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2.5 AbywefvM-5: (GwWwe) 

 

2.5.1 cUf‚wg 

A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡Mi GwWwe AbywefvM (DBs-5) †`‡ki Av_©-mvgvwRK I AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡bi Rb¨ M„nxZ cÖKí/Kg©m~wP 

ev Í̄evq‡bi j‡¶¨ Gkxq Dbœqb e¨vsK (GwWwe)-Gi FY I KvwiMwi mnvqZv MÖnY msµvšÍ hveZxq Kvh©µg, Pjgvb cÖK‡íi 

ev¯Zevqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Ges GwWwei A_©vq‡b †`‡k/we‡`‡k Av‡qvwRZ cÖwk¶Y/Kg©kvjv/mfvq evsjv‡`k miKv‡ii 

cÖwZwbwa/Kg©KZ©v g‡bvbqb cÖ̀ vb mswkøó Kvh©µg m¤cv`b K‡i _v‡K| GwWwei g~j j¶¨ I D‡Ïk¨ n‡”Q- Ae¨vnZ A_©‰bwZK cÖe„w× 

AR©‡bi gva¨‡g Asia-Pacific AÂ‡ji m`m¨ †`kmg~n‡K &̀ªvwi &̀¨ gy³ Kiv Ges G AÂ‡ji Rbmvavi‡Yi Rxebgv‡bi Dbœqb mvab| 

এটি বাাংলাদেদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উন্নয়ন সহদ াদ্বি সাংস্থা। ¯^vaxbZv DËi 1973 mv‡j m`m¨c` jvf Kivi ci †_‡K G ms ’̄v 

wbiwew”Qbœfv‡e evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK I AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡b mn‡hvwMZv cÖ`vb K‡i Avm‡Q| Gkxq Dbœqb Znwej †_‡K 

†iqvwZ myweavq me©vwaK FYMÖnYKvix †`kmg~‡ni g‡a¨ evsjv‡`k Ab¨Zg|  

  

 এদ্বেয়ান ডেদেলপদমন্ট ব্াাংক 1966 mv‡ji 22 AvMó 01 j¶ †kqvi I 31wU m`m¨‡`k wb‡q hvÎv ïiæ Kডর। ১৯৬৬ সাদল 

প্রদ্বতষ্ঠার পর ডেদক দ্ববিত ৫০ বছর  াবৎ এদ্বেয়া প্যাদ্বসদ্বিক অঞ্চদল উন্নয়ন সহায়তা প্রোন কদর আসদছ। G AvÂwjK Avw_©K ms ’̄vi 

eZ©gv‡b †kqvi msL¨v 1,06,38,933wU Ges 48wU AvÂwjK m`m¨‡`kmn †gvU m`m¨ msL¨v 6৭wU| †kqvi msL¨vi w`K †_‡K 

GwWwe‡Z evsjv‡`‡ki Ae ’̄vb 20Zg Ges AvÂwjK †`kmg~‡ni g‡a¨ 13 Zg|  

 

GwWwe evsjv‡`k‡K ỳB ai‡bi Avw_©K mnvqZv w`‡q _v‡K-GKwU FY I AciwU Aby`vb| evsjv‡`k mvaviYZ GwWwei  G 

ai‡bi FYB wb‡q _v‡K|  hvi GKwU ADF (Asian Development Fund) FY Ges Ab¨wU  OCR (Ordinary Capital 

Resources) FY| ADF FYwU mnR k‡Z©i hv 5 eQi †MÖm wcwiqWmn 25 eQ‡i cwi‡kva‡hvM¨| OCR FY 5 eQ‡ii †iqvwZ 

†gqv`mn 25 eQ‡i cwi‡kva‡hvM¨ Z‡e F‡Yi my‡`i nvi London Inter Bank Offered Rate (LIBOR) wfwËK| D‡jøL¨, 

evsjv‡`k 1999 mvj ch©šÍ GwWwe †_‡K ïaygvÎ ADF FY MÖn‡Yi myweav jvf K‡i‡Q| GwWwe †_‡K FY MÖnYKvix †`kmg~n 

eZ©gv‡b 3 (wZb) †kªwY‡Z wef³- (a) ADF Only Countries; (b) Blend Countries Ges (c) OCR Only Countries. Avw_©K 

m¶gZv wKQzUv DbœZ nIqvq 2000 mvj †_‡K evsjv‡`k FY cÖvwßi †¶‡Î GwWwei we-‡kªwYfz³ †`k wn‡m‡e MY¨ Ges eZ©gv‡b cÖvq 

mgnv‡i GwWwei Dfq LvZ n‡Z eQ‡i 800 †_‡K 1000 wgwjqb gvwK©b Wjvi FY †c‡q _v‡K|  

 

