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অনুবিভাগ- ১ (জাপান, আমেবিকা ও ইইবপ) 

 
২.১.১ জাপান 

 

 িাাংলামেমেি স্বাধীনতাি পি থেমক জাপান বনিিবিন্নভামি এ থেমেি উন্নয়মন  সহম াবগতা প্রোন কমি আসমে। 

এককভামি জাপান িাাংলামেমেি সিমেময় িড় উন্নয়ন সহম াগী থেে। জাপান িাাংলামেমেি বিবভন্ন খামতি উন্নয়ন প্রকমে ঋণ, 

অনুোন, কাবিগবি সহায়তা, বৃবি ও প্রবেক্ষণ সহায়তা প্রোন কমি । ১৯৭২ থেমক জুন ২০১৪ প যন্ত  জাপামনি বনকট থেমক ঋণ ও 

বিবভন্ন প্রকাি অনুোন সহায়তা বহমসমি আনুোবনক ১২ বিবলয়ন  োবকযন ডলামিি আবে যক সহায়তা পাওয়া থগমে। 

 

 এই বিভামগি আওতায় জাপামনি ঋণ, অনুোন, কাবিগবি সহায়তা, বৃবি ও প্রবেক্ষণ সহায়তা সাংক্রান্ত কা যািলী সম্পন্ন 

কিা হয়। িতযোমন জাপানীজ সহায়তায় বিবভন্ন খামত থোট ৮৮টি প্রকে েলোন আমে। ২০১৩-১৪ অে য-িেমি জাপান সিকামিি 

সমে ৫টি প্রকমেি জন্য থোট ১২০,৯৬৮ বেবলয়ন জাপানীজ ইময়ন (৯১৯৬ থকাটি টাকা/১১৮৪ বেবলয়ন োবকযন ডলাি)-এি ঋণ 

চুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। এোড়া ৩টি প্রকমেি জন্য থোট ৩১০৮ বেবলয়ন জাপানীজ ইময়ন (২৪০ থকাটি টাকা/৩০ বেবলয়ন োবকযন 

ডলাি)-এি অনুোন চুবি স্বাক্ষবিত হময়মে।  

  

এ অনুবিভাগ কর্তযক “জাপান বহউম্যান বিমসাস য থডমভলপমেন্ট স্কলািেীপ থপ্রাগ্রাে (থজবডএস)” েীর্ যক প্রকেটি ২০০১ 

সাল থেমক িাস্তিাবয়ত হমি। োনি সম্পে উন্নয়মনি লমক্ষ প্রবতশ্রুবতেীল ও তরুণ িাাংলামেে বসবভল সাবভ যমসি কে যকতযা ও 

িাাংলামেে ব্াাংমকি ১ে থেণীি কে যকতযামেি জাপামনি বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যালময় ২ িেি থেয়ােী োষ্টাস য থকামস য অধ্যয়মনি সুম াগ 

প্রোন এিাং তািা থ ন স্ব স্ব কে যমক্ষমে তাঁমেি অবজযত জ্ঞামনি প্রময়ামগি োধ্যমে থেমেি উন্নয়মন ভূবেকা িাখমত পামিন থস 

লমক্ষেই এ প্রকে  িাস্তিাবয়ত হমি। প্রকমেি আওতায় ইমতােমধ্য ১৯৬ জন (একেত বেয়ানব্বই) জন কে যকতযা বিবভন্ন বির্ময় 

জাপামনি বিবভন্ন খ্যাতনাো বিশ্ববিদ্যালয় হমত োষ্টাস য থকাস য সম্পন্ন কমি থেমে বিমি এমসমেন। িতযোমন ৩০ (বেে) জন 

জাপামনি বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যালময় অধ্যয়নিত আমে। এই প্রকমেি আওতায় প্রবতিেি িাাংলামেে সিকাি ও জাপান সিকামিি 

েমধ্য অনুোন চুবি স্বাক্ষবিত হয়। প্রকমেি জন্য ২০১৩-১৪ অে যিেমি জাপান সিকামিি সমে ২০৬ বেবলয়ন জাপানীজ ইময়ন 

(১৬ থকাটি টাকা/ ২ বেবলয়ন োবকযন ডলাি) এি অনুোন চুবি স্বাক্ষবিত হময়মে । 

 

 

 

বেে: ৩৫তে ওবডএ থলান প্যামকজ চুবি স্বাক্ষি। 
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২০১৩-১৪ অে যিেমি গুরুত্বপূণ য প্রকমেি ঋণ/অনুোন চুবি স্বাক্ষি এি বিিিণীীঃ 

