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অনুবিভাগ-২.৬: সমন্বয় ও নরবিক 

 

২.৬ কম ম প্রবিয়া  

২.৬.১ সমন্বয় ও নরবিক অনুবিভাগ নরবিক দেশসমূহসহ জাবিসংঘের ২টি সংস্থা দেঘক অনুোন, ঋণ মঞ্জুবর, খাদ্য সাহায্য, 

প্রকল্প সাহায্য ও কাবরগবর সহায়িা সংগ্রঘহর দেঘে গুরুত্বপূণ ম ভূবমকা পালন কঘর। এছাড়া রাষ্ট্রপবির কার্ মালয়, প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ মালয় এিং মবন্ত্রপবরষে বিভাঘগ অনুবিি সকল গুরুত্বপূণ ম সভাসমূঘহ সমন্বয় অবধশাখা হঘি প্রঘয়াজনীয় িথ্য প্রোন করা হয়। 

সুবনর্দ মষ্টভাঘি এ অনুবিভাগ বসটিঘজন চার্ মার প্রণয়ন, একঘনক সভা, মবন্ত্রপবরষে সভা, সরকাবর িয় সংিান্ত মবন্ত্রপবরষে 

কবমটির সভা, সবচি কবমটির সভা, প্রধানমন্ত্রীর প্রবিশ্রুি প্রকল্প িাস্তিায়ন, শুদ্ধাচার দকৌশল িাস্তিায়ঘনর কম মপবরকল্পনা প্রস্তুি 

ও হালনাগাে করা, এিং প্রকঘল্পর বিঘেবশক অে মায়ন অনুসন্ধানসহ আন্ত:ম্ত্েণালয় এিং অে মননবিক সম্পকম বিভাঘগর সমন্বয় 

সংিান্ত সকল কাজ কঘর োঘক।  

 

২.৬.২ সরকাঘরর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা িাঘের প্রস্তাবিি উন্নয়ন প্রকঘল্প বিঘেবশক সহায়িা সংগ্রঘহর জন্য প্রকঘল্পর প্রােবমক 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাি (বপবিবপবপ) অে মননবিক সম্পকম বিভাঘগ দপ্ররণ কঘর। প্রস্তাবিি বপবিবপবপর বিষঘয় পবরকল্পনা কবমশঘনর 

নীবিগি অনুঘমােন প্রাবির পর এ অনুবিভাগ হঘি িা বিঘেবশক সহায়িা অনুসন্ধান কবমটির বসদ্ধান্তিঘম ইআরবির সংবিষ্ট 

অনুবিভাগ/অবধশাখায় দপ্ররণপূি মক প্রস্তাবিি বিঘেবশক সাহায্য সংগ্রঘহর উঘদ্যাগ গ্রহণ কঘর। উন্নয়ন সহঘর্াগী দেশ ও সংস্থা 

বিঘেবশক অে ম সহায়িা বেঘি সম্মি হঘল সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাঘক িা জাবনঘয় দেয়া হয়। বিঘেবশক সহায়িায় পবরচাবলি 

বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পবরেশ মন প্রবিঘিেনও এ অনুবিভাগ হঘি সংকলন কঘর মাবসক সমন্বয় সভায় বনয়বমি উপস্থাপন করা 

হঘয় োঘক। 

 

২.৭ কম মসম্পােনঃ  

২.৭.১ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দেঘক বিঘেবশক অে মায়ন/অনুোন সংগ্রঘহর লঘেে ২০১৬-১৭ অে মিছঘর ৭৪টি বপবিবপবপ 

দপ্ররণ করা হঘয়ঘছ।  িন্মঘে ৪২টি পবরকল্পনা কবমশন কর্তমক নীবিগিভাঘি অনুঘমাবেি হঘয়ঘছ। অিবশষ্ট ৩২টি অননুঘমাবেি 

বপবিবপবপর বিষঘয় পবরকল্পনা কবমশন কর্তমক নীবিগিভাঘি অনুঘমােন গ্রহণ কঘর এ বিভাঘগ দপ্ররঘণর জন্য সংবিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/বিভাগঘক পরামশ ম দেওয়া হঘয়ঘছ। বিঘিচে সমঘয় বিঘেবশক সহায়িা অনুসন্ধান কবমটির ৫টি সভা অনুবিি হঘয়ঘছ।  

 

২.৭.২ অনুবিভাঘগর িত্ত্বািধাঘন অে মননবিক সম্পকম বিভাঘগর কম মপবরবধভুক্ত দুটি অবি মন্যান্স এর মঘে বে ইন্টারন্যাশনাল 

ফাইন্যান্স কঘপ মাঘরশন অবি মঘনন্স, ১৯৭৬ রবহিিঘম ইন্টারন্যাশনাল বফনান্স কঘপ মাঘরশন আইন, ২০১৫ নাঘম ইঘিামঘে 

দগঘজঘর্ প্রকাবশি হঘয়ঘছ। এছাড়া “আন্তজমাবিক আবে মক প্রবিিান আইন, ২০১৬” আইনটি “আয়কর অোঘেশ ১৯৮৪” িাংলা 