GwWwe Zvi m`m¨ †`kmg~‡ni Pvwn`v †gvZv‡eK FY/Aby`vb cÖ̀ vb QvovI Sub-regional Economic Cooperation-Gi 

gva¨‡g GKB AÂ‡j cvkvcvwk Aew¯’Z †`kmg~‡ni A_©‰bwZK Dbœq‡bi j‡¶¨ cwienb I †hvMv‡hvM, we` ÿr, Z_¨ cÖhyw³ I 

AvšÍ:evwYR¨ mnRxKi‡Yi †¶‡Î ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| GwWwei G ai‡bi 5wU Sub-regional Economic 

Cooperation-Gi g‡a¨ South Asia Sub- regional Economic Cooperation (SASEC) Ab¨Zg Ges Gi m`m¨‡`‡ki g‡a¨ 

i‡q‡Q evsjv‡`k, fzUvb, †bcvj I fviZ| evsjv‡`‡ki Rb¨ SASEC Gi Nodal Official n‡jb c`vwaKvie‡j BAviwWi wmwbqi 

mwPe|  

 

২.৫.২ বাাংলাদেদে আে থ-সামাদ্বিক উন্নয়দন এদ্বেদ্ববর সহায়তা: 

অন্যান্য উন্নয়ন সহদ ািী সাংস্থাসহ GwWwe evsjv‡`েদক G hver ডমাট ২৭.২ wewjqb gvwK©b Wjv‡ii উন্নয়ন সহায়তা প্রোন কদরদছ। 

Dbœqb mnvqZvi †¶‡Î GwWwe cÖavbZ we`¨yr, R¡vjvwb, ¯’vbxq miKvi, cwienb, K…wl, wk¶v,  cvwb m¤c` I mykvmb †m±i‡K cÖvavb¨ 

†`q| GwWwe Abywefv‡M 201৫-1৬ A_©-eQ‡i ০৭টি দ্ববদ্বনদয়াি প্রকল্প ও ০৬টি কাদ্বরিদ্বর প্রকদল্প এদ্বেদ্বব ডমাট ৮৬৬.২২৫ দ্বমদ্বলয়ন মাদ্বক থন 

েলার সহায়তা প্রোন কদরদছ। ২০১৫-১৬ অে থ-বছদর সম্পাদ্বেত চুদ্বিসমূদহর সাংদ্বিপ্ত দ্বববরণঃ 

 

 wewb‡qvM cÖKí 

 

cÖK‡íi bvgt     Additional Financing  to the Sub-Regional Transport Project Preparatory Facility 
 

cÖK‡íi চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ২৬ অদটাবর ২০১৫। সড়ক পদ্বরবহন ও মহাসড়ক দ্ববোি এবাং ‡ijc_ gš¿Yvjq প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি 

এবাং সড়ক ও িনপে অদ্বিেপ্তর এবাং evsjv‡`k †ijI‡q বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত F‡Yi cwigvYt ৩০ wgwjqb gvwK©b 

Wjvi। cÖKí ev Í̄evq‡bi †gqv` িানুয়াদ্বর ২০১৬ †_‡K Ryb 20২২ ch©šÍ। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল বাাংলাদেেদক ট্রান্স-এদ্বেয়া ডরলওদয় 

দ্বলাংক এবাং এদ্বেয়ান হাইওদয়র সাদে যুি করার লদিে ডরল ও সড়ক খাদতর অগ্রাদ্বিকারযুি প্রকল্পসমূহ প্রণয়দন এ ঋণচুদ্বির আওতায় 

সহায়তা প্রোন করা হদব। অদ্বতদ্বরি অে থায়দনর মাধ্যদম সম্ভাব্তা  াচাই, দ্ববস্তাদ্বরত নকো প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন সহায়তা প্রোন করা হদব 

 া এ প্রকল্প প্রণয়ন ও প্র্তুতদ্বতমূলক কা থ্রমম গ্রহদণর ডিদরে  সরকাদরর সিমতা বৃদ্বধি  করদব। 
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cÖK‡íi bvgt  Railway Sector Investment Program (MFF) Tranche 4 
 

cÖK‡íi চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ১০ এদ্বপ্রল 201৬। ‡ijc_ gš¿Yvjq প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং evsjv‡`k †ijI‡q বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। 

