২.৫

অনুবিভাগ-৫: এশীয় উন্নয়ন ব্াাংক (এবিবি)

অর্ থননবিক সম্পকথ বিভাগগর এবিবি অনুবিভাগ দেগশর আর্ থ-সামাবিক ও অিকাঠাগমাগি উন্নয়গনর িন্য গৃহীি
থ
প্রকল্প/কম থসূবি িাস্তিায়গনর লগযে এশীয় উন্নয়ন ব্াাংক (এবিবি)-এর ঋণ ও কাবরগবর সহায়িা গ্রহণ সাংক্রান্ত কার্ক্রম,
থ
িলমান প্রকগল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগবি পর্াগলািনা
এিাং এবিবির অর্ থায়গন দেগশ/বিগেগশ আগয়াবিি প্রবশযণ/কম থশালা/সভায়
িাাংলাগেশ সরকাগরর প্রবিবনবি/কম থকিথা মগনানয়ন প্রোন সাংবিষ্ট কার্ থক্রম সম্পােন কগর র্াগক। এবিবির মূল লযে ও
উগেশ্য হগে- অব্াহি অর্ থননবিক প্রবৃবি অিথগনর মাধ্যগম এবশয়া প্যাবসবিক অঞ্চগলর সেস্য দেশসমূহগক েবরদ্রমুক্ত করা
এিাং এ অঞ্চগলর িনসািারগণর িীিনমাগনর উন্নয়ন সািন। এটি িাাংলাগেগশর বিিীয় বৃহত্তম উন্নয়ন সহগর্াগী সাংস্থা।
স্বািীনিা উত্তর ১৯৭৩ সাগল সেস্যপে লাভ করার পর দর্গক এ সাংস্থা বনরবিবেন্নভাগি িাাংলাগেগশর আর্ থ-সামাবিক ও
অিকাঠাগমাগি উন্নয়গন সহগর্াবগিা প্রোন কগর আসগে। এশীয় উন্নয়ন িহবিল দর্গক দরয়াবি সুবিিায় সি থাবিক
ঋণগ্রহণকারী দেশসমূগহর মগধ্য িাাংলাগেশ অন্যিম।
এবশয়ান দিগভলপগমন্ট ব্াাংক ১৯৬৬ সাগলর ২২ আগস্ট ০১ লয দশয়ার ও ৩১টি সেস্যগেশ বনগয় র্াত্রা শুরু কগর। িিথমাগন
দমাট সেস্য সাংখ্যা ৬৭। িার মগধ্য এবশয়া প্যাবসবিক অঞ্চগলর সেস্যগেশ ৪৮টি। এবিবিগি িাাংলাগেগশর দশয়ার সাংখ্যা
১০৮৩৮৪ র্া দমাট দশয়াগরর ১.০২১%। দভাগটর সাংখ্যার বেক দর্গক িাাংলাগেগশর দভাট ১.১১৫%।
এবিবি িাাংলাগেশগক দুই িরগনর আবর্ থক সহায়িা বেগয় র্াগক- একটি ঋণ ও অপরটি অনুোন। ২০১৬ সাল পর্ থন্ত এবিবি
Asian Development Fund (ADF) হগি সহি শগিথ এিাং Ordinary Capital Resources (OCR) হগি
London Inter Bank Offered Rate (LIBOR) বভবত্তগি ঋণ প্রোন করি। ঋণ প্রোন সযমিা েবরদ্র দেগশ িাড়াগনার
লগযে ২০১৭ সাগল এবিবি এটির ADF ও OCR উৎসগক একবত্রি কগরগে এিাং পূগি থর ন্যায় েবরদ্র দেশসমূহগক সহি শগিথ
OCR ঋণ প্রোন করগে দর্টি Ordinary Capital Resources (Concessional) Loan (COL) বহগসগি পবরবিি।
COL ঋগণর সুগের হার ২% এিাং regular OCR ঋগণর সুগের হার London Inter Bank Offered Rate (LIBOR)
বভবত্তক। এবিবি প্রেত্ত ঋণ ০৫ িের দগ্রস বপবরয়িসহ ২৫ িেগর পবরগশািগর্াগ্য। এবিবি দর্গক ঋণ গ্রহণকারী দেশসমূহ
Gross National Income (GNI) per capita এিাং Credit Worthiness এর বভবত্তগি বিন গ্রুগপ বিভক্ত।




