
অনুবিভাগ-১০: ডেভভলপভেন্ট ইভেকটিভভেস 

বিভেবিক সহায়তার সুষ্ট ব্যিস্থাপোর জন্য আন্তজজাবতক উভযাভগর সাভে সােঞ্জস্য ডরভে জাতীয় কে জকাণ্ডভক িবিিালী করার উভেভে 

চলোে কার্ জক্রেভক আভরা গবতিীল করভত অে জনেবতক সম্পকজ বিভাভগর এইে ইভেকটিভভেস ইউবেট ও বিভেবিক অে জনেবতক েীবত 

অবিিাোভক একীভূত কভর ২০১৫ সাভলর ডিষাভবজ ডেভভলপভেন্ট ইভেকটিভভেস অনুবিভাগ িীষ জক একটি েতুে অনুবিভাগ প্রবতষ্ঠা করা 

হয়। প্রবতষ্ঠার পর ডেভক এ অনুবিভাগ বিভেবিক সহায়তার কার্ জকর ব্যিহার বেবিত করা, বিবিক পর্ জাভয় উন্নয়ে সহায়তা সংক্রান্ত 

আভলাচো-পর্ জাভলাচোয় জাতীয় ও উন্নয়েিীল ডেিসমূভহর স্বাে জ তুভল িরা এিং সংবিষ্ট বিষভয় বিবভন্ন েন্ত্রণালয়/বিভাভগর আন্ত:সেন্বয় 

িবিিালীকরণ ও েক্ষতা বৃবিভত এ অনুবিভাগ সহায়ক ভূবেকা পালে কভর র্াভে। গত ২০১৬-১৭ অে জিছভর এ অনুবিভাভগর সম্পাবেত 

কার্ জািলী বেভে সংবক্ষপ্ত আকাভর তুভল িরা হভলা: 

 

২.১০.১ ইস্তামু্বল কে জপবরকল্পো ও রূপকল্প-২০২১: 

রূপকল্প-২০২১-এর মূল প্রবতপায হভে, আোভের স্বািীেতার সুিণ জজয়ন্তী ২০২১ সাভলর েভে িাংলাভেিভক োবরদ্রমুি, বিষম্যহীে, বিজ্ঞাে 

ও প্রযুবি সমৃি একটি েেে আভয়র ডেভি উন্নীত করা, ডর্োভে সকল োগবরক সমৃি ও সুেী আধুবেক জীিের্াপভে সেে জ হভি।রূপকল্প 

২০২১ িাস্তিায়ভের েভল িাংলাভেভি এেে একটি সোজ প্রবতবষ্ঠত হভি ডর্োভে (ক) প্রভতেক োগবরক তার সম্ভািোর পূণ জ িাস্তিায়ে করভত 

পারভি; (ে) ডেৌবলক স্বাস্থেভসিা ও পুবষ্টর বেিয়তাসহ সকল োগবরক উন্নত জীিে র্াপে করভি; (গ) প্রযুবিগতভাভি অগ্রসর একটি 

আধুবেক ডেভির চাবহো পূরভণর লভক্ষে সকল োগবরক আধুবেক, কাবরগবর ও বৃবিমূলক বিক্ষার সোে সুভর্াগ পাভি; (ঘ) জলিায়ুর 

পবরিতজে ও প্রাকৃবতক দুভর্ জাগ ডোকাভিলার োেভে ডটকসই উন্নয়ে বেবিত হভি; (ঙ) গণতন্ত্র, আইভের িাসে ও োেিাবিকাভরর 

মূলেীবতসমূহ র্োভর্াগ্যভাভি পাবলত হভি; (চ) োরী-পুরুভষর সাম্য বেবিত হভি, বিবভন্ন নৃভগাষ্ঠীর জেগণ, প্রবতিন্ধীসহ সকল অেগ্রসর 

ডেবণর োনুভষর অবিকার সংরবক্ষত হভি; এিং(ছ) সকল োনুভষর বিবচত্র ও সৃজেিীলতার মূল্যায়ে ও লালে করা হভি। 

ইস্তামু্বল কে জপবরকল্পোর উভেোিলীভতরূপকল্প ২০২১-এর উভেে ও লভক্ষের সাযুজেপূণ জ প্রবতেলে লক্ষণীয়। বিভিষত ইস্তামু্বল 

কে জপবরকল্পোর সুবেবে জষ্ট লক্ষে, তো ২০২০ সাল োগাে অভি জকসংখ্যক ডেিভক এলবেবস ডেভক উিরণ করার লভক্ষের সভে রূপকল্প ২০২১-

এর বভবিভতিাংলাভেিভক ২০২১ সাভলর েভে েেে আভয়র ডেভি উন্নীত করার মূল লভক্ষের িাস্তবিক ও কার্ জকর সংভর্াগ 

বিযোে।ইস্তামু্বল কে জপবরকল্পোর উভেে ও লক্ষে অজজভের জন্য বচবিত অগ্রাবিকাভরর ডক্ষত্রসমূভহ ডর্ সকল করণীয় বেি জারণ করা হভয়ভছ 