 

২০১৩-১৪ অে য-িেমি জাপান সিকামিি সমে ৩৫তে ইময়ন থলামনি আওতায় বনমনাি ৫টি প্রকমেি জন্য থোট 

১২০,৯৬৮ বেবলয়ন জাপানীজ ইময়ন (৯১৯৬ থকাটি টাকা/১১৮৪বেবলয়ন োবকযন ডলাি)-এি ঋণ চুবি গত ১৬জুন ২০১৪ তাবিমখ 

স্বাক্ষবিত হময়মেীঃ 

 োতািিাবি আল্ট্রা সুপাি বক্রটিকোল থকালিায়াড য পাওয়াি প্রমজক্টীঃ প্রকমেি জন্য ৪১,৪৯৮ বেবলয়ন  জাপানীজ ইময়ন 

(৩১৫৪.২৬ থকাটি টাকা/ ৪০৬.২২ বেবলয়ন োবকযন ডলাি)-এি ঋণচুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। প্রকমেি আওতায় ১২০০ 

থে.ও.পাওয়াি প্ল্োন্ট স্থাপন োড়াও কয়লা আেোনীি লমক্ষে থজটি বনে যাণ, সঞ্চালন  লাইন ও থসতুসহ সড়ক 

অিকাঠামো বনে যাণ, স্থানীয় জনমগাষ্ঠীি জীিন াোি েমনান্নয়মন পল্লী বিদ্যেতায়ন ও টাউনবেপ গঠন ইতোবে কাজ কিা 

হমি।  

 

 ন্যাোিাল গ্যাস ইবিবসময়বি প্রমজক্টীঃ প্রকমেি জন্য ২৩,৫৯৮বেবলয়ন  জাপানীজ ইময়ন (১৭৯৩.৬৮  থকাটি 

টাকা/২৩১বেবলয়ন োবকযন ডলাি)-এি ঋণচুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। প্রকমেি আওতায় (১) ধনুয়া থেমক এমলো এিাং 

িেিন্ধু থসতুি পবিে পাড় থেমক নলকা প যন্ত গ্যাস পাইপলাইন বনে যাণ (২) নিবসাংেী গ্যাস বিল্ড ও বততাস গ্যাস 

বিমল্ড গ্যাস কমেসি স্থাপন এিাং (৩) ঢাকা ও েট্রগ্রামেি আিাবসক এলাকাি জন্য বপ্র-থপইড গ্যাস বেটাি স্থাপন কিা 

হমি ।  

 

 ইনক্লুবসভ বসটি গভমন যি প্রমজক্টীঃ প্রকমেি জন্য ৩০,৬৯০ বেবলয়ন জাপানীজ ইময়ন(২৩৩২.৭৫থকাটি টাকা/৩০০.৪১ 

বেবলয়ন োবকযন ডলাি)-এি ঋণচুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। প্রকমেি আওতায় (ক) গভমন যি ইেপ্রূভমেন্ট এিাং েক্ষতা বৃবি, 

(খ) অিকাঠামো উন্নয়ন, (গ)  ন্ত্রপাবত ক্রয় এিাং(ঘ) পিােে যক থসিা ইতোবে কাজ িাস্তিায়ন কিা হমি।  

 

 হাওড় ফ্লাড ম্যামনজমেন্ট এন্ড বলভবলহুড ইেপ্রুভমেন্ট প্রমজক্টীঃ প্রকমেি জন্য ১৫,২৭০ বেবলয়ন  জাপানীজ 

ইময়ন(১১৬০.৬৭ থকাটি টাকা/১৪৯.৪৭ বেবলয়ন োবকযন ডলাি)এি ঋণচুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। প্রকমেি আওতায় 

ব্রাহ্মণিাড়ীয়া, হবিগঞ্জ, বকমোিগঞ্জ, থনেমকানা এিাং সুনােগমঞ্জি হাওড় এলাকায় িন্যা প্রবতমিাধ ব্িস্থাপনা 

অিকাঠামো উন্নয়ন, গ্রােীন অিকাঠামো উন্নয়ন এিাং কৃবর্ ও েৎস্য সম্পে উন্নয়ন কিা হমি। 

 

 স্মল এন্ড োিবজনাল সাইজড িাে যািস এবগ্রকালোিাল প্রডাকটিবভটি ইেপ্রুভমেন্ট এন্ড ডাইভািবসবিবকেন বিনাবিাং 

