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অনুবিভাগ ২: বিশ্বব্াাংক

বিশ্বব্াাংক একটি িহুজাবিক আবথ িক সহায়িা প্রদানকারী সাংস্থা যা উন্নয়নশীল দদশশর দাবরদ্র্য বিশ াচন ও
জনসাধারশের জীিনযাত্রার াশনান্নয়শনর জন্য কাজ করশে। বিশ্বব্াাংশকর দুটি প্রবিষ্ঠান হশলা International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) ও (International Development Association (IDA)। IBRD
সাধারেি ধ্য আশয়র দদশগুশলার জন্য ঋে প্রদান কশর থাশক এিাং IDA বিশশ্বর দবরদ্র্ ও উন্নয়নশীল দদশগুশলাশকআথ িসা াবজক অিস্থা উন্নয়শনর জন্য ন নীয় শশিি ঋে এিাং Trustee বহশসশি অন্যান্য উন্নয়ন সহশযাগীশদর অনুদান দেশি সহায়িা
কশর থাশক। এোড়াও বিশ্বব্াাংক গ্রুশের আরও বিনটি সহশযাগী প্রবিষ্ঠান রশয়শেেঃ
 International Finance Corporation (IFC)যা দিসরকাবর খািশক ঋে ও কাবরগবর সহায়িা প্রদান কশর থাশক।
 Multilateral Investment Guarantee Age (MIGA) অথ িননবিক প্রবৃবি অজিশনর াধ্যশ দাবরদ্র্য বিশ াচশনর
জন্য Foreign Direct Investment(FDI) দক উৎসাহ প্রদাশনর বনব ত্ত-MIGA বিবনশয়াগকারী ও ঋে
প্রদানকারীশদরশক Guarantee প্রদান কশর থাশক।
 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)এটি বিশদবশ বিবনশয়াগকারী
এিাং স্বাগবিক দদশশর শধ্য বিবনশয়াগ বিশরাধ বনষ্পবত্ত ও সাবলবসর জন্য কাজ কশর থাশক। িাাংলাশদশ বিশ্বব্াাংক গ্রুশের সকল
অঙ্গ সহশযাগী প্রবিষ্ঠাশনর সদস্য।
বিশ্বব্াাংক অনুবিভাগ সরকাশরর বিবভন্ন গুরুত্বপূে ি খাশির প্রকল্প িাস্তিায়শন বিশ্বব্াাংক হশি প্রশয়াজনীয় বিশদবশক সহায়িা
প্রবিয়াকরেসহ যািিীয় কায িি েবরচালনা কশর থাশক। বিশ্বব্াাংক ৭ েঞ্চিাবষ িকী েবরকল্পনার সশঙ্গ স ন্বয় কশর িাাংলাশদশশর জন্য
নতুন Country Partnership Framework (CPF) (২০১৬-২০২০) প্রিিিন কশরশে। বিশ্বব্াাংক CPF এর অবিশেদ্য অাংশ
বহসাশি 'Systematic Country Diagnostic (SCD) Report' প্রস্তুি কশরশে। CPF,Country Assistance
Strategy (CAS) (২০১১-২০১৪) যা ২০১৪-২০১৫ অথ িিের েয িন্ত িবধ িি করা হয়, িার স্থলাবভবষক্ত হশয়শে। CPF-এর দ ৌবলক
লক্ষ্য হশে energy sector; inland connectivity and logistics; regional and global integration;