ডসগুভলার সেন্বভয় একটি কে জপবরকল্পো প্রস্তুত করা হভয়ভছ র্া সংবিষ্ট ৪৭ টি েন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তজক িাস্তিাবয়ত হভে। ইস্তামু্বল পবরকল্পো 

দ্রুত ও অগ্রাবিকার বভবিভত িাস্তিায়ভের জন্য েবন্ত্রপবরষে সবচি েভহােভয়র সভাপবতভে গঠিত 'সেন্বয় ও পবরিীক্ষণ কবেটি' গঠে করা 

হভয়ভছ। এ কবেটি-ডক সহায়তার উভেভে অে জনেবতক সম্পকজ বিভাভগর অবতবরি সবচি (বেই উইং)-ডক সভাপবত কভর একটি উপ-কবেটি 



গঠে করা হভয়ভছ। এ উপ-কবেটি ৩ োস অন্তর সংবিষ্ট েন্ত্রণালয়/বিভাভগর ইস্তামু্বল কে জ-পবরকল্পো িাস্তিায়ভের বিষভয় সভায় বেবলবত 

হভয়ভছ এিং বেেবলবেত বিষয়গুভলার ওপর অগ্রগবত পর্ জাভলাচো কভরভছ:   

 পবরসংখ্যাে ও তথ্য ব্যিস্থাপো বিভাভগ এলবেবস ডেবণ ডেভক উিরভণ িাংলাভেভির বতেটি বেে জায়ভকর(GNI, HAI & 

EVI)তথ্য ভাণ্ডার গভে ডতালা এিং উি বতেটি বেণ জায়ভক LDC-Hand Book-এ িবণ জত পিবতর আভলাভক িাংলাভেভির 

সি জভিষ পবরবস্থবত'র তথ্য সংগ্রহ। 

 কে জপবরকল্পো িাস্তিায়ভে সংবিষ্ট বিবভন্নেন্ত্রণালয়/বিভাভগর ডোকাল পভয়ন্টভের অংিগ্রহভণ অগ্রগবত পর্ জাভলাচো। 

 IPoA িাস্তিায়ে অগ্রগবত পর্ জাভলাচোর লভক্ষে ডে ২০১৬ তুরভের আেতাবলয়ায় High-Level Midterm Review-অনুবষ্ঠত 

হয়। উি সভেলভেএকটি জাতীয় প্রবতভিেে (National Report) োবেল এিং এ লভক্ষে প্রভয়াজেীয় পরােি জ ও বেক-বেভে জিো 

প্রোে।  

 েবন্ত্রপবরষে সবচি েভহােভয়র সভাপবতভে গঠিত 'সেন্বয় ও পবরিীক্ষণ কবেটি 'র আগােী সভা আভয়াজভের লভক্ষে সংবিষ্ট 

েন্ত্রণালয়/বিভাগ হভত IPoA-ডত িবণ জত ৮টি অগ্রাবিকাভরর ডক্ষভত্র স্ব স্ব েন্ত্রণালয়/বিভাগ সংবিষ্ট করণীয়তাবলকা এিং প্রবতভিেে 

ডপ্ররভণর Matrix ডপ্ররণপূি জক তথ্য সংগ্রহ। 

 

২.১০.২ এলবেবস ডেবণ ডেভক উিরণ  

বেেিবণ জত বতেটি বেণ জায়ক(Criteria)-এর বভবিভত উন্নয়েিীল ডেিভক এলবেবস বহসাভি বচবিত করা হয়: 

(ক) োোবপছু জাতীয় আয় (Per capita GNI, বজএেআই); 

(ে) োেিসম্পে সূচক (Human Assets Index, HAI); 

(গ) অে জনেবতক সংকট িা ঝুঁবক সূচক (Economic Vulnerability Index, EVI)। 

 

এলবেবস ডেবণভত অন্তর্ভ জবি এিং এলবেবস ডেবণ ডেভক উিরভণর জন্য উপভরর বতেটি বেণ জায়ভকর বেবে জষ্ট োে (Value)বেি জারণ করা আভছ 

এিং এ োে সেভয় সেভয় পবরিতজে করা হয়। এলবেবস ডেবণভত অন্তর্ভ জবির জন্য এ বতেটি বেণ জায়ভকর সি কটিভতই অন্তর্ভ জবি োে োকা 

আিেক, তভি এলবেবস ডেবণ ডেভক উিরভণর জন্য ডর্ ডকাে দুটি বেণ জায়ভক উিরণ োে অজজে করভত হয়। 

এলবেবস ডেবণ ডেভক উিরভণ িাংলাভেভির অিস্থাে:  

এলবেবস ডেবণ ডেভক উিরভণ বতেটি বেণ জায়ভকর েভে িাংলাভেি ইভতােভে োেিসম্পে সূচক ও অে জনেবতক সংকট সূচক-এর জন্য 

বেি জাবরত োে অজজে কভরভছ। ২০১৮ সাভলর েভে োোবপছূ বজএেআই বেণ জায়ভকর বেি জাবরত োে অজজে করভি িভল আিা করা হভে। 

বেণ জায়ক উিরভণর োে িাংলাভেভির োে (* বিবিএস) 

োোবপছু বজএেআই ১২৪২ ো. েলার ১১৮৫* ো. েলার (জুে’১৫) 