প্রমজক্টীঃ প্রকমেি জন্য ৯,৯৩০ বেবলয়ন  জাপানীজ ইময়ন (৭৫৪.৭৭ থকাটি টাকা/৯৭.২০ বেবলয়ন োবকযন ডলাি)এি 

ঋণচুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। প্রকমেি উমেমে হমলা ক্ষুদ্র ও প্রাবন্তক কৃর্মকি ঋণ সহায়তা প্রোমনি োধ্যমে আে য 

সাোবজক উন্নয়মন সহায়তা কিা, কৃবর্ি উৎপােন ও িহুমুখীকিণ বনবিত কিা, কৃবর্মত আধুবনক  ন্ত্রপাবতি ব্িহাি 

বনবিতকিণ এিাং পশুসম্পে পবিপালমন ঋণ সহায়তা প্রোন কিা। িাাংলামেে ব্াাংক ক্ষুদ্র ঋণ প্রবতষ্ঠামনি োধ্যমে ঋণ 

সহায়তা প্রোন কিমি।  

 

উপবিউি প্রকে ব্তীত ২০১৩-১৪ অে য-িেমি জাপান সিকামিি সমে বনমনাি আমিা ৩টি প্রকমেি জন্য থোট ৩১০৮ 

বেবলয়ন জাপানীজ ইময়ন (২৪০ থকাটি টাকা/৩০ বেবলয়ন োবকযন ডলাি) -এি অনুোন চুবি স্বাক্ষবিত হময়মেীঃ 

 

 জাইকা ও িাাংলামেে সিকামিি েমধ্য ২৮ নমভম্বি ২০১৩ তাবিমখ “The Poverty Reduction 

Efforts”বেমিানামে একটি অনুোন চুবি স্বাক্ষবিত হয়। উি অনুোন চুবিি আওতায় ৫০০ বেবলয়ন জাপানীজ ইময়ন 

(৩৮.৫ থকাটি টাকা/৫ বেবলয়ন োবকযন ডলাি) অনুোন সহায়তা PEDP3 (The Third Primary Education 

Development Programme)-েীর্ যক কে যসূেীি জন্য ব্িহাি কিা হমি।এি আওতায় প্রােবেক বিদ্যালময়ি 

বেক্ষকমেি আধুবনক পিবতমত গবণত ও বিজ্ঞান পাঠোন বির্ময় প্রবেক্ষণ প্রোমনি োধ্যমে থেণীকমক্ষ বেক্ষাি োন 

উন্নয়ন কিা হমি এিাং প যায়ক্রমে সকল প্রােবেকবিদ্যালময় গবণত ও বিজ্ঞান বেক্ষাি সমে সাংবিষ্ট  ন্ত্রপাবত সিিিাহ 

কিা হমি।  
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 The Project for Improvement of Airport Safety, and Security System-এি জন্য ৩১ োে য ২০১৪ 

তাবিমখ ২৪০২ বেবলয়ন জাপানীজ ইময়ন (১৮৫.৫ থকাটি টাকা/ ২৩ বেবলয়ন োবকযন ডলাি)-এি অনুোন চুবি 

স্বাক্ষবিত হময়মে। প্রকমেি আওতায় িাাংলামেমেি বিোন িন্দিসমূমহি Communication, Navigation and 

Surveillance (CNS) system-এি উন্নয়ন এিাং বনিাপে বিোন উড্ডয়ন-অিতিণ ও েলােল ব্িস্থাি 

আধুবনকায়মনি লমক্ষে  ন্ত্রপাবত সিিিাহ ও সাংম াজন কিা হমি।এ োড়া প্রকমেি আওতায় থিসােবিক বিোন েলােল 

কর্তযপমক্ষি প্রধান কা যালয় ও থিসােবিক বিোন েলােল প্রবেক্ষণ থকমেি আধুবনকায়ন কিা হমি। 

 

 Japan Human Resources Development Scholarships (JDS)-এি জন্য ১৫ থে ২০১৪ তাবিমখ ২০৬ 

বেবলয়ন  জাপানীজ ইময়ন(১৬ থকাটি টাকা/২ বেবলয়ন োবকযন ডলাি)-এি অনুোন চুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। োনি 

সম্পে উন্নয়মনি লমক্ষ প্রবতশ্রুবতেীল ও তরুণ িাাংলামেে বসবভল সাবভ যমসি কে যকতযা ও িাাংলামেে ব্াাংমকি ১ে থেণীি 