ভাষায় প্রণয়ঘনর সাঘে সম্পৃক্ত রঘয়ঘছ। উঘেখ্য, আয়কর অোঘেশ ১৯৮৪ নতুনভাঘি িাংলায় প্রণয়ন করা হঘল পরিিীঘি 

“আন্তজমাবিক প্রবিিান আইন, ২০১৬” আইন িাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হঘি।  

 

২.৭.৩ বিঘেবশক সাহায্যপুষ্ট ও সরকাবর অে মায়ঘন এ বিভাগ কর্তমক িাস্তিায়নাধীন প্রকল্পসমূহ দকা-অবি মঘনশন ও মবনর্বরং 

কার্ মাবে এ বিভাঘগর আওিাধীন। সমন্বয় অনুবিভাগ হঘি িবণ মি প্রশাসবনক কার্ মািলীর পাশাপাবশ বিশ্ব খাদ্য কম মসূবচ (WFP), 

আন্তজমাবিক উন্নয়ন িহবিল (ইফাে) এিং নরবিক সংবিষ্ট বিবভন্ন উন্নয়ন কার্ মিম সমন্বয় করা হয়। 

২.৭.৩.২ International Fund for Agricultural Development (IFAD):  

২.৭.৩.২.১ কৃবষ উন্নয়ঘন সহায়িার জন্য আন্তজমাবিক সংস্থা বহঘসঘি ১৯৭৭ সাঘল আন্তজমাবিক কৃবষ উন্নয়ন িহবিল (ইফাে) প্রবিবিি 

হয়। ইফাে অিেন্ত সহজ শঘিম কৃবষ উন্নয়ঘন সেস্য দেশগুঘলার মঘে ঋণ ও অনুোন সহায়িা প্রোন কঘর। ৪০ িছর দময়ােী ১০ িছর দগ্রস 

বপবরয়িসহ ০.৭৫% সাবভ মস চাঘজম ইফাে অিেন্ত নমনীয় ঋণ প্রোন কঘর োঘক। এছাড়া, বিশ্বব্াংকসহ অন্যান্য আন্তজমাবিক সংস্হার 

সাঘে দকা-ফাইন্সার বহঘসঘিও ইফাে ঋণ সহায়িা প্রোন কঘর োঘক। িাংলাঘেঘশর সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লেমাো (MDG) অজমঘন অভুিপূি ম 

সাফঘের পর ২০৩০ সাঘলর মঘে দর্কসই উন্নয়ন লেেমাো (SDG) অজমঘন ইফাে কার্ মকর সহায়িা প্রোঘন কাজ কঘর র্াঘে। এ লঘেে 

ইফাঘের দকৌশলগি কাঠাঘমা (Strategic Framework: Enabling Inclusive and Sustainable Rural Transformation) 

২০১৬-২০২৫ প্রণয়ন করা হঘয়ঘছ। িিমমাঘন িাংলাঘেঘশ ‘কাবি ষ্ট্রাঘর্বজক অপরচুবনটি দপ্রাগ্রাম’ (COSOP) ২০১২-১৮-এর আওিায় 

বিবভন্ন কম মসূবচ িাস্তিায়ন করঘছ। এছাড়া, ইফাে সরকাঘরর েীে ম ও মঘে-দময়াঘে িাস্তিায়ঘনর বনবমত্ত প্রবণি দকৌশলগি পবরকল্পনার 

সাঘে সাযুজেকরঘণর মােঘম দেঘশর আে ম-সামাবজক উন্নয়নসহ পেী উন্নয়ন, োবরদ্র বিঘমাচন এিং পবরঘিশ রো ও উন্নয়ঘন বিবভন্ন 
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ধরঘণর কার্ মিম হাঘি বনঘয়ঘছ। ইফাে কর্তমক প্রেত্ত অে ম বেঘয় বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকঘল্পর মােঘম বনম্নিবণ মি খািসমূঘহর উন্নয়ঘন কাজ করা 

হঘে: 

 পেী এলাকার অিকাঠাঘমা উন্নয়ঘনর মােঘম োবরদ্র হ্রাস 

 পবরঘিশ িান্ধি অিকাঠাঘমা বনম মাণ 

 খাদ্য ও পুবষ্ট  বনরাপত্তা বনবিিকরণসহ নারীর েমিায়ন 

 োবরদ্রপীবড়ি উপকূলিিী এলাকা, বিঘশষি;  হাওড়-চর এলাকায় জনঘগািীর জীিন র্াোর মান উন্নয়ন 

 কৃবষ উঘদ্যাক্তাঘের সহায়িাসহ দভলুঘচইন উন্নয়ন  

 দর্কসই ও ফলপ্রসু কৃবষ সম্প্রসারণ গঘিষণা ও েেিা উন্নয়ন 

 প্রাবন্তক কৃষকঘের উৎপােনশীলিা বৃবদ্ধ ও কৃবষজ উৎপােন িহুমূখীকরণ  

 গ্রামীণ এলাকায় চলাচল বৃবদ্ধর জন্য পবরঘিশ সহায়ক দর্াগাঘর্াগ ব্িস্থার উন্নয়ন 

 দর্কসই পাবন সম্পে ব্িস্হাপনা 

 োবরদ্র জনঘগািীর আে ম সামাবজক অিস্থার উন্নয়ন, ইিোবে। 

 