োেি সম্পে সূচক(HAI) ৬৬ িা তার ডিবি ৬৯.৩৫ 

অে জনেবতক সংকট সূচক (EVI) ৩২ িা তার কে ২৫.০১ 

 

কলভম্বা প্লাে সম্পবকজত কার্ জািলী 

Colombo Plan Secretariat (CPS) এিংColombo Plan Staff College (CPSC) কর্তজক আভয়াবজত বিবভন্ন প্রবিক্ষভণ কে জকতজা 

েভোেয়ে সংগ্রহ এিং এ সংক্রান্ত বেেিবণ জত কার্ জক্রে গ্রহণ করা হভয়ভছেঃ 

a) Colombo Plan Secretariat (CPS) আভয়াবজত ১৩টি প্রবিক্ষভণ বিবভন্ন েন্ত্রণালয় বিভাগ হভত ২৯ জে কে জকতজার অংিগ্রহণ।  

b) Colombo Plan Staff College (CPSC)আভয়াবজত ৫টি প্রবিক্ষভণ ৫ জে কে জকতজার অংিগ্রহণ ।  

c) এছাো ২০১৬-২০১৭ অে জিছভর Colombo Plan Secretariat (CPS)-এ ১৭,৪০০ োবকজে েলার;Colombo Plan Staff 

College (CPSC)-এ ৭,১৯৪ োবকজে েলার; এিং Commonwealth Foundation-এ ২২,৫০০ পাউন্ড স্টাবল জং চাঁো প্রোে করা 

হভয়ভছ।  

২.১০.৩ ডটকসই উন্নয়ে লক্ষে অজজভে সম্পাবেত কার্ জািলী 



ডটকসই উন্নয়ে লক্ষে  (SDG) এর ১৭ টি অভীষ্ঠ এিং তার অন্তগ জত ১৬৯ টি লক্ষে িাস্তিায়ভের বেবেি সািারণ অে জেীবত বিভাগ কর্তজক 

বিবভন্ন েন্ত্রণালয়/বিভাভগর জন্য িাস্তিায়েভর্াগ্য লক্ষে (Target) বেি জারণ পূি জক Hand Book প্রকাি করা হভয়ভছ। HandBook-এ 

ইআরবেভক ১৫টি লভক্ষের বিপরীভত Lead, ২টি লভক্ষের  বিপরীভত Co-Lead এিং ২৯টি লভক্ষের বিপরীভত Associate বহভসভি োবয়ে 

ডেয়া হভয়ভছ।  ডটকসইউন্নয়ে লক্ষে (SDGs)িাস্তিায়ভের বেবেি ইআরবে-lead লক্ষে /ইবন্ডভকটভরর বিপরীভত কে জপবরকল্পো (Action 

Plan) চূোন্তকরণাভন্ত সািারণ অে জেীবত বিভাভগ ডপ্ররণ করা হভয়ভছ।  ডটকসই উন্নয়ে লক্ষে (SDGs) িাস্তিায়ে পবরিীক্ষভণর উভেভে 

প্রবণত এসবেবজ ট্র্র্োকার বসভস্টভে োটা সবন্নভিিভের বেবেি অে জনেবতক সম্পকজ বিভাগ সংবিষ্ট ইবন্ডভকটভরর োটা প্রিােেন্ত্রীর 

কার্ জালভয় ডপ্ররণ করা হভয়ভছ। জাবতসংঘ ডঘাবষত ডটকসই উন্নয়ে অভীষ্ট এর সম্ভাব্য কে জ-পবরকল্পো(Action Plan) প্রণয়ভের ডক্ষভত্র 

বিবভন্ন েন্ত্রণালয়/বিভাভগ এ বিভাভগর েতােত ডপ্ররণ করা হভয়ভছ। 

উন্নয়ে সহভর্াগীভের সাভে সেন্বয় সংক্রান্ত কার্ জািলী 

বিগত ১৫-১৬ েভভম্বর২০১৫ তাবরভে Bangladesh Development Forum (BDF) অনুবষ্ঠত হয়। ঊচ্চ পর্ জাভয়র এ সভায় িাংলাভেি 

সরকার ও উন্নয়ে সহভর্াগীগণ ডর্ৌেভাভি ডেভির অে জনেবতক উন্নয়ে েরাবন্বত করার লভক্ষে অংিীোবরে ডজারোরকরভণ গুরুে আভরাপ 

কভর। এভত সপ্তে পঞ্চিাবষ জক পবরকল্পো, সহস্রাব্দ উন্নয়ে লক্ষেোত্রা (এসবেবজ), োবরয বিভোচভে সরকাভরর উভযাগ, সরকাভরর বভিে-

২০২১ বিভিষগুরুে পায়। ইভতােভে বিবেএে২০১৫-এ গৃহীত বসিান্ত সমূহ িাস্তিায়ে অগ্রগবত পর্ জাভলাচোর কাজ হাভত ডেয়া হভয়ভছ। 

আগােী ১৭-১৮ জানুয়াবর ২০১৮ তাবরভে বিবেএে ২০১৮ অনুবষ্ঠত হভি। োেেীয় প্রিােেন্ত্রী বিবেএে ২০১৮ উভবািভে সেয় সেবত 

