
 

 

২.৪ অনুবিভাগ-৪: (জাবিসংঘ) 

 

পটভূবি:  

িাংলাদেদে কি মরি জাবিসংদঘর বিবভন্ন আিাবসক ও অনািাবসক সংস্থাসমূহ এদেদের আর্ ম-সািাবজক উন্নয়দন 

সহদ াবগিা প্রোন কদর আসদে। িাংলাদেদে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যিাত্রার (MDGs)পর আগািী ২০৩০ সাদলর িদে 

Sustainable Development Goals (SDGs) অজমদন সহায়িা প্রোন/সহায়ক ভূবিকা পালন-এ সংস্থাসমূদহর প্রধান 

লক্ষ্য । এ লদক্ষ্য এ সংস্থাসমূহ িাংলাদেদের উন্নয়ন কদকেৌেলপদত্রর সাদর্ জাবিসংদঘর সহদ াবগিার কক্ষ্ত্রসমূহদক সাযুজযপূর্ ম 

কদর সিিাবভবিক উন্নয়দনর জন্য কাজ করদে। এ োড়া, এ অনুবিভাগ জাবিসংদঘর বিবভন্ন সংস্থার সাদর্ আদলাচনা/বত্রপক্ষ্ীয় 

সভা অনুষ্ঠান এিং কা মকরী ক াগাদ াদগর িােদি িাংলাদেদের আর্ ম-সািাবজক উন্নয়দন অনুোন সংগ্রদহর বনবিি কাবরগরী প্রকল্প 

েবলল/সিদ ািা েবলল স্বাক্ষ্র কদর র্াদক। উপরন্তু, িাংলাদেে এিং জাবিসংদঘর নীবিগি বিষয়াবে, সিন্বয় সংক্রান্ত কাজ, 

জাবিসংদঘর বিবভন্ন সংস্থার সহায়িাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পবরেে মন এিং অগ্রগবি প মাদলাচনা, সািবগ্রক পবরিীক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন 

এিং ভবিষ্যি কি মপস্থা বনধ মারর্- ইিযাবে উদেখদ াগ্য কাজ জাবিসংঘ বিভাদগর আওিাধীন। জাবিসংদঘর বিবভন্ন সংস্থার 

সহায়িাপুষ্ট ৮৬ টি প্রকল্প বিবভন্ন িন্ত্রর্ালয়/বিভাদগর আওিায় িাস্তিায়নাধীন রদয়দে। এোড়া, চলিান আঞ্চবলক ও বিবিক 

কপ্রক্ষ্াপট বিদিচনায় গুরুত্বপূর্ ম বকছু বিষয়াবে ক িন: South South Cooperation (SSC) এিং Green Climate 

Fund (GCF) এর সাবি মক বিষয়াবেও এ অনুবিভাদগর িােদি সম্পন্ন হদয় র্াদক। প্রসঙ্গি: উদেখ করা প্রদয়াজন ক ,  

অর্ মননবিক সম্পকম বিভাদগর সবচি GCF-এর জন্য িাংলাদেদে National Designated Authority (NDA) বহদসদি 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত এিং এিেসংক্রান্ত সাবচবিক োবয়ত্ব পালন করদে জাবিসংঘ অনুবিভাগ।   

 

২.৪.১ ২০১৬-১৭ অর্ ম-িেদর স্বাক্ষ্বরি প্রকল্প   
 

 ২০১৬-১৭ অর্ ম-িেদর জাবিসংদঘর আওিাধীন বিবভন্ন সংস্থার িদে FAO-এর ০৬টি, UNDP-এর ০৩টি, ILO-

এর ৩টি, UNEP-এর ১টি , UNESCO-এর ২টি, UNOPS -এর ১টি, UNCDF-এর ২টি, IOM-এর ৪টি, UN 

Women-এর ১টি, The Union-এর ১টি এিং The Global Fund-এর ১টি প্রকল্পসহ কিাট ২৫ টি প্রকদল্প ১৭৩.১৭ 

বিবলয়ন িাবক মন ডলার অনুোন সহায়িার জন্য অর্ মননবিক সম্পকম বিভাদগর সংদগ উন্নয়ন সহদ াগীগদর্র চুবি স্বাক্ষ্বরি হদয়দে। 

জাবিসংদঘর বিবভন্ন সংস্থা কর্তমক সরিরাহকৃি অনুোন সহায়িা বনম্নিবর্ মি আর্ ম-সািাবজক কক্ষ্ত্রসমূদহ গৃহীি উন্নয়ন প্রকদল্পর 

িােদি উন্নয়দনর জন্য ব্যয় করা হদয় র্াদক:  

 

 পবরদিে সংরক্ষ্র্; 

 নারীর ক্ষ্িিায়ন 

 নারীর প্রবি সবহংসিা করাধ ও নারীর সািবগ্রক স্বাস্থয উন্নয়ন 

 স্থানীয় সরকার ব্যিস্থার উন্নয়ন; 

 বনি মাচন কবিেন েবিোলীকরর্;  

 সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যিাত্রা অজমন; 

 প্রধান বিচার আোলদি িািলা ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন, 

 স্বাস্থয ও পুবষ্ট;  

 স্যাবনদটেন ও পাবন সরিরাহ; 

 সাধারর্ ও কাবরগরী বেক্ষ্া;  

 বেশুর বিকাে, সুরক্ষ্া ও বেশু বনরাপিা; 

 কৃবষ উন্নয়ন ও খাদ্য বনরাপিা; 

 কৃবষপদের ব্যিসা-িাবর্জয; 

 শ্রবিক বনরাপিা ও শ্রি উন্নয়ন এিং 

 অবভিাসী ও েরর্ার্ী সিস্যার বনরসন 

      

২.৪.২  আগািী ২০১৭-১৮ অর্ ম িেদর   ঋর্/অনুোন চুবি স্বাক্ষ্র এিং বডসিাস মদিন্ট  

 

  ২০১৭-১৮ অর্ ম িের এখদনা কেষ হয়বন বিধায় উি িেদর প্রবিশ্রুি কিাট অনুোদনর পবরিার্ এখনই উদেখ করা সম্ভি 

নয়। িদি, ২০১৭-১৮ অর্ ম িেদর আগস্ট, ২০১৭ প মন্ত জাবিসংদঘর বিবভন্ন সংস্থার কিাট ৩টি প্রকদল্পর চুবি স্বাক্ষ্বরি হদয়দে 

 ার অনুকূদল কিাট ২১.৩৭ বিবলয়ন িাবক মন ডলার অনুোন সহায়িা পাওয়া  াদি।  

   

২.৪.৩ ২০১৬-১৭ অর্ ম-িেদর গুরুত্বপূর্ ম কা মািলী  

 



 

 

  
   

  ২০১৬-১৭ অর্ ম-িেদর জাবিসংদঘর বিবভন্ন সংস্থা UNICEF, UNDP, UNFPA, FAO, UN-WOMEN, 

UNIDO, GFATM, GAVI, UNCDF, UNESCO  এিং ILO সহায়িাপুষ্ট কি মসূচী/প্রকদল্প সি মদিাট ১৫৩.৬৮ 

বিবলয়ন িাবক মন ডলার অর্ ম অিমুি কদরদে। উদেখ্য, জাবিসংদঘর সংস্থাসমুহ কর্তমক ২০১৭-২০ কিয়াদের জন্য প্রদেয় অনুোন 

সহায়িার প্রবিশ্রুবি িাংলাদেে এিং জাবিসংদঘর সংস্থাসমূদহর িদে স্বাক্ষ্বরি UNDAF ( ২০১৭-২০) চুবির আওিায় 

সুবনবে মষ্ট করা হদয়দে। এ প্রবিশ্রুবির পবরিার্ ১.২২ বিবলয়ন িাবক মন ডলার। চলিান প্রকল্পসমূদহর একটি হালনাগাে িাবলকা 

পবরবেষ্ট-ক কি সংদ াজন করা হদয়দে। 

 

২০১৬-১৭ অর্ ম-িেদর িাংলাদেে সরকাদরর সাদর্ জাবিসংদঘর বিবভন্ন সংস্থাওয়ারী উদেখদ াগ্য কা মক্রি: 

 

বাাংলাদেশ সরকার ও UNDP এর মদে গৃহীত গুরুত্বপূর্ ণ কার্ ণক্রম: 

UNDAF (2017-20): বাাংলাদেদশ জাততসাংদের তবতিন্ন সাংস্থাসমূদহর Common Operational Guideline, United 

Nations Development Assistance Framework (UNDAF: 2012-16) গত ৩১ তিদসম্বর ২০১৬ তাতরদে সমাপ্ত হদেদে। 

পরবতী ০৪ (চার) বৎসর মমোদের জন্য নতুন UNDAF (2017-2020) ইদতামদে  প্রর্েন করা হদেদে। 

 

 UNDAF 2017-20 এ বাাংলাদেশ সরকাদরর েীে ণদমোেী মপ্রতিত পতরকল্পনা (তিশন ২০২১) এবাং ৭ম পঞ্চ বাতষ ণকী 

পতরকল্পনাে তবধৃত অগ্রাতিকার, জাততসাংদের মেকসই উন্নেন লিযমাত্রা (SDGs)-র চযাদলঞ্জ এবাং জাততসাংে সাংস্থাসমূদহর কার্ ণপতরতি 

সাংতিষ্ট পতলতস এবাং মকৌশলপত্রসহ অন্যান্য Documents তবদবচনাে তনদে সমন্বে করা হদেদে।    

 

UNDAF-2017-20 এ তনদনাক্ত ৩টি Outcome Area তনি ণারর্ করা হদেদে:  

 

Outcome Area-1: People- All people have equal rights, access and opportunities 

Outcome Area-2: Plant- Sustainable and resilient Environment  

Outcome Area-3: Prosperity- Inclusive and shared Economic growth 
 

 UNDAF 2017-2020 এর আওতাে চার বেদর বাাংলাদেশ সরকারদক উন্নেন কার্ ণক্রম পতরচালনার জন্য জাততসাংদের ২২ টি 

সাংস্থার তনকে মেদক কাতরগরী সহােতার আওতাে কমদবশী ১২১৯.১৭ তমতলেন মাতক ণন িলার অে ণ অনুোন সহােতা পাওো মর্দত পাদর।  

 

 গত ০৩ নদিম্বর ২০১৬ তাতরে অে ণননততক সর্ম্ণক তবিাগ এবাং বাাংলাদেশস্থ জাততসাংে আবাতসক কার্ ণালে এর মদে উক্ত  

UNDAF 2017-2020 স্বািতরত হে।  

 

  ২০১৬-১৭ অে ণ বেদর স্বািতরত প্রকল্প:  গত ২০১৬-১৭ অে ণ বেদর বাাংলাদেশ সরকার ও ইউএনতিতপ এর মদে 

তননবতর্ ণত ০৩ (ততনটি) প্রকদল্পর প্রকল্প েতলল স্বািতরত হে- 

 

(i) Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC) 

(ii) Strengthening Inlcusive Development in Chittagong Hill Tracts 

(iii) National Urban Poverty Reduction Programme (NUPRP) 

 

প্রকল্পগুল োর সোর-সংলেপ নিন্মরুপঃ 

১. 

