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২.৮ অনুবিভাগ-৮: (এবিয়া, জেইবি ও বৃবি) 

 

২.৮.১  পটভূবি: 

 

            অর্ থনৈবিক িম্পকথ বিভাগগর এবিয়া, জেইবি ও বৃবি অনুবিভাগ িাাংলাগেি িরকাগরর পগে এবিয়া িহাগেগির োপাৈ 

ব্যিীি বিবভন্ন জেি বিগিষি দুরপ্রাচ্য, েবেণ-এবিয়া, েবেণ-পূি থ এবিয়া ও ওগিবৈয়া অঞ্চগলর বিবভন্ন জেি এিাং এিীয় উন্নয়ৈ 

ব্যাাংক (এবিবি) ব্যিীি অন্যান্য িাংস্থার িাগর্ অর্ থনৈবিক িম্পকথ িাংক্রান্ত যািিীয় কি থকান্ড পবরচ্ালৈা কগর র্াগক। ০৬ (ছয়)টি 

অবিিাখা ও ০২ (দুই)টি িাখা বৈগয় গঠিি এবিয়া, জেইবি ও বৃবি অনুবিভাগ (উইাং-৮) িিথিাগৈ িাাংলাগেি িরকাগরর একেৈ 

অবিবরক্ত িবচ্ি এর জৈতৃগে এর উপর অবপ থি োবয়ে অিযন্ত বৈষ্ঠার িাগর্ প্রবিপালৈ কগর যাগে। অিকাঠাগিাগি উন্নয়ৈ, 

িািাবেক খাগি বিবভন্ন উন্নয়মূলক কি থকাগন্ডর পৃষ্ঠগপাষকিা ও িাৈি িম্পে উন্নয়গৈ অিোৈ রাখার িাধ্যগি এ অনুবিভাগ 

িাাংলাগেগির  আর্ থ-িািাবেক উন্নয়গৈ অব্যাহিভাগি গুরুেপূণ থ ভূবিকা পালৈ করগছ। িরকাগরর বিবভন্ন িন্ত্রণালয়/বিভাগগর 

আওিায় প্রকল্প িাস্তিায়গৈর লগেয বিবভন্ন এিীয় জেি ও িাংস্থার ঋণ ও অনুোৈ িহায়িা এিাং কাবরগবর িহায়িা িাংগ্রহ ও 

প্রবক্রয়াকরণ, উন্নয়ৈ িহগযাগীগের িহায়িাপুষ্ট চ্লিাৈ প্রকল্পিমূগহর িাস্তিায়ৈ অগ্রগবি পয থাগলাচ্ৈা, উন্নয়ৈ িহগযাগী কতৃথক প্রেি 

বৃবি ও স্বল্প জিয়ােী বিবভন্ন প্রবিেণ জকাি থ িাংক্রান্ত কায থািলী প্রবিপালগৈর পািাপাবি এবিয়া িহাগেগির ১১ (এগার)টি জেগির 

িাগর্ জযৌর্ অর্ থনৈবিক কবিিৈ আগয়ােৈিহ এিি কবিিগৈর বিবভন্ন বিঠগক গৃহীি বিদ্ধান্তিমূগহর িাস্তিায়ৈ অগ্রগবি িোরক 

করা এ অনুবিভাগগর অন্যিি প্রিাৈ োবয়ে। িিথিাৈ ভূ-রােনৈবিক জপ্রোপগট এবিয়ার বিবভন্ন জেি বিগিষ কগর েবেণ-পূি থ 

এবিয়া ও ASEAN ভূক্ত জেিিমূহ বিবিক অর্ থৈীবিগি উন্নিি িবক্ত বহগিগি আবিভূ থি হগি যাগে। জিগেগে এিি জেগির 

িাগর্ অর্ থনৈবিক িম্পকথ রোর োবয়েপ্রাপ্ত এবিয়া, জেইবি ও বৃবি অনুবিভাগগর গুরুে উিগরাির আগরা বৃবদ্ধ পাগি।  

 

 িিথিাগৈ এ অনুবিভাগগর িাধ্যগি জযিি জেি ও িাংস্থার িাগর্ অর্ থনৈবিক িম্পকথ রো করা হগয় র্াগক িাগের িগধ্য 

ভারি, চ্ীৈ, েবেণ-জকাবরয়া, পাবকস্তাৈ, িালগয়বিয়া, বভগয়িৈাি, িাকথ জিগভলপগিন্ট ফান্ড (এিবিএফ) প্রবৈিাৈগযাগ্য। এছাড়া 

ভারি, েবেণ-জকাবরয়া, অগেবলয়া, চ্ীৈিহ বিবভন্ন উন্নয়ৈ িহগযাগী জেি/িাংস্থা কতৃথক প্রেি বৃবি ও স্বল্প জিয়ােী প্রবিেগণ 

কি থকিথা িগৈাৈয়ৈ এ অনুবিভাগগর অন্যিি প্রিাৈ োবয়ে। 

 

২.৮.২ এবিয়া, জেইবি ও বৃবি অনুবিভাগ হগি ২০১৩-১৪ অর্ থিছগর িম্পাবেি উগেখগযাগ্য কায থািলীীঃ 

 

২.৮.৩ ভারি 

 

 িাম্প্রবিক িিগয় ভারি, িাাংলাগেগির অন্যিি উন্নয়ৈ িহগযাগী জেি বহগিগি আবিভূ থি হগয়গছ। িাাংলাগেগির িাগর্ 

ভারগির বিিাল িাবণেয ঘাটবি র্াকা িগেও বৈকটিি প্রগিগিিী জেি দু’টি, িাম্প্রবিক িিগয় দু’জেগির অর্ থনৈবিক িম্পকথ 

উন্নয়গৈ ব্যাপক গুরুোগরাপ কগরগছ। িাাংলাগেগির িাৈৈীয় প্রিাৈিন্ত্রী ২০১০ িাগলর োনুয়াবর িাগি ভারি িফরকাগল িন্ধুপ্রিীি 

দু’টি জেগির িগধ্য বিদ্যিাৈ অর্ থনৈবিক িম্পগকথ ৈতুৈ িাো জযাগ কগর। এ িফরকাগল দু’জেগির প্রিাৈিন্ত্রীর িগধ্য পারস্পবরক 

বিবভন্ন খাগি বি-পাবেক িহগযাবগিার লগেয একটি জযৌর্ ইিগিহার স্বােবরি হয়। এিি খাগির িগধ্য িাাংলাগেগির িড়ক ও 

জরল পবরিহগণর অিকাঠাগিাগি উন্নয়ৈ, িাাংলাগেগির ৈেী ব্যিস্থাপৈা ও অভযন্তরীণ জৈৌ-িন্দর স্থাপগৈ িাাংলাগেিগক ১ বিবলয়ৈ 

িাবকথৈ িলার ৈিৈীয় ঋণ প্রোৈ অন্যিি।  

 

২.৮.৪ িলার জক্রবিট লাইৈ এবগ্রগিন্ট 

 

 ২০১০ িাগলর োনুয়াবর িাগি িাাংলাগেি ও  ভারগির িগধ্য স্বােবরি জযৌর্ ইিগিহাগরর আগলাগক ২০১০ িাগলর 

আগস্ট িাগি িাাংলাগেি িরকার ও ভারিীয় এবিি ব্যাাংগকর িগধ্য ১ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলাগরর “িলার জক্রবিট লাইৈ এবগ্রগিন্ট” 
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স্বােবরি হয়। পরিিীগি ২০১২-১৩ অর্ থিছগর ভারি িরকার এ ঋণ হগি ২০০ বি: িা: ি: অনুোৈ বহগিগি জঘাষণা কগর। ফগল 

িিথিাগৈ ভারিীয় ৈিৈীয় ঋগণর পবরিাণ ৮০০ বি: িা: ি:। এ ঋগণর আওিায় িাাংলাগেি িরকার পবরিহণ ও ৈেী ব্যিস্থাপৈা 

খাগি জিি বকছু প্রকল্প িাস্তিায়ৈ করগছ। এর িগধ্য ২০১২-১৩ অর্ থিছগর গৃহীি অবিগুরুেপূণ থ কগয়কটি প্রকগল্পর িণ থৈা বৈনরূপপ: 