বেভয়ভছে। 

২য় Joint Cooperation Strategy (JCS)(২০১৬-২০২০) প্রণয়ভের কাজ চলভছ। ২য় JCS এর েসোর উপর বভবি কভর েসো 

কে জপবরকল্পো JCS টাে টিভের সেস্যভের বিভিচোিীে রভয়ভছ। SDG Implementation: Country Challenges and 

Cooperation িীষ জক একটি কে জিালা গত ১০ ডসভেম্বর ২০১৭ তাবরভে অে জনেবতক সম্পকজ বিভাভগ অনুবষ্ঠত হয়। এসবেবজ বিষয়ক মুখ্য 

সেন্বয়ক জোি ডো: আবুল কালাে আজাে এ কে জিালায় প্রিাে অবতবে বহভসভি উপবস্থত বছভলে। কে জিালায় এসবেবজ িাস্তিায়ভে উন্নয়ে 

সহভর্াগীভের সহভর্াবগতা কােো করা হয়। এছাো LCG Working Group গুভলাভক এসবেবজ িাস্তিায়ভে সবক্রয় হিার আহ্বাে জাোভো 

হয়। কে জিালায় এসবেবজ লভক্ষের সাভে সােঞ্জস্য ডরভে LCG Working Group গুভলাভক পুেবি জন্যস্ত করার বিষভয় েতােত ব্যি করা 

হয়। 

২.১০.৪ UNESCAP সংক্রান্ত কার্ জািলী  

২৮-২৯ এবপ্রল ২০১৭ তাবরভে োইল্যাভন্ডর রাজিােী ব্যাংকভক অনুবষ্ঠত Fourth High-Level Dialogue on Financing for 

Development in Asia and the Pacific িীষ জক সভায় োেেীয় অে জ প্রবতেন্ত্রীর ডের্তভে বতে সেভস্যর িাংলাভেি প্রবতবেবিেল 

অংিগ্রহণ কভর। ১৫-১৯ ডে ২০১৭ তাবরভে অনুবষ্ঠত Seventy-third Session of UNESCAP অবিভিিভে োেেীয় অে জ প্রবতেন্ত্রীর 

ডের্তভে েি সেভস্যর িাংলাভেি প্রবতবেবিেল অংিগ্রহণ কভর।  

২২-২৫ ডে ২০১৭ তাবরভে বেউইয়কজ এ অনুবষ্ঠত Proposal for inclusion of a Ministerial Dialogue on national experiences 

in implementating the FfD Agenda at the 2017 ECOSOC Forum on Financing for Development Forum এ জোি 

োসুে বিেভোভেে, োন্যির রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রবতবেিী, জাবতসংভঘ িাংলাভেভির স্থায়ী বেিে এর ডের্তভে চার সেভস্যর প্রবতবেবি েল 

অংিগ্রহণ কভর। 

তাছাোএ অবিিাো UNESCAP -এর আভয়াজভে ডেভি বিভেভি প্রবিক্ষ ডণর জন্য েভোেয়ে ডচভয় বিবভন্ন েন্ত্রণালভয় অনুভরাি ডপ্ররণ ,

েভোেয়ে সংগ্রহ ,ক্রান্ত কার্ জািলী সম্পােেচুোন্তকরণ ও আভয়াজক সংস্থায় ডপ্ররণ সহ অন্যান্য বিষভয় ডর্াগাভর্াগ ও সেন্বয় সািে সং  

কভর োভক। 

২.১০.৫ িাংলাভেি ডলািাল পাট জোরবিভপর ডকা-ডচয়ার বেি জাবচত; ডটকসই উন্নয়ে অভীষ্ট অজজভে সকলভক একভর্াভগ 

কাজ করার আহিাে পুেব্যজি 

ডকবেয়ার োইভরাবি’ডত ২৮ েভভম্বর-১ বেভসম্বর ২০১৬ তাবরভে ডলািাল পাট জোরবিপ ের ইভেবিভ ডেভলপভেন্ট ডকা-অপাভরিভের 

(বজবপইবেবস) উচ্চ পর্ জাভয়র ববতীয় সভা অনুবষ্ঠত হয়। এ সভায় িাংলাভেি ২০১৭-২০১৮ ডেয়াভে ডকা-ডচয়ার বেি জাবচত হয়। িাংলাভেভির 

পািাপাবি জাে জাবে ও উগান্ডা ডকা-ডচয়ার বেি জাবচত হয়। উভেখ্য, বিভেবিক সহায়তাভক কার্ জকর করার জন্য একটি বিবিক ডোরাে বহভসভি 



বজবপইবেবস কাজ করভছ এিং জাবতসংভঘর সেস্য রাষ্ট্রসমূহ ও বিবভন্ন উন্নয়ে প্রবতষ্ঠাে এ প্রবতষ্ঠাভের সেস্য। অে জনেবতক সম্পকজ বিভাগ 

(ইআরবে) িাংলাভেভির পভক্ষ বজবপইবেবস’র প্রবতষ্ঠালগ্ন হভত বস্টয়াবরং কবেটির সেস্য বহভসভি োবয়ে পালে করভছ এিং ডের্তে বেভে।  