 প্রকদল্পর নাম: Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC) 

 চুতক্ত স্বািদরর তাতরে: ২২ নদিম্বর ২০১৬ 

 বাস্তবােনকারী মন্ত্রর্ালে/তবিাগ: স্থানীে সরকার তবিাগ 

 অনুোদনর পতরমান: ১৪.৬২৫ তমতলেন মাতক ণন িলার।  

 প্রকল্প বাস্তবােদনর মমোে: জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০  



 

 

 প্রকদল্পর উদেশ্য: স্থানীে সরকার প্রততষ্ঠানগুদলার োতেত্ব এবাং জলবায়ু তহতবদলর অে ণ সঠিক ও সফল ব্যবহাদরর জন্য স্থানীে 

সরকার প্রততষ্ঠানগুদলার সিমতা বৃতি, স্থানীে জনগর্সহ সরকাতর-মবসরকাতর তবতিন্ন সাংস্থার সতক্রে অাংশগ্রহর্ এবাং জলবায়ু 

পতরবত ণদনর ফদল িততগ্রস্থ ব্যতক্ত ও পতরবারদক সহােতা প্রোন।  

২. 

 প্রকদল্পর নাম: Strengthening Inlcusive Development in Chittagong Hill Tracts 

 চুতক্ত স্বািদরর তাতরে: ০১ তিদসম্বর ২০১৬  

 বাস্তবােনকারী মন্ত্রর্ালে/তবিাগ: পাব ণতয চট্রগ্রাম তবষেক মন্ত্রর্ালে 

 অনুোদনর পতরমান:  ১৪.৬৫ তমতলেন মাতক ণন িলার  

 প্রকল্প বাস্তবােদনর মমোে: অদটাবর ২০১৬- মসদেম্বর ২০২১ 

 প্রকদল্পর উদেশ্য: আত্মতনি ণরশীলতা এবাং উন্নেন তবদকন্দ্রীকরর্ নীততর উপর তিতি কদর পাব ণতয চট্রগ্রাম এলাকার োতরদ্র্য হ্রাস, ঐ 

এলাকার মেকসই আে ণ-সামাতজক উন্নেন ত্বরাতন্বতকরদর্ এলাকার জনদগাষ্ঠী এবাং প্রততষ্ঠানসমূহদক সিম কদর মতালার লদিয 

বাাংলাদেশ সরকারদক সহােতা প্রোন।  

 

৩. 

 প্রকদল্পর নাম: National Urban Poverty Reduction Programme (NUPRP) 

 চুতক্ত স্বািদরর তাতরে: ০৪ জানুোতর ২০১৭  

 বাস্তবােনকারী মন্ত্রর্ালে/তবিাগ: স্থানীে সরকার তবিাগ 

 অনুোদনর পতরমান: ৮৪.০০ তমতলেন মাতক ণন িলার  

 প্রকল্প বাস্তবােদনর মমোে: অদটাবর ২০১৬-মফব্রুোতর ২০২২ 

 প্রকদল্পর উদেশ্য: নগর োবরদ্র হ্রাস করার লদক্ষ্য িাংলাদেদের অর্ মনীবিদক পেী-কৃবষ বনভ মর অর্ মনীবি হদি নগর বভবিক-

উৎপােনমুখী অর্ মনীবিদি রূপান্তদরর কক্ষ্দত্র িাংলাদেে সরকারদক সহায়িা প্রোন।  

 
 

 

Country programme document for Bangladesh (2017-2020): তবতিন্ন িাদপ র্োর্েিাদব 

র্াচাইদের পর অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাগ তো সরকাদরর সুতনতে ণষ্ট মতামদতর মপ্রতিদত গত ১১ জুলাই ২০১৬  তাতরে UNDP এর  

Country programme document for Bangladesh (2017-2020) চূড়ান্ত হয়।  

 

২.৪.৬  িাংলাদেে সরকার ও UNFPA এর িদে গৃহীি গুরুত্বপূর্ ম কা মক্রি: 

জাবিসংদঘর United Nations Population Fund (UNFPA) ১৯৬৯ সন হদি বিবভন্ন কি মসূবচদি অর্ মায়ন আরম্ব 

কদর।১৯৮০ ও ১৯৯০ এর েেদক এদস UNFPA জনসংখ্যার বিবভন্ন কক্ষ্দত্র পৃবর্িীর সি মবৃহৎ িহুপাবক্ষ্ক োিা সংস্থায় পবরর্ি 

হয়।িাংলাদেদে United Nations Population Fund (UNFPA) -১৯৭৪ সাল হদি কাজ কদর  াদে। UNFPA’র বিেন 

হদলাোঃ 

 প্রবিটি গভ মধারর্ কাংবখি (Every pregnancy is wanted) 

 প্রবিটি জন্ম বনরাপে (Every birth is safe) 

 প্রবিটি যুিক HIV ও AIDS মুি (Every young person is free of HIV & AIDS) 

 প্রবিটি নারী সন্মাবনি (Every girl and women is treated with dignity and respect) 

মূলি: UNFPA –এিন এক িাংলাদেদের জন্য কাজ করদে ক খাদন ককান িা সন্তান সন্ম বেদি বগদয় িারা  াদি না। প্রদিযক 

নারী িার প্রজনন স্বাস্থয ও অবধকার উপদভাগ করদি এিং ক খাদন নারীর প্রবি সবহংসিা আর র্াকদিনা। এই কলাগানদক সািদন 

করদখ এিং িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর ২০০৯ সাদল জাবিসংদঘর ৬৪িি সাধারর্ সভার “Global Strategy for Women’s and 



 

 

Children’s Health” –এর বিষদয় কেয়া প্রবিশ্রুবিদক প্রাধান্য বেদয় UNFPA ৮ি কেেীয় কি মসূবচ (8th Country 

Programme 2012-2016) প্রর্য়ন কদর। জাবিসংদঘর ৬৪িি সাধারর্ সভায় িাননীয় প্রধানিন্ত্রী প্রবিশ্রবি বেদয়বেদলন ক  

২০১৫ সাদলর িদে বনম্নিবর্ মি কি মকান্ড অজমদনর কা মকবর পেদক্ষ্প কনয়া হদি- 

 Doubling the percentage of skilled Birth Attendance 

 Reducing the rate of adolescent pregnancy 

 Halving the unmet need for family planning 

UNFPA িাদের ৮ি কেেীয় কি মসূবচর (২০১২-২০১৬) আওিায় িাংলাদেেদক ৭০.০০ বিবলয়ন িাবক মন ডলার অনুোন সহায়িা 

করার প্রবিশ্রবি বনদয় বনম্নবলবখি কক্ষ্দত্র বিবভন্ন কা মক্রি িাস্তিায়ন কদর: 

 Reproductive Health Rights 

 Population and Development 

 Gender Equality 

বিগি বডদসম্বর ২০১৬ এ কি মসূবচর িাস্তিায়ন সিাপ্ত হয়।এর আওিায় বিবভন্ন িন্ত্রর্ালয়/সংস্থায় কিাট ১৬টি প্রকল্প িাস্তিাবয়ি 

হয়।এ কি মসূবচ িাস্তিায়দনর ফদল (১) কি মসূবচ এলাকায় স্থানীয় প মাদয় অবধকির েবিোলী পবরকল্পনা ও িাদজট প্রর্য়ন সম্ভি 

হদয়দে (২) কপোবভবিক ধাত্রী গঠিি হদয়দে (৩) ২৪/৭ জরুরী ধাত্রী ও সদ্যজাি বেশুদের সহায়িা কসিার হার কিদড়দে (৪) 

Obstetric Fistula  বচবকৎসায় একটি Centre of Excellence প্রবিবষ্ঠি হদয়দে। িাংলাদেে পবরসংখ্যান ব্যযদরার 

পবরসংখ্যান িথ্য এখন অনলাইদন িাৎক্ষ্বনক পাওয়া সম্ভি হদে। কি মসূবচটির িােদি জনসংখ্যািদত্বর প্রভাি সংক্রান্ত ষ্টাবডর 

ফলাফল সরকাদরর পঞ্চিাবষ মবক পবরকল্পনায় সহায়ক হদয়দে । িাল্যবিিাহ করাধ আইন প্রর্য়দন সহায়িা কেয়াসহ  National 

Adolescent Health Strategy প্রর্য়দনও  সহায়িা কেয়া হদয়দে। 

উদেখ্য, িাংলাদেে সরকার এিং জাবিসংঘ সংস্থাসমূদহর িদে স্বাক্ষ্বরি United Nations Development Assistance 

Framework (UNDAF) ২০১৭-২০২০ েবলদলর িদে UNFPA অন্তভূমি রদয়দে। UNDAF েবলদল বচবিি নারী ও 

পুরুদষর সিিা এিং নারীর উন্নয়ন সম্পবক মি কি মসূবচ িাস্তিায়দনর জন্য UNFPA-এর বনজস্ব ৯ি কেেীয় কি মসূবচ (২০১৭-

২০২০) িি মিাদন িাস্তিায়নাধীন রদয়দে। উদেখ্য ৯ি কেেীয় কি মসূবচ (২০১৭-২০২০) (9th Country Programme) ৪৩ বিবলয়ন 

িাবক মন ডলার সহায়িায় িাস্তিায়দনর জন্য ইদিািদে অনুদিাবেি হদয়দে । আদলাচয ৯ি কেেীয় কি মসূবচ (২০১৭-২০২০) (9th 

Country Programme) এযাকেন প্লানটি ৭ি পঞ্চিাবষ মক পবরকল্পনা এিং এসবডবজ এর আদলাদক প্রর্ীি হদয়দে। এদি ৪টি 

আউটকাি এবরয়া রদয়দে  র্া: 

Sexual and reproductive health and rights,  

Adolescents and youth,  

Gender equality and Women’s empowerment ও  

Population dynamics. 