 

আন্তজমাবিক কৃবষ উন্নয়ন িহবিল (IFAD)-এর সের েফির ইিাবলর দরাঘম গি ১৪-১৫ দফব্রুয়াবর ২০১৭ িাবরঘখ অনুবিি ৪০িম 

গভবণ মং কাউবন্সল-এর সভায় মাননীয় অে মমন্ত্রী আবুল মাল আিদুল মুবহি, এম.বপ এিং দরাঘম বনযুক্ত িাংলাঘেঘশ রাষ্ট্রদূি আিদুস 

দসািহান বসকোর ও আে মঘনবিক সম্পকম বিভাঘগর অবিবরক্ত সবচি বমজ সুলিানা আফঘরাজ। 

 

 

মাননীয় অে মমন্ত্রী জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহঘির দনর্তঘত্ব ০৬ (ছয়) সেঘস্যর একটি প্রবিবনবধ েল বিগি ১৪ -দফব্রুয়াবর ১৫  ২০১৭ িাবরঘখ 

ইিাবলস্থ দরাঘম অনুবিি আন্তজমাবিক কৃবষ উন্নয়ন িহবিল (ইফাে)-এর গভবন মং কাউবন্সঘলর ৪০িম সভায়  দর্াগোন কঘরন। ইফাঘের ৪০িম 

গভবন মং কাউবন্সঘলর সভার মূল প্রবিপাদ্য বিষয় বছল: “IFAD’s Path To 2030”। উক্ত অনুিাঘন দপঘনবলস্টঘের মঘে মাননীয় অে মমন্ত্রী 

উপবস্হি বছঘলন। উপবস্হি দপঘনবলস্টগণ ইফাঘের লেে, উঘেশ্য অজমন, ভবিষ্যৎ কম মপন্হা ও দকৌশল বনঘয় কার্ মকর পরামশ ম দেন। 

 

মাননীয় অে মমন্ত্রী িাঁর িক্তঘব্ োবরদ্র দূরীকরঘণ অংশগ্রহণমূলক কার্ মিম গ্রহণ  ,কারঘণ গি কঘয়ক যুগ   োর্বি  ও জনসংখ্যা বৃবদ্ধজবনিখাদ্য

ধঘর দকান একক সংস্থা অেিা একক দকৌশল অিলম্বঘন োবরদ্র দূরীকরণ সম্ভি হয়বন বিধায় নতুন সহঘর্াবগিার দ্বার উঘন্মাচনসহ  উন্নয়ন 
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সহঘর্াগীঘের মঘে সমন্বয় সাধন, গঘিষক ও সম্প্রসারণ কমী এিং বিঘশষভাঘি সরকাবর ও দিসরকাবর প্রবিিাঘনর মঘে সহঘর্াবগিার উপর 

গুরুত্বাঘরাপ কঘরন। খাদ্য উৎপােন ও িাজারজািকরণ দকৌশল বনধ মারণসহ  খাদ্য উৎপােন ও খাদ্য মূে বনধ মারঘণ নতুন উঘদ্যাগ গ্রহণ করঘি 

বিবন আহিান জানান।  

 

ইফাে কর্তমক ১ম চঘি ২০১৩-১৫ অে মিছঘর এিং ২য় চঘি ২০১৬-১৮ অে মিছঘর দমার্ ৫টি প্রকল্প িাস্তিায়ন করঘছ এিং নূিন কঘর 

National Agricultural Technology Programme Phase-2 (NATP-II) শীষ মক প্রকঘল্পর অনুকুঘল গি ০৭  আগষ্ট ২০১৬ বরঃ 

িাবরঘখ ২৩.৮৬ বমবলয়ন মাবকমন িলাঘর ঋণ চুবক্ত  স্বাের কঘরঘছ। প্রকঘল্পর িাস্তিায়নকাল ২০১৫ হঘি ২০২১ পর্ মন্ত। িাংলাঘেশ 

সরকাঘরর পঘে অে মননবিক সম্পকম বিভাঘগর বসবনয়র সবচি জনাি দমাহাম্মে দমজিাহ উবেন এিং ইফাঘের পঘে দপ্রবসঘিন্ট H.E. 

