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২.১০ অনুবিভাগ-১০ ডেভভলপভেন্ট ইভেকটিভভেস (বেই) 

 

ডেভভলপভেন্ট ইভেকটিভভেস (বেই) অনুবিভাভগর ২০১৫-১৬ অর্ থিছভরর কার্ থািলীর েভে খসড়া জাতীয় উন্নয়ে সহভর্াবগতা 

েীবতোলা প্রণয়ে অন্যতে। এ লভযে, জাতীয় উন্নয়ে সহভর্াবগতা েীবতোলার খসড়ার উপর বিবভন্ন েন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং উন্নয়ে 

সহভর্াগীভের কে থকতথাভের পরাের্ থ সভা করা হভয়ভছ। প্রাপ্ত েতােভতর বভবিভত বৃহির পরাের্ থ সভা করার কার্ থক্রে গ্রহে করা 

হভয়ভছ। এছাড়া, পাঁচটি লাইে েন্ত্রণালয়/বিভাভগর সযেতা সেীযা ও সযেতা উন্নয়ে ডকৌর্ল প্রণয়ে চূড়ান্ত হভয়ভছ। 

২০১৫-১৬ অর্ থিছভরর বেই অনুবিভাভগর কার্ থািলীর েে আর একটি অন্যতে বিষয় হভলা গত ১৫-১৬ েভভম্বর ২০১৫ তাবরভখ 

Bangladesh Development Forum (BDF) এর আভয়াজে করা। ঊচ্চ পর্ থাভয়র এ সভায় িাংলাভের্ সরকার ও উন্নয়ে 

সহভর্াগী ডর্ৌর্ভাভি ডেভর্র অর্ থনেবতক উন্নয়ে তরাবন্নত করার লভযে অংর্ীোবরত্ব ডজারোর করভে গুরুত্বাভরাপ কভরে। এভত সপ্তে 

পঞ্চ িাবষ থকপবরকল্পো, সহস্রাব্দ উন্নয়ে লযেোত্রা (এেবেবজ), োবরর্দ্থ বিভোচভে সরকাভরর উভর্দ্াগ, সরকাভরর বভর্ে-২০২১ বিভর্ষ 

গুরুত্ব পায়।  

এছাড়া, েতুে JCS (২০১৬-২০২০) প্রণয়ভের কাজ চলভছ। ইভতােভে পরাের্ থক েতুে  JCS  এর খসড়া  রুপভরখা ও উবিবখত 

খসড়ার উপর বভবি কভর খসড়া কে থপবরকল্পো JCS  টাস্ক টিভের সেস্যভের বিভিচোধীে রভয়ভছ। গত ৯ জুলাই ২০১৫ তাবরভখ 

ডলাকাল কন্সাভেটিভ গ্রুভপর ডেোবর সভা অনুবিত হয়। উক্ত সভায় সরকার ও উন্নয়ে সহভর্াগীরা সপ্তে পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পোয় 

অন্তর্ভ থক্ত খাতওয়ারী লযে ও কে থভকৌর্ল সমূহ ডর্ৌর্ভাভি পর্ থাভলাচো কভরে ও প্রভয়াজেীয় পরাের্ থ প্রোে কভরে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়ে 

সহভর্াবগতার কার্ থকাবরতা বেরীযভণর জন্য Global Partnership for Effective Development Cooperation িা 

GPEDC কর্তথক প্রণীত বিবশ্বক বেরীযা কার্ থক্রভের প্রস্তাবিত পন্থাসমূহ  জাতীয় পর্ থাভয় পরীযা বেরীযা করার ডযভত্র এ অনুবিভাগ 

প্রভয়াজেীয় সহভর্াবগতা প্রোে কভরভছ। তাছাড়া, Effective Institutions Platform (EIP)  এর সাভর্ ডর্ৌর্ভাভি Country 

Dialogue on Using and Strengthening Local Systems in Bangladesh র্ীষ থক একটি fact finding বের্ে 

পবরচালোয় এ অনুবিভাগ সহায়তা প্রোে কভর। বিভেবর্ক সাহাভের কার্ থকাবরতা বৃবির জন্য কাজ করভছ এ ধরভের বিবভন্ন 

আন্তজথাবতক ডোরাে ডর্েে : Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) 

