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2.1 AbywefvM-1t Av‡gwiKv I Rvcvb  

2.1.1  Av‡gwiKv t  

Av‡gwiKv AwakvLv gvwK©b hy³ivóª Ges KvbvWv GB ỳwU Dbœqb সহয োগী †`‡ki সহয োগগতো m¤úwK©Z Kvh©µg cwiPvwjZ K‡i| 

2.1.1.1  gvwK©b hy³ivóª  

  

মোগকিন যুক্তরোষ্ট্র বোাংলোযেযের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহয োগী দেে। ১৯৭৪ সোযল বোাংলোযেে ও মোগকিন যুক্তরোযষ্ট্রর মযে Economic, 

Technical and Related Assistance-েীর্ িক চুগক্ত স্বোক্ষগরত হয়। মোগকিন যুক্তরোষ্ট্র উন্নয়ন সহয োগগতোর অগিকোাংে United States 

Agency for International Development (USAID)-এর মোেযম প্রেোন কযর থোযক। এ প িন্ত বোাংলোযেযে ৬ গবগলয়ন ডলোর 

সমপগরমোণ মোগকিন সহোয়তো দপযয়যে  ো মূলত প্রকল্প সোহোয্য, খোদ্য সোহোয্য ইতযোগে গহযসযব এযসযে।  

 

২০১২ সোযলর আগস্ট মোযস অথ িননগতক সম্পকি গবভোগ এবাং USAID-এর মযে ৫৭১.৬২ গমগলয়ন মোগকিন ডলোর সহোয়তো সাংবগলত 

Development Objective Grant Agreement (DOAG) অনুেোন চুগক্ত স্বোক্ষগরত হযয়যে। গত ২০১৪-২০১৫ অথ ি বেযর এ চুগক্তর 

কগতপয় সাংযেোিনী (১০তম, ১১তম ও ১২তম) স্বোক্ষগরত হযয়যে,  োর আওতোয় ১৩২.৪৬৭ গমগলয়ন মোগকিন ডলোর অথ ি েোড় করো হয়। বতিমোযন 

বোাংলোযেযে  USAID-এর ১০০ টির ও কোেোকোগে উন্নয়ন প্রকল্প চলমোন আযে  োর মোেযম  বোাংলোযেযের উন্নয়যন গণতন্ত্র ও সুেোসন, খোদ্য 

গনরোপত্তো, স্বোস্থ্য ও গেক্ষো, এবাং জলবোয়ু পগরবতিন প্রভৃগত দক্ষযে সহোয়তো করো হয়।  

 

মোগকিন যুক্তরোযের Office of Defence Cooperations(ODC)-এর আওতোয় বোাংলোযেে দকোস্ট গোড িযক প্রেত্ত দমটোল েোকি দবোট, 

দেয়োর পোট িস ও প্রগক্ষেণ  প্রেোযনর গনগমযত্ত লযক্ষয ৫৩,০০,০০০/- (দতপ্পোন্ন লক্ষ) মোগকিন ডলোযরর সহোয়তো সম্বগলত একটি Letter of Offer 

and Acceptance (LOA) অথ িননগতক সম্পকি গবভোগ ও ODC-এর মযে গত ১৮-০৫-২০১৬ তোগরযখ স্বোক্ষগরত হয়।    
 

USAID-বতিমোযন ২০১৬-২০২১ দময়োযে নতুন Country Development Cooperation Strategy (CDCS) ততগর করযে। এটি 

বোাংলোযেযের সপ্তম পঞ্চবোগর্ িক পগরকল্পনোর সোযথ সোমঞ্জস্য দরযখ ততগর করো হযে। এেোড়ো, মোগকিন যুক্তরোযষ্ট্রর Millennium Challenge 

Account (MCA)-G evsjv‡`‡ki অন্তিভুগক্তর wel‡q Millennium Challenge Corporation (MCC)-Gi mv‡_ Av‡jvPbv 
অব্যোহত রযয়যে।  

 

2.1.1.2  KvbvWv  

কোনোডো বোাংলোযেযের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহয োগী †`k। কোনোডো সরকোর Global Affairs Canada (GAC)-এর Department of 

Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD)-এর মোেযম বোাংলোযেেযক উন্নয়ন সহয োগগতো প্রেোন কযর থোযক। 
স্বোিীনতো পরবতী দথযক এ প িন্ত বোাংলোযেে কোনোডো হযত আনুমোগনক ২ গবগলয়যনর দবগে উন্নয়ন সহয োগগতো দপযয়যে। প্রগতবের কোনোডো সরকোর 