কে যকতযামেি জাপামনি বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যালময় ২ িেি থেয়ােী োষ্টাস য থকামস য অধ্যয়মনি সুম াগ প্রোন এিাং তািা থ ন স্ব 

স্ব কে যমক্ষমে তাঁমেি অবজযত জ্ঞামনি প্রময়ামগি োধ্যমে থেমেি উন্নয়মন ভূবেকা িাখমত পামিন থস লমক্ষে এ প্রকে  

িাস্তিাবয়ত হমি।  
 

 

এোড়া, জাপান ঋণ েওকুি তহবিল (থজবডবসএি)-এি অে যায়মন ২০১৩-১৪ অে য-িেমি িাবর্ যক উন্নয়ন কে যসূবেমত 

বিবভন্ন েন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তযক িাস্তিায়নাধীন ৩২টি উন্নয়নমূলক প্রকমে ৭৪২.৩৪ থকাটি টাকা িিাে প্রোন কিা হময়মে। 

জাইকাি অনুোন সহায়তায় জাপামন অনুমষ্ঠয় বিবভন্ন প্রবেক্ষণ থকামস য সিকািী কে যকতযাগণ অাংেগ্রহণ কমিন। ২০১৩-১৪ 

অে যিেমি জাপামন গ্রুপ থট্রবনাং থকামস য ৮১ জন, কাবি থিাকাস্ ড থট্রবনাং থকামস য ৬৮ জন, বিবজয়ন থিাকাসড থট্রবনাং থকামস য ১৭ জন, 

ইসুে থিাকাসড থট্রবনাং থকামস য ৬ জন, ইয়াাং বলডাস য থট্রবনাং থকামস য ১৫ জন এিাং ওবডএ থলান থট্রবনাং থকামস য ৪৪ জন সি যমোট ২৩১ 

জন প্রবেক্ষণােী অাংেগ্রহন কমিমেন। 

 

েলোন প্রকমেি িাস্তিায়ন অগ্রগবতীঃ 

 

জাপান সিকামিি ঋণ সহায়তায় িতযোমন থোট ২৫টি প্রকে েলোন আমে। এোড়া ৭টি অনুোন প্রকে এিাং ২৪টি 

কাবিগিী সহায়তা প্রকে েলোন আমে। ঋণ সহায়তায় েলোন ২৫টি প্রকমেি জন্য বিবভন্ন সেময় থোট  ৪৩০,১৬৫ বেবলয়ন 

জাপানীজ ইময়ন (৩০,৫৪২ থকাটি টাকা/৩৮৬৬ বেবলয়ন োবকযন ডলাি)-এি ঋণচুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। জুন ২০১৪ প যন্ত ২৫টি 

প্রকমেি অনুকূমল থোট ৮৩,৫২৬ বেবলয়ন জাপানীজ ইময়ন (৫৯৩০থকাটি টাকা/৭৪১ বেবলয়ন োবকযন ডলাি) ব্য় কিা হময়মে  া 

প্রবতশ্রুত অমে যি ১৯%। “জাপান বহউম্যান বিমসাস য থডমভলপমেন্ট স্কলািেীপ থপ্রাগ্রাে (থজবডএস)” েীর্ যক প্রকমেি আওতায় 

জাপামন উচ্চবেক্ষাি জন্য ১৪তে ব্ামেি ২৫ জন কে যকতযা বনি যােমনি কা যক্রে িতযোমন েলোন িময়মে। 

 

২০১৩-১৪ অে যিেমি উমল্লখম াগ্য কা যক্রেীঃ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলামেে সিকামিি োননীয় প্রধানেন্ত্রী বিগত ২৫-২৮ থে ২০১৪ জাপান সিি কমিন। সিিকামল বতবন 

জাপামনি প্রধানেন্ত্রীি সামে একটি থ ৌে ইেমতহামি স্বাক্ষি কমিন। উি থ ৌে ইেমতহামি িাাংলামেমেি অিকাঠামো উন্নয়নসহ 

বিবভন্ন অগ্রাবধকািমূলক প্রকমে আগােী ৪ -৫ িৎসমিি জন্য ৬০০ বিবলয়ন জাপানী জ ইময়ন থলান সহায়তা প্রোমনি উমল্লখ 

িময়মে। গত ১৮ আগষ্ট ২০১৪ তাবিমখ অে যননবতক সম্পকয বিভামগ জাপান সিকামিি পিিাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, অে য েন্ত্রণালয়, অে যনীবত-