 

i. Construction of 2nd Bhairab and 2nd Titas Bridge with Approach Rail Lines 
 

 িাাংলাগেি জরলওগয়র িোিিাগৈ ঢাকা-চ্ট্টগ্রাি/বিগলট জরলপগর্র ২য় বভরি ও ২য় বিিাি জিতু বৈি থাগণর লগেয 

ভারিীয় ৈিৈীয় ঋণ হগি ১২০ বি: িা: ি: ব্যগয় ২০১২-১৩ অর্ থিছগর এই প্রকল্পটির আওিায় িাাংলাগেি জরলওগয় ও ভারিীয় 

িরিরাহকারী প্রবিষ্ঠাগৈর িগধ্য চুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ। এ দু’টি জিতু বৈি থাণ জিষ হগল আগলাচ্য জরলপগর্ অবিক িাংখ্যক জরল 

চ্লাচ্গল িেি হগি। িাছাড়া ঢাকা-চ্ট্টগ্রাি ও ঢাকা-বিগলট রুগট ভ্রিগণর িিয় অগৈক িাশ্রয় হগি িগি থ আিা প্রকাি করা যাগে।  

 
ii. Procurement of 6nos. Dredgers and Ancillary Crafts & Accessories for Ministry of Water 

Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1No. BIWTA-3 Nos., BWDB-2Nos.) 
 

 ৈেী ব্যিস্থাপৈা খাগি িাংলা জপাগট থর িেিিা বৃবদ্ধর লগেয প্রকল্পটির আওিায় একটি জেোর ক্রগয়র লগেয ২০১২-১৩ 

অর্ থিছগর িাংলা জপাট থ ও ভারিীয় িরিরাহকারী প্রবিষ্ঠাগৈর িগধ্য চুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ। এ প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হগল িাংলা 

িন্দগরর কায থকারীিা বৃবদ্ধগি িা গুরুেপূণ থ ভূবিকা রাখগি। 

 

iii. Construction of Khulna-Mongla Port Rail line including feasibility study 
  

 খুলৈা হগি িাংলা িন্দর পয থন্ত িরািবর আধুবৈক িাগৈর জরলপর্ স্থাপগৈর লগেয ভারিীয় ৈিৈীয় ঋণ হগি ১৭৫ বি: 

িা: ি: িরাগে আগলাচ্য প্রকল্পটি জরলপর্ িন্ত্রণালয় িাস্তিায়ৈ করগছ। এ প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হগল িাংলা িন্দগরর গবিিীলিা বৃবদ্ধ 

পাগি যা জেগির েবেণ-পবিিাঞ্চগলর অর্ থনৈিক কি থকাগন্ড গবিিীলিা আৈার পািাপাবি আঞ্চবলক ট্রাৈবেগটর জেগেও গুরুেপূণ থ 

অিোৈ রাখগি।  

 

iv. Modernization and Strengthening of Bangladesh Standards and Testing Institution(BSTI) 
  

 বিএিটিআই এর পরীোগার আরও িাৈিম্মি করার লগেয ভারিীয় ৈিৈীয় ঋণ হগি ২ .৪৭৬২  বি: িা: িলার িরাগে 

আগলাচ্য প্রকল্পটি বিল্প িন্ত্রণালয় িাস্তিায়ৈ করগছ। আগলাচ্য প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হগল বিএিটিআই এর পরীোগারটির অবিকির 

উৎকষ থ িাবিি হগি িগি থ আিা প্রকাি করা যাগে। 

 

v. Construction of 3rd& 4th Dual Gauge track between Dhaka-Tongi section and Doubling of 

Dual-Gauge Track between Tongi-Joydevpur section including signaling works on 

Bangladesh Railway 
 

 িাাংলাগেি জরলওগয়র ঢাকা-টঙ্গী জিকিগৈ ৩য় ও ৪র্ থ ডুগয়ল জগে লাইৈ এিাং টঙ্গী-েয়গেিপুর জিকিগৈ ডুগয়ল জগে 

িািল লাইৈ বৈি থাগণর লগেয ভারিীয় ৈিৈীয় ঋণ হগি ১২৩.১০ বি: িা: িলার িরাগে আগলাচ্য প্রকল্পটি জরলপর্ িন্ত্রণালয় 

িাস্তিায়ৈ করগছ। আগলাচ্য প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হগল ঢাকা-টঙ্গী জিকিৈ ও টঙ্গী-েয়গেিপুর জিকিগৈ অবিক িাংখ্যক জরল 

চ্লাচ্গল িেি হগি। িাছাড়া ঢাকা-টঙ্গী ও ঢাকা-েয়গেিপুর রুগট ভ্রিগণর িিয় অগৈক িাশ্রয় হগি িগি থ আিা প্রকাি করা 

যাগে। 

 

vi. Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur section of Bangladesh Railway 
 

 িাাংলাগেি জরলওগয়র কুলাউড়া-িাহিােপুর জিকিগৈ জরল লাইৈ বৈি থাগণর লগেয ভারিীয় ৈিৈীয় ঋণ হগি ৫৪.৪১ 

বি: িা: িলার িরাগে আগলাচ্য প্রকল্পটি জরলপর্ িন্ত্রণালয় িাস্তিায়ৈ করগছ। আগলাচ্য প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হগল কুলাউড়া-
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িাহিােপুর জিকিগৈ অবিক িাংখ্যক জরল চ্লাচ্গল িেি হগি। িাছাড়া কুলাউড়া-িাহিােপুর রুগট ভ্রিগণর িিয় অগৈক িাশ্রয় 

হগি িগি থ আিা প্রকাি করা যাগে। 

 

 ইগিািগধ্যই ২০১০-১১, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্ থিছগর ৮০০ বি: িা: ি: ভারিীয় ৈিৈীয় ঋগণর িমুেয় অগর্ থই 

প্রকল্প গৃহীি হগয়গছ। িিথিাগৈ এ প্রকল্পগুবল বিবভন্ন িন্ত্রণালয়/বিভাগ িাস্তিায়ৈ করগছ। ভারিীয় ৈিৈীয় ঋগণর আওিায় 

িাস্তিায়ৈািীৈ প্রকগল্পর একটি পূৈ থাঙ্গ িাবলকা বৈগচ্ উপস্থাপৈ করা হগলা: 

 

Ongoing Project List under LoC  
 

 (Figures in million US$) 

Sl. 

No. 

Name of Projects 
Total Cost 

LoC 

Part 

1. 
Procurement of Double Decker,Single Decker  

AC and Articulated Buses for BRTC 

43.96 

 

36.85 

 

2. Procurement of 180 (165) BG Tank Wagons and 6 Bogie brake vans 25.55 17.38 

3 
Procurement of 50 nos. MG Flat wagon(BFCT) and 5nos. MG Brake Van 

with Air Brake for carrying Container 
4.88 3.28 

4. 
Procurement of 30 (16) nos. Broad Gauge(BG) Diesel Electric (DE) 

Locomotives. 
87.16 60.95 

5. 
Procurement of 10 nos. Broad Gauge (BG) Diesel Electric (DE) 

Locomotives. 
46.55 33.05 

6. 
Procurement of 100 (81) nos. MG bogie tank wagon and 5nos. MG brake 

van with air brake equipment for carrying aviation fuel. 
11.05 7.43 

7. 
Procurement of 170 nos. MG Flat wagon (BFCT) and 11nos. MG Bogie 

Brake Van (BBV) with Air brake system for carrying container. 
15.09 10.73 

8. 
Procurement of 1nos. Dredgers and Ancillary Crafts & Accessories for 

Ministry of Shipping (Mongla Port-) 
11.86 8.52 

9. 
Construction of Khulna-Mongla Port Rail line including feasibility study. 

250 
175 

 

10. 
Construction of 2nd Bhairab and 2nd Titas Bridge with Approach Rail 

Lines. 
139.32 

120.00 

 

11. 