বোাংলোযেযের জন্য প্রোয় ৬০ গমগলয়ন কোনোগডয়োন ডলোর বরোদ্দ রোযখ। 

 

 ২০০৯ সোযল কোনোডোর ২০টি Countries of focus এর মযে বোাংলোযেে গনব িোগচত হয়। কোনোডো Bangladesh Development 

Forum (BDF) এবাং Local Consultative Group (LCG) এর সগিয় সেস্য। বতিমোযন DFATD-এর আগথ িক সহোয়তোয় 

সরকোগর/দবসরকোগর খোযত গেক্ষো, স্বোস্থ্য, দটকসই অথ িননগতক প্রবৃগির দক্ষে ততগরর জন্য সুষ্ঠু পগরযবে সৃগি, গিল এমপ্লয়যমন্ট, দজন্ডোর, দরগডযমড 

গোযম িন্টস দসক্টযর কোযজর সুষ্ঠু পগরযবে সৃগি এবাং পোবগলক ফোইন্যোগিয়োল ম্যোযনজম্যোন্ট (PFM) এর দক্ষযে সহয োগগতো দেয়োর জন্য দমোট ১২টি 

প্রকল্প চলমোন রযয়যে।  

  

 বোাংলোযেযে কোনোডোর আগথ িক সহোয়তোয় চলমোন প্রকল্প/কো িিযমর তেোরগক, প িযবক্ষণ, মূল্যোয়ন এবাং উন্নয়যনর গনগমত্ত ১৯৮৬ দথযক 

Program Support Unit (PSU) গেযরোণোযম একটি প্রকল্প চলমোন রযয়যে। PSU-প্রকযল্পর আওতোয় ঢোকোস্থ্ কোনোডো দূতোবোস, কোনোডোর 

সহোয়তোয় চলমোন প্রকল্প/কো িিযম সহোয়তোর পোেোপোগে অথ িননগতক সম্পকি গবভোগযকও প্রগেক্ষণ ও েক্ষতো সৃগিযত গবগভন্নভোযব সহোয়তো গেযয় 

আসযে। প্রোরগিক বেরগুযলোযত PSU মূলতঃ প্রেোসগনক ও লগজগস্টক দক্ষযে সোগভ িস প্রেোন করত। তযব প্রোগতষ্ঠোগনক উন্নয়ন সহোয়তো বৃগি এবাং 
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গবগভন্ন সাংস্থ্োয় কোনোগডয়োন কোগরগগর পরোমে িকযের মোঠ প িোযয় উপগস্থ্গত বৃগির জযন্য নব্বই েেযকর দেযর্র গেযক PSU-এর কম িকোণ্ড গবস্তৃত 

হয়। 

গত ১-০৩-২০১৫ তোগরযখ Program Support Unit-েীর্ িক প্রকল্প সাংগিি MoU-এর ৪থ ি েফো সাংযেোিনী স্বোক্ষগরত হয়,  োর আওতোয় 

প্রকল্পটির দময়োে ২ বের বৃগিপূব িক ৩১ মোচ ি ২০১৭ করো হয় এবাং এর আওতোয় নতুন কযর ২.৮ গমগলয়ন কোনোগডয় ডলোর সহোয়তোর প্রগতশ্রুগত 

প্রেোন করো হয়। বতিমোন PSU-এর কো িোগে অবসোন কযর গফল্ড সোযপোট ি সোগভ িস FSS এ রূপোন্তগরত করোর জন্য প্রস্তুগত গ্রহণ কযরযে। ইগতমযে 

FSS মযনোনয়যনর প্রগিয়ো শুরু হযয়যে এবাং আগোমী অযক্টোবর ২০১৬ এর মযে FSS-এর জন্য মযনোনীত সাংস্থ্ো তোযের কো িিম শুরু করযত 

পোরযব।  

 

জোপোন: 

১। েোগরদ্র্য গবযমোচন ও  অথ িননগতক সমৃগি অজিযন বোাংলোযেে সরকোযরর অগ্রোগিকোযরর সোযথ সোমোঞ্জস্য বজোয় দরযখ জোপোন সরকোর 

অবকোঠোযমো উন্নয়ন, দ োগোয োগ, গবদ্যযৎ ও জ্বোলোনী, কৃগর্, স্বোস্থ্য ও পগরবোর কল্যোণ, পগরযবে উন্নয়ন এবাং মোনব সম্পে উন্নয়ন খোযতর প্রকযল্প 