িাবণজে-বেে েন্ত্রণালয়, জাপান দূতািাস এিাং জাইকাি প্রবতবনবধি সেন্বময় গঠিত জাপান সিকামিি একটি ওবডএ পবলবস ডায়লগ 

বেেমনি সামে একটি বিঠক অনুবষ্ঠত হয়। অে যননবতক সম্পকয বিভামগি সবেমিি থনর্তমত্ব প্রধানেন্ত্রীি কা যালয়, পিিাষ্ট্র েন্ত্রণালয়, 

অে য বিভাগ, পবিকেনা বিভাগ, থিজা, থিলপে েন্ত্রণালয়, বেে েন্ত্রণালয়, সড়ক বিভাগ, থসতু বিভাগ, পবিমিে ও িন েন্ত্রণালয়, 

স্থানীয় সিকাি বিভাগ, জ্বালানী ও খবনজ সম্পে বিভাগ, পাবন সম্পে েন্ত্রণালয় এিাং বিদ্যেৎ বিভামগি প্রবতবনবধগণ বিঠমক 

অাংেগ্রহণ কমিন। িাাংলামেমেি অিকাঠামো উন্নয়নসহ বিবভন্ন অগ্রাবধকািমূলক প্রকমে আগােী ৪-৫ িৎসমিি জন্য ৬০০ 

বিবলয়ন জাপানীজ ইময়ন থলান সহায়তা প্রোমনি বনবেি অে যননবতক সহম াবগতা সম্পকীয় বিবভন্ন বির্ময় আমলােনা কিা হয়। 

আমলােনকামল থ ৌে ইেমতহামি উবল্লবখত ৫টি অগ্রাবধকাি প্রকমেি গুরুত্ব তুমল ধমি অে যায়মনি জন্য অনুমিাধ কিা হয়। 
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সম্ভাব্ ভবিষ্যত কা যক্রেীঃ 

 

জাপান সিকামিি সমে আগােী ২০১৪-১৫ অে যিেমি ৬ (েয়)টি প্রকমেি জন্য আনুোবনক ১১৭,৪০২বেবলয়ন জাপানীজ  

ইময়ন (৮২১৮ থকাটি টাকা/১০২৭ বেবলয়ন োবকযন ডলাি) এি ঋণচুবি স্বাক্ষমিি কা যক্রে েলমে। প্রকেসমূহ হমলা: (ক) 

Foreign Direct Investment Promotion Project, (খ) Dhaka-Chittagong Main Power Grid Strengthening 

Project, (গ) Western Bangladesh Bridge Improvement Project, (ঘ) Maternal, Neonatal and Child 

Health (MNCH) and Health System Improvement Project, (ঙ) Urban Building Safety Project এবং (চ) 

Project for Integrated Development of Upazilas. 

  

অন্যান্য তথ্যািলীীঃ  

 
 

আোমেি থেমেি বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন, বডজাইন ও িাস্তিায়মন জাপানী বিমের্জ্ঞ/Japan Overseas 

Cooperation Volunteers (থজওবসবভ)-থেি বিমের্ ভূবেকা িময়মে। ১৯৭৩ সমনি ২৪ থে োে য তাবিমখ স্বাক্ষবিত জাপান ও 

িাাংলামেমেি েমধ্য সম্পাবেত চুবিি অনুকূমল িাাংলামেমে Japan Overseas Cooperation Volunteers Programme 
োলু িময়মে। এ কে যসূবেি আওতায় ১৯৭৩ সাল হমত এ প যন্ত ১১৫৫জন JOCV িাাংলামেমে আগেন কমিমেন এিাং িতযোমন ৭৩ 

জন JOCV কে যিত আমেন। 

 
২.১.২ আমেবিকা 

 

োবকযন যুিিাষ্ট্র িাাংলামেমেি অন্যতে বৃহৎ উন্নয়ন সহম াগী থেে।  ১৯৭৪ সামল িাাংলামেে ও োবকযন যুিিামষ্ট্রি েমধ্য  

Economic, Technical and Related Assistance েীর্ যক চুবি স্বাক্ষবিত হয়। োবকযন যুিিাষ্ট্র উন্নয়ন সহম াবগতাি 

অবধকাাংে United States Agency for International Development (USAID)-এি োধ্যমে প্রোন কমি।  

    

২০১২ সামলি আগস্ট োমস অে যননবতক সম্পকয বিভাগ এিাং USAID-এি েমধ্য ৫৭১.৬২ বেবলয়ন োবকযন ডলাি 

সহায়তা সাংিবলত Development Objective Grant Agreement (DOAG) চুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। গত ২০১৩-২০১৪ 