কাবি প্রাগ্রািটি িাস্তিায়দনর ফদল প্রজনন স্বাস্থয, িার্তস্বাস্থয, পরিবাি পরিকল্পনা, রকশ াি-রকশ ািী ও যুব উন্নয়ন, জেন্ডাি সমতা 

ও মরিলাশেি ক্ষমতায়ন েনসংখ্যা ইতযারে জক্ষশে গুরুত্বপূন ন অগ্রগরত িশব মশম ন আ া কিা যায়। জরাগ্রাশমি আওতায় সংসে 

সরিবালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালশয়ি ৩টি অরিেপ্তি, মরিলা ও র শু রবষয়ক মন্ত্রণালয়, র ক্ষা মন্ত্রণালশয়ি ২টি 

অরিেপ্তি/সংস্থ্া, শ্রম ও কম নসংস্থ্ান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান রবভাগ, পরিকল্পনা করম শনি সািািণ 

অথীনীরত রবভাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়, পুরল , োতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কাউরিল সরিবালয় ইতযারে ১৪টি েপ্তি/সংস্থ্া রকল্প ততিীি 

মাধ্যশম কায নক্রম সম্পােন কিশব। এছাড়া রসরভল জসাসাইটি অগ নানাইশে শনি মাধ্যশমও ইউএনএফরপএ সংরিষ্ট কায নক্রম 

সম্পােন কিশব। 

 িাংলাদেে সরকার ও UNCDF এর িদে গৃহীি গুরুত্বপূর্ ম কা মক্রি: 



 

 

United Nations Capital Development Fund (UNCDF) িাংলাদেদে ১৯৭৬ সাল হদি কাজ কদর আসদে। গ্রািীর্ 

আর্ ম-সািাবজক অিস্থার উন্নবির লদক্ষ্য UNCDF প্রর্ি বেদক সরাসবর কাজ কদরদে ক িন: গ্রািীর্ বিদ্যযিায়ন, গ্রািীর্ স্বাস্থয 

ককন্দ্র স্থাপন, িাদের পুকুর, খাদ্যগৃোি স্থাপন, সুদপয় পাবনর সরিরাহ বৃবি, কসচ ব্যিস্থা উন্নবিকরর্, ক্ষুদ্র ঋন কি মসূবচর িােদি 

কোট কোট কুটির বেল্পদক সহায়িা প্রোন ইিযাবে। নব্বই েেদকর কেদষর বেদক UNDP’র সাদর্ UNCDF বসরাজগঞ্জ স্থানীয় 

উন্নয়ন প্রকল্প (Sirajgonj Local Development Project) –এর িােদি স্থানীয় সরকার বিদকন্দ্রীকরদর্র উোহরর্ বিবর 

কদর। এই প্রকদল্পর সফলিার উপর বভবি কদর সরকার ২০০৭ সাদল জািীয় বিদকবন্দ্রকরর্ কি মসূবচ গ্রহর্ কদর  া Local 

Government Support Programme (LGSP) নাদি পবরবচি। পরিিীদি স্থানীয় সরকাদরর বিবভন্ন প মাদয়র সক্ষ্িিা বৃবির 

লদক্ষ্য বিবভন্ন পাইলট প্রকদল্প UNCDF কাবরগবর সহায়িা প্রোন কদর। িি মিাদন UNCDF Seven Five Year Plan 

(SFYP) –এর অন্যিি লক্ষ্য Inclusive Financing Digitization of Financial Service (IDFS) বিষদয় কা মক্রি 

গ্রহর্ কদরদে। 

২০১৬-২০১৭ অর্ ম িেদর UNCDF সফলিার সাদর্ উপদজলা পবরষদের আওিায় উপকারদভাগীদের সক্ষ্িিা বৃবির লদক্ষ্য প্রায় 

২০ বিবলয়ন িাবক মন ডলার প্রাক্কবলি ব্যয়সম্পন্ন Upazilla Governance Project (UZGP) িাস্তিায়ন কদরদে। এোড়া প্রায় 

১৮ বিবলয়ন িাবক মন ডলার প্রাক্কবলি ব্যয়সম্পন্ন Union Parishad Governance Project (UPGP) সফলিার সাদর্ 

িাস্তিায়ন কদরদে। এ প্রকল্পগুদলার ফলাফল  াচাই কদর কেখা কগদে প্রকল্পগুদলা ব্স্স্তিায়দনর ফদল ৭টি কজলায় বনম্নিবর্ মি 

গুরুত্বপূন ম ফলাফল পাওয়া কগদে:  

(ক) স্থানীয় প মাদয় কিসরকাবর সংস্থার পুবিঁ সংগ্রহ বিগুন হদয়দে, 

(খ) স্থানীয় প মাদয় রাজস্ব বৃবির ফদল fiscal space সম্প্রসাবরি হদয়দে, 

(গ) োবরদ্র হ্রাস কপদয়দে 

 

UNCDF এর ফলাফলবভবিক অর্ ম স্থানান্তদরর এ িদডল LGSP-III প্রকল্প (বিি ব্যাংক ও এলবজবড) এিং উপদজলা 

Governance and Development প্রকদল্পর (JICA-LGD)-এর িােদি সারাদেদে replicate করা হদয়দে। একই সিদয় 

Local Level Climate Adaptive Living (Local) েীষ মক পাইলট প্রকল্পটি সিাপ্ত হদয়দে। এই প্রকল্পটির উদেশ্য হদলা 

স্থানীয় সরকাদরর িােদি জলিায়ু পবরিি মদনর সাদর্ অবভদ াজন কি মসূবচ গ্রহদর্র িাদজট বিবরদি উপদজলা পবরষদের ক্ষ্িিা 

বৃবিকরর্।২০১৬-১৭ অর্ ম িেদর Local Climate Adaptive Living (LoCAL) প্রকল্প সাফদল্যর সাদর্ সিাপ্ত হয়। কেদের 

৭টি দ্যদ মাগপ্রিন কজলায় এ প্রকল্প িাস্তিাবয়ি হয়  ার ফদল স্থানীয় পবরকল্পনায় জলিায়ু পবরিি মদনর বিরুপ প্রভাি অন্তভূ মিকরন, 

কটকসই জীবিকায়ন এিং ইউবনয়ন পবরষদের বনকট স্থানীয় অিকাঠাদিা বিবনি মাদন অর্ ম প্রোন করা হদয়দে। নগর উন্নয়ন প্রবক্রয়ায় 

পািবলক প্রাইদভট পাট মনারেীদপর িােদি বিকল্প অর্ ম সংগ্রহ কদর নগর উন্নয়ন কর্তমপদক্ষ্র আবর্ মক সক্ষ্িিা িাড়াদনার লদক্ষ্য ৭ 

বিবলয়ন িাবক মন ডলার প্রাক্কবলি ব্যয় সম্পন্ন Municipal Investment Finance in Bangladesh প্রকল্প  চলিান আদে। 

কসদেম্বর ২০১৬ হদি নদভম্বর ২০১৭ প মন্ত সিদয় ২৫০,০০০ িাবক মন ডলার প্রাক্কবলি ব্যদয় Local Finance Initiative (LFI) 

Support to SMEs in Bangladesh প্রকল্পটি সুবিধািবঞ্চি সম্ভািনািয় নারী এসএিই উদদ্যািাদের অর্ মননবিক উন্নয়ন ও ঋন 

প্রাবপ্তদি সহায়িা করার জন্য িাস্তিায়নাধীন রদয়দে। অন্যবেদক, িাংলাদেদের প্রাপ্ত িয়স্ক েবরদ্র জনদগাষ্ঠীর বডবজটাল আবর্ মক 

কসিার হার বৃবিকরদন সহায়িা প্রোদনর জন্য Shaping Inclusive Finance Transformation (SHIFT) in 

Bangladesh প্রকল্পটি নদভম্বর ২০১৬ হদি অদটাির ২০১৯ কিয়াদে ৩,৯১৮,০৯০ িাবক মন ডলার প্রাক্কবলি ব্যদয় িাস্তিায়দনর 

জন্য রদয়দে। ইদিািদে িাংলাদেে ব্যাংদকর সহায়িায় প্রকদল্পর আওিায় বডবজটাল আবর্ মক কসিায় করগুদলটরী কসলফ্ 

এদসসদিন্ট স্টাবড সম্পন্ন করা হদয়দে  া িি মিান কপ্রক্ষ্াপট অনুধািদন ও ভবিষ্যৎ করনীয় বনধ মারদন সহায়ক হদি।  

িাংলাদেে সরকার ও IMO এর িদে গৃহীি গুরুত্বপূর্ ম কা মক্রি: 

িাংলাদেদে জাহাজ ভাঙ্গা ও পুন: প্রবক্রয়াজ্িকরর্ (Ship recycling) একটি অন্যিি বেল্প বহদসদি গদড় উদঠদে। বিি ব্যাংদকর 

এক জবরপ অনু ায়ী িাংলাদেে জাহাজ পুন: প্রবক্রয়াজািকরদর্ সংবিষ্ট েীষ ম ৫টি কেদের একটি। এই বেল্পটিদক পবরদিে িান্ধি ও 

বনরাপে কদর তুলদি International Meritime Organization (IMO) িাংলাদেদে প্রর্ি কাজ করদি শুরু কদর ২০১৪ সাল 

হদি। Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh েীষ মক প্রকদল্পর িােদি IMO 

িাংলাদেদে  াত্রা শুরু কদর। আো করা  ায় এই কাবরগবর সহায়িা িাংলাদেদে সংবিষ্ট কক্ষ্দত্র কাবিি উন্নয়দন অিোন 

রাখদি।িি মিাদন প্রকদল্পর ২য় কফইদজর জন্য বিস্তাবরি প্রদজট ডকুদিন্ট প্রর্য়ন কদর প্রকল্পটি অর্ মায়দনর বিষয় োিা সংস্থা 

অনুসন্ধাদনর কা মক্রি চলিান আদে। 



 

 

 িাংলাদেে সরকার ও UN-Women এর িদে গৃহীি গুরুত্বপূর্ ম কা মক্রি:  

বাংলাশেশ  ২০১১ সাল িশত UN-Women কা মক্রি শুরু কদর । সংস্থাটি এদেদে অদনক পাট মনারসহ িবহলাদের প্রবি নানা 

বিষম্য দ্যরকরর্সহ নারীর ক্ষ্িিায়দন ও কজন্ডার সিিা আনয়দন গুরুত্বপুন ম অিোন রাখদে। UN-Women এর প্রধান 

কি মদক্ষ্ত্রগুদলা বনম্নরুপ: 

 Supporting Institutional capacity to implement gender equality commitments by strengthening 

gender equality institutions and accountability mechanisms to support implementation of GoB’s 

commitments to gender equality.  