urbanization এিাং adaptive delta management –এই োঁচটি দক্ষ্শত্র বিশ্বব্াাংশকর সহায়িা বৃবিকরা। অবধকন্তু দেকসই
উন্নয়শনর লশক্ষ্য বিশ্বব্াাংক macro-economic stability and related cross-cuttingchallenges; human
development এিাং institutions and business environment এই বিনটি অথ িননবিক মূল স্তশে সহশযাবগিা বৃবি
করশি।

১৯৭২ সাল হশি বিশ্বব্াাংক িাাংলাশদশ )আন্তজিাবিক উন্নয়ন সাংস্থা(’র বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকশল্পর কায িিশ ২৪.৯২
বিবলয়ন াবকিন ডলাশরর দিবশ ঋে/অনুদান প্রদান কশরশে।এিাং এর শধ্য জুন, ২০১৭ েয িন্ত১৭.৪০ বিবলয়ন াবকিন ডলার োড়
কশরশে।িিি াশন ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্বব্াাংশকর অথ িায়শন ৪৭ টি প্রকল্প রশয়শে। এ প্রকল্পগুশলার অনুকূশল জুন ২০১৬ েয িন্ত দ াে
োড় কশরশে ১.১৬ বিবলয়ন াবকিন ডলার এিাং ৬.৭৫ বিবলয়ন াবকিন ডলার োশড়র জন্য প্রস্তুি রশয়শে। সরকাশরর গৃহীি
বিবভন্ন েদশক্ষ্শের জন্য বিশ্বব্াাংশকর অথ ি োশড়র েবর াে ি ান্বশয় বৃবি োশে। গি অথ িিেশর বিশ্বব্াাংক দ াে দোে িদফাবলওর ৩৩.৬৩% অথ িায়ন কশরশে। উশেখ্য দয, ২০১৬-২০১৭ অথ িিেশর বিশ্বব্াাংক দ াে ১৩৯৯.৬৬ ব বলয়ন াবকিন ডলার
োড় কশর যা অদ্যািবধ দকান অথ িিেশর বিশ্বব্াাংশকর সিশচশয় দিবশ বডসিাস িশ ন্ট।স্বাধীনিা লাশভর ের দথশক িাাংলাশদশশর
দ াে বিশদবশক সহশযাবগিার ২৯% বিশ্বব্াাংক দথশক োওয়া দগশে। িাাংলাশদশশর উন্নয়শন বিশ্বব্াাংক সকল উন্নয়ন
সহশযাগীশদর শধ্য সশি িাচ্চ সহায়িা প্রদানকারী সাংস্থা।

International Day for the Eradiacition of Poverty 17 Oct 2017 উদযােন উেলশক্ষ্য াননীয় প্রধান ন্ত্রীর সাশথ বিশ্বব্াাংশকর
দপ্রবসশডন্ট Mr. Jim Yong Kim

২.২.১ গুরুত্বপূে ি প্রকশল্পর ঋেঅনুদান চুবক্ত স্বাক্ষ্শরর বিিরেীেঃ/
২০১৬-১৭ অথ িিেশর ১১টি প্রকশল্পর অনুকুশল ৯৫৭ ব বলয়ন াবকিন ডলার ঋে ও ১৫.৫৫৬ ব বলয়ন াবকিন ডলার অনুদাশনর জন্য
বিশ্বব্াাংশকর সাশথ ঋে ও অনুদান চুবক্ত স্বাক্ষ্র হশয়শে। গুরুত্বপুে ি প্রকল্পসমূশহর ঋে ও অনুদানচুবক্ত স্বাক্ষ্শরর বিিরেী বনম্নরূেেঃ
College Education Development Project
গি ০৮-০৯-২০১৬ িাবরশখ বিশ্বব্াাংশকর সাশথ ১০০ ব বলয়ন াবকিন ডলাশরর একটি ঋেচুবক্ত স্বাক্ষ্বরি হয় । এ প্রকল্পটির মূল উশেশ্য