Construction of 3rd& 4th Dual Gauge track between Dhaka-Tongi section 

and Doubling of Dual-Gauge Track between Tongi-Joydevpur section 

including signaling works on Bangladesh Railway 

149.00 123.10 

12. Procurement of 120 nos. BG Coaches 130.59 95.15 

13. 
Modernization and Strengthening of Bangladesh Standards and Testing 

Institution(BSTI) 
3.77699 2.4762 

14. “Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur section of Bangladesh Railway” 63.30 14.45 

15. 
Replacement and modernization of signaling and interlocking system of 03 

stations of Ashuganj-Akhaura section in east zone of Bangladesh Railway 
4.87 3.63 

Total 986.95 751.95 

 
      

২.৮.৫ স্বল্পগিয়ােী উন্নয়ৈ প্রকল্প  

 

িাাংলাগেগির আর্ থ-িািাবেক খাগি স্বল্প জিয়াে ও ব্যগয়র কবিপয় প্রকল্প িাস্তিায়গৈর লগেয ২০১২-১৩ অর্ থিছগর 

িাাংলাগেি ও ভারগির িগধ্য একটি িিগ ািা স্মারক স্বােবরি হয়। এ িিগ ািা স্মারগকর আগলাক ভারি িাাংলাগেগির বিো 

ও স্বাস্থয খাগি অিকাঠাগিাগি উন্নয়ৈ, জিকার জশ্রণীর কি থ িাংস্থাৈ, ৈারীর েিিায়ৈ, িাাংস্কৃবিক ও প্রাকৃবিক ঐবিগহযর িাংরেণ 

প্রভৃবি খাগি িগি থাচ্চ ২৫ জকাটি টাকা ব্যগয় প্রবিটি প্রকগল্প অনুোৈ প্রোৈ করগি। বিবভন্ন িন্ত্রণালয়/িাংস্থা এিি প্রকল্প গ্রহণ করগি 

এিাং প্রকল্প দ্রুি িিাবপ্তর লগেয ঢাকাস্থ ভারিীয় হাই কবিিৈ প্রকল্পগুবলর িাস্তিায়ৈ অগ্রগবি িোরবকিহ স্থাৈীয়ভাগিই এিি 

প্রকগল্পর অর্ থায়ৈ করগি। ভারিীয় কতৃথপে প্রবিটি অর্ থিছগর একটি বৈবে থষ্ট িাংখ্যক প্রকগল্প অর্ থায়গৈর প্রস্তাি ইআরবি’জি পাঠাগি 
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এিাং িাাংলাগেি িরকার এর আগলাগক প্রকল্প প্রস্তাি ভারিীয় কতৃথপগের বৈকট জপ্ররণ করগি। প্রবিটি প্রকগল্পর বিপরীগি 

পরিিীগি ঢাকাস্থ ভারিীয় হাই কবিিৈ এিাং অর্ থনৈবিক িম্পকথ বিভাগগর িগধ্য আলাো আলাো চুবক্ত স্বােবরি হগি। এ 

িিগ ািা স্মারক স্বােগরর ফগল িাাংলাগেগির আর্ থ-িািাবেক খাগি গুরুেপূণ থ অর্চ্ স্বল্প জিয়ােী উন্নয়ৈ প্রকল্পগুবল ভারিীয় 

অনুোৈ িহায়িায় অিযন্ত দ্রুি িাস্তিায়ৈ করা িম্ভি হগি।  

 

স্থাৈীয় িরকার বিভাগগর আওিায় রােিাহী, খুলৈা ও বিগলট বিটি কগপ থাগরিগৈর ৩টি পৃর্ক প্রকগল্প ৫৮.২৪ জকাটি 

টাকা অনুোৈ িহায়িা প্রোগৈর লগেয আনুষ্ঠাবৈকভাগি িম্মবি োবৈগয়গছ। এছাড়া আগরা ৪টি প্রকগল্প ভারিীয় অনুোৈ িহায়িা 

প্রোৈ প্রবক্রয়ািীৈ রগয়গছ।  

 

২.৮.৬. আখাউড়া-আগরিলা জরলপর্ বৈি থাণ 

 

 িাাংলাগেগির আখাউড়া হগি ভারগির আগরিলা পয থন্ত িরািবর জরল জযাগাগযাগ স্থাপগৈর লগেয ২০১২-১৩ অর্ থিছগর 

িাাংলাগেি ও ভারগির িগধ্য একটি িিগ ািা স্মারক স্বােবরি হয়। এ িিগ ািা স্মারগকর আগলাগক ভারি অনুোৈ িহায়িা ও 

কাবরগরী িহায়িার িাধ্যগি আগলাচ্য জরলপর্টি বৈি থাণ করগি। এগেগে ভারি িরকার িাাংলাগেি িরকারগক অনুোৈ বহিাগি 

২৮ বি: িা: ি: প্রোৈ করগি। এ জরলপর্টি স্থাবপি হগল আঞ্চবলক জযাগাগযাগগর জেগে িা ব্যাপক গুরুে িহৈ করগি। পািাপাবি 

এ জরলপর্ চ্ট্টগ্রাি িন্দগরর িগি থাচ্চ ব্যিহার বৈবিিকরগৈর িাধ্যগি িাাংলাগেগির অর্ থৈীবিগি গুরুেপূণ থ অিোৈ রাখগি। 

 

দু’জেগির প্রবিবৈবিগের বৈগয় গঠিি জযৌর্ প্রগেক্ট বস্টয়াবরাং কবিটি প্রকল্পটির ৈাৈাবিি বিষয় বৈগয় আগলাচ্ৈার িাধ্যগি 

পরিিী করণীয় বৈি থারণ করগছ। ২০১৩-১৪ অর্ থিছগর প্রকল্পটির বৈি থাণ কাে আরম্ভ হগি িগি থ আিা প্রকাি করা যাগে। 

 

২.৮.৭ চ্ীৈ 

 

চ্ীৈ িরকার িাাংলাগেগির বিবভন্ন িন্ত্রণালয়/বিভাগগর উন্নয়ৈ প্রকগল্প Chinese Government Concessional 

Loan, Preferential Buyer’s Credit, Interest Free Loan এিাং অনুোৈ বেগয় র্াগক। চ্ীৈ ও িাাংলাগেি িরকার বিবভন্ন 

িিগয় প্রকল্প িাস্তিায়গৈর বিষগয় বিবৈিয় পে স্বাের কগর র্াগক।  

 

২.৮.৮  বিবৈগয়াগ প্রকল্পীঃ 

 

i. Padma (Jashaldia) Water Treatment Plant:  

 চ্ীৈা আবর্ থক িহায়িায় স্থাৈীয় িরকার বিভাগগর ঢাকা ওয়ািা কতৃথক “Padma (Jashaldia) Water Treatment 

Plant” িীষ থক প্রকল্প িাস্তিায়গৈ ২২৬.৮০ বি: িা: ি: Chinese Government Concessional Loan  (CGCL) এিাং 
Preferential Buyer’s Credit (PBC) ৬৪.০০ বি: িা: ি: ঋণচুবক্ত দু’টি গি ০৭ জি ২০১৩ িাবরগখ িাাংলাগেি ও চ্ীৈ 
িরকাগরর িগধ্য স্বােবরি হয়। এ প্রকল্পটি িাস্তিায়গৈর ফগল ঢাকা িহগরর সুগপয় পাবৈর ঘাটবি  অগৈকাাংগি হ্রাি পাগি। 

ii. Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-II (Info-

Sarker):  

 
 িথ্য ও জযাগাগযাগ প্রযুবক্ত িন্ত্রণালগয়র অিীৈ িাাংলাগেি কবম্পউটার কাউবিগলর “Development of National 

ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-II (Info-Sarker)” িীষ থক প্রকল্প িাস্তিায়গৈ  বিগি ১৩ 

িাচ্ থ, ২০১৩ বরীঃ িাবরখ  চ্ীৈ িরকার িাাংলাগেি িরকারগক আরএিবি ইউয়াৈ ৮৬০,০০০,০০০ (আটিি ষাট বিবলয়ৈ/১৩৩ 

বি: িা: িলার) Chinese Government Concessional Loan (ৈিৈীয় ঋণ) প্রোৈ করগি। প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হগল জেগির 