অে য িেমি এ চুবিি কবতপয় সাংমোধনী স্বাক্ষবিত হময়মে। িতযোন United States Department of Agriculture 

(USDA)–এি আবে যক সহায়তায় বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যালময় ১৭টি Biotech Agricultural Research প্রকে েলোন িময়মে। 

এোড়াও USPCOM–এি আবে যক সহায়তায় সমুদ্র তীিিতী অঞ্চমল থোিাোলান প্রবতমিামধ িাাংলামেে থকাস্টগাড যমক ৭.৯ 

বেবলয়ন োবকযন ডলামিি ১৪টি Metal Shark 38’ Defiant Patrol Boat সিিিাহ এিাং বসডি-আইলা দ্যগ যত এলাকায় ২.৮৪ 

বেবলয়ন োবকযন ডলামিি ১০টি Multi-Purpose Cyclone Shelter (MPCS) ও ৯.২০ বেবলয়ন োবকযন ডলামিি ১৯টি 

Coastal Crisis Management Centre (CCMC) বনে যাণ েলোন িময়মে।  

 

২০১৩-২০১৪ অে য-িেমি সম্পাবেত গুরুত্বপূণ য কা যািলীীঃ  

 

২০১৩-২০১৪ অে য-িেমি অে যননবতক সম্পকয বিভাগ ও USAID-এি েধ্যকাি ইমতাপূমি য স্বাক্ষবিত DOAG চুবিি 

৪টি সাংমোধনী (৫ে, ৬ষ্ঠ, ৭ে ও ৮ে) স্বাক্ষবিত হয়। এি আওতায় ২০১৩-২০১৪ অে য-িেমি প্রায় ১৪৫.৩ বেবলয়ন োবকযন ডলাি 

অে য োড় হয়।   

 

গুরুত্বপূি য প্রকমেি ঋণ/অনুোন চুবি স্বাক্ষমিি বিিিণীীঃ  
 

অে যননবতক সম্পকয বিভাগ এিাং USAID-এি েমধ্য ৫৭১.৬২ বেবলয়ন োবকযন ডলাি সহায়তা সাংিবলত DOAG 

েীর্ যক স্বাক্ষবিত চুবিি সমূেয় অে যই অনুোন। চুবিটিি মূল উমেে হমি USAID Country Development 

Cooperation Strategy এি আওতায় ২০১২-২০১৬ থেয়ামে িাাংলামেমেি উন্নয়মন গণতন্ত্র ও সুোসন, খাদ্য 

বনিাপিা, স্বাস্থে ও বেক্ষা, এিাং জলিায়ু পবিিতযন প্রভৃবত থক্ষমে সহায়তা কিা। উমল্লখ্য িতযোমন এ চুবিি আওতায় িাাংলামেমে 

সি যমোট ৪৪ টি প্রকে েলোন িময়মে।  
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অন্যান্য তথ্যাবেীঃ 

    

োবকযন যুিিামষ্ট্রি Millennium Challenge Account (MCA)- এ িাাংলামেমেি অন্তভূ যবিি বির্ময় 

Millennium Challenge Corporation (MCC)-এি সামে আমলােনা অব্াহত িময়মে । 

 

কানাডা িাাংলামেমেি অন্যতে বৃহৎ উন্নয়ন সহম াগী থেে। কানাডা সিকাি িাাংলামেেমক উন্নয়ন সহম াবগতা প্রোন 

কমি োমক Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) –এি োধ্যমে  া পূমি য 
Canadian International Development Agency (CIDA) বহমসমি পবিবেত বেল।  এ প যন্ত িাাংলামেে কানাডা হমত ২ 

বিবলয়মনি থিবে উন্নয়ন সহম াবগতা প্রাপ্ত হময়মে।  

২.১.৩ কানাডা 

 

কানাডা িাাংলামেমেি অন্যতে বৃহৎ উন্নয়ন সহম াগী থেে। কানাডা সিকাি িাাংলামেেমক উন্নয়ন সহম াবগতা প্রোন 

কমি োমক Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) –এি োধ্যমে  া পূমি য Canadian 

International Development Agency (CIDA) বহমসমি পবিবেত বেল।  এ প যন্ত িাাংলামেে কানাডা হমত ২ বিবলয়মনি থিবে 

উন্নয়ন সহম াবগতা প্রাপ্ত হময়মে।  

 

২০০৯ সামল কানাডাি ২০ টি Countries of focus এি েমধ্য িাাংলামেেমক বন যিােন কিা হয়। এি উমেে হ’ল 