হল:)ক( কশলজ এডুশকশন সাি-দসক্টর (Tertiary Level)-এর অবধকির উন্নয়শনর লশক্ষ্য দকৌশলগি েবরকল্পনা বিরীকরে এিাং উক্ত সািদসক্টশরর ব্িস্থােনা শবক্তশালীকরে। )খ( অনাস ি ও াস্টাস ি দকাস ি েবরচালনাকারী সাংবিষ্ট সরকাবর ও দি-সরকাবর কশলজসমূশহর টিবচাং-লাবন িাং
েবরশিশ উন্নিির করা। )গ( প্রকল্প িাস্তিায়নকালীন সাংবিষ্ট কশলজ সমূশহ প্রবিশযাবগিামূলক অথ িায়ন বনবিিকরশে কায িকর বনেবরাং ও
ইভযল্যযশয়শন ব্িস্থা সৃবষ্ট করা । )ঘ( কশলশজর শূন্য েশদ বনশয়াগ প্রদান বনবিিকরেসহ বশক্ষ্ক বনশয়াগ, দদশ-বিশদশশ প্রবশক্ষ্ে এিাং ব্িস্থােনা
উন্নির করার দক্ষ্শত্র কায িকর ভূব কা োলন।
Second Additional Financing of Public Procurement Reform Project-II
গি ২৫ জুলাই, ২০১৬ িাবরশখ বিশ্বব্াাংশকর সাশথ িাাংলাশদশ সরকাশরর ১০ ব বলয়ন াবকিন ডলাশরর ঋেচুবক্ত স্বাক্ষ্বরি হয়।
Local Governance Support Project-3(LGSP-3)
বিশ্বব্াাংক ও িাাংলাশদশ সরকাশরর শধ্য "শলাকাল গভন্যিান্স সাশোে ি দপ্রাশজক্ট-৩ )এলবজএসবে-৩(" শীষ িক প্রকশল্পর Financing
Agreement গি ০৬ াচ ি, ২০১৭ িাবরখ ঢাকায় স্বাক্ষ্বরি হশয়শে। Financing Agreement এর আওিায় বিশ্বব্াাংক হশি
উবেবখি প্রকশল্পর অনুকূশল ৩০০ (বিনশি) ব বলয়ন াবকিন ডলাশরর স তুল্য ২৭১.৭০ (দুইশি একাত্তর দশব ক সাি শূন্য) ব বলয়ন
SDR অথ ি ঋে বহসাশি োওয়া যাশি। চুবক্তর আওিায় ইউবনয়ন েবরষদসমূশহর দথাক িরাশের অথ ি স্থানান্তর েিবির প্রাবিষ্ঠাবনকীকরে;
সুবনবদ িষ্ট দক্ষ্িা সূচশকর বভবত্তশি ইউবেসমূশহর দক্ষ্িাবভবত্তক িরাে প্রদান বনবিিকরে; এ আইএস েিবির প্রাবিষ্ঠাবনকীকরে; ইউবে
দচয়ারম্যান ও সদস্যগশের প্রবশক্ষ্ে প্রদান এিাং োইলে বভবত্তশি ১৬টি দেৌরসভাশি সম্প্রসাবরি দথাক িরাে চাল্য করা হশি।
Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project

বিশ্বব্াাংক ও িাাংলাশদশ সরকাশরর শধ্য "িাাংলাশদশ আঞ্চবলক আিহাওয়া ও জলিায়ু দসিা প্রকল্প" ("Bangladesh Weather and
Climate Services Regional Project") শীষ িক প্রকশল্পর Financing Agreement গি ০৫ এবপ্রল, ২০১৭ িাবরখ ঢাকায়
স্বাক্ষ্বরি হশয়শে। Financing Agreement এর আওিায় বিশ্বব্াাংক হশি উবেবখি প্রকশল্পর অনুকুশল ৭৯.৮০ (ঊনআবশ দশব ক
আে শূন্য) ব বলয়ন SDR স তুল্য ১১৩ (একশিশির) ব বলয়ন াবকিন ডলার ন নীয় ঋে োওয়া যাশি যার শধ্য National IDA