জেলা এিাং উপগেলা পয থাগয়র িকল িরকাবর েপ্তরগক পািবলক জৈটওয়াগকথর আওিায় আৈা িম্ভি হগি। এছাড়া, িরকাগরর 

“বভিৈ-২০২১” িাস্তিায়ৈ এিাং বিবেটাল িাাংলাগেি বিবৈি থাগণ এ প্রকল্পটি িহায়ক ভূবিকা পালৈ করগি।  
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২.৮.৯ অন্যান্যীঃ 

 

 চ্ীগৈর ৈিৈীয় ঋগণর িহায়িায় িিথিাগৈ জিাট ০৪(চ্ার)টি প্রকল্প িাস্তিায়ৈািীৈ রগয়গছ। জিাট ঋগণর পবরিাণ 

১১৯৪.৮০ বি: িা: িলার। 

 

 চ্ীগৈর িম্পূণ থ অনুোগৈ ০১ (এক)টি এিাং সুেমুক্ত ঋণ ও অৈোগৈ আরও ০১(এক)টি প্রকল্প িাস্তিায়ৈািীৈ রগয়গছ। 

 

 ২০১৩-১৪ অর্ থিছগর চ্ীগৈর আবর্ থক িহায়িায় জকাৈ ঋণচুবক্ত স্বােবরি হয়বৈ। িগি ২৩-০২-২০১৪ িাবরগখ 

২০০.০০ বি: আরএিবি ইউয়াৈ/৩৩.১১ বি: িা: িলার এিাং ০৯-০৬-২০১৪ িাবরগখ ৩০০.০০ বিবলয়ৈ আরএিবি 

ইউয়াৈ/৫০.০০ বি: িা: িলার জিাট ৫০০.০০ বি: আরএিবি ইউয়াৈ/৮৩.১১ বি: িা: িলাগরর ০২ (দুই)টি 

অনুোৈ িহায়িা চুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ। 

 

২.৮.১০ চ্ীৈা আবর্ থক িহায়িার িািারণ িিথািলীীঃ 

ঋগণর িরণ সুগের 

হার 

জগ্রি 

বপবরয়ি 

বরগপগিন্ট 

বপবরয়ি 

মুদ্রা কবিটগিন্ট 

বফ 

ম্যাগৈেগিন্ট 

বফ 

অন্যান্য 

চ্ীৈা িরকাবর 

ৈিৈীয় ঋণ 

২% ৫ )পাঁচ্ (

িছর 

১৫ )পগৈর (

িছর 

জরৈবিৈবি 

)আরএিবি (

ইউয়াৈ 

০ .২ %

)িিকরা 

 ন্য েিবিক 

দুই ভাগ 

০ .২ %

)িিকরা  ন্য 

েিবিক দুই 

ভাগ 

১. চ্ীৈ িরকার ঠিকাোর 

িগৈাৈয়ৈ কগর র্াগক; 

২. ঋণচুবক্ত কায থকর হওয়ার 

৩০ (বেি) বেগৈর িগধ্য 

ম্যাগৈেগিন্ট বফ পবরগিাি 

করগি হগি; প্রকগল্পর 

িালািাল, কাবরগবর 

িহায়িা, জিিা অগ্রাবিকার 

বহগিগি চ্ীৈ জর্গক ক্রয় 

করগি হগি। 

জপ্রফাগরবিয়াল 

িায়াি থ জক্রবিট 

২% ৫ )পাঁচ্ (

িছর 

১৫ )পগৈর (

িছর 

িাবকথৈ 

িলার 

০ .২ %

)িিকরা 

 ন্য েিবিক 

দুই ভাগ 

০ .২ %

)িিকরা  ন্য 

েিবিক দুই 

ভাগ 

 

 

- ঐ  - 

সুে -মুক্ত ঋণ   ন্য ৫ )পাঁচ্ (

িছর 

১০ )েি (

িছর 

জরৈবিৈবি 

)আরএিবি (

ইউয়াৈ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

জৈাট: এ িকল িিথািলী আগলাচ্ৈার িাধ্যগি বৈি থাবরি হগয় র্াগক। 

 

২.৮.১১ চ্ীৈা আবর্ থক িহায়িায় আগািী ৫ (পাঁচ্) িছগর িাস্তিায়ৈগযাগ্য প্রকগল্পর িাবলকা প্রণয়ৈীঃ 

 িাাংলাগেি িরকাগরর ১১ (এগার)টি অগ্রাবিকার প্রকগল্পর একটি িাবলকা চ্ীৈা অর্ থায়গৈর েন্য বিগি ১৮-০৯-২০১৪ 

িাবরগখ স্থাৈীয় চ্ীৈা দূিািাগি জপ্ররণ করা হয় (কবপ িাংযুক্ত)।  
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Subject: Proposed Projects under different Ministries for Chinese Assistance 

(Concessional Loan) for next 5 years (2014-18) 

(Revised as on 18-09-2014). 

 

Sl. 

No. 

Name of the Project Ministry/Div./Agency Estimated Cost 

(US $ in million) 

Remarks 

1. Development of National 

ICT Infra-Network for 

Bangladesh Government 

Phase III (Info-Sarkar). 

Information & 

Communication 

Technology 

150.00 Indentified as priority 

project during VVIP 

visit. 

2. Rajshahi WASA  

Surface Water Treatment 

Plant Project.  

Local Government 

Division 

500.00 -Do- 

3. Installation of “Unit-2 of 

Eastern Refinery Ltd” and 

“Single Point Mooring 

(SPM)” 

Energy and Mineral 

Resources Division  

ERL-PDPP not yet 

submitted  

SPM-334.57  

-Do- 

4. Construction of Tunnel 

under the river 

Karnaphuli. 

Bridge Division 702.64  MoU signed during 

VVIP visit 

 

1. Establishment of Full 

Fledged 01 (Five) TV 

Station of Bangladesh 

Television. 

Ministry of 

Information 

527.88  Priority Project as per 

the previous list 

6. Replacement of 

overloaded distribution 

Transformer for providing 

reliable electricity in RE 

system. 

Power Division 230.59 -Do- 

7. System loss reduction by 

replacing 5 million Electro 

Mechanical Energy Meter 

with Electronic Energy 

Meter. 

Power Division 165.98 -Do- 

8. Water Supply, Sanitation, 

Drainage and Solid Waste 

Management for small 

size Pourashaves) 

(Municipalities). 

Local Government 

Division 

150.00 -Do- 

9. Construction of New 

Inland Container Depot 

(ICD) near Dhirasram 

Railway Station. 

Railways 200.00 -Do- 

10. Reinforcement 

Rehabilitation and 

Augmentation of 33/11 

KV substations under 

DPDC. 

Power Division 239.09 

 

-Do- 

11. Reinforcement and 

Augmentation of 132/33 

KV Grid Sub stations 

under DPDC area. 

Power Division 109.96 -Do- 
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২.৮.১২  েবেণ জকাবরয়া এিাং অগেবলয়া 

 

িাাংলাগেগির অন্যিি উন্নয়ৈ িহগযাগী  েবেণ জকাবরয়া এিাং অগেবলয়া িরকাগরর উন্নয়ৈ িহায়িা িাংক্রান্ত  কায থক্রি  

এ অবিিাখার িাধ্যগি  িম্পাবেি হগয় র্াগক।  িাাংলাগেগির উন্নয়ৈ িহগযাগী জেি বহিাগি েবেণ জকাবরয়ার আবিভ থাি খুি জিবি 

বেগৈর ৈা হগলও  িাাংলাগেগির  প্রাবিকার জেগে িহগযাবগিার বিষগয় েবেণ জকাবরয়া একটি গুরুেপূণ থ ভূবিকা পালৈ কগর 

আিগছ। েবেণ জকাবরয়া িরকার বৈনরূিবণ থি দু’টি উন্নয়ৈ িহগযাগী প্রবিষ্ঠাগৈর িাধ্যগি িাাংলাগেিগক আবর্ থক ও কাবরগবর িহায়িা 

প্রোৈ কগর র্াগকীঃ   
 

 

 