Group A (Concessional Assistance Only)
Group B (OCR Blend)
Group C (Regular OCR only)

২০০০ সাল দর্গক িাাংলাগেশ ঋন প্রাবির দযগত্র এবিবির বি-গ্রুপভূক্ত দেশ বহগসগি গণ্য।
এবিবি িার সেস্য দেশসমূগহর িাবহো দমািাগিক ঋণ/অনুোন প্রোন োড়াও Sub-regional Economic Cooperationএর মাধ্যগম একই অঞ্চগল পাশাপাবশ অিবস্থি দেশসমূগহর অর্ থননবিক উন্নয়গনর লগযে পবরিহন ও দর্াগাগর্াগ, বিদুেৎ, িথ্য
প্রযুবক্ত ও আন্তঃিাবণিে সহিীকরগণর দযগত্র গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা পালন কগর আসগে। এবিবির এ িরগনর ০৫টি Subregional Economic Cooperation— এর মগধ্য South Asia Sub- regional Economic Cooperation
(SASEC) অন্যিম। িাাংলাগেশ, ভুটান, দনপাল ও ভারি SASEC এর সেস্য দেশ এিাং িাাংলাগেগশর িন্য SASEC এর
Nodal Official হগলন পোবিকারিগল এ বিভাগগর সবিি।

২.৫.১ িাাংলাগেগশ আর্ থ-সামাবিক উন্নয়গন এবিবির সহায়িা
উন্নয়ন সহায়িার দযগত্র এবিবি প্রিানি বিদুেৎ, জ্বালাবন, স্থানীয় সরকার, পবরিহন, কৃবি, বশযা, পাবন সম্পে ও সুশাসন
দসক্টরগক প্রািান্য দেয় এিাং দটকসই উন্নয়ন লযেমাত্রা অিথগন সহায়ক দযগত্র সহায়িা প্রোন কগর আসগে। এবিবি
অনুবিভাগগ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেগর ০৯টি বিবনগয়াগ প্রকল্প, ১৪টি কাবরগবর প্রকল্প এিাং ০৫টি আঞ্চবলক কাবরগবর সহায়িা (RCDTA) প্রকগল্প এবিবি দমাট ১৮৮৩.৮৩৪ বমবলয়ন মাবকথন িলার সহায়িা প্রোন কগরগে। এ সাংক্রান্ত েকটি সাংগর্ািনী-১
এ দেয়া হগলা। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেগর সম্পাবেি চুবক্তসমূগহর সাংবযি বিিরণঃ