International Aid Transparency Initiative (IATI), Asia Pacific Development Effectiveness 

Facility (APDEF) –এ ইআরবের র্র্ার্র্ অংর্গ্রহণ বেবিত করভণ এই অনুবিভাগ প্রভয়াজেীয় সহায়তা প্রোে কভর আসভছ। 

উভিখ্য ডর্, বসবেয়র সবচি, ইআরবে IATI- এর সহ সভাপবত এিং APDEF এর সভাপবতর োবয়ত্ব ছাড়াও GPEDC এর 

Steering Committee এর সেস্য বহভসভি োবয়ত্ব পালে করভছে। 

International Aid Transparency Initiative (IATI) হভত স্বয়ংবক্রয় ভাভি Aid Information Management 

System (AIMS) - এ বিভেবর্ক সহায়তা সম্পবকথত তথ্য প্রিাভহর লভযে একটি োটা ইভম্পাট থ েবেউল প্রস্তুত করা হভয়ভছ এিং 

AIMS এ বজও ডকাবেং অন্তর্ভ থক্ত করার উভেভে USAID Bangladesh এিং অর্ থনেবতক সম্পকথ বিভাগ এর েভে একটি 

MoU স্বাযর প্রবক্রয়াধীে আভছ। 

১৫–১৯ ডে ২০১৬ তাবরভখ র্াইল্যাভের রাজধােী ব্যাংকভক UNESCAP এর ৭২ তে সাধারণ অবধভির্ভে িাংলাভের্ সরকাভরর 

প্রবতবেবধ েভলর েভোেয়ে সংগ্রহ, চুড়ান্তকরণ ও সভায় উপস্থাপভের বেবেভি কার্ থপত্র প্রণয়ে এিং সভা পরিতী প্রণীত সুপাবরভর্র 

আভলাভক কর্ থািলী সম্পােে করা হভয়ভছ। UNESCAP এর আভয়াজভে ১৫–১৬ জুে ২০১৬ তাবরভখ “Workshop on the 

adaptation of the 2030 Agendain Bangladesh” ঢাকায় অনুবিত হভয়ভছ।  ২৮–৩০ জুে ২০১৬ তাবরভখ Lao PDR-

এ অনুবিত “Regional Workshop on Economic and Social Commission for Asia and Pacific 

(ESCAP)”- িাংলাভের্ সরকাভরর প্রবতবেবধ বহভসভি অর্ থনেবতক সম্পকথ বিভাগ এর বসবেয়র সবচি েভহােভয়র অংর্গ্রহণ সংক্রান্ত 
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কার্ থািলী সম্পােে করা হভয়ভছ। ESCAP capacity-building for access to climate finance- হভত সহায়তা পাওয়ার 

লভযে “Request for Technical Assistance (Climate Change)” প্রস্তাি প্রস্তুতকরণ এিং তা এসকাভপর বেি থাহী 

পবরচালক িরাির ডপ্ররণ সংক্রান্ত কার্ থািলী সম্পােে করা হভয়ভছ। UNESCAP-এর আভয়াজভে ডেভর্ বিভেভর্ প্রবর্যভের জন্য 

েভোেয়ে ডচভয় বিবভন্ন েন্ত্রণালভয় অনুভরাধ ডপ্ররণ, েভোেয়ে সংগ্রহ, চুড়ান্তকরণ ও আভয়াজক সংস্থায় ডপ্ররণ সহ অন্যান্য বিষভয় 

ডর্াগাভর্াগ ও সেন্বয় সাধে সংক্রান্ত কার্ থািলী সম্পােে করা হভয়ভছ। Colombo Plan Secretariat (CPS) এিং Colombo 

Plan Staff College (CPSC) কর্তথক আভয়াবজত বিবভন্ন প্রবর্যভণ কে থকতথা েভোেয়ে সংগ্রহ করা এিং এ সংক্রান্ত র্ািতীয় 

কার্ থক্রে। Colombo Plan Secretariat (CPS) আভয়াবজত ৬টি প্রবর্যভণ বিবভন্ন েন্ত্রণালয় বিভাগ হভত ১৩ জে কে থকতথা 