প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত F‡Yi cwigvY ৫০ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev Í̄evq‡bi †gqv` এদ্বপ্রল ২০১৬ ডেদক অদটাবর ২০ প থন্ত। 
প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল ডরলওদয় ডসটদরর সাদ্বব থক কম থিমতা বৃদ্বধি র মাধ্যদম ডেদের কাদ্বিত অে থননদ্বতক প্রবৃদ্বধি  অিথদন সহায়তা করা। ডরল 

পদ্বরচালনার ডিদরে  দ্বনরাপত্তা ও সময়ানুবদ্বত থতা দ্বনদ্বিত করা। ডরদলর িদ্বত বৃদ্বধি সহ ডরলপদের সিমতা ও ডরল পদ্বরচালদনর সুদ্ববিাদ্বে বৃদ্বধি  কদর 

ভ্রমণ সময় হ্রাস এবাং আঞ্চদ্বলক ডরল ড ািাদ ািদক েদ্বিোলী করা।  

 

cÖK‡íi bvgt Secondary Education Sector Investment Program Tranche -2 

 

cÖK‡íi চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ২৩ নদেম্বর ২০১৫। দ্বেিা মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং মাধ্যদ্বমক ও উচ্চ দ্বেিা অদ্বিেপ্তর 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত F‡Yi cwigvY ১৮৫ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev Í̄evq‡bi †gqv` ২০১৫-২০১৭ প থন্ত। 
প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল মাধ্যদ্বমক স্তদর প্রাসদ্বিকতার দ্বেদ্বত্তদত পাঠ্ে্রমম উন্নয়ন দ্বেখন পধি দ্বত উন্নয়ন, সমতার দ্বেদ্বত্তদত দ্বেিা গ্রহদণর সুদ্ববিা 

বৃদ্বধি  ও ঝদড় পড়া ডরািকদল্প ব্বস্থা গ্রহণ এবাং দ্বেিা ব্বস্থাপনা ও পদ্বরকল্পনা কা থ্রমম ডিাড়োরকরণ। 

 

cÖK‡íi bvgt SASEC Second Bangladesh-India Electrical Grid Interconnection Project 
 

cÖK‡íi চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ১৯ নদেম্বর ২০১৫। দ্ববদ্যেৎ দ্ববোি প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং পাওয়ার গ্রীে ডকাম্পাদ্বন অব বাাংলাদেে দ্বলঃ 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত F‡Yi cwigvY 12০ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev Í̄evq‡bi †gqv` িানুয়াদ্বর ২০১৫ হদত 

দ্বেদসম্বর ২০১৮ প থন্ত। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল বাাংলাদেে োরত গ্রীে আন্তঃসাংদ াদির দ্ববযমান িমতা বৃদ্বধি র মাধ্যদম অদ্বতদ্বরি ৫০০ 

ডমিাওয়াট দ্ববদ্যেৎ োরত ডেদক আমোদ্বন করা এবাং উেয় ডেদের আে থ-সামাদ্বিক উন্নয়দনর লদিে ্রমমবি থমান দ্ববদ্যেদতর চাদ্বহো পূরণ করা। 

 

cÖK‡íi bvgt Southwest Area Integrated Water Resources Planning & Management Project 

(Additional Financing) 
 

cÖK‡íi চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ১৩ দ্বেদসম্বর 2015। পাদ্বন সম্পে মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং বাাংলাদেে পাদ্বন উন্নয়ন ডবাে থ 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত F‡Yi cwigvY ৪৫ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev Í̄evq‡bi †gqv`t জুলাই ২০১৫ হদত 

দ্বেদসম্বর ২০২২ প থন্ত। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল প্রকল্প এলাকায় বন্যা দ্বনয়ন্ত্রণ এবাং পাদ্বন দ্বনষ্কােন/ডসচ ব্বস্থার উন্নয়দনর মাধ্যদম অে থননদ্বতক 

প্রবৃদ্বধি  সািন ও োদ্বরদ্র হ্রাস কদর গ্রামীণ িনসািারদণর িীবনমাদনর উন্নয়ন ঘটাদনা। 