বিবনগয়াগ প্রকল্প
Dhaka Water Supply Network Improvement Project
প্রকগল্পর চুবক্ত স্বাযবরি হয় ১৭ জুলাই ২০১৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং ঢাকা ওয়াসা
িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রদ্ত্ত্ত ঋগণর পবরমাণ ২৭৫ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়াে এবপ্রল
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হল ঢাকা মহানগরীগি ক্রমিি থমান িাবহোর দপ্রবযগি শহর অঞ্চগল
২০১৬ দর্গক অগক্টাির ২০২১ পর্ন্ত।
িসিাসরি িনগগাষ্ঠীগক ২৪ ঘণ্টাব্াপী বনরাপে পাবনর সুবিিার আওিায় এগন িাগের আর্ থ-সামাবিক উন্নয়গনর দযগত্র
অিোন রাখা।
Railway Rolling Stock Project
প্রকগল্পর চুবক্ত স্বাযবরি হয় ২৮ দসগেম্বর ২০১৬। দরলপর্ মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উগযাগী মন্ত্রণালয় এিাং িাাংলাগেশ দরলওগয়
িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত ঋগণর পবরমাণ ২০০.০০ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকগল্পর িাস্তিায়ন দময়াে
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হল িাাংলাগেশ দরলওগয়র েযিা বৃবির লগযে ২৫০ টি র্াত্রীিাহী
জুলাই, ২০১৫ দর্গক জুন, ২০১৯ পর্ন্ত।
দকাি, ১০টি বিগিল িাবলি দলাগকাগমাটিভ, ৪টি বরবলি দক্রইন, ২টি দেন ওয়াবশাং প্লান্ট এিাং দলাগকা-মাস্টার দেবনাং এর িন্য
১টি বসমুগলটর সাংগ্রহ করা। এর িগল আধুবনক, বনরাপে ও মানসম্পন্ন র্াত্রীিাহী গাড়ী পবরিালনার মাধ্যগম র্াত্রীগসিা
প্রোন, পুরািন ও দময়াে উত্তীণ গাড়ী প্রবিস্থাপন, র্াত্রীিাহী গাড়ীর স্বল্পিা দূরীকরণ, দেন পবরিালনার দযগত্র সময়ানুিবিথিা
ও বনরাপত্তা বনবিিকরণ, ভ্রমণ সময় কবমগয় আনা, নতুন দেন পবরিালনার মাধ্যগম র্াত্রী সািারগণর িাবহো বৃবি করা এিাং
দরলওগয়র রািস্ব আয় বৃবি করা।
Natural Gas Infrastructure & Efficiency Improvement Investment Project
প্রকগল্পর চুবক্ত স্বাযবরি হয় ২৯ বিগসম্বর ২০১৬। জ্বালাবন ও খবনি সম্পে বিভাগ এ প্রকগল্পর উগযাগী বিভাগএিাংগ্যাস
োন্সবমশন দকাম্পানী বলঃ (বিটিবসএল) এিাং িাাংলাগেশ গ্যাস বিল্ডস দকাম্পানী বলঃ (বিবিএিবসএল) এ ঋগণর আওিায়
গৃবহি প্রকল্পসমূগহর িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রদ্ত্ত্ত ঋগণর পবরমাণ ১৬৭ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকগল্পর
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হল- গ্যাস উৎপােন েযিা বৃবি করা এিাং গ্যাস
িাস্তিায়ন দময়াে জুলাই ২০১৬ হগি জুন ২০২২ পর্ন্ত।
সঞ্চালন পাইপলাইগনর যমিা সম্প্রসারণ করা।