অথ িোয়ন কযর থোযক। ১৯৭২ দথযক জুন ২০১৬ প িন্ত জোপোযনর গনকট দথযক ঋণ ও গবগভন্ন প্রকোর অনুেোন সহোয়তো গহযসযব আনুমোগনক ১৫ গবগলয়ন 

মোগকিন ডলোযরর আগথ িক সহোয়তো পোওয়ো দগযে। ২০১৫-১৬ অথ িবেযর জোপোন সরকোযরর ঋণ সহোয়তোয় ২৯টি, অনুেোন সহোয়তোয় ৮টি এবাং ২৯টি 

কোগরগগর সহোয়তো প্রকল্প চলমোন আযে। 

২।  ২০১৫-১৬ অথ িবেযর সম্পোগেত গুরুত্বপূণ ি কো িোবলী: 

 ২০১৫-১৬ অথ ি বৎসযর জোপোন সরকোযরর সযে ৩৭তম ইযয়ন দলোন প্যোযকযজর অন্তভু িক্ত গনযনোক্ত ৬টি প্রকযল্পর জন্য সহজ েযতি 

সব িযমোট ১৭৩,৫৩৮ গমগলয়ন জোপোগন ইযয়ন (আনুমোগনক ১২,৮১৯ দকোটি টোকো/১,৫৪৯ গমগলয়ন মোগকিন ডলোর) এর ঋণচুগক্ত স্বোক্ষগরত 

হযয়যে। প্রকল্প ৬টি হযলো: 

a) Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (II); 

b)  Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (II); 

c) Cross-Border Road Network Improvement Project (Bangladesh); 

d)  Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project; 

e)  Disaster Risk Management Enhancement Project Ges 
f)  Jamuna Railway Bridge Construction Project (E/S) 

 

 
গচে: গত ২৯ জুন ২০১৬ তোগরযখ জোপোন সরকোযরর ৩৭তম  ওগডএ দলোন প্যোযকযজর  অথ িননগতক সম্পকি গবভোযগর 

অগতগরক্ত সগচব কোজী েগফকুল আ ম, বোাংলোযেযে গনযুক্ত জোপোযনর মোন্যবর রোষ্ট্রদূত Mr Masato Watanabe 

এর সোযথ গবগনময় দনোট এবাং বোাংলোযেেস্থ্ জোইকো অগফযসর গচফ গরযপ্রযজযন্টটিভ Mr Mikio Hataeda এর 

সোযথ ঋণচুগক্ত স্বোক্ষর কযরন। বোাংলোযেে সরকোযরর মোননীয় অথ ি ও পগরকল্পনো প্রগতমন্ত্রী জনোব এম.এ. মোন্নোন উক্ত 

অনুষ্ঠোযন  উপগস্থ্ত গেযলন।  
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 ২০১৫-১৬ অথ িবেযর জোপোন সরকোযরর সযে ২টি প্রকযল্পর জন্য দমোট ৮৮৩ গমগলয়ন জোপোগনজ ইযয়ন ) আনুমোগনক ৫৮ .৭৯  দকোটি 

টোকো/৭.৮৮ গমগলয়ন মোগকিন ডলোর )এর অনুেোন চুগক্ত স্বোক্ষগরত হযয়যে:  প্রোথগমক ও গণগেক্ষো মন্ত্রণোলযয়র আওতোিীন প্রোথগমক 

গেক্ষো অগিেপ্তযরর “The Third Primary Education Development Programme” েীর্ িক কো িিযম ০৯ দফব্রুয়োরী 
২০১৬ তোগরযখ ৪৯০ গমগলয়ন জোপোগনজ ইযয়ন এবাং অথ িননগতক সম্পকি গবভোযগর “The Project for Human Resource 

Development Scholarship” েীর্ িক প্রকযল্প ২২ দম ২০১৬ তোগরযখ ৩৯৩ গমগলয়ন জোপোগনজ ইযয়যনর অনুেোন সহোয়তো প্রেোন 

সাংিোন্ত “গবগনময় দনোট” এবাং “অনুেোন চুগক্ত” জোপোন সরকোর এবাং বোাংলোযেে সরকোযরর মযে স্বোক্ষগরত হযয়যে।  

 ২০১৫-১৬ অথ িবেযর জোপোন ঋণ মওকুফ তহগবল (দজগডগসএফ) এর অথ িোয়যন গবগভন্ন মন্ত্রণোলয়/গবভোগ/ সাংস্থ্োর ১২ টি প্রকযল্পর 