অংর্গ্রহণ কভরে। Colombo Plan Staff College (CPSC) আভয়াবজত ৮টি প্রবর্যভণ ৮ জে কে থকতথা অংর্গ্রহণ কভরে। 

এছাড়া, িাংলাভের্ সরকার কর্তথক ২০১৫-২০১৬ অর্ থিছভর আন্তজথাবতক সংস্থা, র্র্াাঃ Commonwealth Fund for 

Technical  Education (CFTC)-এ ১,৪৯,০০০ পাউে স্টাবল থং; Colombo Plan Secretariat (CPS)-এ ১৭,৪০০ 

োবকথে েলার; Colombo Plan Staff College (CPSC)-এ ৭,৪০০ োবকথে েলার; এিং Commonwealth 

Foundation-এ ২৩,৫০০ পাউে স্টাবল থং িাবষ থক চাঁো প্রোে করা হভয়ভছ। 

  

ইস্তামু্বল কে থপবরকল্পো (Instanbul Programme of Action-IPoA) িাস্তিায়ে সংক্রান্ত কার্ থক্রে বেই অনুবিভগর আর একটি 

অন্যতে কার্ থক্রে। ২০১৫-১৬ অর্ থিছভর ইস্তামু্বল কে থ-পবরকল্পোর (Istanbul Programme of Action-IPoA) িাস্তিায়ে 

অগ্রগবত সম্ববলত জাতীয় প্রবতভিেে (National Report) প্রণয়ে করা হভয়ভছ। গত ২৭-২৯ ডে তুরভস্কর আেতাবলয়ায় IPoA এর 

High-Level Midterm Review-অনুবিত হয়। সভায় িাংলাভের্ প্রবতবেবধ েভলর অংর্গ্রহণ সংক্রান্ত কার্ থক্রে বেই অনুবিভাগ 

হভত করা হয়। উভিখ্য, োেেীয় প্রধােেন্ত্রীর পভয এলবজআরবে েন্ত্রণালভয়র োেেীয় েন্ত্রী এভত অংর্গ্রহণ কভরে। উক্ত সভায় 

উভবাধেী ও সোপেী ডসর্েসহ ৬টি বেোরী ডসর্ে, ৪টি ডগালভটবিল বিঠক, ২৫টি সাইে ইভভন্ট, ১টি প্রাইভভট ডসক্টর ডোরাে ও ১টি 

বসবভল ডসাসাইটি ডোরাে ছাড়াও একটি প্রাক-সভেলে সভা অনুবিত হয়। ইস্তামু্বল কে থপবরকল্পো (Istanbul Programme of 

Action)-এর পবরভপ্রবযভত িাংলাভেভর্র করণীয় ব্যিস্থাবে সম্পভকথ প্রণীত কে থপবরকল্পো িাস্তিায়ভে েবন্ত্রপবরষে সবচি েভহােভয়র 

সভাপবতভত্ব গঠিত সেন্বয় ও পর্ থভিযণ কবেটিভক সহায়তার জন্য গঠিত উপ-কবেটির সভা (গত ৩১ আগষ্ট ২০১৫ তাবরভখ) এিং 

ডোকাল পভয়ন্টভের (১৬ ডসভেম্বর ২০১৫ তাবরভখ) সভা আভয়াজে করা হয়। এছাড়া, গত ২ বেভসম্বর ২০১৫ তাবরখ High-Level 

Midterm Review-এর জন্য IPoA িাস্তিায়ে অগ্রগবত সম্ববলত জাতীয় প্রবতভিেে (National Report)-এর খসড়ার ওপর 

আভলাচো ও প্রভয়াজেীয় বেকবেভে থর্ো প্রোভের জন্য একটি অিবহতকরণ সভা অনুবিত হয়। বসবেয়র সবচি েভহােভয়র সভাপবতভত্ব 

অনুবিত উক্ত সভায় োেেীয় অর্ থেন্ত্রী প্রধাে অবতবর্ এিং োেেীয় িাবণজে েন্ত্রী বিভর্ষ অবতবর্ বহভসভি উপবস্থত বছভলে।  

 

ডটকসই উন্নয়ে অভীষ্ট (SDGs) িাস্তিায়ে সংক্রান্ত কার্ থক্রে সংক্রান্ত সভায় অংর্গ্রহণ ছাড়াও বেই অনুবিভাগ বজইবে প্রণীত খসড়া 