Second Small and Medium Sized Enterprise Development Project
প্রকগল্পর চুবক্ত স্বাযবরি হয় ১৮ িানুয়াবর ২০১৭। আবর্ থক প্রবিষ্ঠান বিভাগ প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং িাাংলাগেশ ব্াাংক
িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রদ্ত্ত্ত ঋগণর পবরমাণ ২০০ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকগল্পর িাস্তিায়ন দময়াে িানুয়াবর
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হল মধ্য ও স্বল্প দময়াবে ঋণ সুবিিা প্রোগনর মাধ্যগম ঢাকা ও িেগ্রাম বসটি
২০১৭ দর্গক জুন ২০২১ পর্ন্ত।
কগপ থাগরশন এলাকার িাবহগর দেগশর অন্যান্য এলাকায় বিগশিি নগর িবহভূথি ও গ্রামীণ এলাকায় দিসরকাবর খাগি ক্ষুদ্র ও
মাঝাবর বশল্প প্রবিষ্ঠান বিকাগশ সহায়িা করা।
Skills for Employment Investment Program (Tranche 2)
প্রকগল্পর চুবক্ত স্বাযবরি হয় ১৪ দেব্রুয়াবর ২০১৭। অর্ থ বিভাগ প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং বশযা মন্ত্রণালয়, বশল্প
মন্ত্রণালয়, প্রিাসীকল্যাণ ও বিগেবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয়, যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও িাাংলাগেশ ব্াাংক িাস্তিায়নকারী সাংস্থা।
প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত ঋগণর পবরমাণ ১০০ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়ােঃ িানুয়াবর ২০১৭ হগি বিগসম্বর
২০২১ পর্ থন্ত। প্রকল্পটির উগেশ্য হগলা- েয িনশবক্ত বিরীর লগযে পুরুি ও মবহলাগের উপযুক্ত কম থমূখী প্রবশযণ প্রোন এিাং
অগ্রাবিকার খািসমূগহ িবিিথ কম থসাংস্থান সৃবষ্ট করা।
Bangladesh Power System Enhancement & Efficiency Improvement Investment Project
প্রকগল্পর চুবক্ত স্বাযবরি হয় ২৯ দম ২০১৭। বিদুেৎ বিভাগ এ প্রকগল্পর উগযাগী বিভাগ এিাং পাওয়ার গ্রীি দকাম্পাবন অি
িাাংলাগেশ বলঃ (বপবিবসবি), ঢাকা ইগলবিক সাপ্লাই দকাম্পাবন বলঃ (গিসগকা) এিাং িাাংলাগেশ পল্লী বিদুেিায়ন দিাি থ
(বিআরইবি) এ ঋগণর আওিায় গৃবহি প্রকল্পসমূগহর িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত ঋগণর পবরমাণ ৬১৬
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হগলাবমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকগল্পর িাস্তিায়ন দময়াে জুলাই ২০১৬ হগি জুন ২০২০ পর্ন্ত।
িাাংলাগেগশর বিদুেৎ খাগি সঞ্চালন এিাং বিিরণ সযমিা বৃবি কগর েয এিাং বনভ থরগর্াগ্য বিদুেগি প্রগিশাবিকার বনবিি
করা।
SASEC Chittagong –Cox’s Bazar Railway Project Phase 1 (MFF) Tranche 1
প্রকগল্পর চুবক্ত স্বাযবরি হয় ২১ জুন ২০১৭ িাবরখ। দরলপর্ মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উগযাগী মন্ত্রণালয় এিাং িাাংলাগেশ দরলওগয়
িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত ঋগণর পবরমাণ ৩০০.০০ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকগল্পর িাস্তিায়ন দময়াে ০১
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হল, দোহািারী হগি রামু হগয় কক্সিািার পর্ থন্ত ১০২.০০
জুলাই ২০১০ হগি ৩০ জুন ২০২২ পর্ন্ত।
বকঃবমঃ বসাংগগল লাইন ডুগয়লগগি নতুন েোক বনম থাণ করা, র্ার িগল পর্ থটন শহর কক্সিািাগরর সাগর্ দরলওগয় সাংগর্াগ
স্থাপন; র্াত্রী ও মালামাল পবরিহগন দরলওগয়র অাংশীোবরত্ব বৃবি; কম থসাংস্থাগনর সুগর্াগ সৃবষ্টসহ ব্িসা-িাবণিে বৃবি এিাং
দসই সাগর্ িট্টগ্রাম-কক্সিািার কবরগিাগরর সাগর্ োন্স এবশয়ান দরলওগয় কবরগিারগক যুক্ত করা। িাোড়া এ প্রকল্পটি
সরকাগরর অবিক দিলাগক দরলওগয় দনটওয়াগকথর আওিায় আনয়গনর স্ট্র্োগটিীর অাংশ এিাং িাাংলাগেশ দরলওগয়র প্রকল্প
িাস্তিায়ন েযিা বৃবিকরণও এ ঋগণর উগেশ্য।

কাবরগবর সহায়িা (TA) প্রকল্প
TA for Market and Value Chain Infrastructure Development Project
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ০৫ দসগেম্বর ২০১৬। িাাংলাগেশ অর্ থগনবিক অঞ্চল কর্তথপয (গিিা)-এ প্রকগল্পর িাস্তিায়নকারী
সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমান ০.২২৫ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়ন দময়াে আগষ্ট ২০১৬ দর্গক
থ প্রকল্পটির মূল উগেশ্য হগলা-To collect information required prior to further project
এবপ্রল ২০১৭ পর্ন্ত।
processing such as the location of the value chain; develop standardized design and costs of
collection and distribution centres; Assess private sector management options to ensure financial
sustainability of the collection and distribution centres; and assess institutional capacity of the
agencies involved.