৮২ (বিরাবশ) ব বলয়ন াবকিন ডলার ও Regional IDA ৩১ (একবত্রশ) ব বলয়ন াবকিন ডলার। উক্ত ঋে চুবক্তর আওিায় বনম্নবলবখি
কায িি গ্রহন করা হশিেঃ ক) িাাংলাশদশ আিহাওয়া অবধদপ্তশরর আিহাওয়া েয িশিক্ষ্ে দনেওয়াকি, আগা পূি িাভাস সক্ষ্ িা ও
সিকিিািিা প্রদান ব্িস্থার আধুবনকায়ন ও শবক্তশালীকরে; খ) িাাংলাশদশ োবন উন্নয়ন দিাশড ির হাইশরালবজকযাল িথ্য সম্পবকিি
দনেওয়াকি, আগা পূি িাভাস সক্ষ্ িা ও সিকিিািিা প্রদান ব্িস্থার আধুবনকায়ন ও শবক্তশালীকরে; এিাং গ) কৃবষ সম্প্রসারে
অবধদপ্তশরর জন্য কৃবষ আিহাওয়া সাংিান্ত দনেওয়াকি, আিহাওয়া িথ্যব্িস্থােনার পূি িাভাস প্রদান ব্িস্থার আধুবনকায়ন।

Leveraging ICT for Growth Employment and Governance Project (LICT) (AF)
িথ্য ও দযাগাশযাগ প্রযুবক্ত বিভাশগর অধীন িাাংলাশদশ কবম্পউোর কাউবন্সল কর্তিক িাস্তিায়নাধীন "Leveraging Information and
Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance (LICT) Project"
শীষ িক প্রকশল্পর অনুকূশল গি ২৬ নশভম্বর, ২০১২ িাবরখ বিশ্বব্াাংশকর সশঙ্গ ৭০ ব বলয়ন াবকিন ডলাশরর ঋে চুবক্ত স্বাক্ষ্বরি হয়। উক্ত
ঋে চুবক্তর ধারািাবহকিায় বিশ্বব্াাংক প্রকশল্পর বিবভন্ন কশম্পাশনশন্টর কায িি িরাবন্বি ও ফলপ্রসু করার জন্য গি ১৮ এবপ্রল, ২০১৭ ইাং
িাবরশখ ৩৯ ব বলয়ন াবকিন ডলার অবিবরক্ত অথ িায়ন (Additional Financing) (আইবডএ ন নীয় ঋে) প্রদাশনর চুবক্ত হয়।
অবিবরক্ত অথ িায়শন িাস্তিাবয়ি ক সূি বচর উশেশ্য ও কায িািলী বনম্নরূে: সাইিার বনরােত্তা বৃবির জন্য কাঠাশ াগি উন্নয়ন; অন্যান্য
প্রবিষ্ঠানসমূহশক জািীয় ডাোশিস দসন্টার এিাং জািীয় ই-আবকিশেকচার সাবভিস প্রদান; জািীয় ই-গভন িশ ন্ট অিকাঠাশ া সুবিধা প্রদাশনর
জন্য প্রশয়াজনীয় সাহায্য করা, IT/ITES Service- বৃবির লশক্ষ্য প্রশয়াজনীয় জনিশলর প্রবশক্ষ্ে সম্পন্নকরে। িথ্য ও দযাগাশযাগ
প্রযুবক্ত বিভাগ এ প্রকশল্পর উশদ্যাগী বিভাগ। অবিবরক্ত অথ িায়শন এ প্রকল্প আগা ী ৩০ জুন ২০১৯ েয িন্ত িাস্তিায়ন করা হশি।
Health Sector Development Program(HSDP) (BHSDP MDTF Grant no. TF011556 & USAID Trust
Fund Grant no.TF012281) Amendment to the Grant Agreement

গি ০৩ অশক্টাির ২০১৬ িাবরশখ ৫,২৩৭,৮৯৭ াবকিন ডলাশরর অনুদান চুবক্ত স্বাক্ষ্বরি হয় এিাং উক্ত অনুদান চুবক্তর ওের গি