Kanayo F. Nwanze উক্ত চুবক্ত স্বাের কঘরন। এ প্রকঘল্পর লেে ও উঘেশ্য বনম্নরুপ: 
 

 কৃবষ প্রযুবক্তর উদ্ভািন, সম্প্রসারণ এিং কার্কমর পণ্য সরিরাহ বনবিিকরণ 

 িাজার ব্িস্থার উন্নয়ঘনর মােঘম িাংলাঘেঘশর ক্ষুদ্র, প্রাবন্তক এ মবহলা কৃষকঘের উৎপােন এিং উৎপােনশীলিা ও আয় বৃবদ্ধ 

 কৃষকঘের সামবগ্রক আে ম-সামাবজক অিস্থার উন্নবি, ইিোবে। 

 

২০১৬-২০১৭ অে মিছঘর ইফাে কর্তমক ১৯৩.৫০ বমবলয়ন মাবকমন িলাঘরর ৩টি নতুন প্রকল্প িাস্তিায়ন করার উঘেোগ দনয়া হঘয়ঘছ। 

প্রকল্পগুবল হঘলা: ১) Smallholder Agriculture Competitiveness Project (SACP) ২) “Promoting Resilience of 

Vulnerable through Access to Infrastructure, Improved skills and information (PROVATi) Project এিং ৩) 

Rural Infrastructure Livelihood Improvement Project (RILIP)। প্রকল্প ০৩টি কৃবষ মন্ত্রণালয় এিং স্থানীয় সরকার প্রঘকৌশল 

অবধেির, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তমক িাস্তিাবয়ি হঘি। প্রেম ০২টি প্রকঘল্পর দলান দনঘগবশঘয়শন আগামী  নঘভম্বর ২০১৭ মাঘসর প্রেম 

সিাঘহ  ইিাবলস্থ দরাঘম অনুবিি হঘি মঘম ম আশা করা র্াঘে। 

 

২.৭.৩.১  বিশ্ব খাদ্য কম মসূবচ (WFP): 

১৯৭৪ সাল দেঘক িাংলাঘেঘশর েবরদ্র জনগঘণর জন্য খাদ্য সরিরাহ ও পুবষ্ট বিষঘয় বিশ্ব খাদ্য কম মসূচ (WFP) িাঘের কার্ মিম চাবলঘয় আসঘছ। এ 

সংস্থার সহায়িায় গৃহীি কম মসূচী/প্রকল্পসমূহ িাংলাঘেশ সরকাঘরর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাঘগর আওিায় িাস্তিাবয়ি হঘয় োঘক। এই অনুবিভাগ এ 

সকল প্রকঘল্পর চুবক্ত স্বাের ও িাস্তিায়ঘন সমন্বয় সাধন কঘর োঘক। United Nations Development Agreements Framework 

(UNDAF ) ২০১৭-২০ আওিাধীঘন খাদ্য বনরাপত্তা ও পুবষ্ট বিষঘয় বিশ্ব খাদ্য কম মসূচী বলি এঘজন্সী বহঘসঘি িাংলাঘেঘশ িাঘের কার্ মিম চাবলঘয় 

আসঘছ।  এবপ্রল ২০১৭ দেঘক িাংলাঘেঘশ কাি দপ্রাগ্রাম ২০১৭-২০২০চালু হঘয়ঘছ। এর অন্তভু মক্ত ৪টি প্রধান কম মসূচী িাস্তিাবয়ি হঘি : 

 

ক) স্কুল বফবিং দপ্রাগ্রাম এিং স্কুল বফবিং নীবিমালা প্রনয়ণ শীষ মক দুটি প্রকল্প প্রােবমক ও গণ বশো মন্ত্রণালঘয়ল আওিায় িাস্তিায়নাধীন আঘছ।  

িাংলাঘেশ সরকাঘরর সাি মজনীন প্রােবমক বশো অজমঘন সহায়ক বহঘসঘি েবরদ্রপ্রিণও দূগ মম এলাকার স্কুল সমূঘহ বশশুঘের জন্য পুবষ্টকর খািার 

সরিরাহ কঘর োঘক। বিশ্ব খাদ্য কম মসূবচ দেঘশর দমার্ ৪৩০০ টি প্রােবমক বিদ্যালঘয়র  ৫ লে বশশুঘের মঘে পুবষ্টকর খািার বিিরণ করা হঘয় 

আসঘছ। এছাড়া পাইলর্ বভবত্তক বিশ হাজার বশশুঘের জন্য “বমি দি বমল” িা রান্না করা খািার সরিরাহ করা হঘে। অন্যবেঘক িাংলাঘেঘশর জন্য 

একটি যুঘগাপঘর্াগী ‘স্কুল বফবিং নীবিমালা’ প্রণয়ঘনর লঘেে কাবরগবর সহায়িা প্রকল্প সফলভাঘি কাজ কঘর চঘলঘছ। নীবিমালা বিবরর বিবভন্ন 

পর্ মাঘয় বিশ্ব খাদ্য কম মসূবচ (WFP) এ বিভাঘগর  পরামশ ম গ্রহণ কঘর োঘক। 

খ) জলিায়ু পবরিিমন জবনি দুঘর্ মাগ দমাকাঘিলায় সেমিাও প্রস্তুবিঘি দূঘর্ মাগ ব্িস্থাপনা ও োন মন্ত্রণালঘয়র বনয়ন্ত্রণাধীন কাবরগবর ও আবে মক 

সহায়িা প্রোন করা হঘে। িন্যা ও সাইঘলান প্রভৃবি প্রাকৃবিক দুঘর্ মাঘগর ঝুঁবক হ্রাস করঘি সরকারী অিকাঠাঘমা বিবরঘি সরকাঘরর পাশাপাবশ বিশ্ব 