Strengthening Capacity for Environmental Law in the Asia Pacific: Development
Environmental Law Champions
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ১৫ নগভম্বর ২০১৬। এশীয় উন্নয়ন ব্াাংক (এবিবি) প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং বশযা
মন্ত্রণালয়, সািারণ কাউবন্সল অবিস এিাং International union for Conservation of Nature Academy of
Environmental Law (IUCNAEL) িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমাণ ১ (এক) বমবলয়ন
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হগলা- To
মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়ােঃ িানুয়াবর ২০১৪ হগি বিগসম্বর ২০১৬ পর্ন্ত।
Develop environmental law champions by enhancing the capacity of law professors and university
lecturers in ADB's Client Countries.

TA for Second Small and Medium Sized Enterprise Development Project
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ১৭ িানুয়াবর ২০১৭। আবর্ থক প্রবিষ্ঠান বিভাগ প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং িাাংলাগেশ ব্াাংক
িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমাণ ০.২০ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়ােঃ
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হগলা- এ সাংক্রান্ত বিবনগয়াগ প্রকল্প িাস্তিায়গন িাাংলাগেশ
মাি থ ২০১৬ হগি পরিিী ০৩ িের পর্ন্ত।
ব্াাংকগক কাবরগবর সহায়িা প্রোন এিাং িাাংলাগেশ ব্াাংগকর সযমিা বৃবি করা।
TA for Supporting Fourth Primary Education Development Program
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ২২ িানুয়াবর ২০১৭। প্রার্বমক ও গণবশযা মন্ত্রণালয় উগযাগী বিভাগ এিাং প্রার্বমক বশযা
অবিেির িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমাণ ০.৮০ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হগলা- PEDP-4 -এর ব্িস্থাপনার
দময়ােঃ ১ িানুয়াবর ২০১৭ হগি ৩১ বিগসম্বর ২০১৭ পর্ন্ত।
মাগনান্নয়গন সাগপাট থ দেয়া।
TA for Supporting Primary Education Development Program
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ২২ িানুয়াবর ২০১৭। প্রার্বমক ও গণবশযা মন্ত্রণালয় উগযাগী বিভাগ এিাং প্রার্বমক বশযা
অবিেির িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমাণ ০.৩০ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হগলা- PEDP-4 এিাং SESIP-এর ব্িস্থাপনার
দময়ােঃ মাি থ ২০১৭ হগি দসগেম্বর ২০১৮ পর্ন্ত।
মাগনান্নয়ন করা।
Dhaka Metro Project Preparatory Technical Assistance
অনুোন চুবক্ত স্বাযবরি হয় ২৩ দসগেম্বর ২০১৫। সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং ঢাকা
পবরিহন সমন্বয় কর্তথপয িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমাণ ১.৩০ বমবলয়ন মাবকথন িলার।
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হল ঢাকা মহানগরীর গণপবরিহন
প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়াে িানুয়াবর, ২০১৭ দর্গক জুন, ২০১৮ পর্ন্ত।
থ
ব্িস্থা উন্নয়গনর লগযে Revised Strategic Transport Plan (RSTP)- এর সুপাবরশ/িথ্যাবে পর্াগলািনা/
মূল্যায়নপূি থক-এর বভবত্তগি এবিবি কর্তথক বিবনগয়াগগর িন্য একটি অগ্রাবিকার দমগো প্রকল্প সুপাবরশ করা।
TA for Preparing Khulna 800MW LNG Based Power Plant Project
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ৩১ িানুয়াবর ২০১৭। North-West Power Generation Company Limited
(NWPGCL) Implementing Agency বহসাগি োবয়ত্ব পালন করগে। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমান ০.২২৫
থ প্রকল্পটির মূল উগেশ্য হগলাবমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়াে দসগেম্বর ২০১৬ হগি আগস্ট ২০১৭ পর্ন্ত।
The TA will support the due diligence and preparatory work for the ensuing Project.

TA for Ganges-Kobadak Irrigation Modernization Project
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ৩১ িানুয়াবর ২০১৭। িাাংলাগেশ পাবন উন্নয়ন দিাি থ এ প্রকগল্পর িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প
এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমান ০.২২৫ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়াে িানুয়াবর ২০১৭ হগি িানুয়াবর
থ প্রকল্পটির মূল উগেশ্য হগলা- To do technical, financial and economic due diligence on
২০১৯ পর্ন্ত।
existing feasibility studies and on detailed design reports; prepare the loan processing documents
required for Board approval; prepare the terms of reference and cost estimates for the GKIMP
implementation consultants; facilitate the detailed designs and cost estimates approvals and civil
works tendering by the Bangladesh Water Development Board; support the irrigation Management
operator and project implementation consultants; and support safeguard due diligence and
safeguard activities implementation start-up.