 

cÖK‡íi bvgt Power System Expansion and Efficiency Improvement Investment  Program (Tranche 3) 
 

cÖK‡íi চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ২২ দ্বেদসম্বর 2015। দ্ববদ্যেৎ দ্ববোি প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং আশুিঞ্জ পাওয়ার ডেেন ডকাম্পাদ্বন দ্বলঃ, 

পাওয়ার গ্রীে ডকাম্পাদ্বন অব বাাংলাদেে দ্বলঃ ও বাাংলাদেে পল্লী দ্ববদ্যেতায়ন ডবাে থ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত F‡Yi cwigvY 
২০৫ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev Í̄evq‡bi †gqv` িানুয়াদ্বর ২০১৬ হদত দ্বেদসম্বর ২০২০ প থন্ত। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল বাাংলাদেদের 

দ্ববদ্যেৎ খাদত উৎপােন, সঞ্চালন এবাং দ্ববতরণ সিমতা বৃদ্বধি  করা। 

 

cÖK‡íi bvgt Third Capital Market Development Program 
 

cÖK‡íi চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ২২ নদেম্বর 2015। ব্াাংক ও আদ্বে থক প্রদ্বতষ্ঠান দ্ববোি প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং বাাংলাদেে ব্াাংক ও 

বাাংলাদেে দ্বসদ্বকউদ্বরটিি এন্ড এক্সদচন্ি কদ্বমেন বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত F‡Yi cwigvY ২৫০ wgwjqb gvwK©b Wjvi। 

cÖKí ev Í̄evq‡bi †gqv` িানুয়াদ্বর ২০১৬ হদত জুন ২০১৮ প থন্ত। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল প ুঁদ্বি বািাদরর সিমতা বৃদ্বধি র পাোপাদ্বে প ুঁদ্বি 

বািাদরর সুদ্ববিাসমূহ বৃদ্বধি  করা। 
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 KvwiMwi mnvqZv (TA) cÖKí 

 

cÖK‡íi bvgt    Capacity Development of Bangladesh Railway for Project Implementation 
 

অনুোন চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ২৩ ডসদেম্বর ২০১৫। ডরjc_ gš¿Yvjq প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং evsjv‡`k †ijI‡q বাস্তবায়নকারী 

সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত Aby`v‡bi cwigvY ১.০০ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev Í̄evq‡bi †gqv` জুলাই ২০১৫ ডেদক জুন ২০১৯ 

প থন্ত। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল বাাংলাদেে ডরলওদয়র ্রময় প্রদ্ব্রময়া এবাং Safeguards বাস্তবায়ন দ্ববষয়সহ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পদ্বক থত দ্ববষদয় 

বাাংলাদেে ডরলওদয়র েিতা বৃদ্বধি ।  

 

cÖK‡íi bvgt   Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project 

(Additional Financing) 
 

অনুোন চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ১৩ দ্বেদসম্বর 2015। পাদ্বন সম্পে মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং বাাংলাদেে পাদ্বন উন্নয়ন ডবাে থ 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত Aby`v‡bi cwigvY ৭.০০ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev¯Íevq‡bi †gqv` জুলাই ২০১৫ হদত 

দ্বেদসম্বর ২০২২ প থন্ত। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল প্রকল্প এলাকায় বন্যা দ্বনয়ন্ত্রণ এবাং পাদ্বন দ্বনষ্কােন/ডসচ ব্বস্থার উন্নয়দনর মাধ্যদম অে থননদ্বতক 

প্রবৃদ্বধি  সািন ও োদ্বরদ্র হ্রাস কদর গ্রামীণ িনসািারদণর িীবনমাদনর উন্নয়ন ঘটাদনা। 

 

cÖK‡íi bvgt   TA for Strengthening Monitoring & Enforcement in Meghna River for Dhaka’s 

Sustainable Water Supply 
 

অনুোন চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ১৯ নদেম্বর ২০১৫। বন ও পদ্বরদবে মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং পদ্বরদবে অদ্বিেপ্তর বাস্তবায়নকারী 
সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত Aby`v‡bi cwigvY ১.০০ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev Í̄evq‡bi †gqv` wW‡m¤^i 2014-Ryb 2016 

ch©š। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল ঢাকা েহদর েীঘ থদময়ােী পাদ্বন সরবরাহ দ্বনরাপত্তা দ্বনদ্বিত করার িন্য ডমঘনা নেীদত মদ্বনটদ্বরাং এবাং 