 Supporting Civil Society’s capacity for engaging with government and inter-governmental 

processes as a key accountability mechanism, and supporting women’s leadership at various 

levels of decision-making 

 Enhancing women’s and girls’ resilience to climate change and disasters and promote gender-

responsive climate change, DRR and humanitarian interventions 

 Promoting Women’s economic empowerment through removing structural barriers, including 

violence against women 

 Promoting women’s political participation  

িি মিাদন UN-Women এর সাদর্ সরকাদরর করংদেবনং কজন্ডার করসপনবসভ িাদজটিং ইন িাংলাদেে প্রকল্পটি ২০১৭-২০২০ 

কিয়াদে ৪.৫২ ককাটি টাকা (নিদেবেক সহায়িা ৬৬,৬০২ িাবক মন ডলার) প্রাক্কবলি ব্যদয় িাস্তিায়দনর জন্য প্রবক্রয়াধীন আদে। 

প্রকল্পটির উদেশ্য হদলা িবহলাদের ক্ষ্িিায়ন ও কজন্ডার সিিা আনয়দন প মাপ্ত অর্ মায়ন বনবিি করার জন্য সরকাদরর কজন্ডার 

কপসপনবসভ িাদজটদক েবিোলীকরর্। আো করা  ায় প্রকল্পটি িাস্তিায়দনর ফদল কজন্ডার করসপনবসভ িাদজদটর প্রাবিষ্ঠাবনক 

প্রবক্রয়া েবিোলী হদি। 



 

 

 

 

২.৪. ৭  বোং োলেশ সরকোর, IOM, UNESCO, ILO এবং UNEP এর মলে গৃহীত গুরুত্বপূর্ ণ কোর্ ণক্রম    

আন্তজমাবিক অবভিাসন সংস্থা (IOM):  মানতবক ও সুশৃঙ্খল অতিবাস (Humane and Orderly Migration) এর উন্নয়দন 

তনদবতেত আন্তজণাততক অতিবাসন সাংস্থা (IOM) ১৯৫১ সাদল প্রততষ্ঠার পর মাইদগ্রশন মিদত্র মনতৃত্বস্থানীে আন্তঃসরকারী (Inter-

Governmental) সাংস্থা। তনরাপে অতিবাসন তনতিতকদল্প সাংস্থাটি তবতিন্ন সরকারী, আন্তঃসরকারীে সাংস্থা/প্রততষ্ঠান ও মব-

সরকারী সাংস্থার সাদে েতনষ্টিাদব কাজ কদর র্াদে। বত ণমাদন এর সেস্য সাংখ্যা ১৬৬ এবাং ০৮ মেশ observer সেস্য তহদসদব 

রদেদে। ১৯৯০ সাদল মেপ্রাদচয সৃষ্ট সাংকদে IOM প্রাে ৬৩০০০ অতিবাসী বাাংলাদেশী শ্রতমক মক মেদশ প্রতযাবত ণদন সহােতা 

কদর। বাাংলাদেশ এর পরপরই ১৯৯০ সাদল আন্তজণাততক অতিবাসন সাংস্থা (IOM) এর সেস্য পে গ্রহর্ কদর এবাং ১৯৯৪ সাদল 

বাাংলাদেদশ এর কাতি অতফস প্রততষ্ঠা কদর।  

 IOM এর কম ণপতরতির মদে অন্যতম হল ো অতিবাসন সাংক্রান্ত সমস্যা তনরসদন আন্তজণাততক সহদর্াতগতার উন্নয়ন, 

অতিবাসন সমস্যার সমািান মোোঁজা এবাং উদ্বাস্তুদের এবাং অিযন্তরীর্িাদব বাস্তুচুযত জনদগাষ্ঠীদক মানতবক সহােতা প্রোন।  

 বাাংলাদেদশ IOM  বত ণমাদন ০৪ টি অগ্রাতিকার মিত্র (Priority Area) তচতিত কদর সরকার, সাংস্থা ও অন্যন্য 

মবসরকারী প্রততষ্ঠাদনর সাদে কার্ ণক্রম চাতলদে র্াদে। 

IOM  এর অগ্রাতিকার মিত্রগুদলা হদলাঃ  (Priority Area) 

 Migration management; 

 Resilience and social protection;  

 Humanitarian response and; 

 Countering irregular migration 

 

 বাাংলাদেদশ মরাতহঙ্গা সমস্যা সমািাদন আন্তজণাততক অতিবাসন সাংস্থা অগ্রর্ী ভূতমকা রােদে। বাাংলাদেদশ বসবাসরত 

মরাতহঙ্গা শরর্ােী ও অ-তনবতিত মাোনমারদের জন্য গর্প্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ০৯ মসদেম্বর, ২০১৩ সাদল “National 

Strategy on Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh” শীষ ণক জাতীে 

মকৌশলপত্র (National Strategy) গ্রহর্ কদর। উক্ত মকৌশলপত্র অনুর্ােী বাাংলাদেদশ অনবিিাদব অবস্থানরত মাোনমার 

নাগতরকদের সনাক্তকরর্, প্রকৃত সাংখ্যা তনরূপর্ ও তাদের অবস্থান তচতিতকরদর্র মােদম তনবতিতকরর্; বাাংলাদেশ ও 

মাোনমাদরর মদে সীমান্ত তনরাপিা মজারোর এবাং মাোনমার সরকাদরর সাদে মরাতহঙ্গা সমস্যা সমািানকদল্প সাংলাপ অব্যাহত 

রাোর পাশাপাতশ মরাতহঙ্গা শরর্ােীদের মেকসই মানতবক সাহায্য (Sustainable Humanitarian Assistance) প্রোদনর 

পতরকল্পনা গ্রহর্ করা হে।  

 এরই িারাবাতহকতাে কক্সবাজার মজলার উতেো ও মেকনাফ উপদজলাে বসবাসরত অ-তনবতিকৃত মাোনমার নাগতরক 

[Undocumened Myanmar Nationals (UMN)]মের মানতবক সহদর্াতগতা (Humanitarian Assistance) প্রোদনর 

লদিয আন্তজণাততক অতিবাসন সাংস্থা [International Organization for Migration (IOM)] এর আতে ণক ও কাতরগতর 

অনুোন সহােতাে ১৮.৭৮ তমতলেন মাতক ণন িলার (প্রাে ১৫০.২২ মকাটি োকা) ব্যদে “Improving Access to Health and 

WATSAN Services along with Community Awareness/Empowerment in Two Upazila’s of Cox’s 

Bazar”-শীষ ণক প্রকল্পটি জানুোতর ২০১৫ সাদল গ্রহর্ করা হে; র্া জানুোতর ২০১৮ সাদল সমাপ্ত হদব।  

 ২০৬-২০১৭ অে ণ বেদর আন্তজণাততক অতিবাসন সাংস্থা (IOM) এর সাদে অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাদগর ২টি প্রকল্প েতলল 

স্বািতরত হে। প্রকল্প ২টির আওতাে সাকুল্য ৪.০৯ তমতলেন মাতক ণন িলার অনুোন সহােতা পাওো র্াে। 

 



 

 

  

 

তবগত ০৮-০৬-২০১৭ তাতরদে অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাগ ও আন্তজণাততক অতিবাসন সাংস্থা (IOM) এর সাদে "Building 

Resilience of Returning Migrants from the Andaman Sea through Economic Reintegration 

and Community Empowerment” শীষ ণক প্রকল্প  চুতক্ত স্বাির অনুষ্ঠান  

 

আন্তজমাবিক শ্রি সংস্থা (ILO): আন্তজণাততক শ্রম সাংস্থা (ILO) ১৯১৯ সাদল প্রততষ্ঠার পর জাততসাংদের একমাত্র তত্রপিীে 

তবদশষাতেত সাংস্থা  তহসাদব সরকার, মাতলক ও শ্রতমক পিদক একই প্লােফদম ণর আওতাে আনেন কদর সকদলর ঐকযমদতর 

তিতিদত মশািন কাদজর পতরদবশ সৃতষ্টসহ নানা রকম উন্নেন পতরকল্পনা প্রনেন ও বাস্তবােদন আতে ণক ও কাতরগরী সহদর্াতগতা 

প্রোন কদর আসদে। ১৯৭২ সাদলর ২২ জুন বাাংলাদেশ আন্তজণাততক শ্রম সাংস্থা (ILO)’র সতক্রে সেস্যপে গ্রহর্ কদর। 

বাাংলাদেদশ  ILO’র প্রােতমকিাদব শ্রম তিতিক অবকাঠাদমা উন্নেন ও রির্াদবিদর্র মােদম আে বৃতির কার্ ণক্রম শুরু করদলও 

পরবতীদত এর কম ণ পতরতি তবস্তার কদর। ০৪ নদিম্বর, ২০১২ তাতরদে তাজতরন ফযাশনস তলতমদেি-এ সাংেটিত অতিকান্ড এবাং ২৪ 

এতপ্রল, ২০১৩ তাতরদে িোবহ রানা প্লাজার দূে ণেনার পর বাাংলাদেশদক সহদর্াতগতা প্রোদন এ সাংস্থাটির অগ্রর্ী ভূতমকা ভূেসী 

প্রশাংসা অজণন কদর। সরকার ও অন্যান্য উন্নেন সহদর্াগী সাংস্থার পাশাপাতশ ILO’র অগ্রর্ী ভূতমকার ফদল রানা প্লাজা ধ্বদসর পর 

বাাংলাদেদশর মপাশাক তশদল্প উদ্ভুত চযাদলঞ্জ উিরর্ সহজতর হদেদে এবাং বাাংলাদেশ তার হারাদনা মগৌরব পুনরুিাদর সিম 

হদেদে।  

 



 

 

তবগত ১৩-০৬-২০১৭ তাতরদে অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাগ ও আন্তজণাততক শ্রম সাংস্থা (ILO) এর সাদে Skills 21-Empowering 

Citizens for Inclusive and Sustainable Growth শীষ ণক প্রকল্প চুতক্ত স্বাির অনুষ্ঠান 

 

 বত ণমাদন এ সাংস্থাটি বাাংলাদেদশর সপ্তম পঞ্চ-বাতষ ণকী পতরকল্পনা ও এসতিতজ’র সাদে সমন্বে কদর Decent Work 

Country programme 2016-2020 এর আওতাে বাাংলাদেদশ এর সহদর্াতগতামূলক কম ণকান্ড পতরচালনা কদর আসদে। 

ILO’র Decent Work Country programme (DWCP) 2016-2020 এর ০৪ টি মূল তপলার হদলাঃ তনরাপে কম ণ 

পতরদবশ, কম ণদিদত্র অতিকার, েিতা ও সামাতজক সুরিা। 

DWCP- 2016-2020 মূলতঃ SDG-৮ (promote sustained, inclusive and sustainable economic 

growth, full and productive employment and decent work for all) মকতন্দ্রক হদলও SDG ৪, ৫, ১০, ১৬ ও ১৭ 

এর এদজন্ডা’র সাদে সরাসতর সর্ম্কৃ্ত। 

২০১৬-১৭ অে ণ-বেদর আন্তজণাততক শ্রম সাংস্থা (ILO) এর সাদে অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাদগর ০৩টি প্রকল্প েতলল 