৩১ বডশসম্বর ২০১৬ িাবরশখ Amendment to the Finance Agreement স্বাক্ষ্বরি হয়।
Bangladesh Forest Investment Program Investment Plan Preparation Project
গি ১৬ জানুয়াবর, ২০১৭ িাবরশখ েবরশিশ ও িন ন্ত্রোলশয়র আওিায় িন অবধপ্তর কর্তিক িাস্তিাবয়িব্ ০.২৫ ব বলয়ন াবকিন ডলাশরর
একটি কাবরগবর সহায়িা চুবক্ত বিশ্বব্াাংক এিাং িাাংলাশদশ সরকাশরর শধ্য স্বাক্ষ্বরি হয়।
Clean Airand Sustainable Environment (CASE)
েবরশিশ ও িন ন্ত্রোলয় কর্তিক িাস্তিায়নাধীন প্রকশল্প বিশ্বব্াাংক কর্তিক অবিবরক্ত ঋে সহায়িা বহশসশি ৩৫.০০ ব বলয়ন ইউ.এস.ডলার
প্রদাশনর লশক্ষ্য বিশ্বব্াাংক এিাং িাাংলাশদশ সরকাশরর শধ্য গি ১৮/০৪/২০১৭ িাবরশখ একটি ঋেচুবক্ত স্বাক্ষ্বরি হয়।
Rural Electrification and Renewable Energy ProjectII
গি ২৮ নশভম্বর, ২০১৬ িাবরশখ ইডকল কর্তিক িাস্তিাবয়িব্ প্রকল্পটির জন্য বিশ্বব্াাংক এর সাশথ ৭.০৬৯ ব বলয়ন াবকিন ডলাশরর
অনুদান চুবক্ত স্বাক্ষ্বরি হয়। বিশ্বব্াাংশকর অনুবিভাগ প্রধান িাাংলাশদশ সরকাশরর েশক্ষ্ চুবক্ত স্বাক্ষ্র কশরন।
Bangladesh RegionalWaterway Transport Project-1
গি ২১ বডশসম্বর, ২০১৬ িাবরশখ বিশ্বব্াাংক এিাং ইআরবড-এর শধ্য Bangladesh RegionalWaterway Transport
Project-1(Credit Number 5842-BD)-এর আওিায় ৩৬০ ব বলয়ন াবকিন ডলার ঋে চুবক্ত স্বাক্ষ্বরি হয়। এশক্ষ্শত্র
সুবিধাশভাগী দদশসমূহ িাাংলাশদশ, ভুোন, ভারি ও দনোল। ঢাকা -আশুগঞ্জ চট্রগ্রা -দনৌ কবরশডার-িাাংলাশদশশর প্রধান অভযন্তরীন দনৌিাবেবজযক রুে যা আঞ্চবলক িাবেজয সম্প্রসারশে গুরুত্বপূে ি। ঢাকা-আশুগঞ্জ চট্টগ্রা -বনা রুে-এর সারা িের ব্ােী নাব্িা বনিি করে
কবরশডাশরর উন্নয়ন এিাং বিআইডবিউটি এর প্রাবিষ্ঠাবনক সক্ষ্ িা বৃবির লশক্ষ্য Bangladesh Regional Waterway
Transport Project-1 শীষ িক প্রকল্প গ্রহে করা হশয়শে এিাং জুলাই ২০১৬ হশি জুন ২০২৪ েয িন্ত প্রকবল্পর দ য়াদ প্রস্তাি করা হশয়শে।

OBA Sanitation Microfinance Program
বিশ্বব্াাংশকর Global Partnership on Output-Based Aid (GPOBA)-Trust Fundহশি েেী ক ি সহায়ক ফাউশন্ডশনকর্তিক স্বাস্থযসম্মি েয়শলে ব্িহার সম্প্রসারে খাশি )বেশকএসএফ(শীষ িক প্রকল্প িাস্তিায়শনর জন্য ৩ব বলয়ন াবকিন ডলার )বিন( ০.