এনদিাস থদমন্ট ডকৌেল েদ্বিোলী করা। 

 

cÖK‡íi bvgt TA for Bangladesh Power System Enhancement and Efficiency Improvement Project 
 

অনুোন চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ৩০ ডম ২০১৬। এেীয় উন্নয়ন ব্াাংক প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত Aby`v‡bi cwigvY 
০.২২৫ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev¯Zevq‡bi †gqv` মাচ থ ২০১৬ হদত অদটাবর ২০১৬। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল গ্রামীণ দ্ববদ্যেতায়ন, 

দ্বমটাদ্বরাং এবাং ট্রাদ্বন্সদ্বমেদন দ্ববদ্বনদয়াি প্রকল্প গ্রহদণর দ্বনদ্বমদত্ত কদম্পাদনন্ট প্র্তুততকরণ ও প্রস্তাদ্ববত Bangladesh Power System 

Enhancement and Efficiency Improvement Project এর কদম্পাদনন্ট দ্বরদ্বেউকরণ। 

 

cÖK‡íi bvgt Enabling Poor Women’s Benefits from  Island 
 

অনুোন চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ২৪ আিে 2015। দ্ববদ্যেৎ দ্ববোি প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং বাাংলাদেে দ্ববদ্যেৎ উন্নয়ন ডবাে থ বাস্তবায়নকারী 

সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত Aby`v‡bi cwigvY ০.৫০ wgwjqb gvwK©b Wjvi। cÖKí ev¯Zevq‡bi †gqv` আিে ২০১৫ হদত দ্বেদসম্বর 

২০১৬ প থন্ত। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল Energy ডসটদর মদ্বহলাদের কম থসাংস্থান বৃদ্বধি  ও কাদ্বরিদ্বর প্রদ্বেিণ সুদ াি বৃদ্বধি করণ। 

 

cÖK‡íi bvgt    Education  and Skills Development-2 
 

অনুোন চুদ্বি স্বািদ্বরত হয় ২৭ িানুয়াদ্বর ২০১৬। দ্বেিা মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উদযািী দ্ববোি এবাং অে থ দ্ববোি, দ্বেিা মন্ত্রণালয়, দ্বেল্প 

মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেদ্বেক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সাংস্থা। প্রকদল্প এদ্বেদ্বব প্রদ্ত্ত্ত Aby`v‡bi cwigvY ১.৫০ wgwjqb 

gvwK©b Wjvi। cÖKí ev¯Zevq‡bi †gqv`t অদটাবর ২০১৫- ডসদেম্বর ২০১৭ প থন্ত। প্রকল্পটিi D‡Ïk¨ হল Secondary Education 

Sector Investment Program (SESIP) এবাং Skills for Employment Investment Program (SEIP)-এর ব্বস্থাপনার 

মাদনান্নয়দন Fiduciary risk management, results-based reporting, procurement and financial management- ইতোদ্বে 

ডিদরে  সিমতা বৃদ্বধি  করা। 
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2.5.3 ২০১৫-১৬ অে থ-বছদর এদ্বেয়ান ডেদেলপদমন্ট ব্াাংক (এদ্বেদ্বব) এর ঋণ ও কাদ্বরিদ্বর সহায়তা গ্রহণ সাং্রমান্ত কা থ্রমম 

 

(i) GwWwe Abywefv‡Mi Kvh©µg mswkøó 201৫-1৬ A_©-eQ‡i AbywôZ ¸iæZ¡c~Y© mfv: 

 

†`‡k AbywôZ mfv: 
 

বাাংলাদেদে অে থায়ন দ্ববষদয় miKv‡ii wewfbœ মন্ত্রণালয়/দ্ববোি/সাংস্থার প্রদ্বতদ্বনদ্বিসহ এদ্বেদ্বব’র সাদে ঋণচুদ্বি ও অনুোনচুদ্বি সম্পােন পূব থবতী 

ও পরবতী সমদয় ডেদের আেেন্তদর দ্বনদনাি সো অনুদ্বষ্ঠত nডয়দছ। 

 

 Country Partnership Strategy Meeting: Vision 2021 বাস্তবায়দন 7
th

 Five Year Plan এর দ্বনদ্বরদখ বাাংলাদেদে 

অে থায়দনর দ্ববষদয় ডমাট ০৩টি Country Partnership Strategy Meeting অনুদ্বষ্ঠত হদয়দছ। 

