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৪.১ এইড  ইফেকটিভফেস ইউনেট 

 

৪.১.১    গঠে ও মূল কার্ যক্রমঃ  

বৈফেনিক সাহাফের কার্ যকানরতা বৃনি এৈং সরকাফরর 

বৈফেনিক সহায়তা ব্যৈস্থাপোর সক্ষমতা বৃনির জন্য 

অর্ যনেনতক সম্পকয নৈভাফগর এইড ইফেকটিভফেস 

ইউনেট কাজ কফর আসফে।  

 

৪.১.২    ইউনেফটর মূল কার্ যক্রমঃ 
 

 Aid Informaton Management System 

(AIMS) বতনর; 

 অর্ যনেনতক সম্পকয নৈভাফগর বৈফেনিক সাহাে 

সমন্বয় ও ব্যৈস্থাপোর সক্ষমতা বৃনি; 

 বৈফেনিক সহায়তা সংক্রান্ত জাতীয় েীনতমালা ৈা 

National Aid Policy প্রণয়ে; 

 Local Consultative Group (LCG) 

পনরচালোয় প্রফয়াজেীয় সহায়তা প্রোে; 

 বৈফেনিক সহায়তা গ্রহণকারী সংনিষ্ট 

মন্ত্রণালয়সমূফহর বৈফেনিক সাহাে সমন্বয় ও 

ব্যৈস্থাপোর সক্ষমতা বৃনি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নচত্র-: গত ২৬ অফটাৈর ২০১৪ তানরফে অনুনিত Aid 

Information Management System (AIMS)–এর শুভ 

উফভাধে অনুিাে।   

 

৪.১.৩  ২০১৩-১৪ অর্ যৈেফর সম্পানেত গুরুত্বপূণ য কার্ যাৈলী  

 

 নৈগত ১৫ থর্ফক ১৬ই এনপ্রল, ২০১৪ তানরে থমনিফকার রাজধােী থমনিফকা নসটিফত High Level 

Meeting on Global Partnership ৈা বৈনিক সহফর্ানগতা নৈষয়ক উচ্চ পর্ যাফয়র বৈঠক অনুনিত হয়। 

মােেীয় অর্ যমন্ত্রী আবুল মাল আৈদুল মুনহফতর থেতৃফত্ব ৈাংলাফেি থর্ফক একটি উচ্চ পর্ যাফয়র প্রনতনেনধেল 

উক্ত বৈঠফক অংিগ্রহে কফরে। Global Partnership for Effective Development Cooperation 

ৈা GPEDC কতৃযক আফয়ানজত দু’নেে ব্যাপী এই আন্তজযানতক বৈঠক থিফষ অংিগ্রহণকারীরা আগামী 

নেেগুফলাফত নৈিব্যাপী উন্নয়ে সহফর্ানগতার কার্ যকারীতা বৃনির জন্য Mexico Communiqué িীষ যক 

একটি থর্ৌর্ ইিফতহার এৈং ২৮টি নৈফিষ উফযাফগর অৈতারণা কফর।   

 AIMS সেটওয়যারটির পূণ যাঙ্গ সংস্করণ গত ২৬থি অফটাৈর ২০১৪ এর মফে অেলাইফের মােফম 

সৈ যসাধারফণর জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ২৮টি উন্নয়ে সহফর্াগী থেি/সংস্থা ইফতামফে AIMS-এ তথ্য সরৈরাহ 

কফরফে। AIMS-এর মােফম নেয়নমত তথ্য প্রোফের মােফম বৈফেনিক সহায়তা প্রানিফত স্বচ্ছতা আোয়ে 

করা সম্ভৈ হফৈ মফম য আিা করা র্ায়। 

 অর্ যনেনতক সম্পকয নৈভাফগর Capacity Assessment ৈা সক্ষমতা নেরূপফণর লফক্ষয আন্তজযানতক 

পরামি যক প্রনতিাে Ernst & Young থক নেফয়ানজত করা  হয়। সক্ষমতা নেরূপণ কাজ থিফষ প্রনতিােটি 

২০১৪ সাফলর মাচ য মাফস তাফের চূড়ান্ত প্রনতফৈেে  জমা থেয় । প্রনতফৈেফে ইআরনড এর মােৈ সম্পে 