খাদ্য কম মসূবচ (WFP) দুঘর্ মাগ প্রিণ এলাকায় এিং দেঘশর েবেণাংঘশর উপকূঘল ৫০ হাজার হি েবরদ্র জনগন র্ার ৭০ ভাগই মবহলা। িাঘের জন্য 

নগি অে ম সহায়িা বেঘয় োঘক। এর মঘে উঘেখঘর্াগ্য কাজ হঘলা িসি বভর্া/কবমউবনটি দেস উচু করা, িাধ ও রাস্তা বনম মাণ ও দমরামি, িন্যা ও 

সাইঘলান দসল্টার বনম মাণ ও দমরামি প্রভূবি। 

গ) বিশ্ব খাদ্য কম মসূবচ (WFP) িাংলাঘেশ সরকার  ,জাবিসংঘের শরনােী বিষয়ক সংস্থা UNHCR এিং দিসরকারী সংস্থার সহঘর্াবগিায় 
বিগি কঘয়ক িছর ধঘর মায়ানমার দেঘক আগি দরাবহঙ্গা জনঘগািীর জন্য খাদ্য সরিরাঘহর কাজ কঘর চঘলঘছ। মানবিক সহায়িা বহঘসঘি ৩৪ , ০০০

দরবজস্ট্রাি ম দরাবহঙ্গা জনঘগািীর মঘে ই কাঘি মর মােঘম খাদ্য িঘয়র জন্য আবে মক সহায়িা প্রোন করা হদে।এর মে গভমিিী মবহলা দছার্ বশশু ও 

স্কুঘল র্াওয়া বশশুঘের অগ্রবধকার দেওয়া হঘয়ঘছ।একটি বিঘশষ চুবক্তর মােঘমএ মানবিক সহায়িা দেয়া হঘে এিং সমন্বয় অনুবিভাগ এ কাঘজ 

সিসময় WFP -সহায়িা কঘর আসঘছ।  



৫৩ 

 

ে .অবি েবরদ্র জনঘগািীর আপে কালীন প্রস্তুবি গ্রহঘণ সহায়িা বহঘসঘি স াামাবজক বনরাপত্তা দিষ্টনীর আওিায় মবহলা ও 

বশশুঘের জন্য জরুরী সাহায্য কার্ মিম চলমান আঘছ। মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালঘয়র িত্বািধাঘন কবমউবনটি কমীঘের 

সহায়িা েবরদ্র এলাকায় মা ও বশশুঘের জন্য সম্পূরক খািার /নগে সাহায্য সরিরাহ কঘর োঘক। এছাড়া সহঘজ পুবষ্টলাঘভর 

জনা র্ খাদ্যাভাঘসর পবরিিমঘন পরামশ ম বেঘয় োঘক। বশশুর জঘম্মর  পর  দেঘক ১০০০ বেন  িয়স পর্ মন্ত  অিেন্ত গুরুত্বপূণ ম 

দকননা এই িয়ঘসর পুবষ্ট হীনিা ভবিষ্যঘি সুস্বাস্থেও উৎপােন শীলিার উপর প্রভাি দফঘল।  

চাল িাংলাঘেঘশর প্রধান খাদ্য। এ কারঘণ চাঘল পুবষ্ট উপাোন িো বভর্াবমন ও বমনাঘরলস্ বমশ্রঘণ সহায়িা মূলক ‘Rice Fortification’প্রকল্পটি 

পুবষ্টস্তর উন্নয়ঘন একটি সফল প্রকল্প বহঘসঘি ভূবমকা রাখঘছ। উঘেখঘর্াগ্য অন্যান্য কম মসূবচর মঘে পুবষ্ট বিষঘয় পরামশ ম প্রোন কার্ ম গ্রহঘণর বনবমত্ত 

কাবরগরী সহায়িা প্রোঘনর বিষঘয় নীবিগি বসদ্ধান্ত গৃহীি হঘয়ঘছ।  

বপবছঘয় পড়া জনঘগািী ও হিেবরদ্র জনগঘনর জন্য খাদ্য সরিরাহ এিং ভবিষ্যি পুবষ্ট পবরবস্থবি উন্নয়ঘন বিশ্বখাদ্য কম মসূচী গুরুত্বপূণ ম ভুবমকা রাখঘি 

সেম। আগামী ২০১৭-২০২০ দময়াঘে বিশ্ব খাদ্য কম মসূবচর কাবি দপ্রাগ্রাঘম দর্কসই উন্নয়ন লেেমাো িা এসবিবজ এর ২নং লেে অে মাৎ ক্ষুধামুক্ত 

িাংলাঘেশ িা “বজঘরা-হাঙ্গার ” নীবি িাস্তিায়ন করা হঘি। এই দময়াঘে িাংলাঘেঘশর জন্য বিশ্ব খাদ্যকম মসূচীর ২০১.৬০ বমবলয়ন মাবকমন িলার ব্য় 

প্রাক্কলন বনধ মারণ করা হঘয়ঘছ। 

২.৮ নরবিক দেশসমূঘহর কার্ মিম 

 

নরবিক দেশগুঘলা হঘি প্রাি উন্নয়ন সহায়িা বিষয়ক কার্ মািলী নরবিক অবধশাখা কর্তমক সম্পাবেি হয়। নরবিক দেশগুঘলার মঘে 