অনুদান প্রদান কশর।প্রকল্পটি ৩০ নশভম্বর ২০১৬ দথশক ৩০ জুন ২০১৮ দ য়াশদ িাস্তিায়শনর জন্য বনধ িাবরি রশয়শে। িাাংলাশদশসরকার ও
বিশ্বব্াাংশকর শধ্যগি ২১ বডশসম্বর ২০১৬ বিভাশগর অবিবরক্ত সবচি (বিশ্বব্াাংক অনুবিভাগ) উক্ত প্রকশল্পর অনুদান চুবক্ত (Grant
Agreement) এিাং বেশকএসএফ শনানীি ক কি িিা প্রকল্প চুবক্ত (Project Agreement)স্বাক্ষ্রকশরন। প্রকল্পটি বেশকএসএফ
কর্তিক িাস্তিাবয়ি হশে।

২.২.২ চল ান প্রকশল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগবি
ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্বব্াাংশকর অথ িায়শন িিি াশন ৫২ টি প্রকল্প চল ান আশে। বিশ্বব্াাংশকর অথ িায়শন চল ান প্রকল্পসমূশহর িাস্তিায়শন
গবিশীলিা আনয়শনর জন্য অথ িননবিক সম্পকি বিভাগ, বিশ্বব্াাংক এিাং প্রকল্প িাস্তিায়নকারী ন্ত্রোলয়/বিভাগ/সাংস্থার ২টি বত্রেক্ষ্ীয় সভা
২০১৬-১৭ অথ িিেশর অনুবষ্ঠি হশয়শে। বত্রেক্ষ্ীয় সভায় সাংবিষ্ট সকশলর অাংশগ্রহশের াধ্যশ ধীরগবির প্রকল্প ও ইনএবলবজিল
এক্সশেবন্ডচার সম্ববলি প্রকল্পসমূহ বচবিি করা হয়। স স্যা স াধাশনর লশক্ষ্য বিশ্বব্াাংক অনুবিভাশগর সভােবিশত্ব ধীরগবির প্রকল্প ও
ইনএবলবজিল এক্সশেবন্ডচার সম্ববলি প্রকল্পসমূশহর িাস্তিায়নকারী ন্ত্রোলয়/বিভাগ/সাংস্থার সাংবিষ্ট ক কি িিাশদর স ন্বশয় ২টি সভা
অনুবষ্ঠি হয়। সভা ২টিশি গৃহীি বসিান্ত অনুযায়ী প্রকল্প িাস্তিায়নকারী ন্ত্রোলয়/বিভাগ/সাংস্থাগুশলা ব্িস্থা গ্রহশে কশরশে।

২.২.৩ আন্তজিাবিক েয িাশয় বিশ্বব্াাংক অনুবিভাশগর স বন্বি সভা/কায িাবদ
গি ০৭-০৯ অশক্টাির ২০১৬ দ য়াশদ যুক্তরাশের ওয়াবশাংেন বড. বস.-দি বিশ্বব্াাংক গ্রুে ও ইন্টারন্যাশনাল বনেবর ফান্ড )আইএ এফ(এর ২০১৬ সাশলর িাবষ িক সভা অনুবষ্ঠি হয়। উক্ত সভার মূল বিষয় বেল বিশ্বব্াাংক-এর দডশভলেশ ন্ট কব টির সভা এিাং আইএ এফএর ইন্টারন্যাশনাল বনেবর এন্ড ফাইন্যাবন্সয়াল কব টির বিঠক। উক্ত বিঠকসমূশহ বিশ্বব্াাংক ও আইএ এশফর কায িিশ র অগ্রগবি ও
অন্যান্য নীবি-বনধ িারেী বিষশয় আশলাচনা হয়। োশাোবশ বকছু Side-line Meeting অনুবষ্ঠি হয়। উক্ত সভায় াননীয় অথ ি ন্ত্রীর
দনর্তশত্ব একটি প্রবিবনবধদল অাংশগ্রহে কশরন।
এোড়াও গি ২১২৩- এবপ্রল ২০১৭ দ য়াশদ যুক্তরাশের ওয়াবশাংেনবড. বস.-দিবিশ্বব্াাংক গ্রুে ও ইন্টারন্যাশনাল বনেবর ফান্ড
)আইএ এফ(-এর ২০১৭ সাশলর িসন্তকালীন সভা অনুবষ্ঠি হয়। বিবভন্ন দসশশন বিশ্ব অথ িনীবি, ক িসাংস্থান ও প্রবিশযাবগিামূলক
শ্র িাজার, অন্তভুিবক্তমূলক প্রবৃবি, দেকসই উন্নয়ন, আঞ্চবলক সাংঘাি ও শরোথী সাংকে, েবরশিশ চযাশলঞ্জ, অিকাঠাশ া এিাং বনম্ন-আশয়র
দদশসমূশহর বিষয়াবদ সম্পশকি আশলাচনা হয়। এ সভায় াননীয় অথ ি ন্ত্রীর দনর্তশত্ব একটি প্রবিবনবধদল অাংশগ্রহে কশরন।