উন্নয়ে, কাঠাফমা ও কার্ য-প্রনক্রয়া সম্পযফক স্বল্প, মেম ও েীর্ যফময়াফে ৈাস্তৈায়েফর্াগ্য  থৈি নকছু সুপানরি 

উপস্থাপে কফরফে। সুপানরিসমূহ ৈাস্তৈায়ফের জন্য অর্ যনেনতক সম্পকয নৈভাফগর সনচৈ মফহােফয়র থেতৃফত্ব 

একটি উচ্চ পর্ যাফয়র কনমটি গঠে করা হফয়ফে। উক্ত কনমটি Capacity Development Strategy-থত 

ৈনণ যত সুপানরিসমূহ ৈাস্তৈায়ফে দু’টি সভায় নমনলত হফয়ফে। ইআরনড’থত Development Effective 

Wing োমক একটি েতুে উইং স্থাপফে কনমটি েীনতগতভাফৈ একমত হফয়ফে। 

 বৈফেনিক সহায়তা সংক্রান্ত জাতীয় েীনতমালার (National Policy on Foreign Assistance) প্রার্নমক 

কাঠাফমা মােেীয় অর্ যমন্ত্রী কতৃযক েীনতগতভাফৈ অনুফমানেত হওয়ার পর তা এতেসংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় 

কনমটির সেস্যফের নেকট উপস্থাপে করা হফয়ফে। কনমটির সেস্যগণও নকছু পর্ যফৈক্ষণ উপস্থাপে কফরফেে। 

এ নৈষফয় অন্যান্য থেফির অনভজ্ঞতা সম্পযফক জ্ঞাে লাফভর উফেফে আন্ত:মন্ত্রণালয় কনমটির সেস্যফের 

সমন্বফয় গঠিত  দু’টি েল নভফয়তোম এৈং রুয়ান্ডা সের কফর। উক্ত বৈফেনিক সহায়তা েীনতমালার েসড়া 
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প্রণয়ফের থক্ষফত্র আন্তঃমন্ত্রোলয় কনমটিফক প্রফয়াজেীয় সহায়তা প্রোফের জন্য একজে আন্তজযানতক পরামি যক 

এৈং একজে স্থােীয় পরামি যক নেফয়াগ থেয়া হফয়ফে। Aid Policy সংক্রান্ত প্রার্নমক েসড়া নডফসম্বর ২০১৪ 

সমফয় পাওয়া র্াফৈ মফম য আিা করা র্ায়।        

 ইআরনড’র এইড ইফেকটিভফেস ইউনেফটর সহায়তায় ২০১৩-১৪ অর্ যৈেফর থমাট ৩ টি থলাকাল 

কেসাফেটিভ গ্রুপ নিোনর সভা এৈং ৩টি এইড ইফেকটিভফেস ওয়ানকযং গ্রুফপর সভা অনুনিত হয়। তাোড়া, 

LCG Working Group-এর ৈাস্তৈায়ে নেরীক্ষার স্বাফর্ য এ ৈের LCG Working Group Review ৈা 

পর্ যাফলাচো পনরচানলত হয়।             

 নৈগত ২৫ থর্ফক ২৭ আগস্ট ২০১৩ তানরে ঢাকায় নৈফির নৈনভন্ন থেি, আন্তজযানতক সংস্থা এৈং নসনভল 

থসাসাইটি থোরাফমর প্রনতনেনধফের অংিগ্রহফণ Asia Workshop on the Global Partnership for 

Effective Development Cooperation: Links to the Post-2015 Development Agenda’ 

িীষ যক আন্তজযানতক কম যিালা সেলভাফৈ অনুনিত হয়। নতে নেফের এই কম যিালা থিফষ অংিগ্রহণকারীরা 

এতেঞ্চফলর থেিগুফলার উন্নয়ে ত্বরানন্বত করার লফক্ষয সৈ যসম্মনতক্রফম ‘Recommendations from Asia 

Pacific’ িীষ যক সুপানরিমালা প্রণয়ে ও গ্রহণ কফরে। 

 এইড ইফেকটিভফেস ইউনেফটর পক্ষ থর্ফক জাতীয় পর্ যাফয় ‘Global Partnership for Effective 