দিনমাকম, নরওঘয়, সুইঘিন ও বফনোন্ড িাংলাঘেঘশর প্রধান উন্নয়ন সহঘর্াগী। এ সকল দেঘশর সমন্বঘয় গঠিি নরবিক দিঘভলপঘমন্ট 

ফান্ডও (এনবিএফ) অে মায়নকারী বহঘসঘি িাংলাঘেশঘক উন্নয়ন সহায়িা প্রোন কঘর আসঘছ। নরবিক অবধশাখার অধীঘন িিমমাঘন দমার্ 

১৫টি প্রকল্প চলমান রঘয়ঘছ।  

 

উক্ত সংস্থা /দেশ সমূঘহর মঘে দিনমাকম সরকার িাংলাঘেঘশর কৃবষ, পানীয় জল সরিরাহ ও পয়ঃবনষ্কাশন ,জলিায়ু পবরিিমন, 

মানিাবধকার ও  সুশাসন প্রবিিা ইিোবে খাঘি ঋণ/অনুোন সহায়িা প্রোন কঘর োঘক। দিনমাকম সরকাঘরর সাঘে িাংলাঘেশ সরকাঘরর 

সম্পােবি চুবক্তর আঘলাঘক চলমান কার্ মিমগুঘলা হঘলা: 

 দিনমাকম সরকার িাংলাঘেঘশর কৃবষখাঘি কৃষঘকর েেিা বৃবদ্ধ ও প্রযুবক্ত হস্তান্তঘরর বিষঘয় কৃবষ মন্ত্রণালয় ও কৃবষ সম্প্রসারণ অবধেিঘরর 

মােঘম কৃষক মাঠ স্কুল সম্প্রসারণ পদ্ধবিঘি কৃবষ উন্নয়ন এিং কৃষঘকর েেিা বৃবদ্ধঘি সহায়িা কঘর আসঘছ। 

 সমবন্বি খামার ব্িস্থাপনা প্রকঘল্পর মােঘম এ পর্ মন্ত ৪০ লে মবহলা ও পুরুষ কৃষঘকর েেিা বৃবদ্ধঘি সহায়িা করা হঘয়ঘছ। 

 দিনমাকম সরকার স্থানীয় সরকার প্রঘকৌশল অবধেির )এলবজইবি(- দজলারএর মােঘম বৃহত্তর িবরশাল ও বৃহত্তর দনায়াখালী Climate 

Resilient Rural Infrastructureসম্প্রসারঘণ ৯০ -এর েশক দেঘক সহায়িা বেঘয় আসঘছ। এর মােঘম েবেণাঞ্চঘলর গ্রামীণ 

অিকাঠাঘমা উন্নয়ন হঘয়ঘছ এিং পবরিিমনশীল জলিায়ুর সাঘে বনঘজঘেরঘক খাপ খাইঘয় বনঘি সেম হঘয়ঘছ। 

 সাঘয়োিাে পাবন দশাধনাগার বনম মাণ প্রকঘল্পর মােঘম নেীর পাবন বিশুদ্ধকরণ করিঃ দিনমাকম সরকার ঢাকা মহানগরীঘি 

বনরাপে সুঘপয় পাবন সরিরাহ বনবিি করঘছ। 

 পাি মিে চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালঘয়র অধীঘন UNDP এিং পাি মিে দজলা কাউবন্সঘলর সহায়িায় ০৩ পাি মিে দজলায় কৃবষ 

প্রকঘল্প সহায়িা বেঘয় আসঘছ। 

 মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালঘয়র অধীঘন ০৮ টি বিভাগীয় শহঘরর দমবিঘকল কঘলজ ও হাসপািালগুঘলাঘি দিনমাঘকমর 

সহায়িায় One Stop Crisis Centreপ্রবিিা করা হঘয়ঘছ। এইসি One Stop Crisis Centre-এর মােঘম বনর্ মািন ও 

সন্ত্রাঘসর বশকার মবহলাঘেরঘক শারীবরক, মানবসক ও আইবন সহায়িা প্রোন করা হয়। 

 এছাড়াও দিনমাকম সরকাঘরর সহায়িায় সরকাবর ও দিসরকাবর সংস্থার মােঘম বিবভন্ন দসক্টঘর সুশাসন প্রবিিা করার জন্য 

সহায়িা োন করা হয়।  

 দিনমাকম দূিািাস ও িাংলাঘেশ সরকাঘরর বিবভন্ন সংস্থার দর্ৌে প্রঘচষ্টায় দিনমাকম ও িাংলাঘেঘশর মঘে িাবণবজেক সহায়িা 

বেন বেন বৃবদ্ধ পাঘে। 
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িাংলাঘেঘশ বনযুক্ত রঘয়ল দিনমাকম দূিািাঘসর রাষ্ট্রদূি Mikeael Hemniti Winther ইআরবি’র অবিবরক্ত সবচি (সমন্বয় ও 