 

 

 

 

Economic  Development Co-operation Fund (EDCF): ঋণ িরিরাহকারী প্রবিষ্ঠাৈ 

Korea International Cooperation Agency (KOICA): অনুোৈ প্রোৈকারী িাংস্থা  
 

িিথিাগৈ জিাট চ্লিাৈ প্রকল্প িাংখ্যা- 

 EDCF – এর ৭টি  (Annex -1) । 

 KOICA – এর ৫টি  (Annex -1) । 
 

২০১৩-১৪ অর্ থ িছগর EDCF–এর িগঙ্গ (দুই)টি  চুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ এিাং এর িহায়িার পবরিাৈ ১১৪.৫০ 

বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার।    

 িাক ও জটবলগযাগাগযাগ  িন্ত্রণালগয় িত্ত্বািিাগৈ িাস্তিাবয়িব্য Installation of Wireless Broadband 

Network for Digital Bangladesh িীষ থক প্রকল্পটির ঋণ চুবক্ত গি ০২.০৮.২০১৩ িাবরগখ স্বােবরি হয়।  

প্রকল্পটির ৈিৈীয় ঋগণর পবরিাৈ ৭৭.০০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার।  উক্ত প্রকগল্পর উগেশ্য হল অিযাধুবৈক 

জটবলগযাগাগযাগ প্রযুবক্ত প্রচ্লগৈর িাধ্যগি িাাংলাগেগির  জটবলগযাগাগযাগ জিিার িাৈ উন্নয়ৈ  ও প্রিার। 
 

  জৈৌ-পবরিহৈ  িন্ত্রণালগয় িত্ত্বািিাগৈ িাস্তিাবয়িব্য Global Maritime Distress and Safety System 

(GMDSS)” এবং ‘Integrated Maritime Navigation System (IMNS) িীষ থক প্রকল্পটির ঋণচুবক্ত 

গি ০২.০৮.২০১৩ িাবরখ স্বাবেবরি হয়। প্রকল্পটির ৈিৈীয় ঋগণর পবরিাৈ  ৩৭.৫০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার। উক্ত 

প্রকগল্পর উগেশ্য হল িাি থেবণক (২৪ ঘন্টা) িন্দগর োহাগের জৈাগঙ্গার সুবিিা বৈবিি করণ;  িমুদ্র উপকূগলর 

দুগয থাগ হ্রাি  ও িামুবদ্রক দুগয থাগ ব্যিস্থাপৈার িাৈ উন্নয়ৈ;  িামুবদ্রক যাৈ চ্লাচ্গলর আধুবৈকায়ৈ, বৈরাপিা বিিাৈ 

ও পয থগিেণ ব্যিস্থার উন্নয়ৈ। 
 

 

এছাড়া, EDCF -এর আরও ৯ টি প্রকল্প পাইপ লাইগৈ রগয়গছ ।  

EDCF  জর্গক ২০১২-২০১৪ িিয়কাগল বিবভন্ন প্রকগল্পর অনুকূগল িহায়িা প্রোগৈর লগেয গি ৬ জুৈ, ২০১৩ 

িাবরগখ  ৩০০.০০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার িহায়িা িাংিবলি একটি Framework Arrangement স্বােবরি হয়। এছাড়া, 

২০১৪- ২০১৭ অর্ থিছগরর েন্য ৩৫০.০০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার িহায়িা িাংিবলি একটি Framework Arrangement  

স্বােবরি হওয়ার প্রবক্রয়ািীৈ রগয়গছ।  

 েবেণ জকাবরয়ার  উন্নয়ৈ িহগযাগী প্রবিষ্ঠাৈ EDCF  িাাংলাগেি িরকারগক প্রবিিছর িািারণিীঃ বৈনরূিবণ থি 

িহেিগিথ ১০০.০০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার ৈিণীয় ঋণ িহায়িা প্রোৈ কগর র্াগক। 
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EDCF  -এর ঋগণর  িহায়িার প্রোৈ  িিথািলী বৈগনরূ উগেখ করা হলীঃ 

 

*EDCF Funded Ongoing Projects পরিরিষ্ট-৪ দেখুন। 
 

২০১৩-১৪ অর্ থিছগর KOICA –এর বৈনরূিবণ থি ১টি প্রকল্প  চুবক্ত স্বােবরি হগয়গছ- 

 বিল্প িন্ত্রণালগয়র িোিিাগৈ িাস্তিাবয়িব্য “Modernization and Strengthening of Training Institute of 

Chemical Industries (TICI)”  িীষ থক প্রকল্প।   প্রকল্প চুবক্তটি গি ১৭.১২.২০১৩ িাবরগখ স্বােবরি হয় এিাং 

এগি অনুোগৈর পবরিাৈ ৫.০০ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার। উক্ত প্রকগল্পর উগেশ্য হল িাাংলাগেগির োিীয়ভাগি গৃহীি 

উগদ্যাগিমূগহ কাবরগবর িহায়িা প্রোৈ, বিবিআইবির কি থকিথাগের প্রবিেণ প্রোৈ ও   কাবরগবর েেিা উৎকগষ থর 

িাধ্যগি আয় বৃবদ্ধ ও লাগিই অর্ থনৈবিক উন্নয়গৈ িহায়িা প্রোৈ এিাং  িাাংলাগেগির িগঙ্গ জকাবরয়ার কাবরগবর বিো,  

জভাগকিৈাল প্রবিেণ ও  উন্নয়ৈ বিষগয় অবভজ্ঞিা বিবৈিয়। 

 

KOICA –এর িগঙ্গ ৪টি অনুোৈ চুবক্ত পাইপ লাইগৈ রগয়গছ।   

KOICA  িািারণিীঃ প্রবি প্রকগল্পর অনুকূগল ১-৫ বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার অনুোৈ িহায়িা প্রোৈ কগর র্াগক এিাং 

প্রবিিছর  KOICA –এর িগঙ্গ ২ -৪ টি প্রকল্প চুবক্ত স্বােবরি হগয় র্াগক।  এছাড়া, আগািী ২০১৫ িাগলর িগধ্য িাস্তিায়গৈর 

বৈবিি ৩০টি ৈতুৈ প্রকল্প প্রস্তাি KOICA-জি জপ্ররণ করা হগয়গছ। িন্মগধ্য ৪টি প্রকগল্পর অনুকূগল ১২.২০  বিবলয়ৈ িাবকথৈ িলার  

িহায়িা প্রোগৈর প্রবিশ্রুবি রগয়গছ।  

 

২ .৮.১৩  জকাবরয়ার জস্বোগিিা ও প্রবিেণ কায থক্রি 
 

জকাবরয়ার িগঙ্গ িাাংলাগেগির ১৬ জুৈ ১৯৯৩ ও ২২ আগস্ট,  ১৯৯৩  িাবরগখ স্বােবরি জৈাট এিাং জকাবরয়ার World  

Friend Program  (WFP)-এর আওিায় জকাবরয়া জর্গক বিবভন্ন জস্বোগিিক এিাং িাক্তারগণ িাাংলাগেগি আগিৈ এিাং বৈবে থষ্ট 

জিয়াগের েন্য (িািারণিীঃ দু’ই িছর) িাাংলাগেগি অিস্থাৈ কগর িম্পূৈ থ জস্বোগিিার বভবিগি িাাংলাগেগির স্বাস্থয, পেী উন্নয়ৈ, 

িথ্য প্রযুবক্তর উন্নয়ৈ  ও  জকাবরয়াৈ ভাষা বিোর কাগে জিিা প্রোৈ কগর র্াগকৈ।  িিথিাগৈ বিবভন্ন জেগে প্রায় ৭০ েৈ 

জকাবরয়াৈ িাাংলাগেগি জস্বোগিিা প্রোৈ করগছৈ। এছাড়া, KOICA প্রবি িছর িাাংলাগেগির বিবভন্ন জিক্টর  জর্গক প্রবিেগণর 

       (ক) সুগের হার                : ০.০১% (িরল) 

       (খ) ঋণ পবরগিাগির জিয়াে :  ৪০ িছর (১৫ িছর জগ্রি বপবরয়িিহ) 