 Country Portfolio Review Meeting: বাাংলাদেে দ্ববদ্বেন্ন উন্নয়ন প্রকদল্প এদ্বেদ্বব’র অে থায়ন দ্বনি থারণ দ্ববষদয় আদলাচনার িন্য 

মন্ত্রণালয়/দ্ববোি/সাংস্থার প্রদ্বতদ্বনদ্বিসহ এদ্বেদ্বব’র সাদে ০৩টি Country Portfolio Review Meeting (CPRM) অনুদ্বষ্ঠত হয়।  

 Tripartite Portfolio Review Meeting (TPRM): এদ্বেদ্বব’র আদ্বে থক সহায়তায় বাস্তবায়নািীন cÖK‡íi ev¯Zevqb AMÖMwZ 

ch©v‡jvPbvi Rb¨ ইআরদ্বে, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/দ্ববোি ও সাংস্থা এবাং এদ্বেদ্বব’র মদধ্য ০৪টি Tripartite Portfolio 

Review Meeting অনুদ্বষ্ঠত হদয়দছ।  
 Wrap up Meeting: এদ্বেদ্বব’র আদ্বে থক সহায়তা চূড়ান্তকরণ ও প্রকদল্পর অগ্রিদ্বত প থাদলাচনার িন্য Consultation 

Mission/Fact-Finding Mission/Loan Review Mission কাদল ডমাট ১৩টি  Wrap up Meeting অনুদ্বষ্ঠত হয়।  

 AvšÍ:gš¿Yvjq mfv: এদ্বেদ্বব’র ঋণ সহায়তা গ্রহদণর িন্য ডলান ডনদিাদ্বসদয়েদনর প্রস্তাব পাওয়ার পর Draft Loan Document এর 

উপর আদলাচনার লদিে ও চলমান প্রকল্প কম থসূচীর বাস্তবায়ন সমস্যা দ্বনদয় আদলাচনার িন্য ০৫টি আন্ত:মন্ত্রণালয় সো অনুদ্বষ্ঠত 

হদয়দছ। 

 AbywefvM-mgš̂q mfv: GwWwe Abywefv‡Mi Kvh©µg ch©v‡jvPbvi Rb¨ ০৫টি AbywefvM-mgš̂q mfv Kiv nq; 

 

we‡`‡k AbywôZ mfv: 
 

 এদ্বেদ্বব’র বাদ্বষ থক সো: GwWwei Kvh©µg evrmwiK wfwË‡Z ch©v‡jvPbv I ¸iyZ¡c~Y© bxwZ wba©vi‡Yi wel‡q cÖwZeQi G ms¯’vi 

(BoG)- Gi mfv †h †Kvb GKwU m`m¨ ‡`‡k AbywôZ nq| G ch©šÍ 4৯টি এদ্বেদ্বব’র বাদ্বষ থক mfv AbywôZ n‡q‡Q| me©‡kl ৪৯তম 

বাদ্বষ থক mfvwU িত 02-05 †g 201৬ Zvwi‡L িাম থাদ্বনর ফ্রাঙ্কফুদট AbywôZ nq| evsjv‡`k †_‡K gvbbxq A_©gš¿xর ডনতৃদে 

BAviwWi wmwbqi mwPe, এদ্বেদ্বব অনুদ্ববোি প্রিান (hyM¥-mwPe), যুগ্ম-সদ্বচব (এদ্বেদ্বব-১) সহ ডমাট ০৮ m`‡m¨i GKwU cÖwZwbwa`j 

D³ mfvq †hvM`vb K‡iডছ। D‡jøL¨, gvbbxq A_©gš¿x GwWwei BoG-Gi Mfb©i Ges BAviwWi wmwbqi mwPe g‡nv`q weKí 

Mfb©i; 

 SASEC Nodal Official Meeting: GwWwei D‡`¨v‡M MZ 02-05 †g 201৬ Zvwi‡L িাম থাদ্বনর ফ্রাঙ্কফুদট AbywôZ এদ্বেদ্বব’র 

বাদ্বষ থক mfvi Sideline Meeting wnmv‡e SASEC Nodal Official Meeting AbywôZ nq| উি mfvq BAviwWi wmwbqi 

mwPe, এদ্বেদ্বব অনুদ্ববোি প্রিান (hyM¥-mwPe), যুগ্ম-সদ্বচব (এদ্বেদ্বব-১) ড ািোন K‡ib| 