কানাডা িাাংলামেমেি আে য-সাোবজক উন্নয়মণ আমিা বনবিড় ভামি সহম াবগতা কিমি। কানাডা Bangladesh Development 

Forum (BDF) এিাং Local Consultative Group(LCG) এি একটি সবক্রয় সেস্য। িতযোমন DFATD  – এি আবে যক 

সহায়তায় সিকািী খামত ৪টি প্রকে এিাং থিসিকািী খামত উমল্লখম াগ্য পবিোন প্রকে েলোন িময়মে। ২০১৩-১৪ অে য-িেমি 
"Primary Education Development Program-III (PEDP-III) "েীর্ যক একটি প্রকে চুবি স্বাক্ষবিত হময়মে। চুবিটিি 

আওতায় অনুোমনি পবিোন ৬৪ বেবলয়ন কানাডীয় ডলাি।   

 

২০১৩-২০১৪ অে য-িেমি সম্পাবেত গুরুত্বপূণ য কা যািলীীঃ  

 

২০১৩-১৪ অে য-িেমি DFATD–এি আবে যক সহায়তায় েলোন প্রকেসমূমহি িাস্তিায়ন প যামলােনা সাংক্রান্ত একাবধক 

বিবভউ বেটিাং অনুবষ্ঠত হময়মে।  

 

অন্যান্য তথ্যাবেীঃ    

 

িাাংলামেমে কানাডাি আবে যক সহায়তায় েলোন/কা যক্রমেি তোিবক, প যমিক্ষণ, মূল্যায়ণ এিাং উন্নয়মনি বনবেি 

১৯৮৬ সাল থেমক Program Support Unit (PSU) –বেমিানামে একটি প্রকে েলোন িময়মে। PSU প্রকমেি আওতায় 

ঢাকাস্থ কানাডা দূতািাস, কানাডাি সহায়তায় েলোন প্রকে/কা যক্রমে সহায়তাি পাোপাবে অে যননবতক বিভাগমকও বিবভন্নভামি 

সহায়তা বেময় আসমে।  

 

২.১.৪ ইইবপ 

 

ইইবপ-১ ও ৩ োখাীঃ 

 

 বিমেবেক অে যননবতক নীবত প্রণয়ন এিাং এ বির্ময় সুপাবিে প্রোমনি োবয়ত্ব অে যননবতক সম্পকয বিভামগি উপি ন্যস্ত। 

অে যননবতক সম্পকয বিভামগি ইইবপ-অবধোখা এ কামজি োবয়ত্ব প্রাপ্ত। আন্তজযাবতক অে যননবতক সম্পমকযি বিবভন্ন বির্ময় 

অিস্থানপে প্রস্তুত কিা এিাং বিমেবেক অে যননবতক নীবত সাংক্রান্ত বির্ময় প্রময়াজনীয় গমির্না পবিোলনা কিা ইইবপ অবধোখাি 

প্রধান কাজ।  
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 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Trade 

Organization (WTO), Least Development Countries (LDCs) সাংক্রান্ত কাজ, প্রবতিেি অনুবষ্ঠত কেনওময়লে 

অে যেন্ত্রী ও ঊর্ধ্যতন অে য-কে যকতযামেি সভায় িাাংলামেমেি প্রবতবনবধেমলি অাংেগ্রহমণি  ািতীয় আময়াজনসহ ব্রীি ও 

িাাংলামেমেি অিস্থানপে প্রস্তুতকিণ, Colombo Plan Consultative  Committee Meeting (CCM)-এি জন্য সাি-

সাংমক্ষপ প্রস্তুতকিণ, Commonwealth Fund for Technical Cooperation (CFTC), Colombo Plan, Colombo 

Plan Staff College for Technician Education (CPSC)-এি উমদ্যামগ আময়াবজত বিবভন্ন প্রবেক্ষণ কে যসূবে, থসবেনাি ও 

কে যোলায় অাংেগ্রহমণি জন্য িাাংলামেে সিকামিি প্রবতবনবধ/প্রােী েমনানয়মনি কাজ এ অবধোখায় প্রবক্রয়া কিা হয়।  

 

২০১৩-১৪ অে য-িেমি ইইবপ-অবধোখায় (ইইবপ-১ ও ৩ োখায়) সম্পন্ন গুরুত্বপূণ য কাজসমূহীঃ  

  