নরবিক) বমজ সুলিানা আফঘরাঘজর সাঘে ঢাকা ওয়াসা পাবনর লাইন স্থাপন বিষঘয় আঘলাচনা কঘরন। 

 

 

২.৮.১ ২০১৬-১৭ অে মিছঘর নরবিক - দিনমাকম স্বােবরি চুবক্তর িাবলকাঃ 

 

 গি ১৮/০৪/২০১৭ িাবরঘখ িাংলাঘেশ এিং দিনমাকম সরকাঘরর মঘে স্বােবরি “Water Supply and Sanitation 

Sector Programme (WSSS) Phase-III” - শীষ মক প্রকঘল্পর চুবক্তর দময়াে ব্য় বৃবদ্ধ ব্াবিঘরঘক ৩১ বিঘসম্বর ২০১৭ 

পর্ মন্ত বৃবদ্ধ করা হঘয়ঘছ। িাংলাঘেশ সরকাঘরর পঘে এ বিভাঘগর সবচি এিং দিনমাকম সরকাঘরর পঘে দিনমাকম দূিািাঘসর মানাির Mr. 

Mikael Hemniti Winther সংঘশাবধি চুবক্তঘি স্বাের কঘরন। 

 গি ৩০/০৩/২০১৭ িাবরঘখ “Energy Efficiency Engagement  under the Climate Change Adaptation and 

Mitigation Project (CCAMP)” -শীষ মক প্রকঘল্পর চুবক্তর দময়াে ব্য় বৃবদ্ধ ব্াবিঘরঘক ৩১ বিঘসম্বর ২০১৮ পর্ মন্ত বৃবদ্ধ করা 

হঘয়ঘছ। িাংলাঘেশ সরকাঘরর পঘে এ বিভাঘগর অবিবরক্ত সবচি বমজ সুলিানা আফঘরাজ এিং  অনুবিভাগ প্রধান (সমন্বয় ও নরবিক) 

এিং দিনমাকম সরকাঘরর পঘে Mr. Peter Bogh Jensen, Head of Cooperation, Royal Danish Embassy, Dhaka  

সংঘশাবধি চুবক্তঘি স্বাের কঘরন। 
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সুইঘিনঃ 

সুইঘিন সরকার দমৌবলক বশো  ,প্রােবমক স্বাস্থে পবরচর্ মা , মানিাবধকার ও গণিাবন্ত্রক সুশাসন এিং নগর বভবত্তক পবরঘিশ উন্নয়ন ইিোবে 

খাঘি সহায়িা প্রোন কঘর আসঘছ। িাছাড়া এনবিএফ বিদুেৎ, জলিায়ু পবরিিমন ও উন্নয়ন খাঘি সহায়িা প্রোন করঘি আগ্রহী। সুইঘিন 

১৯৭২ সাল দেঘক িাংলাঘেঘশর েবরদ্র জনগঘনর অে মননবিক,সামাবজক ও মানি সম্পে উন্নয়ঘনর লঘেে সহায়িা বেঘয় আসঘছ।  সুইঘিন 

সরকাঘরর িাংলাঘেশ উন্নয়ন স্টাঘর্বজর ২০১৪ এিং ২০২০ -র আঘলাঘক ২০১৬-২০১৭ অে মিছঘর দমৌবলক বশো, মানিাবধকার, 

গণিাবন্ত্রক, সুশাসন, দজন্ডার সমিা, প্রােবমক স্বাস্হে, পবরঘিশ ও জলিায়ু পবরিিমন এিং অন্তভূ মবক্তমুলক অে মননবিক প্রবৃবদ্ধ অজমঘন 

িাঘের বিবভন্ন সরকাবর ও দিসরকাবর সংস্হার মােঘম সহায়িা প্রোন কঘর আসঘছ।  
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এবিবি দহি দকায়ার্ মার দেঘক আগি প্রবিবনধবৃন্দ 

ইআরবি’র অবিবরক্ত সবচি ও অনুবিভাগ প্রধান 

(সমন্বয় ও নরবিক) বমজ সুলিানা আফঘরাজ এর 

সাঘে পাওয়ার দসক্টঘর বিবনঘয়াগ সম্পঘকম 

আঘলাচনা কঘরন। এসময় িাংলাঘেঘশ বনযুক্ত 

সুইঘিঘনর রাষ্ট্রদূি Joan Frisell উপবস্থি 

বছঘলন। 
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নরওঘয়ঃ 

১৯৭৪ দেঘক িিমমান সময় পর্ মন্ত  িাংলাঘেশ সরকার নরওঘয়র উন্নয়ন সহায়িা বহঘসঘি ৭ বিবলয়ন নরওঘয়বজয়ান দিানার সহায়িা 

দপঘয়ঘছ র্া নরওঘয়র ৪ে ম সঘি মাচ্চ সহায়িা বহঘসঘি বিঘিবচি হঘয়। নরওঘয়র সহায়িাসমূঘহর মঘে  Green Climate Fund (GCF), 

Global Helth Fund (GFATM), Global Alliance Vaccine and Imunization (GAVI), দূঘর্ মাগ ব্িস্থাপনা ও পবরঘিশ 