স্বািতরত হে। প্রকল্প ০৩টির আওতাে সাকুল্য ৩০.৬৪ তমতলেন মাতক ণন িলার অনুোন সহােতা পাওো র্াে। 

 

তবগত ৩১-০৭-২০১৬ তাতরদে অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাগ ও আন্তজণাততক শ্রম সাংস্থা (ILO)) এর সাদে Promoting Social 

Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh Ready Made Garment Industry 

শীষ ণক প্রকল্প চুতক্ত স্বাির অনুষ্ঠান 

 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  ১৬ 

নদিম্বর, ১৯৬৫ সাদল জাততসাংদের তবদশষাতেত সাংস্থা (Specialized Agency) তহদসদব প্রততষ্ঠা লাি কদর। বাাংলাদেশ ২৭ 

অদটাবর, ১৯৭২ সাদল এর সেস্যপে গ্রহর্ করার পর মেদক তশিা, সাংস্কৃতত, তবজ্ঞান প্রযুতক্তর উন্নেন ও ব্যবহাদরর পিতত 

উদ্ভাবদন আতে ণক ও কাতরগতর সহােতা প্রোন কদর আসদে। ১৯৯৬ সাদল বাাংলাদেদশ UNESCO অতফস প্রততষ্ঠার পর মেদক 

এর কার্ ণ-পতরতি আদরা ব্যাপকতর হদেদে এবাং MDG এর লিযসমূহ অজণদন অগ্রর্ী ভূতমকা পালন কদর। বত ণমাদন UNESCO 

SDG-4 এর লিযসমূহ অজণদন নানামুেী পেদিপ গ্রহর্ কদরদে। একইসাদে বাাংলাদেদশর সাংস্কৃতত ও ঐততদের সাংরির্, প্রসার 

ও জীবন-জীতবকার মাদনান্নেদন সাংস্কৃততদক অন্তর্ভণতক্তর মােদম বাাংলাদেদশর োতরদ্র্ তবদমাচন, পতরদবশ সাংরির্, তথ্য প্রযুতক্ত 

ব্যবহাদরর উন্নেন ইতযাতে মসটদর এ সাংস্থাটি নানামুেী উন্নেনমূলক প্রকল্প গ্রহর্ কদরদে। 



 

 

২০১৬-২০১৭ অে ণ বেদর UNESCO এর সাদে অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাদগর ২টি প্রকল্প স্বািতরত হে। প্রকল্প ২টির আওতাে 

সাকুল্য ০.২৩২ তমতলেন মাতক ণন িলার অনুোন সহােতা পাওো র্াে। তাোড়া, তবতিন্ন োতা সাংস্থার সাদে UNESCO Joint 

Programme এর আওতাে তশিা, সাংস্কৃতত, নারীর িমতােন, পতরদবশ, তথ্য ও প্রযুতক্ত ইতযাতে মসটদর সহদর্াগীতার কার্ ণক্রম 

অব্যাহত মরদেদে।  

 

 

 

 

  

 

তবগত ২৩-০৩-২০১৭ তাতরদে অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাগ ও UNESCO এর সাদে " Develop a Non-Formal Education 

Sub-Sector Programme Document towards Literacy and Lifelong Learning for Achieving Sustainable 

Development Goal (SDG-4)” শীষ ণক প্রকল্প চুতক্ত স্বাির অনুষ্ঠান 

 

জাততসাংে পতরদবশ কম ণসূতচ (UNEP) : জাততসাংে পতরদবশ কম ণসূতচ (UNEP) ১৯৭২ সাদল প্রততষ্ঠা লাি কদর। পতরদবশ 

বািব পতলতস প্রনেন ও মসগুদলার বাস্তবােদন উন্নেনশীল মেশগুদলাদক এ সাংস্থাটি আতে ণক ও কাতরগরী সহােতা প্রোন কদর 

আসদে। বাাংলাদেদশ UNEP এর মকান স্থােী কার্ ণালে মনই। এ সাংস্থাটি তার স্থােী কার্ ণালে (নাইদরাবী, মকতনো) ও আঞ্চতলক 

অতফস হদত বাাংলাদেদশ এর কার্ ণক্রম পতরচালনা কদর আসদে। 

২০১৬-২০১৭ অে ণ বেদর UNEP এর সাদে অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাদগর ২টি প্রকল্প স্বািতরত হে। প্রকল্প ২টির আওতাে সাকুল্য 

০.৯৬ তমতলেন মাতক ণন িলার অনুোন সহােতা পাওো র্াে। 

 

২.৪.৮ িাংলাদেে সরকার ও UNICEF-এর িদে গৃহীি গুরুত্বপূর্ ম কা মক্রি  

 

 িাংলাদেদের নারী ও বেশুর উন্নয়দন ইউবনদসফ িার  ািিীয় কা মক্রি ২০১২-১৬ কিয়াদের জন্য বনধ মাবরি কেেীয় 

কি মসূচীর (Country Programme) আওিায় গি বডদসম্বর, ২০১৬ কি সিাপ্ত কদর। িি মিাদন ২০১৭-২০২০ কিয়াদের জন্য 

ইউবনদসদফর  কেেীয় কি মসূচী অনুদিাবেি হদয়দে  া চলিান রদয়দে। নুিন এ কেেীয় কি মসূবচর আওিায় ইউবনদসফ কর্তক প্রেি 

সহায়িার সম্ভাব্য কক্ষ্ত্রসমূহ হদলা- 

 

 Young children and their mothers. 

 Boys and girls of primary-school age 



 

 

 Adolescents as agents of change  

 Social inclusion and incresased awareness on child rights 

  Programme effectiveness 
 

 

  উদেখ্য, িাংলাদেে সরকার ও ইউবনদসদফর িদে ২০১৭-২০ কিয়াদের জন্য উপদর িবর্ মি নুিন কেেীয় কি মসূচী গি 

জানুয়াবর, ২০১৭ হদি ইবিিদেই িাস্তিায়ন শুরু হদয়দে  া বডদসম্বর, ২০১৭ কি সিাপ্ত হদি। চলিান এ কেেীয় কি মসূবচদি 

ইউবনদসফ িাংলােদের নারী ও বেশুর সািবগ্রক উন্নয়দন কিাট ৩৪০.০০ বিবলয়ন িাবক মন ডলার অনুোন প্রোদন প্রবিশ্রুবি ব্যি 

কদরদে।  

 

২.৪.৯ িাংলাদেে সরকার ও GAVI -এর িদে গৃহীি গুরুত্বপূর্ ম কা মক্রি  

সুইজারল্যাদন্ড অিবস্থি Global Alliance for Vaccine and Immunization(GAVI) একটি অলাভজনক প্রবিষ্ঠান 

বহদসদি বিদির বিবভন্ন উন্নয়নেীল কেদে নূিন টীকা কি মসূবচ চালুকরর্, এর আওিা সম্প্রসারর্ এিং িাস্তিায়দন কাজ কদর 

আসদে। িাংলাদেদের জন্য GAVI িহবিল প্রাবপ্তর বিষয়টি সহজির করার জন্য িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুদিােদনর  কপ্রবক্ষ্দি 

গি ১২ জুন, ২০১৩ িাবরদখ GAVI  এিং িাংলাদেে সরকাদরর িদে Partnership Framework Agreement 

(PFA)  ইআরবড কর্তমক স্বাক্ষ্বরি হয়। উদেখ্য, টীকার আওিা সম্প্রসারর্, নূিন উদ্ভাবিি টীকার ব্যিহার এিং স্বাস্থয খাদি 

লবজবস্টক সহায়িা সম্প্রসারর্ ইিযাবে কি মকান্ড সম্পােদনর লদক্ষ্য িি মিাদনর িাংলাদেদে GAVI এর অনুোদন কিাট ১৩.৬০ 

বিবলয়ন িাবক মন ডলার ব্যয় সম্ববলি Health System Strengthening-I (HSS-I) কি মসূবচ রদয়দে  া বডদসম্বর, ২০১৬ 

কি সিাপ্ত হদয়দে।  GAVI এর HSS-II কি মসূবচর আওিায় Effective Vaccine Management (EVM) and 

Surveillance Component  খাদি জুলাই, ২০১৬ হদি জুন, ২০১৯ কিয়াদের িদে টীকা  কি মসূবচর আওিা অবধকির 

সম্প্রসারর্, নুিন টীকা কি মসূবচ চালুকরর্ এিং কিয়ােী টীকা কি মসূবচর কিষ্টবন হদি  দড় পড়া করাধকরদর্র িােদি িাংলাদেদের 

সািবগ্রক স্বাস্থয ব্যিস্থা উন্নয়দন GAVI এর তনকে স্বাস্থয ও পতরবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালে ইততমদেই নুতন অে ণােন প্রস্তাব মপশ 

করদল এ কম ণসূতচর অনুকূদল GAVI ৩৪.০০ তমতলেন মাতক ণন িলার অনুোন বরাে প্রোন কদর। বত ণমাদন স্বাস্থয ও পতরবার 

কল্যার্ মন্ত্রর্ালদের আওতাে এ কম ণসূতচ চলমান রদেদে।  

 

২.৪.১০ িাংলাদেে সরকার ও UNIDO-এর িদে গৃহীি গুরুত্বপূর্ ম কা মক্রি 

 

UNIDO জাততসাংদের একটি তবদশষাতেত সাংস্হা । োতরদ্র্ দূরীকরর্, অন্তভূণতক্তমূলক তবশ্বােন এবাং মেকসই পতরদবশ 

তনতিতকরদর্র লদিয তশল্পােন এই সাংস্হার লিয । 

 UNIDO ২০০৫ সাল মেদক বাাংলাদেদশ কার্ ণক্রম পতরচালনা করদে । প্রিানত UNIDO বাাংলাদেদশ বাতর্দজয 

সিমতা বৃতির জন্য Technical Barriers to Trade (TBT) হদত উিরর্ এবাং WTO চুতক্ত ও SPS এর অনুবতী হদত 

সহােতা কদর োদক । 

২০১৬-২০১৭ অে ণ-বেদর UNIDO “Environmentally Sound Development of the Power 

Sector with the Final Disposal of PCBs”- শীষ ণক প্রকদল্প ৩ তমতলেন মাতক ণন িলার প্রোদনর প্রততশ্রতত মেে। 

 ২.৪.১১ বাংলাশে  সিকাি ও FAO-এি গৃিীত গুরুত্বপূণ ন কায নক্রম:  বাাংলাদেদশ স্বািীনতার পর হদত কৃতষ, োদ্য 

তনরাপিা, প্রাতর্সর্ম্দের উন্নেন, ত্রান ও পূনব ণাসন এবাং জলবায়ু পতরবত ণদনর দ্বারা প্রিাতবত তবতিন্ন সমস্যা মমাকাদবলাে জাততসাংদের োদ্য ও 

কৃতষ সাংস্থা (FAO)  সহােতা প্রোন কদর আসদে। বত ণমাদন (FAO) তনন্মতলতেত মিদত্র বাাংলাদেদশ তাদের কার্ ণক্রম পতরচালনা করদে: 

 

 Policy advice, support to investment; 

 Support to enhanced food security of ultra-poor, nutrition of marginal and disaster affected  

households; 



 

 

 Support to agribusiness & prevention of and response to food chain threats and emergencies; 

 Support to climate change mitigation and adaptation and natural resources management and  

 Advocacy and Support to Aid Effectiveness.  
 