 

(ii) ডলান ডনদিাদ্বসদয়েনঃ 

২০১৫-১৬ অে থ-বছদর দ্বনদনাি ১০টি প্রকদল্পর ডলান ডনদিাদ্বসদয়েন অনুদ্বষ্ঠত হদয়দছ। 

 

্রমঃ প্রকদল্পর নাম তাদ্বরখ 

1 2 3 

১ Railway Rolling Stock Project ২৯ জুলাই ২০১৫ 

২ Additional Financing to the Subregional Transport Project Preparatory Facility ২৯ জুলাই ২০১৫ 

৩ Third Capital Market Development Program ০৯ আিে ২০১৫ 

৪ Southwest Area Integrated Water Resources Planning & Management Project 

(Additional Financing) 

০৬ আিে ২০১৬ 

৫ Second SASEC Bangladesh-India Electrical Grid Interconnection Project ০৫ আিে ২০১৬ 

৬ Power System Expansion & Efficiency Improvement Investment  Program (Tranche 3) ২১ অদটাবর ২০১৫ 

৭ Second Small and Medium Enterprise ২৬ অদটাবর ২০১৫ 

৮ Railway Sector Investment Program, Tranche 4 ০৩ মাচ থ ২০১৬ 

৯ Dhaka Water Supply Network Improvement Project ২৮ এদ্বপ্রল ২০১৬ 

১০ SASEC Chittagong –Cox’s Bazar Railway Project Phase 1 ২৯ জুন ২০১৬ 
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2.5.4 GwWwei DaŸ©Zb Awdwmqvj‡`i evsjv‡`k mdর: 
 

GwWwei DaŸ©Zb Awdwmqvj‡`i evsjv‡`k md‡ii wel‡q mwPe g‡nv`‡qi wb‡`©kbv g‡Z cÖ‡qvRbxq mswkøó Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q 

_v‡K| ২০১৫-১৬ অে থ-বছদর দ্বনদনাি এদ্বেদ্বব’র দ্বনদনাি উর্ধ্থতন কম থকত থাবৃন্দ বাাংলাদেে সির কদরন। 

 

্রমঃ কম থকত থার নাম ও পেবী সময়কাল 

০১ Mr. Wencai Zhang, Vice President (Operations 1) ১৩-১৬ নদেম্বর ২০১৫ 

০২ Mr. Toshio Oya, Director General, Budget, Personnel & Management 

Systems Department 
২৮ নদেম্বর – ০১ দ্বেদসম্বর ২০১৫ 

০৩ Mr. Umesh Kumar, Executive Director, Board of Directors ২১-২৪ ডিব্রুয়াদ্বর ২০১৬ 

০৪ Mr. Hum Kin, Director General, South Asia Department ০৯-১১ এদ্বপ্রল ২০১৬ 

 

 

2.5.৫ †mwgbvi/Kg©kvjv/cÖwk¶‡Y AskMÖnY msµvšÍ Z_¨: 
 

GwWwei D‡`¨v‡M 201৫-1৬ A_©-eQ‡i evsjv‡`‡k I evsjv‡`‡ki evwn‡i AbywôZ †mwgbvi/Kg©kvjv/ cÖwk¶‡Y AskMÖn‡Yi 

Rb¨ wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM I ms ’̄v †_‡K Kg©KZ©v †cÖi‡Yi e¨e ’̄v †bIqv nq| †`‡k I we‡`‡k AbywôZ †mwgbvi/Kg©kvjv/cÖwk¶Y 

Ges †m¸‡jv‡Z evsjv‡`k †_‡K AskMÖnYKvixi msL¨v wb¤œiƒc- 

A_© eQi we‡`‡k ‡`‡ki Af¨šÍ‡i 

201৫-201৬ cÖwkÿY Kg©m~wP AskMÖnbKvix cÖwkÿY Kg©m~wP AskMÖnbKvix 

৫১wU ১৩০ Rb ০১ wU ০১ Rb 

 

 

2.5.6 201৫-1৬ A_©-eQ‡i ¯̂v¶wiZ FYPzw³ I Aby`vb-Pzw³: 

 

Pzw³ msL¨v cwigvY($ wgwjqb) 

FY Pzw³ 0৭ ৮৫৫.০০ 

Aby`vb-Pzw³ 06 ১১.২২৫ 

 

 

 