       (গ) িাবভ থি চ্ােথ : ০.১% 

       (ঘ) ওভারবিউ চ্ােথ (জপৈাল চ্ােথ)                     :      সুগের অবিবরক্ত ২.০০% 

       (ঙ) সুে পবরগিাগির বকবস্ত :  ৬ িাি অন্তর অন্তর সুে পবরগিাি করগি হগি 

       (চ্) জিিা ও িালািাল িাংগ্রহ  : জকারীয় জকাম্পাৈীর িগধ্য িীবিি েরপগের (Limited  

Competitive Bidding) িাধ্যগি 

       (ছ)  ঋণ পবরগিাি :   জগ্রি বপবরয়গির পগর অর্ থ-িাবষ থকী িিাৈ বকবস্তগি 

       (ে)  মুদ্রা : িাবকথৈ িলাগরর বিবৈিয় হাগর জকারীয় ওগৈর িাধ্যগি 

           ঋণ পবরগিাি করগি হগি। 
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েন্য আিন্ত্রণ োৈায় এিাং প্রায় িিাবিক কি থকিথাগক বিবভন্ন বিষগয় প্রবিেণ বেগয় িাাংলাগেির িাৈি িম্পে উন্নয়গৈ গুরুেপূণ থ  

ভূবিকা পালৈ কগর র্াগক। 

জকাবরয়ার Knowledge Sharing Program )KSP) 
 

জকাইকার অনুোৈ  এিাং ইবিবিএফ -এর ৈিৈীয় ঋণ ছাড়াও জকাবরয়ার বিবভন্ন বিগিষাবয়ি প্রবিষ্ঠাগৈর িগঙ্গ 

িাাংলাগেি িরকাগরর বিবভন্ন িন্ত্রণালয়/বিভাগ ও িাংস্থার অবভজ্ঞিা বিবৈিয়/প্রবিেণ/উন্নয়ৈ িহায়িা কায থক্রি পবরচ্াবলি হগয় 

আিগছ। অনুরুপ অবভজ্ঞিা বিবৈিয়/প্রবিেণ/উন্নয়ৈ িহায়িা কায থক্রগির অাংি বহিাগি ২০১২ ও ২০১৩ িাগলর েন্য বৈনরূিবণ থি 

বিষয়িমূহগক বচ্বিি করা হগয়বছল:  

িছর অবভজ্ঞিা বিবৈিগয়র বিষয় অাংিগ্রহণকারী িন্ত্রণালয়/বিভাগ 

২০১২ External debt management system অর্ থগৈবিক িম্পকথ বিভাগ 

Bangobandhu Sheikh Mujib International Airpot 

(BSMIA) 

জিিািবরক বিিাৈ চ্লাচ্ল ও পয থটৈ  

িন্ত্রণালয় 

২০১৩ Debt Management  অর্ থগৈবিক িম্পকথ বিভাগ 

Macroeconomic Forecasting অর্ থ বিভাগ 

 

উগেখ্য উপযু থক্ত কি থকাগন্ডর অাংি বহিাগি জকাবরয়ার বিবভন্ন বিগিষাবয়ি প্রবিষ্ঠাগৈর প্রবিবৈবিবৃন্দ একাবিকিার 

িাাংলাগেি ভ্রিণ কগরগছৈ এিাং উপযু থক্ত িন্ত্রণালয় ও বিভাগগর িাংবিষ্ট কি থকিথাগের িাগর্ িিবিবৈিয় কগরগছৈ। অনুরুপভাগি 

২০১২ িাগল অর্ থনৈবিক িম্পকথ বিভাগ ও জিিািবরক বিিাৈ চ্লাচ্ল ও পয থটৈ  িন্ত্রণালয় এিাং ২০১৩ িাগল এ বিভাগ ও অর্ থ 

বিভাগগর প্রবিবৈবিবৃন্দ জকাবরয়ায় অনুবষ্ঠি ওয়াকথিপ ও জিবিৈাগর অাংিগ্রহণ কগরৈ এিাং বৈে বৈে প্রবিষ্ঠাগৈর িগঙ্গ িম্পৃক্ত 

বিষগয়র উপর জপপার উপস্থাপৈ কগরৈ। 

উগেখ্য জয, KSP –এর আওিায় জকাবরয়া িরকার জকাৈ আবর্ থক িা কাবরগবর িহায়িা প্রোৈ কগর ৈা। িগি, 

জকাবরয়ার বিবভন্ন বিগিষাবয়ি প্রবিষ্ঠাৈ জযিৈ-Korean Center for International Economic Studies (CIES), 

Korean Development Institute (KDI), Korea Fixed Income Research Institute (KFIRI), Korean Capital 

Market, Sookmyung Women’s University (SWU)  প্রভৃবি িাংস্থার িগঙ্গ KSP অবভজ্ঞিা বিবৈিগয়র সুগযাগ সৃবষ্ট 

কগর র্াগক। িাাংলাগেগির বিবভন্ন পািবলক জেগে জকাবরয়ার উন্নিিরও প্রযুবক্তজ্ঞাৈ িম্পন্ন লব্ধ অবভজ্ঞিা বৈে বৈে কি থগেগে 

প্রগয়াগগর িাধ্যগি কি থকাগন্ডর আধুবৈকায়ৈ ও কাগের গবিিীলিা আৈয়গৈ ইবিিাচ্ক ভূবিকা রাখগছ। 

বিগির উেীয়িাৈ অর্ থনৈবিক জেিগুগলার িগধ্য েবেণ জকাবরয়া অন্যিি। অর্ থনৈবিক চ্াবলকািবক্তর বেক জর্গক েবেণ 

জকাবরয়া এবগগয় যাগে অবি দ্রুিগবিগি এিাং বিি অর্ থৈীবিগি গুরুেপূণ থ ভূবিকা পালৈ কগর চ্গলগছ। জকাবরয়ার উন্নয়ৈ অবভজ্ঞিা 

জর্গক বিো লাভ কগর িাাংলাগেগির িাগর্ েবেণ জকাবরয়ার অর্ থনৈবিক িম্পকথ বৃবদ্ধ এিাং  িাাংলাগেগির আর্ থ-িািাবেক অিস্থা 

উন্নয়গৈর  লগেয এবিয়া- ২ অবিিাখা বৈবিড় কায থক্রি চ্াবলগয় যাগে। জকাবরয়ার সুবিিাগভাগী জেিিমূগহর িগধ্য িাাংলাগেি ইগিািগধ্য 

পঞ্চেি স্থাৈ জর্গক তৃিীয় বৃহিি জেগি উন্নীি হগয়গছ। বিগিষিীঃ জকাবরয়ার িথ্য-প্রযুবক্তগি উন্নয়ৈ অবভজ্ঞিা বিবেটাল িাাংলাগেি গঠগৈ 

এিাং ২০২১ িাগলর িগধ্য িাাংলাগেিগক একটি িগধ্যি আগয়র জেগি  উন্নীি করগি অন্যান্য উন্নয়ৈ িহগযাগী জেি ও িাংস্থার িি েবেণ 

জকাবরয়া ও গুরুেপূণ থ ভূবিকা পালৈ কগর আিগছ। িাাংলাগেি িরকাগরর লেযিাো অেথগৈ  জেগির প্রাবিকার জেেিমূগহ আগািী ০৩ িছগর 

িাস্তিায়ৈগযাগ্য প্রকগল্পর একটি িাবলকা প্রস্তুি কগর ইগিািগধ্য েবেণ জকাবরয়া িরকাগরর বৈকট জপ্ররণ করা হগয়গছ। িাাংলাগেি িরকাগরর 

বচ্বিি জেেিমূগহ জকাবরয়ার উন্নয়ৈ অবভজ্ঞিা, কাবরগবর ও আবর্ থক িহায়িা প্রোগৈর বিষগয় এবিয়া -২ অবিিাখা িৎপর রগয়গছ। 
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EDCF Funded Upcoming Projects: 

 

  

 Project Cost (in 

million 

US$) 

Agency/ 

Ministry/Division 

Remarks  

1.  1. Bhandar Juri Water Supply 

Project of Chittagong WASA 

97.00 Chittagong WASA, 

Local Government 

Division 

Agreement has been 

signed on 26
th

 November 

2014.  