The priority areas of FAO in Bangladesh have been agreed as follows: 

1. Reduce poverty and enhance food security and nutrition (access and utilization) 

2. Enhance agricultural productivity through diversification/intensification, sustainable 

management of natural resources, use of quality inputs and      mechanization 

3. Improve market linkages, value addition, and quality and safety of the food system 

4. Further improve technology generation and adaptation through better producer-extension-

research linkage. 

5. Increase resilience of communities to withstand ‘shocks’ such as natural disasters, health 

threats and other risks to livelihood. 

 

 

 

গি ১৯/০২/২০১৭ িাবরদখ িাংলাদেে সরকার এিং জাবিসংদঘর খাদ্য ও কৃবষ সংস্থার (FAO) িদে  “ Development of 

Agricultural Diploma Education in Bangladesh “ েীষ মক প্রকল্প েবলল স্বাক্ষ্র অনুষ্ঠান 

 

২০১৬-২০১৭ বছলর FAO এর সোলে নিলন্মোক্ত দুটি প্রকল্প স্বোেনরত হয়ঃ 

১. 

 রকল্পল্পর িোম :            “Improving Food Safety in Bangladesh (IFSB)” 

 স্বোেলর তোনরখ        : ২১ জুলাই ২০১৬ 

 উন্নেন সহদর্াগী সাংস্থা : : FAO 

http://www.fao.org/bangladesh/programmes-and-projects/programmes/en/#c317620
http://www.fao.org/bangladesh/programmes-and-projects/programmes/en/#c317621
http://www.fao.org/bangladesh/programmes-and-projects/programmes/en/#c317621
http://www.fao.org/bangladesh/programmes-and-projects/programmes/en/#c317622
http://www.fao.org/bangladesh/programmes-and-projects/programmes/en/#c317623
http://www.fao.org/bangladesh/programmes-and-projects/programmes/en/#c317623
http://www.fao.org/bangladesh/programmes-and-projects/programmes/en/#c317624
http://www.fao.org/bangladesh/programmes-and-projects/programmes/en/#c317624


 

 

 প্রকমল্পরদমোে         : : জুলাই ২০১২ - তিদসম্বর ২০১৮ 

 সহােতার পতরমার্     : ৩.১২ তমতলেন মাতক ণন িলার  (২৪ মকাটি োকা প্রাে   

 সাংতিষ্ট মন্ত্রর্ালে      : স্বাস্থয ও পতরবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালে। 

  
 প্রকদল্পর উদেশ্যসমূহ   বাাংলাদেদশ একটি েি ও কার্ ণকরী তনরাপে োদ্য তনেন্ত্রর্ ব্যবস্থা সৃতষ্ট করা র্া মেদশর জনগদর্র স্বাস্থয 

উন্নেন তনতিতকরদর্ ও কৃতষ পদের বাতর্জয সম্প্রসারদন সহােতা করদব। 
 

২. 

 প্রকদল্পর নাম         :  “Achieving resilience in food security and nutrition in remote areas           
              of the Chittagong Hill Tracts” 

 স্বািদরর তাতরে       :   ২৩ আগস্ট ২০১৬ 

 উন্নেন সহদর্াগী সাংস্থা :         FAO 

 প্রকদল্পর কিয়াে  : জানুোতর ২০১৬ - জানুোতর ২০১৭ পর্ ণন্ত 

 বিদেবেক সহায়িার পবরিার্      :  ৬৮০,২৭২ মাতক ণন িলার  (প্রাে ০৫ মকাটি ৩৫ লি োকা   

 সাংতিষ্ট মন্ত্রর্ালে                 : পাব ণতয চট্টগ্রাম তবষেক মন্ত্রর্ালে 

 প্রকল্পের উদেশ্যঃ      

 

Output    1: Household reduced the extent of hunger by increasing year-round availability of and   

                    access to diversified nutritious foods and improved diets; 

Output    2: Community and institutional resilience reinforced through linkage building activities; 

Output    3: Preparation for rapid emergency response undertaken; 

Output 4: Underlying causes of persistent food insecurity identified to inform 

                   development of coherent resilient building strategy (subject to funding). 

 

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM):  The Global Fund 

(GF) বাাংলাদেদশ ২০০৪ সাদল তবশ্বস্বাস্থয সাংস্থার সাদে মর্ৌেিাদব র্িা, ম্যাদলতরো ও এইিস এই ঝুতিঁপূর্ ণ ততনটি মারাত্মক মরাগ তনমূ ণদলর 

উদেদশ্য কাজ শুরু কদর। The Global Fund  গত এক (০১) েশক িদর বাাংলাদেদশ এইচআইি/এইিস, ম্যাদলতরো এবাং র্িা মরাদগর 

প্রততকাদর সাফদল্যর সাদে কাজ কদর আসদে এবাং গর্প্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীে মন্ত্রী, স্বাস্থয ও পতরবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালে,  

GF–এর Bangladesh Country Coordination Mechanism (BCCM)- এ সিাপতত। স্বাস্থয ও পতরবার কল্যান মন্ত্রর্ালদের 

অিীনস্থ স্বাস্থয অতিেপ্তর The Global Fund-এর অনুোন সহােতাে বাাংলাদেদশ এইচআইি/এইিস, ম্যাদলতরো এবাং র্িা মরাগ তনেন্ত্রদর্ 

তবতিন্ন কম ণসূচী বাস্তবােন কদর আসদে। এ র্াবৎ Global Fund ২৬৯ তমতনেন মাতক ণন িলার আাতে ণক সহােতা বাাংলাদেশদক প্রোন 

কদরদে। Global Fund কতৃণপি New Funding Model এর আওতাে ২০১৫-২০১৭ মমোদে বাাংলাদেদশ ম্যাদলতরো ও র্িা তনেন্ত্রন 

কম ণসূচীদত ৯২ তমতলেন মাতক ণন িলার (আনুমাতনক ৭১৪ মকাটি োকা প্রাে) সহােতা প্রোন করদে।  

২.৪.১৩  জলিায়ু পবরিি মদনর  ঝুবক কিাকাদিলায় Green Climate Fund (GCF) হদি অর্ মায়ন 

 

জলিায়ু পবরিি মদনর ঝুবিঁ কিাকাদিলার জন্য অর্ মায়দনর লদক্ষ্য United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC) এর আওিায় গঠিি Green Climate Fund (GCF) এর National Designated 

Authority (NDA) বহদসদি অর্ মননবিক সম্পমক বিভাদগর সবচি কাজ কদর  াদেন। ২০১৬ -১৭ অর্ ম িেদর GCF এর একটি 



 

 

Multilateral Implementing Entity (MIE), UNDP এর িােদি কপ্রবরি িবহলা ও বেশু বিষয়ক অবধেপ্তর কর্তমক 

িাস্তিায়দনর জন্য পবরকবল্পি Enhancing Women and Girls’ Adaptive Capacity to Climate Change in 

Bangladesh েীষ মক আদরকটি প্রকদল্প ৩৩.৩২ বিবলয়ন িাবক মন ডলার অর্ মায়দনর প্রস্তািটি GCF কিাদড ম বিদিচনার জন্য 

অদপক্ষ্ািান রদয়দে। ২০১৭ এর জুদন NDA কর্তমক িদনানীি প্রবিষ্ঠান IDCOL িাংলাদেদের প্রর্ি National 

Implementing Entity (NIE) বহদসদি GCF এর Accreditation লাভ কদরদে। উদেখ্য ক , বিবিক ককান জলিায়ু 

অর্ মায়ন প্রোনকারী সংস্থা/িহবিল কর্তমক িাংলাদেেী ককান প্রবিষ্ঠাদনর এর ন্যায় স্বীকৃবি প্রাবপ্তর ঘটনা এটিই প্রর্ি। IDCOL, 

NIE বহদসদি Accreditation লাদভর ফদল GCF হদি িাংলাদেদের জন্য সরাসবর অর্ ম লাদভর পর্ সুগি হল। একইসাদর্ 

GCF হদি িাংলাদেে সরাসবর অর্ ম লাদভর পর্ সুগি হল। একইসাদর্ GCF  হদি অর্ মায়দনর ধারা অব্যাহি রখার জন্য 

অবভদ াজন (Adaption) ও প্রেিন (Mitigation) কি মসূবচ সবিলদন একটি Project Pipeline প্রস্তুি করা অিযন্ত 

জরুরী। এ কপ্রক্ষ্াপদট িাংলাদেদের Priority area, National Policy, Plan এর সাদর্ সংগবি করদখ একটি Project 

Pipeline প্রস্তুবির কাজ িি মিাদন NDA সবচিালদয় চলিান রদয়দে। এোড়া, NDA সবচিালয় সুসংহি ও েবিোলীকরর্ ও 

Country programme বিরীর কাজও সিানিাদল এবগদয় চদলদে।  

২.৪.১৪ Knowledge for Development Management (K4DM) for ERD UN wing” 

 ীষ নক রকশল্পি আওতায় সম্পন্ন কোর্ ণক্রমঃ 

UNDP এর আবর্ মক ও কাবরগবর সহায়িায় িাস্তিায়নাধীন “Knowledge for Development Management 

(K4DM) for ERD UN wing” েীষ মক প্রকদল্পর আওিায় তনদন্মাক্ত কার্ ণাবলী সর্ম্ন্ন হেঃ 

 

 (ক) K4DM প্রকলল্পর আওতোয় অে ণনিনতক সম্পকণ নবভোলে একটি অি োইি তথ্য ভোণ্ডোর স্থোপি করো হলয়লছ। এ  লেেদু’টি 

সোভ ণোর, স্ক্েোিোর ও প্রলয়োজিীয় র্ন্ত্রপোনত ক্রয় করো হলয়লছ এবং একটি সফট ওয়েোর প্রস্তুত করো হলয়লছ। অে ণনিনতক সম্পকণ 

নবভোলের কম ণকতণোের্লক সফট ওয়েোর ব্যবহোর ও ব্যবস্থোপিোর ওপর প্রনশের্ প্রেোি করো হলয়লছ। ERDOC  োইলেনরর 

গুরুত্বপূর্ ণ েন  সমূহ স্ক্েোি কলর তথ্যভোণ্ডোলর আপল োড করো হলয়লছ। অে ণনিনতক সম্পকণ নবভোলের সক  কম ণকতণো এ সক  