Development Cooperation Monitoring Survey’ ৈা GPEDC পনরৈীক্ষণ জনরপ সম্পন্ন করা হয়। 

উক্ত জনরফপর মূল লক্ষয হফলা ২০১১ সাফল বুসাে সফম্মলফে প্রস্তুতকৃত আন্তজযানতক উন্নয়ে অঙ্গীকারসমূফহর 

জাতীয় পর্ যাফয় অগ্রগনত পনরৈীক্ষণ করা। জরীফপর েলােলসমূহ পরৈতীফত থমনিফকাফত অনুনিত বৈনিক 

সহফর্ানগতা নৈষয়ক উচ্চ পর্ যাফয়র বৈঠফক উপস্থাপে করা হয়।    

 উক্ত অর্ যৈেফর জাতীয় পর্ যাফয় তৃতীয় Global Accountability survey ৈা বৈনিক জৈাৈনেনহতা জনরপ 

পনরচালো করা হয়। জনরফপর চূড়ান্ত প্রনতফৈেে ২০১৪ এর মাচ য মাফস ৈানল যফে অনুনিত ‘Accountable 

and effective development cooperation in a post-2015 era‛ DCF High-Level 

Symposium উপস্থাপে করা হয়।  

 এইড ইফেকটিভফেস ইউনেফটর সহায়তায় ৈাংলাফেি এ সময় “Global Partnership Monitoring 

Framework indicator: Use of country results framework” িীষ যক পাইলট স্টানডফত অংিগ্রহে 

কফর।   

 বৈফেনিক সাহাফের কার্ যকানরতা বৃনির জন্য কাজ করফে এইরূপ নৈনভন্ন আন্তজযানতক থোরাম থর্মেঃ 

Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC), International 

Aid Transparency Initiative (IATI) এৈং Asia Pacific Development Effectiveness 

Facility (APDEF)-এ ইআরনড-এর র্র্ার্র্ অংিগ্রহে নেনিতকরফণ এইড ইফেকটিভফেস ইউনেট 

প্রফয়াজেীয় সহায়তা প্রোে করা হফচ্ছ। উফেখ্য থর্, ৈাংলাফেি ৈতযমাফে IATI-এর সহসভাপনত এৈং 

APDEF এর সভাপনতর োনয়ত্ব োড়াও GPEDC এর Steering Committee এর সেস্য নহফসফৈ োনয়ত্ব 

পালে করফে।    

 েনক্ষণ-েনক্ষণ ও নত্রমুেী সহফর্ানগতাফক আরও কার্ যকর করার থকৌিল নেফয় এইড ইফেকটিভফেস ইউনেফটর 

সহফর্ানগতায় ২০১৩ সাফলর নডফসম্বফর এৈং ২০১৪ এর থেব্রুয়ানরফত দু’টি কম যিালার আফয়াজে করা হয়। 

কম যিালায় গৃহীত সুপানরিসমূহ পরৈতীফত থমনিফকাফত অনুনিত আন্তজযানতক সহফর্ানগতা নৈষয়ক উচ্চ 

পর্ যাফয়র সভায় উপস্থাপে করা হয়। এোড়া, জাতীয় বৈফেনিক সহায়তা েীনতমালা প্রণয়ফেও এসৈ 

সুপানরিসমূহ গুরুত্বপূণ য ভূনমকা রােফৈ ৈফল আিা করা হফচ্ছ।   

 বৈফেনিক সাহাফের কার্ যকর ব্যৈহাফরর উপর তৃণমূল পর্ যাফয় সফচতেতা সৃনষ্টর লফক্ষয এইড ইফেকটিভফেস 

প্রকফল্পর পক্ষ থর্ফক থেফির নৈনভন্ন নৈভাগ ও থজলা িহফর কম যিালা আফয়াজফের উফযাগ থেয়া হফয়ফে। এ 

লফক্ষয ২০১৩-১৪ অর্ যৈেফর কিৈাজার, নসফলট, খুলো, রাজিাহী, কুনমো ও েরনসংেী, ৈনরিাল ও 