অনুকূযল বোগর্ িক উন্নয়ন কম িসূগচ (এগডগপ)-দত ২৬৫৮৫.৫৯ লক্ষ টোকো এবাং সাংযেোগিত বোগর্ িক উন্নয়ন কম িসূগচ (আরএগডগপ)-দত 

১৯০৪৫.৬৭ লক্ষ টোকো বরোদ্দ প্রেোন করো হযয়যে।   

 অথ িননগতক সম্পকি গবভোগ কর্তিক “জোপোন গহউম্যোন গরযসোযস িস দডযভলপযমন্ট িলোরেীপ প্রযজক্ট (দজগডএস) (২য় সাংযেোগিত)” েীর্ িক 

প্রকল্পটি ২০০১ দথযক ২০২০ দময়োযে বোস্তবোগয়ত হযে। প্রকযল্পর দমোট ব্যয় ৩০১১৯.৬৪ লক্ষ টোকো (গজওগব ৩৫১.৮৪ লক্ষ টোকো এবাং 

প্রকল্প সোহোয্য ২৯৭৬৭.৮০ লক্ষ টোকো)। মোনব সম্পে উন্নয়যনর লযক্ষয প্রগতশ্রুগতেীল ও তরুন বোাংলোযেে গসগভল সোগভ িস কম িকতিো ও 

বোাংলোযেে ব্যোাংযকর কম িকতিোযের জোপোযনর গবগভন্ন গবশ্বগবদ্যোলযয় ২ বের দময়োেী মোস্টোস ি গডগ্রী দকোযস ি অেয়যনর সুয োগ প্রেোন এবাং 

স্ব-স্ব কম িযক্ষযে তাঁযের অগজিত জ্ঞোযনর প্রযয়োযগর মোেযম দেযের গবগভন্ন উন্নয়যন ভূগমকো রোখোই এ প্রকযল্পর উযদ্দশ্য। 

 এ প্রকযল্পর আওতোয় ইযতোমযে ২২৬ জন কম িকতিো গবগভন্ন গবর্যয় জোপোযনর গবগভন্ন খ্যোতনোমো গবশ্বগবদ্যোলয় হযত মোস্টোস ি গডগ্রী দকোস ি 

সম্পন্ন কযর দেযে গফযর এযসযেন। ১৩ ও ১৪তম ব্যোযচর দমোট ৩৯ জন কম িকতিো জোপোযনর গবগভন্ন গবশ্বগবদ্যোলযয় বতিমোযন অেয়নরত 

আযেন। ১৫ তম ব্যোযচর কম িকতিো গনব িোচযনর কো িিম চলমোন রযয়যে। কম িকতিোযের দথযক উম্মুক্ত প্রগতয োগগতোর মোেযম প্রোথী বোেোই 

করো হয়। জোপোন গহউম্যোন গরযসোস ি দডযভলপমন্ট িলোরেীপ প্ররকযল্পর আওতোয় বতিমোযন জোপোযনর গবগভন্ন গবশ্বগবদ্যোলযয় গনযনোক্ত 

গবর্যয় মোস্টোস ি গডগ্রী দকোযস ি অেয়যনর সুয োগ রযয়যেঃ 

 Development of Capacity for Public Administrative Government 

 Development of Capacity for Economics Planning and Policy 

 Development of Legal Capacity and Policy 

 Development of Capacity for Urban and Rural Planning and Policy 

 Development of Capacity for Public Finance and Investment Management 

 

 জোপোন সরকোযরর সহোয়তোয় প্রগেক্ষণ: জোইকোর অনুেোন সহোয়তোয় জোপোযন অনুযষ্ঠয় গবগভন্ন স্বল্পযময়োেী প্রগেক্ষণ দকোযস ি সরকোরী 

কম িকতিোগণ অাংেগ্রহণ কযরন। ২০১৫-১৬ অথ িবেযর জোপোযন গবগভন্ন প্রগেক্ষণ দকোযস ি দমোট ১০৫ জন কম িকতিো অাংেগ্রহণ কযরযেন। 

 

আরডক  

 
অথ িননগতক সম্পকি গবভোযগর দকন্দ্রীয় তথ্য ভোন্ডোর গহযসযব আরডক কোজ কযর থোযক। অথ িননগতক সম্পকি গবভোযগর  লক্ষয ও উযদ্দশ্য 

বোস্তবোয়যন সহয োগগতোর জন্য প্রযয়োজনীয় তথ্য দ োগোন দেওয়োর উযদ্দযশ্য আরডক কর্তিক দেেী -গবযেেী গবগভন্ন প্রকোর ডকুযমন্ট 