ডকুলমন্ট অি োইলি ব্যবহোর ও ডোউিল োড করলত পোরলছি।  

(খ) অে ণনিনতক সম্পকণ নবভোে এবং নবনশষ্ট ও নবলশষজ্ঞ ব্যনক্তলের জ্ঞোি নভনিক পোর্ ণিোরনশপ স্থোপি করোর  লেে একটি 

কিসো লর্টিভ গ্রুপ (Consultative Group of ERD - CGE) েঠি করো হলয়লছ। এ গ্রুলপ অংশগ্রহর্কোরী নবনশষ্ট ব্যনক্ত 

ের্সমলয় সমলয় অে ণনিনতক সম্পকণ নবভোে এবং নবনভন্ন মন্ত্রর্ো য়/নবভোলের সলে নবনভন্ন গুরুত্বপূর্ ণ জোতীয় ইস্যেলত 

নবষয়নভনিক আল োচিোয় অংশগ্রহর্ করলবি এবং িীনত-নির্ ণোরর্ী স্যপোনরশ প্রেোি করলবি।  

(ে) েনের্-েনের্ সহলর্োনেতো সম্প্রসোরলর্র  লেে নবনভন্ন মন্ত্রর্ো য়/নবভোে ও সংস্থোর উন্নয়ি-সমোর্োি (development 

solutions) সংক্রোন্ত উিম চচ ণোসমূহ (best practices) সংগ্রহ কলর একটি প্রনতলবেি প্রর্য়ি করো হলয়লছ। বোং োলেলশর 

সফ  উন্নয়ি-সমোর্োিসমূহ অন্যোন্য ল্পেলশ সম্প্রসোরলর্র  লেে এ প্রনতলবেিটির মুনিত কনপ নবলেশস্থ বোং োলেশ নমশি ও 

নবনভন্ন ল্পেকলহোল্ডোরলের নিকর্ নবতরর্সহ নবনভন্ন উলযোে গ্রহর্ করো হলব। ২০১৫ সোল  অনুনিত ‘High-level Meeting 

on South-South and Triangular Cooperation in the Post-2015 Development Agenda: Financing for 

Development in the South and Technology Transfer’-এর নসদ্ধোলন্তর আল োলক েনেলর্র ল্পেশগুল োর অে ণ ও 

উন্নয়ি মন্ত্রীলের একটি ল্পফোরোম েঠলির নবষলয় অে ণনিনতক সম্পকণ নবভোেলক সহোয়তো প্রেোি করো হলে।  

(ঘ) জোতীয় উন্নয়লি অনিবোসী বোং োলেশীলের (Non-resident Bangladeshi - NRB) সম্পৃক্ত করোর  লেে নবনভন্ন 

কোর্ ণক্রম গ্রহর্ করো হলয়লছ। নবলেলশ অবস্থোিরত অনিবোসী বোং োলেশীলের সংখ্যো, অবস্থোি ও নবযমোি অবস্থো, তাঁলেরলক 

জোতীয় উন্নয়লি সম্পৃক্তকরলর্র সম্ভোবিো, এ সংক্রোন্ত চেোল ঞ্জ ও উিরলর্র উপোয় অনুসন্ধোি এবং প্রলয়োজিীয় িীনত 

প্রর্য়ি/সংস্ক্োর ও প্রোনতিোনিক কোঠোলমো নির্ ণোরলর্র  লেে একটি েলবষর্ো কোর্ ণক্রম পনরচো িো করো হলে। েলবষর্োর 

ফ োফল র ওপর নভনি কলর জোতীয় উন্নয়লি অনিবোসী বোং োলেশীলের সম্পৃক্তকরলর্র  লেে প্রকলল্পর আওতোয় পোই র্ 

কোর্ ণক্রম বোস্তবোয়ি করো হলব।   

(ঙ) ল্পর্কসই উন্নয়ি  েেমোত্রো এবং সরকোলরর নবনভন্ন উন্নয়ি কম ণসূনচ বোস্তবোয়লির  লেে সম্পে সংগ্রলহর নবনভন্ন উদ্ভোবিী পন্থো 

অনুসন্ধোি এবং এ  লেে অে ণনিনতক সম্পকণ নবভোলের কম ণপনরকল্পিো ও ল্পকৌশ  নির্ ণোরলর্র  লেে একটি েলবষর্ো পনরচো িো 

করো হলয়লছ।   

(ঙ) সরকোনর কম ণকতণোলের েেতো উন্নয়লির  লেে এ প্রকলল্পর আওতোয় এ পর্ ণন্ত ১০টি প্রনশের্ কম ণসূনচ ও ৩টি কম ণশো ো 

আলয়োজি করো হলয়লছ। এ সক  কম ণসূনচলত  অে ণনিনতক সম্পকণ নবভোে এবং নবনভন্নমন্ত্রর্ো য়/নবভোলের প্রোয়এক হোজোর 

কম ণকতণোলক অন্তর্ভ ণক্ত করো হলয়লছ।  



 

 

South-South Cooperation (SSC) সাংক্রান্ত কার্ ণক্রম: পতরবতত ণত তবশ্ব অে ণনীততদত Official Development 

Assistance (ODA) এর ক্রমহ্রাসমানতার মপ্রতিদত উন্নেনশীল মেশগুদলার অে ণননততক প্রবৃতি অব্যাহত রাোর জন্য South-

South Cooperation (SSC) এর প্রদমাশন ও প্রসাদরর উপর তবদশষ গুরুত্ব প্রোন করা হদেদে।  ২০১৫ সাদল ইদোতপোে 

অনুতষ্ঠত Third International Conference on Financing for Development (FfD, 2015), এর 

Outcome Document এ SSC গুরুত্ব ও অপতরহার্ ণতা  তনদন্মাক্তিাদব উপস্থাপন কদরদে:  

‘…..developing countries to voluntarily step up their efforts to strengthen South-South cooperation 

and to further improve its development effectiveness in accordance with the provisions of the Nairobi 

outcome document of the High-level United Nations Conference on South-South Cooperation….’। 

 

তাোড়া, ২০১৫ সাদল গৃতহত Sustainable Development Goals (SDGs) এর লিযমাত্রা অজণদনর জন্য SSC-এর উপর 

তবদশষ গুরুত্ব আদরাপ করা হদেদে। সুতনতে ণষ্টিাদব Goal-17-এ মেকসই উন্নেদনর জন্য ববতশ্বক অাংশীোতরত্ব উজ্জীতবতকরর্ ও 

বাস্তবােদনর উপােসমূহ শতক্তশালী করার উপর তবদশষ গুরুত্ব আদরাপ করা হদেদে। [Goal 17: Strengthen the means of 

implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development] 

 

বাাংলাদেদশর সপ্তম-পঞ্চবাতষ ণকী পতরকল্পনাে তনি ণাতরত লিযমাত্রা অজণদন আন্তজণাততক পতরমন্ডদলর সাদে সঙ্গতত মরদে SSC-এর 

উপর একইিাদব গুরুত্বাদরাপ করা হদেদে। তাই বাাংলাদেদশর অে ণননততক প্রবৃতি বৃতি ও SDGs বাস্তবােদন South-South 

Cooperation প্রতক্রোর সাদে পুদরাপুতর সর্ম্ৃক্ত োকা বাাংলাদেদশর জন্য অতত গুরুত্বপূর্ ণ। উপদরাক্ত তবদবচনাে বাাংলাদেদশ 

SSC’র প্রদমাশন ও প্রসারকদল্প বাাংলাদেদশর তবতিন্ন মন্ত্রর্ালে/তবিাগ/সাংস্থা নানামুেী উদদ্যাগ গ্রহর্ কদরদে। এর মদে 

উদেেদর্াগ্য হদলা তননরূপ: 

 

1. South-South Cooperation Cell (SSCC) প্রততষ্ঠা : েতিদর্র অদনক মেশই SSC এর 

গুরুত্ব/অপতরহার্ ণতা অনুিাবন কদর এদক তনদজদের আে ণ-সামাতজক উন্নেদনর অন্যতম উপকরর্ তহসাদব গ্রহর্ কদরদে। তাই 

SSC সাংক্রান্ত কার্ ণক্রমদক গততশীলকরর্ এবাং প্রাততষ্ঠাতনকীকরদর্র (Institutionalization) নানামূেী উদদ্যাগ গ্রহর্ করদে। 

মিত্র তবদশদষ এ লদিয একটি তনতে ণষ্ট মন্ত্রর্ালদের আওতাে সুতনতে ণষ্ট োতেত্ব প্রোন কদর মফাকাল পদেন্ট তনি ণারন কদরদে। মকান 

মকান মিদত্র SSC সাংক্রান্ত কার্ ণক্রদমর জন্য পৃেকিাদব উইাং/অতিশাো/মসকশন/Cell প্রততষ্ঠা করা হদেদে এবাং SSC 

Framework প্রনেন করা হদেদে। ফদল উক্ত মেশগুদলাদত SSC এর আওতাে গৃতহত কার্ ণক্রমদক সু-তনতে ণষ্ট কাঠাদমার মােদম 

পতরচালনা এবাং তোরতক সহজতর হদে। 

 

বাাংলাদেদশ SSC সাংক্রান্ত কার্ ণাবলী এেনও প্রােতমক পর্ ণাদে রদেদে। মূলতঃ অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাগ SSC সাংক্রান্ত 

কার্ ণাবলীর সাদে অতিকতর সতক্রে োকদলও তবতিন্ন মন্ত্রর্ালে/সাংস্থা/েপ্তর কতৃণক তবতিপ্তিাদব SSC সাংক্রান্ত কার্ ণক্রদমর পেদিপ 

গ্রহর্ করদে। মিত্রতবদশদষ এ পেদিপসমূহ প্রকল্পদকতন্দ্রক (Project Specific   এবাং গৃতহত পেদিপ, এর মূল্যােন, সফলতা 

ইতযাতে র্োর্েিাদব Documentation হেনা। ফদল একতেদক মর্মন SSC সাংক্রান্ত কার্ ণাবলীর প্রাততষ্ঠাতনক তথ্য-িান্ডার 

(Institutional Memory   োকদেনা অপরতেদক বাাংলাদেদশর অতজণত সফলতা আন্তজণাততক পতরমন্ডদল তুদল িরা (Show-

casing) সম্ভব হদেনা। এ মপ্রতিদত বাাংলাদেদশ  SSC সাংক্রান্ত কার্ ণাবলীর পেদিপ গ্রহর্, বাস্তবােন, সাতব ণক সমন্বে, 

তত্ত্বাবিান, মূল্যােন ও প্রাততষ্ঠাতনক তথ্যিান্ডার (Institutional Memory   সাংরির্ ইতযাতে কার্ ণক্রদমর জন্য সুতনতে ণষ্টিাদব 