Mapping of Ministries/Division by SDGs and Corresponding Targets-এর উপর এ বিভাভগর েতােত 

ডপ্ররভণর উভেভে অনুবিভাগ প্রধােভের বেভয় বসবেয়র সবচি েভহােভয়র সভাপবতভত্ব একটি সভার আভয়াজে কভর  এিং উক্ত সভার 

বসিাভন্তর বভবিভত বজইবে'ডত েতােত ডপ্ররণ কভর। এছাড়া, SDGs িাস্তিায়ভে এ বিভাভগর বসবেয়র সবচি েভহােভয়র বেভে থর্ো 

অনুর্ায়ী অর্ থনেবতক সম্পকথ বিভাভগর সাভর্ সরাসবর সম্পপথক্ত ১৭ েম্বর অভীভষ্টর উপর একটি খসড়া কে থপবরকল্পো প্রণয়ে এিং একটি 

প্রার্বেক ও খসড়া donor Mapping বতরী করা হয়। 

 

সম্ভাব্য ভবিষ্যত কার্ থক্রোঃ 

বিভেবর্ক সহায়তা সংক্রান্ত জাতীয় েীবতোলার চূড়ান্তকরণ এিং এ েীবতোলার আভলাভক বিভেবর্ক সহায়তা কার্ থক্রে পবরচালোর 

জন্য ব্যিস্থা গ্রহণ করা হভি। ২০১৫ ডর্ভক ২০২০ সেয়কাভলর জন্য েতুে Joint Cooperation Strategy (JCS) িা ডর্ৌর্ 

সহভয়াবগতা ডকৌর্ল প্রণয়ভে করা হভি। বেয়বেত এলবসবজ বপ্রবলবেোবর সভা ও এইে ইভেকটিভভেস ওয়াবকথং গ্রুভপর সভা আভয়াজভে 
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প্রভয়াজেীয় সহায়তা প্রোে করা হভি। AIMS –এ বজও ডকাবেং অন্তর্ভ থক্ত করার ডযভত্র প্রভয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহে করা হভি। কাোো 

এইে এভজন্সীর োেভে িাংলাভেভর্র িাভজট ডেণীবিন্যাভস Creditor Reporting System (CRS) ডকােস এর ম্যাবপং ডটবিল 

প্রস্তুত করা হভি। 

এছাড়া, UNESCAP এর উভর্দ্াভগ Ministerial Conference on Transport Moscow, 5-9 December 2016-

সংক্রান্ত কার্ থক্রে, Survey on the Third Review and Appraisal of the Madrid International Plan of 

Action on Ageing in Asia and the Pacific-সংক্রান্ত কার্যক্রম ও Energy Access Forum-Powering 

Development in the Asia-Pacific 25 October 2016, Singapore-সংক্রান্ত কার্ থক্রে গ্রহে করা হভি। 

UNESCAPএর ৭৩ তে সাধারণ অবধভির্ভে িাংলাভের্ সরকাভরর প্রবতবেবধ েভলর েভোেয়ে সংগ্রহ ও চুড়ান্তকরণ, সভায় 

উপস্থাপভের বেবেভি কার্ থপত্র প্রণয়ে সংক্রান্ত কর্ থািলীও বেই অনুবিভাগ হভত করা হভি। 

 

অবধকন্তু Colombo Plan Secretariat (CPS) এবং Colombo Plan Staff College (CPSC) কর্তথক আভয়াবজত 

বিবভন্ন প্রবর্যভণ কে থকতথা েভোেয়ে সংগ্রহ এিং এ সংক্রান্ত র্ািতীয় কার্ থক্রে, ইস্তামু্বল কে থপবরকল্পো (Instanbul  

Programme of Action (IPoA) িাস্তিায়ে সংক্রান্ত কার্ থক্রে এিং কেেওভয়লর্ অর্ থেন্ত্রী ও ঊর্ধ্থতে অর্ থ-কে থকতথাভের সভায় 

িাংলাভেভর্র প্রবতবেবধেভলর জন্য ব্রীে প্রণয়ে সংক্রান্ত কার্ থক্রে এ অনুবিভাগ হভত গ্রহে করা হভি। 
 

 

 

 

 

 


