক া হরি। 

 

প্রকরল্প  না িঃ  “Adaptation to Climate Change and Rehabilitation of Livelihood in South    

Bangladesh (CLAP)” 

                                              

  ন্ত্রোলয়/বিভারগ  না িঃ কৃবষ  ন্ত্রোলয়  

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ২৪  াচ ি, ২০১৪ 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ৫.২৭ ব বলয়ন ইউর া (প্রায় ৭.২৭ ব বলয়ন  াবকিন  ডলা )                                     

 প্রকরল্প  িাস্তিায়ন দ য়ােিঃ জুলাই, ২০১৩ / বডরসম্ব , ২০১৬ 

 উন্নয়ন সহরযাগীিঃ GIZ 
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প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ প্রবিকূল জলিায়ু সবহষ্ণু প্রযুবক্ত  উদ্ভািন ও বিকারশ   াের  দেরশ  েবক্ষ্ে অঞ্চরল  

(ি গুনা ও পটুয়াখাবল) জলিায়ু পব িিিনজবনি কা রে ঝুঁবকরি র্াকা জনসার্া রে  জীিন ান উন্নয়ন। 

প্রকল্পটি   াের  ঝুঁবকগ্রস্ত জনরগাষ্ঠী ও স্কুরল  বশক্ষ্ার্ীরে রক দুরয িাগ ঝুঁবক প্রশ ন, জলিায়ু পব িিিনজবনি 

অবভরযাজন এিং অিকাঠার াগি উন্নয়ন সার্রন   াের  জলিায়ু পব িিিন ও প্রাকৃবিক দুরয িাগ সম্পরকি 

অবর্কি  সরচিন ও দুরয িাগ দ াকাবিলায় প্রস্তুি কর  দিালা হরি। 

 

প্রকরল্প  না িঃ “Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry (PSES 

Phase- 2)” 

 
 

 

  ন্ত্রোলয়/বিভারগ  না িঃ  িাবেজয  ন্ত্রোলয়  

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ ৩১  াচ ি , ২০১৪ 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ২.৫ ব বলয়ন ইউর া (প্রায় ৩.৪৫ ব বলয়ন  াবকিন ডলা ) 

 প্রকরল্প  িাস্তিায়ন দ য়ােিঃ জুলাই, ২০১০ / বডরসম্ব , ২০১৪ 

 উন্নয়ন সহরযাগীিঃ GIZ  

 প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ িাংলারেরশ  দপাষাক বশরল্প  সাবি িক অর্ িননবিক, সা াবজক ও পব রিশগি  রন্নান্নয়ন ও 

অবজিি সােল্য র্র   াখা। 

 

প্রকরল্প  না িঃ  Climate Change Adaptation in Urban Areas (CCAUA) 

 

  ন্ত্রোলয়/বিভারগ  না িঃ  স্থানীয় স কা  বিভাগ 

 চুবক্ত স্বাক্ষ্র   িাব খিঃ  ০১ এবপ্রল, ২০১৪ 

 অনুোরন  পব  ােিঃ ০.৬ ব বলয়ন ইউর া (প্রায় ০.৮৩ ব বলয়ন  াবকিন ডলা ) 

 প্রকরল্প  িাস্তিায়ন দ য়ােিঃ দসরেম্ব , ২০১৪/ আগস্ট, ২০১৫ 

 উন্নয়ন সহরযাগীিঃ KfW 

 প্রকরল্প  উরিশ্যিঃ িব শাল শহর  জলিায়ু পব িিিনজবনি ঝুঁবক বনে িয় ও অবভরযাজরন বিজ্ঞাবনক ির্থ্/উপাত্ত 

বিরেষরে একটি সম্ভাব্িা যাচাই শীষ িক পাইলট প্রকল্প গ্রহে ক া, যা   াের  িব শাল শহর  উপযুক্ত 

অিকাঠার াগি বিবনরয়ারগ  সুরযাগ সৃবি এিং প িিীরি অবজিি অবভজ্ঞিা  আরলারক  িাংলারেরশ  

জলিায়ু ঝুঁবকপ্রিে অন্যান্য শহর ও প্ররয়াজনীয় ব্িস্থাবে গ্রহে ক া। 

 

বিিঃ দ্রিঃ এ অনুবিভাগ (ইউর াপ) সংবেি চল ান প্রকল্প/ক িসূবচ  িাবলকা পব বশষ্ঠ-৪ এ দেওয়া হরলা। 

 