2.  2. Establishment of Digital Land 

Management System/Ministry of 

Land  

35.846  DLRS, M/O Land Pledge of EDCF Loan is 

accepted on 31.12.2014 

3.  3. Establishment of a Multi-

disciplinary and Super-

specialized Hospital at BSMMU. 

130.91  BSMMU, M/o Health 

and Family Welfare 

Draft Agreement has been 

received and sent for 

different 

Ministries/Division for 

opinion.  

4.  4. Procurement of 20 Meter Gauge 

Diesel Electric Locomotives” 

Project. 

75.00 Bangladesh Railway. 

M/O Railways 

Project Preparation 

Assistance  Request from 

for Feasibility Study  has 

been sent to EDCF 

5.  Procurement of 150 Nos. Meter 

Gauge Passenger Coaches 

70.00  Bangladesh Railway, 

M/O Railways 

PPA has been sent. 

6.  5. Construction of Rail-cum-Road 

Bridge over the river Karnafuli 

at Kalurghat. 

90.06 Bangladesh Railway, 

M/O Railways 

PPA has been sent. 

7.  6. Establishment of Simulator 

Centre and Procurement of 

Training Ship for Bangladesh 

Marine Academy  

29.00  Marine Academy,  M/O 

Shipping 

EDCF Primarily agreed to 

finance  

8.  7. Establishment of 160 Upazila 

ICT Training and Resource 

Centre for Education (UITRCE) 

(phase 2) 

58.00 BANBEIS ,M/O 

Education 

EDCF Primarily agreed to 

finance  

9.  Replacement and  Modernization 

of signaling & interlocking 

system of 20 stations of Ishurdi-

Parabatipur section in west zone 

of Bangladesh Railway  

28.00 Bangladesh Railway , 

M/O Railways 

EDCF Primarily agreed to 

finance  

          Total No. of Project : 9                    Total Amount of assistance US$ 613.82 million 
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KOICA UPCOMING PROJECT 

Sl.

No. 
Project Title 

Project Aid 

 (in million $US) 

Agreement 

Signing Date 

Implementing  

Agency/Ministry/

Division 

1.  Capacity Building of the 

Bangladesh National 

Museum  Project . 

00.30  (Grant) 

 
 M/O Cultural 

Affairs  

2.  Eye Health Care and Prevention 

of Blindness in Selected Areas of 

Bangladesh  

8. 45  (Grant)  

29.12.2014 

M/O Health and 

Family Welfare 

3.  E-Government Master plan for 

Digital Bangladesh. 
3.20  (Grant)  

29.12.2014 

M/O Information 

and communication 

4.  Enhancing the Vocational 

Training Program of TTC, 

Rajshahi under KOICA’s DEEP 

Program 

5.00 (Grant)  M/O of Expatriates’ 

Welfare & Overseas 

Employment 

Total Project 4 Total Cost  US$ 16.95 Million  
 

২.৮.১৪ জেইবি 

 িাাংলাগেগির িাগর্ এবিয়ার ১১ টি জেগির (ভারি, পাবকস্তাৈ, জৈপাল, িালগয়বিয়া, ইগন্দাগৈবিয়া, চ্ীৈ, র্াইল্যান্ড, 

বভগয়িৈাি, েবেণ জকাবরয়া, বফবলপাইৈ ও শ্রীলঙ্কা) জযৌর্ অর্ থনৈবিক কবিিৈ (জেইবি)/জযৌর্ কবিিৈ এিাং বি-পাবেক 

অর্ থনৈবিক ও কাবরগবর কবিিৈ গঠগৈর চুবক্তিহ উক্ত কবিিৈিমূগহর িভা আগয়ােৈ/িভায় অাংিগ্রহগণর লগেয প্রগয়ােৈীয় 

কায থক্রি জেইবি িাখা, অর্ থনৈবিক িম্পকথ বিভাগ, অর্ থিন্ত্রণালয় হগি বৈি থাহ করা হগয় র্াগক। িভা পরিিী কায থক্রি বহিাগি 

খিড়া কায থ বিিরণী প্রস্তুিিহ িম্মি কায থবিিরণী এ িাখা হগি িাংবিষ্ট িকল কতৃথপগের বৈকট পরিিী কায থক্রি গ্রহণাগর্ থ বিিরণ 

করা হগয় র্াগক।   

 

 ২০১২-১৩ অর্ থিছগর িাাংলাগেি ও বভগয়িৈাি িরকাগরর িগধ্য জযৌর্ কবিিগৈর ২য় িভা ০৬-০৭ এবপ্রল, ২০১৩ 

িাবরগখ ঢাকায় অনুবষ্ঠি হয়। এ িভায় ২৪ িেস্য বিবিষ্ট িাাংলাগেি প্রবিবৈবিেগলর জৈতৃে প্রোৈ কগরৈ গণপ্রোিন্ত্রী িাাংলাগেি 

িরকাগরর িাৈৈীয় অর্ থিন্ত্রী েৈাি আবুল িাল আিদুল মুবহি। অপরবেগক, ২৮ িেস্য বিবিষ্ট বভগয়িৈাি েগলর জৈতৃে প্রোৈ 

কগরৈ, জি জেগির িাৈৈীয় বিল্প ও িাবণেযিন্ত্রী েৈাি Vu Huy Hoang. িভায় পেিয় রােনৈবিক িহগযাবগিা, িাবণেয, 

বিবৈগয়াগ, বিল্প, কৃবষ, পয থটৈ, িথ্যপ্রযুবক্ত, বিো, বিজ্ঞাৈ ও প্রযুবক্ত প্রভৃবি বিষয় বৈগয় আগলাচ্ৈা কগরৈ। দু’বেৈব্যাপী আগলাচ্ৈা 

জিগষ, উভয়পে িবণ থি জেগে পারস্পবরক িহগযাবগিা উিগরাির বৃবদ্ধগি িম্মি হয়। এছাড়া, ASEAN এিাং আঞ্চবলক ও 

আন্তেথাবিক বিবভন্ন জফারাগি পারস্পবরক িহগযাবগিায় উভয় পে একিি জপাষণ কগরৈ। দুই বেৈ ব্যাবপ অনুবষ্ঠি জটকবৈকযাল 

অবিগিিৈ জিগষ দু’জেগির প্রবিবৈবিেগলর জৈিা স্ব-স্ব জেগির পগে িম্মি কায থবিিরণীগি স্বাের কগরৈ। িাাংলাগেগির িাগর্ 

অন্যান্য এবিয়া জেগির জযৌর্ অর্ থনৈবিক কবিিৈ/জযৌর্ কবিিগৈর ইগিাপূগি থ অনুবষ্ঠি িভার গৃহীি বিদ্ধান্তিমূহ অগ্রগবি 

পয থাগলাচ্ৈার েন্য ফগলা-আপ িভা আগয়ােৈ করা হগয়গছ। 

 

 ২০১৩-১৪ অর্ থ িছগর িাাংলাগেি-শ্রীলাংকা ৫ি জেইবি িভা ১৭-১৮ ৈগভম্বর ২০১৪ িিগয় শ্রীলাংকার রােিাৈী 

কলগম্বাগি অনুবষ্ঠি হগি।  
 

২.৮.১৪. F& F অবিিাখা 

এফ এন্ড এফ অবিিাখা এবিয়া ,জেইবি ও এফ এন্ড এফ উইাং এর আওিাভুক্ত। এ অবিিাখায় বিবভন্ন জেি হগি বি-

পাবেক ও িহুপাবেক উৎি হগি প্রাপ্ত বিগেবিক জট্রবৈাং, স্কলারিীপ ,জফগলািীপ প্রভৃবি কাগের কাবি জপ্রাগ্রাি ,ৈীবিিালা প্রণয়ৈ 