TA for City Region Development Project II
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ২৬ দিব্রুয়াবর ২০১৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং স্থানীয় সরকার
প্রগকৌশল অবিেির িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমাণ ০.৬১৩ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হগলা- মূল বিবনগয়াগ প্রকগল্প অন্তভুথবক্তর
িাস্তিায়গনর দময়ােঃ দসগেম্বর ২০১৬ হগি মাি থ ২০১৮ পর্ন্ত।
িন্য নগর অঞ্চল বনি থািগনর Criteria ও অগ্রাবিকার িাবলকা প্রণয়গনর দযগত্র কাবরগবর/আবর্ থক/সামাবিক ও পবরগিশগি
শিথাবে র্র্ার্র্ প্রবিপালন বনবিিকরণ এিাং Development Project Performa (DPP) প্রণয়গন সহায়িাকরণ।
TA for Urban Primary Health Care Services Delivery Project -Additional Financing
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ০২ মাি থ ২০১৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং িাস্তিায়নকারী সাংস্থা।
প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমাণ ০.৮৫ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়ােঃ িানুয়াবর ২০১৭ হগি

থ প্রকল্পটির উগেশ্য হগলা- অবিবরক্ত অর্ থ িারা বিবনগয়াগ প্রকগল্পর আওিায় নতুন প্রকল্প এলাকা বনি থারণ
বিগসম্বর ২০১৭ পর্ন্ত।
করণ ও প্রকগল্পর Design প্রণয়ন এিাং নগর স্বাস্থে খাগির প্রাবিষ্ঠাবনক সযমিা বিগিিণ।
Enhancing Institutional Capacity of Anti Corruption
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ০৮ মাি থ ২০১৭। িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং দূনীবি েমন কবমশন
িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমাণ ৮ লয মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়ােঃ এবপ্রল
২০১৭ হগি মাি থ ২০২০ পর্ থন্ত। প্রকল্পটির উগেশ্য হগলা- To Develop an information technology (IT) based
investigation and Prosecution Management System to strengthen monitoring and tracking of the
status and progress in enquiry, investigation and prosecution of corruption cases, and to enhance
the efficiency of ACC officials in handling corruption cases so that average time to complete a
corruption case would be reduced.

Investment Assessment and Application of High-Level Technology for Food Security in
Asia and the Pacific
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ২৭ এবপ্রল ২০১৭। কৃবি মন্ত্রণালয় এ প্রকগল্পর উগযাগী মন্ত্রণালয়। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর
থ প্রকল্পটির মূল
পবরমান ১.৫ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্পটির িাস্তিায়ন দময়াে অগক্টাির ২০১৬ হগি অগক্টাির ২০১৯ পর্ন্ত।
উগেশ্য হগলা- To pilot Climate Resilient technology in agriculture sector through farmers by
providing them the necessary materials and inputs; and Assess the potential of wholesale market
by reducing the intermediaries in agricultural supply chain.