সাংগ্রহ,সাংরক্ষণ ও গবতরযণর ব্যবস্থ্ো করো হযয় থোযক। অগিকন্তু দেেী-গবযেেী দ  সকল গরযপোট ি,  সগচব মযহোেযয়র েপ্তর কর্তিক 

প্রগতগনয়ত গৃহীত হয় তোর অগিকোাংেই আরডযক সাংগৃহীত হয়। দেযের আথ ি সোমোগজক উন্নয়ন পগরকল্পনো বোস্তবোয়যনর জন্য পৃগথবীর 

গবগভন্ন উন্নয়ন সহয োগী দেে ও সাংস্থ্োর সোযথ সম্পোগেত অগিকোাংে  অথ িননগতক চুগক্তপযের  কগপ  সাংরক্ষণ করো হয় তথ্য পগরযসবোর 

প্রিোন অনুসে গহযসযব গবযবগচত। 

 

অথ িননগতক চুগক্তপেঃ   

আরডযক সাংগ্রযহর প্রিোন উপকরণ হযে গবগভন্ন উন্নয়ন সহয োগী দেে ও সাংস্থ্োর সোযথ সম্পোগেত অথ িননগতক চুগক্তপে। উন্নয়ন 

কো িিযম তবযেগেক অথ ি সহোয়তোর উযদ্দযশ্য পৃগথবীর গবগভন্ন দেে ও আন্তজিোগতক সাংস্থ্োর সোযথ দ  সকল কোগরগরী, অনুেোন ও 

ঋণচুগক্ত স্বোক্ষগরত হয় তোর অগিকোাংে মূল চুগক্তপে আরডযক সাংগৃহীত হযয় থোযক। 
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ডকুযমন্ট সাংগ্রহ ও পগরযসবোঃ 

গত অথ ি বেযর গবগভন্ন সাংস্থ্ো হযত ২৬৮টি ডকুযমন্ট আরডযক সাংগৃহীত হযয়যে  োর মোসওয়োরী তোগলকো কম িকতিোযের মযে গবতরণ 

করো হযয়যে। এ েোড়ো প্রগতগেন প্রযয়োজন অনুসোযর কম িকতিোগণ দরফোযরি পগরযসবোর জন্য আরডযকর সহয োগগতো গ্রহণ কযরযেন। 

আরডযক ১টি বোাংলো ও ১টি ইাংযরজী পগেকো সরবরোহ পোওয়ো গগযয়যে  ো হযত সগচব মযহোেযয়র েপ্তরসহ গবগভন্ন কম িকতিো সমযয় 

সমযয় তথ্য পগরযসবো গ্রহণ কযরযেন। 

 

গডগজটোল তথ্য সাংরক্ষণ:  

গুরুত্বপূণ ি চুগক্তপেসহ গকছু দ্যস্প্রোপ্য ডকুযমন্ট, গডগজটোল সাংরক্ষযণর (Digital Archiving) উযদ্দযশ্য ইযতোমযে  িযোগনাং শুরু 

হযয়যে। ২০১৩ সোল হযত এ  োবৎ ৩২৯টি ডকুযমন্ট আনুমোগনক ৩০০০(গতন হোজোর) পৃষ্ঠো িযোগনাং সম্পন্ন করো হযয়যে। এর মযে 

২০১৫-২০১৬ অথ ি বেযর ৯১টি ডকুযমন্ট প্রোয় ১০০০(এক হোজোর) পৃষ্ঠো িযোগনাং করো সিব হযয়যে। এ প্রগিয়ো অব্যোহত রযয়যে। 

ভগবষ্যযত উন্নত িযোনোযরর মোেযম কোজটি ত্বরোগিত করোর পগরকল্পনো রযয়যে। 

 

দরফোযরি গ্রন্থঃ  

 

আরডযক দরফোযরি গ্রন্থ গহসোযব গিটোগনকো গবশ্বযকোর্, বোাংলো ও ইাংযরজী অগভিোন, বোাংলোযেে দকোড(আইন দকোড) ও গবগভন্ন দেেী ও 

আন্তজিোগতক সাংস্থ্োর বোগর্ িক প্রগতযবেন দ মন, ওয়োল্ডি দডযভলপযমন্ট গরযপোট ি, এগেয়োন দডযভলপযমন্ট আউটলুক ইতযোগে সাংগ্রহ হযত 

গবযের্ তথ্য পগরযসবো প্রেোন করো হযয়যে। 

 