ও এ িাংক্রান্ত যািিীয় কায থ িম্পােৈ হগয় র্াগক। উন্নয়ৈ িহগযাগীগের  িাগর্ প্রগয়ােৈীয় আগলাচ্ৈা ও আনুষ্ঠাবৈকিা িম্পন্ন কগর 
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এিে বিষগয় িরােকৃি সুগযাগিমূগহর বিপরীগি িম্ভাব্য প্রার্ীগের ৈাি চূড়ান্ত করা হয়। অগেবলয়া, জিলবেয়াি, জৈোরল্যান্ডি ,

বফবলবপি প্রভৃবি জেগির যািিীয় জফগলািীপ, জিবিৈার, জট্রবৈাং এ অবিিাখা ির্া এর আওিািীৈ িাখা হগি প্রবক্রয়াকরৈ করা 

হয়। ২০১৪ িাগল Australian Development Awards-2015 এর আওিায় িরকাগরর বিবভন্ন িন্ত্রণালয়/বিভাগ/িাংস্থায় 

কি থরি ৪৪ েৈ কি থকিথার চ্াবহি িথ্য িাংগ্রহ কগর ঢাকাস্থ অগেবলয়াৈ দূিািাগি পাঠাগৈা হয়।    

 

এছাড়াও সুইগিৈ-িাাংলাগেি ট্রাস্ট ফান্ড এর যািিীয় িাবচ্বিক কায থক্রি এ অবিিাখা হগি িম্পন্ন করা হয়। অর্ থনৈবিক 

িম্পকথ বিভাগগর িবচ্ি িগহােগয়র িভাপবিগে ১১ (এগার) িেগস্যর একটি কবিটি আগছ যার িগধ্য জেগির ০৪ (চ্ার) েৈ 

জিিরকারী প্রবর্িযিা ব্যবক্ত রগয়গছৈ। বিগির বিবভন্ন জেগি স্নািক/স্নািগকাির/বপএইচ্বি পয থাগয় অধ্যয়ৈরি উগেখগযাগ্য 

িাংখ্যক িাাংলাগেিী ছাে-ছােীগক এক পগর্র বিিাৈ ভাড়ার ভ্রিণ িঞ্জুবর এ অবিিাখার িাধ্যগি প্রোৈ করা হয়। এ ফাগন্ডর 

আওিায় ২০১৩-২০১৪ অর্ থিছগর ৩৩৮ েৈ বিোর্ী আগিেৈ কগর। িাগের িগধ্য জর্গক িাছাই প্রবক্রয়া িম্পন্ন কগর জিাট ২৪৮ 

েৈগক ভ্রিণ িঞ্জুবর প্রোৈ করা হয়। ২০১৩ বিোিগষ থ িাাংলাগেি-সুইগিৈ ট্রাস্ট ফাগন্ডর কারযক্রি Online-গ্রহণ করা হগয়গছ 

এিাং িিথিাগৈ যাচ্াই িাছাই অব্যাহি রগয়গছ। 

 

২.৮.১৫ বৃবি-২ অবিিাখা 

ক.  প্রবিেণিমূহ 

 ২০১৩-২০১৪ অর্ থ িছগর ভারি িরকার কতৃথক প্রেি ITEC (Indian Technical & Economic Cooperation) 

১৪৩ েৈ ও TCS (Technical Cooperation Scheme) এর আওিায় ২৭ েৈ জিাট (১৪৩+২৭)=১৭০ েৈ, 

জকাবরয়া িরকার কতৃথক প্রেি KOICA (Korea International Cooperation Agency) এর আওিায় জিাট ১৬০ 

েৈ, চ্ীৈ িরকার কতৃথক প্রেি প্রবিেগণর আওিায় জিাট ২১২ েৈ এিাং র্াইল্যান্ড িরকার কতৃথক প্রেি TICA 

(Thailand International Cooperation Agency) এর আওিায় জিাট ০৯ েৈ িরকাবর কি থকিথা অাংিগ্রহণ 

কগরগছৈ। 

খ. NOC (No Object Certificate) িমূহ: 

 বৃটিি কাউবিল ও এবিয়া ফাউগন্ডিগৈ বৈগয়াগ প্রাপ্ত বিগেিী কি থকিথা/পরািি থকগের বৈগয়াগগর জেগে  Process 

clearance (NOC) ইসুয করা হয়। িন্মগধ্য ২০১৩-২০১৪ অর্ থ িছগর এবিয়া ফাউগন্ডিগৈ বৈগয়াগ প্রাপ্ত বিগেিী 

কি থকিথা/পরািি থকগের Process clearance (NOC) ইসুযর েন্য ৩টি আগিেৈ প্রবক্রয়ািীৈ রগয়গছ।   

গ. ভ্রিণ ব্যগয় িম্মবি: 

 ২০১৩-২০১৪ অর্ থ িছগর সুইগিৈ িরকার কতৃথক প্রেি SIDA (Swedish International Development 

Cooperation Agency) এর আওিায় জিাট ১৫ েগৈর ভ্রিণ ব্যয় প্রোগৈ িম্মবি প্রোৈ করা হগয়গছ। 

 

 

২.৮.১৬ িাকথ উন্নয়ৈ িহবিল: 

 

িাকথ উন্নয়ৈ িহবিল িাাংলাগেগির একটি ৈতুৈ উন্নয়ৈ িহগযাগী িাংস্থা। িাকথ জেিগুবলর কতৃথক গঠিি এ িহবিগলর 

িাধ্যগি এ িাংস্থার িেস্য জেিিমূগহ বিবভন্ন উন্নয়ৈ ও কাবরগবর প্রকল্প িাস্তিায়ৈ করা হগি। এরই অাংি বহগিগি ২০১২-২০১৩ অর্ থ 

িছগর ভুটাৈ, িালিীপ ও িাাংলাগেি জযৌর্ভাগি িথ্য প্রযুবক্তখাগি একটি প্রকল্প িাস্তিায়ৈ করগছ। প্রকল্পটির মূল উগেশ্য হল এ 

বিৈটি জেগির প্রাবন্তক পয থাগয় িথ্যগিিা জকন্দ্র স্থাপগৈর িাধ্যগি প্রাবন্তক পয থাগয়র েৈগগণর জোরগগাড়ায় িথ্যপ্রযুবক্ত জিিা 

জপৌৌঁছাগৈার পািাপাবি ৈতুৈ কি থিাংস্থাৈ সৃবষ্ট করা। 

  

এ প্রকল্পটির আওিায় িাাংলাগেগির েন্য ৯.৪৩ জকাটি টাকার অনুোৈ িহায়িা িরাে করা হগয়গছ। এ অগর্ থ িথ্য 

জযাগাগযাগ ও প্রযুবক্ত িন্ত্রণালয় িাাংলাগেগির ২০০ টি ইউবৈয়গৈ িথ্যগিিা জকন্দ্র স্থাপগৈর উগদ্যাগ গ্রহৈ কগরগছ। ফগল ২০০ টি 
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ইউবৈয়গৈ িথ্যগিিা জকগন্দ্রর বিপরীগি ৪০০ টি ৈতুৈ কি থিাংস্থাৈ সৃবষ্ট হগি। িিথিাগৈ প্রকল্পটির আওিায় বিবভন্নিাগপ এ ৪০০ েৈ 

উগোক্তাগক প্রগয়ােৈীয় প্রবিেণ প্রোৈ করা হগে। প্রবিেণ কায থক্রি জিগষ িথ্যগিিা জকন্দ্রগুবলগক আনুষবঙ্গক িরঞ্জাগি িবিি 

কগর উগেক্তাগের িরাে প্রোৈ করা হগি। 

 প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ি হগল িা জেগির িথ্য প্রযুবক্ত খাগির ক্রিিি থিাৈ বিকাি ও কি থিাংস্থাগৈর সুগযাগ সৃবষ্টগি গুরুেপূণ থ 

ভূবিকা রাখার িাধ্যগি “বভিৈ-২০২১”  এর লেয অেথগৈ িহায়ক হগি।  

 

বিীঃ দ্রীঃ এ অনুবিভাগ (জকাবরয়া) িাংবিষ্ট চ্লিাৈ প্রকল্প/কি থসূবচ্র িাবলকা পবরবিষ্ঠ-৪ এ জেওয়া হগলা। 

 