উচ্চ পর্ জাভয়র এ সভায় োেেীয় অে জ ও পবরকল্পো প্রবতেন্ত্রী জোি এ এ োন্নাভের ডের্তভে িাংলাভেভির উচ্চ পর্ জাভয়র একটি প্রবতবেবিেল 

অংিগ্রহণ কভর। প্রবতবেবিেভল অন্যাভন্যর েভে  েবহলা ও বিশু বিষয়ক প্রবতেন্ত্রী বেজ ডেভহর আেভরাজ চুেবক, প্রািে আইে ও সংসে 

বিষয়ক েন্ত্রী জোি আব্দুল েবতে েসরু এেবপ, অে জনেবতক সম্পকজ বিভাভগর বসবেয়র সবচি জোি ডোহােে ডেজিাহউবেে, পবরকল্পো 

কবেিভের সেস্য ে. িােসুল আলে, ডকবেয়ায় বেযুি িাংলাভেভির রাষ্ট্রদূত ডেজর ডজোভরল আবুল কালাে ডোহােে হুোয়ুে করীর, 

অে জনেবতক সম্পকজ বিভাভগর অবতবরি সবচি জোি েভোয়ার আহভেে, েবহলা বিষয়ক অবিেপ্তভরর েহাপবরচালক বেজ সাবহে আহভেে 

ডচৌধুরী অন্তর্ভ জি বছভলে।  

উচ্চ পর্ জাভয়র সভার েন্ত্রী পর্ জাভয়র ডসগভেভন্টর উভবািে কভরে ডকবেয়ার ডপ্রবসভেন্ট উহুরু ডকবেয়ািা। উভবািেী সভার উচ্চ পর্ জাভয়র 

ইন্টারাবিভ সংলাভপ িাংলাভেভির অে জ ও পবরকল্পো প্রবতেন্ত্রী জোি এে এ োন্নাে অংি ডেে।  অপর বেভক, ‘বিবিক উন্নয়ে সহায়তায় 

সি জভিষ অগ্রগবত সংক্রান্ত’ একটি ডপ্লোবর সভায় িাংলাভেভির অে জ ও পবরকল্পো প্রবতেন্ত্রী প্রিাে িিা বহভসভি অংিগ্রহণ কভরে। উি 

ডসিভে সুইভেভের আন্তজজাবতক সহায়তা সংক্রান্ত েন্ত্রী এিং ডোবেবেভকা বরপািবলভকর েন্ত্রী, ওইবসবে, জাবতসংঘ এিং বসবভল ডসাসাইটি 

সংগঠভের উচ্চ পর্ জাভয়র প্রবতবেবি প্যাভেবলস্ট বহভসভি অংিগ্রহণ কভরে। িাংলাভেভির অে জ ও পবরকল্পো প্রবতেন্ত্রী জোি এে এ োন্নাে 

িভলে ডর্ উন্নয়ে সহায়তাভক কার্ জকর করভত হভল ‘জাতীয় োবলকাোর’ প্রবত সহায়তা প্রোেকারী ডেি ও প্রবতষ্ঠােসমূহভক েিািীল হভত 

হভি। বতবে িভলে ডর্ ডটকসই উন্নয়ে এভজন্ডা আোভের জন্য একটি গুরুেপূণ জ সুভর্াগ। তাই, এ লক্ষে অজজভে আোভের সকলভক একভর্াভগ 

কাজ করভত হভি। বতবে সে-ের্ জাোর বভবিভত উন্নয়ে সহভর্াবগতা পবরচালো করার উপর গুরুোভরাপ কভরে র্াভত সবতেকার অভে জ 

বিভেবিক সহায়তা জাতীয় উন্নয়ভে ভূবেকা রােভত পাভর। বতবে িভলে সহায়তা গ্রহণকারী ডেিসমূভক স্বািীেভাভি উন্নয়ে বসিান্ত গ্রহভণ 

সুভর্াগ বেভত হভি।   

িাংলাভেভির েবহলা ও বিশু বিষয়ক প্রবতেন্ত্রী ‘োরীর ক্ষেতায়ে বেবিতকরভণ প্রভয়াজেীয় অে জায়ে’ সংক্রান্ত একটি ডপ্লোবরভত মূল িিা 

বহসাভি অংিগ্রহণ কভরে। বতবে িভলে ডটকসই উন্নয়ে অভীষ্ট অজজে করভত হভল োরীর ক্ষেতায়ভে আন্তজজাবতক সম্প্রোয়ভক প্রভয়াজেীয় 

আবে জক সহায়তা প্রোে করভত হভি। বতবে এ প্রসংভগ একটি বিবিক তহবিল গঠভের উপর পুেরায় গুরুোভরাপ কভরে। বতবে িভলে োরীর 

ক্ষেতায়ভে িাংলাভেি ডরাল েভেল বহভসভি বিভিবচত হভে এিং অভেক ডেি িাংলাভেভির অবভজ্ঞতা কাভজ লাগাভত পাভর।  

অে জনেবতক সম্পকজ বিভাভগর বসবেয়র সবচি জোি ডোহােে ডেজিাহউবেে ‘উন্নয়ে সহভর্াবগতা ও স্বেতা’ সংক্রান্ত একটি ডসিভে িিব্য 