 গত ৮-৯ অমক্টািি ২০১৩ তাবিমখ ওয়াবোংটমন অনুবষ্ঠত কেনওময়লে অে যেন্ত্রী ও ঊর্ধ্যতন অে য-কে যকতযামেি 

সভায় িাাংলামেমেি প্রবতবনবধেমলি থ াগোন সম্পবকযত  ািতীয় কা যক্রে ও প্রবতবনবধেমলি জন্য ব্রীি প্রস্তুতকিণ 

সাংক্রান্ত কা যািলী; 

 

 স্বমোন্নত থেেসমূহ সাংক্রান্ত ৪ে য জাবতসাংঘ সমেলমন গৃহীত ইস্তামু্বল কে যপবিকেনা (Istanbul Programme of 

Action)-এি পবিমপ্রবক্ষমত, িাাংলামেমেি কিণীয় ব্িস্থাবে সম্পকয কে যপবিকেনা প্রণয়ন এিাং তা  েবন্ত্রসভামক 

অিবহতকিণ সাংক্রান্ত কা যািলী। এোড়া, উি কে যপবিকেনা িাস্তিায়মন গঠিত “সেন্বয় ও প যমিক্ষণ” কবেটিমক 

সহায়তাি জন্য গঠিত উপ-কবেটিি  ািতীয় কা যক্রে; 

 

 কলমম্বা প্ল্েেন সবেিালয় (CPS),  কেনওময়লে সবেিালয় এিাং Commonwealth Fund for Technical 

Cooperation (CFTC) এিাং Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC) 

আময়াবজত বিবভন্ন প্রবেক্ষণ কে যসূবেমত বিবভন্ন েন্ত্রণালয়/বিভামগি কে যকতযামেি অাংেগ্রহণ সাংক্রান্ত কা যক্রে; 

  

 উইাং-১ এি Focal Point বহসামি অন্যান্য োখা হমত োবসক বিমপাট যসহ বিবভন্ন তথ্যাবে সাংগ্রহ কমি সেন্বয়পূি যক  

সেন্বয় অনুবিভামগ থপ্রিণ সাংক্রান্ত কা যক্রে। 

 

ইইবপ-২ অবধোখাীঃ 

 

Economic and Social Commission for Asia and the pacific (ESCAP) এি বিবভন্ন অবধমিেমন 

িাাংলামেমেি অাংেগ্রহণ সম্পবকযত  ািতীয় কা যক্রে সম্পন্নসহ ESCAP এি বিবভন্ন আঞ্চবলক সাংস্থা কর্তযক আময়াবজত বিবভন্ন 

সভা, থসবেনাি, ওয়াকযেপ ও প্রবেক্ষমণ িাাংলামেে সিকামিি থ াগোমনি বির্য়সমূহ সেন্বয় কমি োমক। এ অবধোখা হমত গত 

২০১৩-১৪ অে যিেমি সম্পাবেত গুরুত্বপূণ য কা যািবল সমূহ হমি: 

 

 গত ১০–১১ জুন ২০১৪ তাবিমখ ইমন্দামনবেয়াি জাকযাতায় “Asia-Pacific Outreach Meeting on Sustainable 

Development Financing”- এ থ াগোন ও তৎসম্পবকযত কা যািবল ; 

 গত ০৪–০৮ আগষ্ট ২০১৪ তাবিমখ োইল্যামন্ডি িাজধানী ব্াাংকমক ৭০ তে অবধমিেমন িাাংলামেমেি প্রবতবনবধেমলি 

থ াগোন ও তৎসমূহ কা যািবল ; 

 গত ২৮-৩০ অমক্টািি ২০১৪ তাবিমখ ঢাকা, িাাংলামেমে “Regional Meeting on Financing Graduation 

Gaps of Asia-Pacific” LDCs- আময়াজন সাংক্রান্ত কা যক্রে ; এিাং 

 বিবভন্ন থেমে প্রবেক্ষমণি জন্য েমনানয়ন থেময় বিবভন্ন েন্ত্রণালময় অনুমিাধ থপ্রিণ, েমনানয়ন সাংগ্রহ, চুড়ান্তকিণ ও 

আময়াজক সাংস্থায় থপ্রিণ সহ অন্যান্য বির্ময় থ াগাম াগ িক্ষা কিা। 

 

 

বিীঃ দ্রীঃ এ অনুবিভাগ (জাপান,আমেবিকা ও কানাডা) সাংবিষ্ট েলোন প্রকে/কে যসূবেি তাবলকা পবিবেষ্ঠ-৪ এ থেওয়া হমলা। 