থমৌলভীৈাজারসহ থেফির থমাট আটটি থজলা ও নৈভাগীয় িহফর এ ধরফের কম যিালা অনুনিত হফয়ফে। 

 মন্ত্রণালয়সমূফহর বৈফেনিক সাহাে ব্যৈস্থাপো সংক্রান্ত সক্ষমতা নেরূপফণর জন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয়ফক ৈাোই 

করা হফয়ফে। ৈাোইকৃত মন্ত্রণালয়সমূহ হফচ্ছ নিক্ষা মন্ত্রণালয়, পনরকল্পো মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও পনরৈার কল্যাণ 

মন্ত্রণালয়, নৈদুযৎ নৈভাগ এৈং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়। 

 এইড ইফেনটভফেস প্রকফল্প থপ্রষফণ নেযুক্ত কম যকতযাসহ ইআরনডর অন্যান্য কম যকতযাফের বৈনেনিক সহায়তার 

কার্ যকানরতা বৃনি সংক্রান্ত কার্ যক্রফমর নৈষফয় থপিাগত েক্ষতা বৃনির লফক্ষয নৈনভন্ন কার্ যক্রম গৃহীত হফয়ফে। 
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৪.১.৪ সম্ভাব্য ভনৈষ্যত কার্ যক্রম  

 

 ইআরনড-এর Capacity Assessment ৈা সক্ষমতা নেরূপণ সংক্রান্ত প্রনতফৈেফের সুপানরিসমূহ 

ৈাস্তৈায়ফের জন্য গঠিত উচ্চ পর্ যাফয়র কনমটিফক প্রফয়াজেীয় পরামি য ও প্রনিক্ষফণর মােফম সহফর্ানগতা 

প্রোে।     

 বৈফেনিক সহায়তা সংক্রান্ত জাতীয় েীনতমালার েসড়া চূড়ান্তকরণ এৈং েসড়া প্রণয়ফে সরকার, োতা সংস্থা, 

োগনরক সমাজ ও স্বার্ যসংনিষ্ট পফক্ষর সফঙ্গ প্রফয়াজেীয় মত নৈনেময়। 

 এইড ইফেকটিভফেস ইউনেটফক একটি পূণ যাঙ্গ উইং এ রুপান্তফরর জন্য ToR প্রণয়ে এৈং ধারাৈানহকভাফৈ 

অন্যান্য প্রফয়াজেীয় প্রনক্রয়া সম্পােে। 

 ২০১৫ থর্ফক ২০২০ সময়কাফলর জন্য েতুে Joint Cooperation Strategy (JCS) ৈা থর্ৌর্ সহফর্ানগতা 

েীনত প্রণয়ফে ইআরনড-থক প্রফয়াজেীয় সহফর্ানগতা প্রোে    

 নেয়নমত এলনসনজ নিোনর সভা ও এইড ইফেকটিভফেস ওয়ানকযং গ্রুফপর সভা আফয়াজফে প্রফয়াজেীয় 

সহায়তা প্রোে। 

 LCG Working Group Review Report িীষ যক পর্ যাফলাচো প্রনতফৈেফের সুপানরিসমূফহর সুিু 

ৈাস্তৈায়ে নেনিতকরণ।   

 মন্ত্রণালয়সমূফহর বৈফেনিক সাহাে ব্যৈস্থাপো সংক্রান্ত সক্ষমতা নেরূপফণর জন্য একটি Terms of 

Reference বা ToR প্রণয়ে এৈং তা সংনিষ্ট পফক্ষর সাফর্ প্রফয়াজেীয় মতামত নৈনেমফয়র মােফম 

চুড়ান্তকরণ। 

 সরকানর, থৈসরকারী নৈনভন্ন উৎস থর্ফক আসা উন্নয়ে সাহাফের র্র্ার্ য পনরচালো ও পর্ যাফলাচোর স্বাফর্ য 

Development Finance and Aid Assessment (DFAA) িীষ যক একটি গফৈষণা কার্ যক্রম 

পনরচালোর উফযাগ গ্রহণ।  

 ইআরনডসহ কনতপয় মন্ত্রণালফয়র স্বক্ষমতা বৃনিফত প্রফয়াজেীয় উফযাগ গ্রহণ করা। 

 