রাভেে এিং বতবে উন্নয়ে সহভর্াবগতা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাভির উপর গুরুোভরাপ কভরে। তভি বতবে িভলে ডর্ তথ্য প্রকাি করার পািপাবি 

তা পবরকল্পো ও িাভজট প্রণয়ে প্রবক্রয়ার সাভে সংযুি করভত হভি।  

অপর একটি ডসিভে অংি বেভয় অে জনেবতক সম্পকজ বিভাভগর অবতবরি সবচি জোি েভোয়ার আহভেে িভলে ডটকসই উন্নয়ে অভীষ্ট অজজে 

করভত হভল অে জায়ভে সেবন্বত ডকৌিভলর উপর গুরুোভরাপ করভত হভি। এ প্রসংভগ বতবে সরকাভরর বিবভন্ন েন্ত্রণালভয়র েভে সেন্বভয়র 

উপর ডজার ডেে। বতবে িভলে ডর্ সেবন্বত ডকৌিল কার্ জকর করভত হভল সকল অংিীজেভক এক সাভে কাজ করভত হভি। 

২.১০.৬ বজবপইবেবস- এর বস্টয়াবরং কবেটির ১৩তে সভায় িাংলাভেভির অংিগ্রহণ 

গত ২৩-২৪ এবপ্রল ২০১৭ তাবরভে ওয়াবিংটে বে.বস., যুিরাভষ্ট্র ডলািাল পাট জোরবিপ ের ইভেবিভ ডেভভলপভেন্ট ডকা অপাভরিে 

(বজবপইবেবস) এর ১৩তে বস্টয়াবরং কবেটির সভা অনুবষ্ঠত হয়। সভায় বজবপইবেবস’র ডকা-ডচয়ার োেেীয় অে জ েন্ত্রীর ডের্তভে ৫সেভস্যর 

িাংলাভেি প্রবতবেবিেল অংিগ্রহণকভরে। উভেখ্য িাংলাভেভির োেেীয় অে জেন্ত্রী, জাে জােীর োেেীয় পাল জাভেন্টাবর ডস্টট ডসভক্রটাবর ের 

ইকেবেক ডকাঅপাভরিে  এন্ড ডেভভলপভেন্ট ও উগান্ডার োেেীয়অে জ  ,পবরকল্পো ও ইকেবেক ডেভভলপভেন্ট েন্ত্রী বজবপইবেবসর ডকা-ডচয়ার 

বেি জাবচত হওয়ার পর এটিই বছল প্রেে সভা। সভায় বজবপইবেবসর ২য় উচ্চ পর্ জাভয়র সভায় গৃহীত োইভরাবি আউটকােেকুভেভন্টর লক্ষে 

িাস্তিায়ভে ৬টি অগ্রাবিকার ডক্ষত্র বেি জারণ করা হভয়ভছ। ডলািাল পাট জোরবিপভেেওয়াকজভকAgenda 2030িাস্তিায়ে অগ্রগবত পবরিীক্ষণ 

এিং উন্নয়ে সহভর্াবগতার িতজোে পবরিবতজত অিস্থার ডপ্রক্ষাপভট ডেভল সাজাভোর বসিান্ত ডেওয়া হয়। এছাো বস্টয়াবরং কবেটির সভায় 

২০১৭-২০১৮সেভয় বজবপইবেবসর কে জসূবচ(Program of Work)বেভয় বিস্তাবরত আভলাচো হয় এিং কবতপয় সংভিািে সাভপভক্ষ তাগৃহীত 

হয়। োেেীয় অে জ েন্ত্রী বজবপইবেবসর পরিতী বস্টয়াবরং কবেটির সভা িাংলাভেভি অনুষ্ঠাভের ডঘাষণা ডেে। বস্টয়াবরং কবেটির সকল সেস্য 

োেেীয় অে জেন্ত্রীর এ ডঘাষণাভক স্বাগত জাোে। 



 

বজবপইবেবস-এর ১৩তে বস্টয়াবরং কবেটির সভায় োেেীয়অে জেন্ত্রীর অংিগ্রহণ 

 

২.১০.৭ িাংলাভেি ও কাোোর ডর্ৌে উভযাভগ সাইে ইভভভন্টর আভয়াজে 

িাংলাভেি ও কাোোর ডর্ৌে উভযাভগ বজবপইবেবস-র ব্যাোভর ১১ জুলাই ২০১৭ তাবরভে 2017 High Level Political Forum 

(HLPF)-এর পািজভরোয় “The Importance of Country Level Multi-Stakeholder Partnership in a Changing 

Development Landscape” িীষ জক সাইে ইভভন্ট আভয়াজে করা হয়। এইভভভন্টসরকার, িহুপাবক্ষকসংস্থা, সুিীলসোজ, বিজভেস 

ডসির, একাভেবেয়াসহ বিবভন্ন ডসির ও ডেভির প্রায় ১২০ জেপ্রবতবেবি অংি গ্রহণ কভরে। ইআরবে-র সবচি জোি কাজী িবেকুল আর্ে, 