মকান মন্ত্রর্ালে/সাংস্থাদক Officially োতেত্ব প্রোন অপতরহার্ ণ তহদসদব তবদবতচত হদেদে।  

 

SSC কার্ ণক্রদমর কদলবর বৃতি ও সাতব ণক তবদবচনাে বাাংলাদেদশ SSC সাংক্রান্ত কার্ ণাবলীর পেদিপ গ্রহর্, বাস্তবােন, 

সাতব ণক সমন্বে, তত্ত্ববিান, মূল্যােন, এ সাংক্রাদন্ত তনতবরিাদব আন্তজণাততক মর্াগাদর্াগ প্রততষ্ঠা  ও অতফতসোতল SSC মক 

প্রাততষ্ঠাতনক তিতি প্রোদনর লদিয প্রােতমকিাদব একটি South South Cooperation Cell (SSCC) প্রততষ্ঠা অপতরহার্ ণ 

তহদসদব তবদবতচত হদেদে।  

 



 

 

সাতব ণক প্রাসাংতগকতা তবদবচনাে অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাদগর জাততসাংে অনুতবিাদগর সাতব ণক তত্ত্বাবিাদন South-

South Cooperation Cell (SSCC) প্রততষ্ঠা করা হদেদে।  

 

 

 

 

ToR for South-South Cooperation Cell (SSCC):  

 (ক   বাাংলাদেদশ েতির্ েতির্ সহদর্াতগতার (SSC) আওতাে গৃতহত পেদিপসমূদহর মফাকাল পদেন্ট (Focal 

Point) তহদসদব তবদবতচত হদব এবাং বাাংলাদেদশ েতির্ েতির্ সহদর্াতগতার (SSC) আওতাে গৃতহত কার্ ণাবলীর সাতব ণক সমন্বে 

সািন;  

 (ে   পতরবতত ণত ববতশ্বক অে ণননততক বত ণমান মপ্রতিদত South-South Cooperation Cell (SSCC) আঞ্চতলক ও 

আন্তজণাততক পর্ ণাদে েতির্ েতির্ সহদর্াতগতার (SSC) মিত্রসমূহ তচতিতকরর্, সহদর্াতগতার সম্ভাব্যতা তনরূপন এবাং 

বাাংলাদেদশ অাংশগ্রহর্কারী মেশসমূদহর মদে মর্াগাদর্াগ স্থাপদনর মূল প্লােফরম তহসাদব োতেত্ব পালন; 

 (গ   েতির্ েতির্ সহদর্াতগতার (SSC) আওতাে সম্প্রসারনদর্াগ্য সরকার ও তবতিন্ন মব-সরকাতর সাংস্থার আওতাে 

বাাংলাদেদশ উন্নেন সফলতার (Developmental Success) উদেেদর্াগ্য অজণদনর তথ্য-িান্ডার (Information 

Repository) প্রনেন, প্রকাশনা, সাংরির্ এবাং জাতীে ও আন্তজণাততক পতরমন্ডদল মসগুদলার প্রচার ও প্রসাদর Showcasing 

এর ব্যবস্থা করা;  

(ে) েতির্ েতির্ সহদর্াতগতার (SSC) আওতাে করনীে তনি ণারদর্ পতলতস িাোলগসহ  জাতীে, আঞ্চতলক ও 

আন্তজণাততক সিা/ওোক ণশপ/মসতমনার/সদেলদনর আদোজন; 

 (ঙ   েতির্ েতির্ সহদর্াতগতা (SSC) সাংক্রান্ত তবতিন্ন গদবষর্ামূলক কার্ ণক্রম, স্টাতি, সমীিা, জতরপ বা Needs 

Assessments ইতযাতের পেদিপ গ্রহর্; 

(চ) United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) অন্যান্য আন্তজণাততক সাংস্থার 

সাদে েতির্ েতির্ সহদর্াতগতা (SSC) সাংক্রান্ত কার্ ণাবলীর সাতব ণক সমন্বে; 

(ে) South-South Cooperation (SSC) এর প্রসার ও প্রদমাশদন অগ্রর্ী ভূতমকাে রদেদে জাততসাংদের তবতিন্ন অঙ্গ 

ও সহদর্াগী সাংস্থা মর্মন UNDP, ILO, FAO, WFP, UNFPA, UNIDO, UNEP ইতযাতে সহ অন্যান্য মেশ ও সাংস্থার 

সহদর্াতগতাে েতিদর্র মেশসমূদহর উদেেদর্াগ্য উদ্ভাবনী সফলতা (Innovation Success) এবাং প্রযুতক্ত হস্তান্তর 

(Technology Transfer) এর পেদিপ গ্রহর্; 

 (জ   মেকসই উন্নেন লিযমাত্রা (SDGs) ও পঞ্চ-বাতষ ণকী পতরকল্পনা (Five Year Plan)’র আওতাে তচতিত 

অগ্রাতিকার মিদত্রর লিযমাত্রা অজণদন েতির্ েতির্ সহদর্াতগতা (SSC) এর আওতাে গৃতহত তবতিন্ন কাতরগতর ও উন্নেন প্রকল্প 

প্রনেন এবাং মসগুদলার অে ণােদন উন্নেন সহদর্াগী মেশ ও সাংস্থার সাদে প্রােতমক মর্াগাদর্াগ স্থাপদন োতেত্ব পালন; 

 (ঝ   েতির্ েতির্ সহদর্াতগতা (SSC) আওতাে গৃতহতব্য পেদিদপর সমোবি পতরকল্পনা ও কাঠাদমা (Time-

bound Plan and Framework) প্রনেন  এবাং প্রদোজনীে কম ণ-মকৌশল (Strategy) তনি ণারর্ কদর তা বাস্তবােন; 

(ঞ) প্রাসাংতগক অন্যান্য তবষোবলী 



 

 

2. Finance and Development Minister’s Forum of the South: অে ণননততক সর্ম্কণ তবিাদগর 

উদদ্যাদগ এবাং UNDP ও United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) এর সহদর্াতগতাে 

তবগত ১৭-১৮ মম, ২০১৫ সাদল বাাংলাদেদশ “High Level Meeting on South-South and Triangular Cooperation 

in the Post 2015 Development Agenda: Financing for Development in the South and Technology 

Transfer” শীষ ণক আন্তজাতত ণক সিা অনুতষ্ঠত হে। এ সিাে তবদশ্বর ৪৫ মেশ ও ১৬ আন্তজণাততক সাংস্থার প্রতততনতিসহ 

বাাংলাদেদশর তবতিন্ন মন্ত্রর্ালে/সাংস্থার উচ্চপেস্থ কম ণকত ণা ও এনতজও এবাং তসতিল মসাসাইটির প্রতততনতিগর্ অাংশগ্রহর্ কদরন।  এ 

আন্তজণাততক সিার সিার সুপাতরদশর মপ্রতিদত South-South Cooperation (SSC) এর আওতাে েতির্াঞ্চলীে তবতিন্ন 

মেদশর  অে ণ ও উন্নেন মন্ত্রীদের অাংশগ্রহদর্ “Finance and Development Minister’s Forum of the South” গঠদনর 

প্রস্তাব মাননীে অে ণমন্ত্রী তবগত ১৯/০৮/২০১৫ তাতরদে অনুদমােন কদরন। তৎদপ্রতিদত এ মফারাদম অাংশগ্রহদর্র অনুদরাি 

জাতনদে ১৪/০৯/২০১৫ তাতরদে তবদশ্বর ১২৭টি মেদশর মাননীে অে ণ ও উন্নেন মন্ত্রী বরাবর পররাষ্ট্র মন্ত্রর্ালদের মােদম 

বাাংলাদেদশর মাননীে অে ণমন্ত্রী কতৃণক স্বািতরত পত্র মপ্ররর্ করা হে। তবদবচয “Finance and Development Minister’s 

Forum of the South” শীষ ণক মফারাম প্রততষ্ঠার তবষদে তবতিন্ন মেদশ তজজ্ঞাসার আদলাদক UNOSSC’র সাদে তবস্তাতরত 

আদলাচনা হে। পরবতীদত এ মফারাম প্রততষ্ঠার তবষদে UN General Assembly কতৃণক একটি Resolution Adopt করার 

ব্যবস্থা গ্রহদর্র জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রর্ালেদক অনুদরাি করা হদেদে। তবষেটি বত ণমাদন প্রতক্রোিীন রদেদে। 

3. UNDP এর আতে ণক ও কাতরগতর সহােতাে বাস্তবােনািীন “Knowledge for Development Management 

(K4DM) for ERD UN wing” শীষ ণক প্রকদল্পর আওতাে আন্তজণাততক পতরমন্ডল তবদশষতঃ েতির্াঞ্চলীে মেদশর মদে 

South-South Cooperation এর অিীন সম্প্রসারনদর্াগ্য (Replicable) বাাংলাদেদশর উদেেদর্াগ্য উন্নেন সফলতা 

(Development Success) এর তথ্য-িান্ডার বততরর উদদ্যাগ গ্রহর্ করা হদেদে। আশা করা র্াদে অতত দ্রুতই এর উদদ্যাগ 

চূড়ান্তিাদব প্রকাতশত হদব। 

 

4. Country Publications on South-South Cooperation: অে ণননততক তবিাদগর জাততসাংে 

অনুতবিাগ এবাং মাননীে প্রিানমন্ত্রী’র কার্ ণালদের আওতািীন a2i প্রকদল্পর মর্ৌে উদদ্যাদগ “South South in Action: 

Citizen-Friendly Public Service Innovation in Bangladesh” শীষ ণক  “Country Publications on South-South 

Cooperation” প্রকাশনার উদদ্যাগ গ্রহর্ করা হদেদে। ইদতামদে এ প্রকশনার প্রেম েসড়া চুড়ান্ত করা হদেদে। United 

Nations Office for South South Cooperation (UNOSSC) কতৃণক এটি চূড়ান্ত কদর প্রকাদশর উদদ্যাগ গ্রহর্ করা 

হদব। এটি প্রকাতশত হদল তবদশ্বর েতির্াঞ্চেীে মেশসহ অন্যান্য উন্নেন সহদর্াগী সাংস্থার সাদে বাাংলাদেদশর উন্নেন 

সহদর্াগীতার মিত্র আদরা সম্প্রসাতরত ও সহজতর হদব। আগামী মসদেম্বর ২০১৭ সাদল জাততসাংদের ৭২ তম সািারর্ 

অতিদবশন (General Assembly) এ বাাংলাদেদশর মাননীে প্রিানমন্ত্রী আনুষ্ঠাতনকিাদব এ প্রকাশনার মমাড়ক উদন্মাচন করদবন 

মলম ণ আশা করা র্াদে। 

 