সংরেণ, নারীর েমািায়ন, উচ্চ বশো ও সেমিা বৃবদ্ধ। নরওঘয় সরকার বিবনঘয়াগ ও িাবণজে, বিদুেৎ ও শবক্ত, পবরঘিশ, মানিাবধকার 

ও সুশাসন, বশো, দিসরকাবর খাঘির উন্নয়ন ইিোবে খাঘি সহায়িা প্রোন কঘর োঘক।  

 

 

২.৮.২ শুদ্ধাচার: 

শুদ্ধাচার িলঘি সাধারণভাঘি বনবিকিা ও সিিা দ্বারা প্রভাবিি আচরণগি উৎকষ ম দিাঝায়। এর দ্বারা একটি সমাঘজর কাঘলাত্তীণ ম মানেন্ড, নীবি ও 

প্রোর প্রবি আনুগিেও দিাঝাঘনা হয়। ব্বক্তগি পর্ মাঘয় এর অে ম হল কিমব্বনি ও সিিা িো চবরেবনিা। ‘দসানার িাংলা গড়ার প্রিেয়’ নামক 

েবললটিঘি শুদ্ধাচাঘরর এই অে মই গ্রহণ করা হঘয়ঘছ। জািীয় শুদ্ধাচার দকৌশল হঘলা চাবরবেক সরলিা ও সাধুিা িা শুদ্ধিা অজমন এিং দুনীবি েমঘনর 

মােঘম সুশাসন প্রবিিায় জািীয় দকৌশল েবলল; দর্খাঘন প্রাবিিাবনক আইনকানুন ও বিবধ-বিধাঘনর সুি প্রঘয়াগ, পদ্ধবিগি সংস্কার ও উন্নয়ন, 

সেমিা বৃবদ্ধ এিং প্রবিিান সংবিষ্ট সকঘলর চবরেবনিা প্রবিিার লঘেে গৃহীিব্ কার্ মিম বচবিি করা হঘয়ঘছ। রাষ্ট্র ও িার প্রবিিানসমূঘহ এিং 

সমাঘজ কার্ মকরভাঘি ন্যায় ও সিিা প্রবিিা ও প্রবিপালন, সফলিার সাঘে দুনীবি প্রবিঘরাধ এিং সমবন্বি সুশাসন প্রবিিার জন্য জািীয় শুদ্ধাচার 

দকৌশল িাস্তিায়ন অপবরহার্ ম। এছাড়া িাবষ মক কম মসম্পােন চুবক্ত এর অন্যিম গুরুত্বপূণ ম অংশ বহঘসঘি জািীয় শুদ্ধাচার দকৌশল িাস্তিায়ন করা 

প্রঘয়াজন। মবন্ত্রপবরষে বিভাঘগর বনঘে মশনা ও মানেন্ড অনুর্ায়ী জািীয় শুদ্ধাচার দকৌশল এ অনুবিভাগ হঘি িাস্তিায়ন করা হঘয় োঘক। 
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২.৮.. অে মননবিক সম্পকম বিভাগ জািীয় শুদ্ধাচার দকৌশল (NIS): 

জািীয় শুদ্ধাচার দকৌশল িাস্তিায়ঘনর অংশ বহঘসঘি অে মননবিক সম্পকম বিভাগ ইঘিামঘে বিবভন্ন পেঘেপ গ্রহণ কঘরঘছ। েেিা উন্নয়ঘন প্রবশেণ 

আঘয়াজন, শুদ্ধাচার কম মপবরকল্পনা প্রণয়ন ও পবরিীেণ কাঠাঘমা প্রস্তুি, শুদ্ধাচার দফাকাল পঘয়ন্ট বনঘয়াগ, বনবিকিা কবমটি গঠন ও কবমটির সভা 

আঘয়াজন, জািীয়  শুদ্ধাচার দকৌশল ব্িস্থাপনা ও সমন্বয়সহ বনয়বমিভাঘি শুদ্ধাচার কার্ মিঘমর িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ ও পর্ মাঘলাচনা করা 

হঘে। ২০১৬-১৭ অে মিছঘর বদ্বিীয়িাঘরর মি অে মননবিক সম্পকম বিভাঘগ শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রোন করা হঘয়ঘছ। সিিা, কম মবনিা, েেিা, সময়মি 

অবফঘস উপবস্থি ইিোবের বভবত্তঘি মবন্ত্রপবরষে বিভাঘগর বনঘে মশনা অনুসরণ কঘর ২০১৬-১৭ সমঘয়র জন্য একজন কম মকিমা ও একজন কম মচাবরঘক 

পুরস্কৃি করা হয় এিং সঘচিনিা বৃবদ্ধমূলক কম মশালা অনুবিি হয়। উঘেখ্য, এ বিভাঘগর সকল কম মকিমা কম মচাবরর অংশগ্রহঘণ বনয়বমি শুদ্ধাচার 

সংিান্ত কম মশালা অনুবিি হয় এিং এ ধরঘনর সঘচিনিামূলক সভা/কম মশালার সংখ্যা বৃবদ্ধর বিষঘয়ও বসদ্ধান্ত গৃহীি হঘয়ঘছ। 

 

 

 