অবতবরি সবচি (বেইেবিউ) জোি েভোয়ার আহভেে অন্যাভন্যর েভে এই ডভভন্টপ্যাভেবলস্ট বহসাভি িিব্য রাভেে ও অংি 

গ্রহণকারীগভণর বিবভন্ন প্রভের জিাি ডেে। প্যাভেবলস্টভের িিব্য ও উেুি আভলাচোয় প্রায় সকভলই SDGs িাস্তিায়ভে সংবিষ্ট সকভলর 

সবক্রয় অংি গ্রহণ প্রভয়াজে েভে জ েতােত ব্যি কভরে। তভি এজন্য োবি-ডস্টকভহাল্ডার পাট জোরিীপভক আরও অন্তর্ভ জবিমূলক 

(inclusive), কার্ জকর ও িবিিালীকরণ, বিবভন্ন ডেভির উিে চচ জাসমূভহর (best practices) বিবেেয় এিং ব্যিসায়ী সম্প্রোয়ভক তাভের 

বিপূল সম্পে বেভয় SDGs িাস্তিায়ভে এবগভয় আসভত হভি েভে জ পরােি জ প্রোে করা হয়।  

 

বেউইয়ভকজ অনুবষ্ঠত HLPF 2017 চলাকালীে ইআরবে সবচি ও অবতবরি সবচভির সাইেইভভভন্ট অংিগ্রহণ। 

  

২.১০.৮ উন্নয়ে সহভর্াবগতা সংক্রান্ত জাতীয় েীবতোলা 



বিভেবিক সহায়তা সংক্রান্ত আন্তজজাবতক েীবত ও অেীকার এিং জাতীয় উন্নয়ে চাবহো ও েীবতোবলকাোর আভলাভক উন্নয়ে সহভর্াবগতা 

ব্যিস্থাপো পূি জক উন্নয়ে সহভর্াবগতার কার্ জকাবরতা বেবিতকরভণর উভেভে িাংলাভেি সরকার উন্নয়ে সহভর্াবগতা সংক্রান্ত একটি জাতীয় 

েীবতোলা প্রণয়ে করভছ। অে জনেবতক সম্পকজ বিভাভগর ডেভলপভেন্ট ইভেবিভভেস অনুবিভাগ এ েীবতোলা প্রণয়ভে কাজ করভছ। এ 

েীবতোলার েসো প্রণয়ভে ইআরবে সবচভির ডের্তভে গঠিত একটি আন্তেঃেন্ত্রণালয় কবেটি কাজ করভছ। েীবতোলা প্রণয়ভে বিবভন্ন 

েন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ে সহভর্াগীভেি/সংস্থা, োগবরকসোজ,  গভিষণা প্রবতষ্ঠাে এিং ডেভির প্রবতের্িা গভিষক ও বুবিজীিীভের েতােত 

গ্রহণ করা হভয়ভছ। েীবতোলার েসো একাবিকিার সংবিষ্ট অংিীজেভের বেকট ডপ্ররণ করা হয়। এছাোও োেেীয় অে জেন্ত্রীও োেেীয় অে জ 

ও পবরকল্পো প্রবতেন্ত্রীতাঁভের েীঘ জঅবভজ্ঞতার আভলাভক েসো প্রণয়ভে বিবভন্ন পরােি জ বেভয়ভছে। 

 

েীবতোলার চূোন্ত েসো ইভতােভে োেেীয় অে জেন্ত্রী কর্তজক অনুভোবেত হভয়ভছ। েসোটি িীঘ্রই অনুভোেভের জন্য েবন্ত্রসভার বেকট ডপ্ররণ 

করা হভি। েবন্ত্রসভা কর্তজক েসো অনুভোবেত হভল তা আনুষ্ঠাবেক ভাভি প্রকাি করা হভি। েীবতোলা আনুষ্ঠাবেক ভাভি প্রকাভির পর তা 

সুষ্ঠুভাভি িাস্তিায়ভের জন্য বিবভন্ন অংিীজেভক, বিভিষ কভর সরকাভরর বিবভন্ন েন্ত্রণালয়/বিভাগ-ডক েীবতোলা িাস্তিায়ে ডকৌিল সম্পভকজ 

অিবহত করা হভি। 

২.১০.৯ ডপ্রাভেিোল সাটি জবেভকট ডকাস জ অে ইন্টারন্যািোল ডেভভলপভেন্ট ডকাঅপাভরিে :  

বিভেবিক সহায়তার েলপ্রসূও কার্ জকর ব্যিহার বেবিতকরণাভে জ বসবভল সাবভ জভসর কে জকতজাভের েক্ষতাও সক্ষেতা বৃবির জন্য 

ডেভভলপভেন্ট ইভেকটিভভেস অনুবিভাগ “Professional Certificate Course on International Development Cooperation” 
িীষ জক একটি প্রবিক্ষণ কার্ জক্রে িাস্তিায়ভের কাজ হাভত বেভয়ভছ। এ প্রবিক্ষভণর আওতায় প্রায় ৩০০ কে জকতজাভক পর্ জায়ক্রভে ৩ সপ্তাভহর 

প্রবিক্ষণ প্রোে করা হভি। বতে িছর ডেয়াবে এ প্রবিক্ষণ কে জসূচী িাস্তিায়ভে ইভতা েভে অে জ বিভাগ হভত প্রভয়াজেীয় অে জ িরাে ডেয়া 

হভয়ভছ। িতজোভে বিভিষজ্ঞগণ কর্তজক প্রবিক্ষভণর েবেউল প্রণয়ভের কাজ চলভছ। আিা করা হভে আগােী েভভম্বর ২০১৭ ডেভক প্রেে ব্যভচর 

প্রবিক্ষণ শুরু করা সম্ভি হভি। 

 

২.১০.১০ Aid Information Management System (AIMS) 



 

বিভেবিক সাহায্য সংক্রান্ত তভথ্যর সহজলভেতা ও বিভেবিক সাহাভয্যর স্বেতা ও জিাি বেবহতা বেবিতকরভণর লক্ষে বেভয় Aid 

Information Management System (AIMS) োেক সেটওয়োরটি ইআরবেভত ২৬ অভিাির ২০১৪ তাবরভে র্াত্রা শুরু কভর। এটি 

একটি ওভয়ি বভবিক ব্যিস্থাপো পিবত র্া সি জসািারভণর বিভেবিক সহায়তা বিষয়ক তভথ্যর জন্য উন্মুি। AIMS এর োেভে বিবভন্ন 

উন্নয়ে সহভর্াগী সংস্থা, িাস্তিায়েকারী সংস্থা, োত িা অঞ্চল অনুর্ায়ী বিভেবিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পসমূভহর প্রবতশ্রুবত ও ছােকৃত অভে জর 

পবরোণ জাো র্ায়। ডর্ ডকউ বিভির ডর্ভকাে জায়গা ডেভক “পািবলকইউজার” বহভসভি বসভস্টভে ঢুভক AIMS এ প্রেি সকল তথ্য ডেেভত 

পাভর এিং তার প্রভয়াজে অনুর্ায়ী ডর্ ডকাে িরভের প্রবতভিেে বতবর করভত পাভর। এইেস এ তথ্য ডেয়ার ক্ষেতা শুধুোত্র 

উন্নয়েসহভর্াগীভের জন্য সংরবক্ষত। উভেখ্য এেে পর্ জন্ত ৫৪টিোতা সংস্থা এইেস-এ ডরবজভষ্ট্রিে কভর তথ্য সরিরাহ করভছ। এছাো 

িাংলাভেি ব্যাংক ডেভকAid Information Management System (AIMS) এ স্বয়ংবক্রয়ভাভি Currency Exchange Rate 
আেয়ভের জন্য বসভস্টভে একটি Application Programming Interface (API) সংযুি করা আভছ। International Aid 

Transparency Initiative (IATI) ডেভক AIMSএ স্বয়ংবক্রয়ভাভি ডিি বকছু তথ্য আেয়ভের জন্য একটি ইেভপাট জ েবেউল বতবর করা 

হভয়ভছ র্া পরীক্ষামূলক ভাভি বকছু Development Partner ইবতেভেই ব্যিহার করা শুরু কভরভছে। 

 

AIMS ডক আরও কার্ জকরী ও অবিকতর প্রভয়াজেীয় কভর ডতালার জন্য Geocoding Information System (GIS) অন্তর্ভ জি করার 

লভক্ষে ২৮ বেভসম্বর ২০১৬ তাবরভে ERD এর সাভে উন্নয়ে সহভর্াবগ সংস্থা USAID এর েভে একটি MOU স্বাক্ষবরত হয়। স্বাক্ষবরত 

MOU এর আওতায় USAID ও যুিরাষ্ট্রবভবিক Aid Data Center for Development Policy (ACDP) োেক গভিষণা সংগঠে 

এর কাবরগবর সহায়তায় GIS সেটওয়োর বতবরর কার্ জক্রে চলোে রভয়ভছ। এটি একটি ইন্টার ডেটবভবিক ম্যাবপং সেটওয়োর র্ার োেভে 

িাংলাভেভি উন্নয়েসহভর্াগী সংস্থা কর্তজক প্রেি অে জায়ভের এলাকা বভবিক প্রেি জে এিং প্রকল্পসমূভহর ডভৌগবলক বিভিষণ করা র্াভি। 

আগােী বেভসম্বর/২০১৭ এ সেটওয়োরটি কার্ জক্রে শুরু করভি িভল আিা করা র্ায়। 

অদূর ভবিষ্যভত ডেভির জাতীয় িাভজট ও উন্নয়ে পবরকল্পো প্রণয়ভে প্রভয়াজেীয় তথ্য সরিরাভহর ডক্ষভত্র এইে ইেেরভেিে ম্যাভেজম্যান্ট 

বসভস্টে খু্িই সহায়ক ভূবেকা রােভি। একই সভে োতা সংস্থাগুভলার উন্নয়ে সহভর্াবগতা প্রবক্রয়াভক ডেভির সাবি জক উন্নয়ে অগ্রাবিকাভর 

সাভে সােঞ্জস্যপূণ জ করার ডক্ষভত্র এিং Development Partnerডের স্বেতা আেয়ভের ডক্ষভত্র এটি সহায়ক হভি িভল আিা করা র্ায়। 

 

 