Bangladesh Power System Enhancement and Efficiency Improvement Project
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ২৯ দম ২০১৭। িাাংলাগেশ পল্লী বিদুেিায়ন দিাি থ (বিআরইবি) এ প্রকগল্পর িাস্তিায়নকারী সাংস্থা
বহগসগি োবয়ত্ব পালন করগে। উক্ত কম থসূবিগি সহ-অর্ থায়নকারী বহসাগি িাপান িান্ড ির পভারটি বরিাকশন
(গিএিবপআর) ০২ বমবলয়ন মাবকথন িলার অনুোন প্রোন করগে। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়াে জুলাই ২০১৬ দর্গক জুন ২০২০
পর্ থন্ত। প্রকগল্পর মূল উগেশ্য হগে- িাাংলাগেগশর বিদুেৎ খাগি সঞ্চালন এিাং বিিরণ সযমিা বৃবি কগর েয এিাং বনভ থরগর্াগ্য
বিদুেগি প্রগিশাবিকার বনবিি করা।
Supporting Low Carbon Development in Asia & the Pacific through Carbon Market
অনুোনচুবক্ত স্বাযবরি হয় ১৫ জুন ২০১৭। পবরগিশ ও িন মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির উগযাগী বিভাগ এিাং পবরগিশ অবিেির
িাস্তিায়নকারী সাংস্থা। প্রকগল্প এবিবি প্রেত্ত অনুোগনর পবরমাণ ১.৫ বমবলয়ন মাবকথন িলার। প্রকল্প িাস্তিায়গনর দময়ােঃ
থ প্রকল্পটির উগেশ্য হগলা- To Provide capacity building and
িানুয়াবর ২০১৬ হগি বিগসম্বর ২০১৭ পর্ন্ত।
technical support to participating developing member countries in achieving their climate change
mitigation ambitions by maximizing opportunities under carbon markets.
আঞ্চবলক কাবরগবর সহায়িা (R-CDTA) প্রকল্প
২০১৬-১৭ অর্ থ-িেগর এবিবির সাংগগ বনগনাক্ত আঞ্চবলক কাবরগবর সহায়িা (R-CDTA) প্রকগল্প অর্ থায়ন সাংক্রান্ত চুবক্ত

স্বাযবরি হগয়গেঃ
(in million US$)

SI
1
2
3
4
5

Project Name
Action on Climate Change in South Asia
Promoting South-South Cooperation in Flood Risk Management
Building Sustainable Food & Nutrition Security in Asia & the Pacific
Improving Institutional Capacity on Preparing Energy Efficiency Investments
Promoting and Scaling Up Solar Photovoltaic Power Through Knowledge
Management and Pilot Testing in Bangladesh and Nepal

Amount
0.382
0.60
1.0
2.00
1.514

থ
২.৫.২ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেগর এবিবি অনুবিভাগ সাংবিষ্ট কার্ক্রম
দলান দনগগাবসগয়শন
২০১৬-১৭ অর্ থ-িেগর দমাট ১৩৪৩ বমবলয়ন মাবকথন িলাগরর বনগনাক্ত ০৫টি প্রকগল্পর দলান দনগগাবসগয়শন অনুবষ্ঠি হগয়গে।
1.
2.
3.
4.

Natural Gas Infrastructure & Efficiency Improvement Project
Bangladesh Power System Enhancement & Efficiency Improvement Project
Third Public Private Infrastructure Development Facility Project (Tranche-1)
Skills for Employment Investment Program (Tranche 2)

5.

Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project- Additional
Financing

থ সাংবিষ্ট ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেগর অনুবষ্ঠি গুরুত্বপূণ থ সভা
এবিবি অনুবিভাগগর কার্ক্রম
িাাংলাগেগশ অর্ থায়ন বিিগয় সরকাগরর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থার প্রবিবনবিসহ এবিবি’র সাগর্ িাগের সম্ভাব্ সহায়িা ও
থ
বিযমান প্রকল্পসমূগহর অগ্রগবি পর্াগলািনাসহ
বিবভন্ন বিপাবযক বিিগয় দেগশ ও বিগেগশ বনগনাক্ত সভা অনুবষ্ঠি হগয়গে।

দেগশ অনুবষ্ঠি সভা













থ বিিগয়
Country Programming Mission (CPM): বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকগল্প এবিবি’র অর্ থায়ন বনিারণ
আগলািনার িন্য বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থার প্রবিবনবিসহ এবিবি’র সাগর্ ০৩টি Country Programming
Mission (CPM) সভা অনুবষ্ঠি হয়।
থ
Country Portfolio Review Meeting: িাাংলাগেশ বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকগল্প এবিবি’র অর্ থায়ন বনিারণ
বিিগয় আগলািনার িন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থার প্রবিবনবিসহ এবিবি’র সাগর্ ০৩টি Country Portfolio
Review Meeting (CPRM) অনুবষ্ঠি হয়।
Tripartite Portfolio Review Meeting (TPRM): এবিবি’র আবর্ থক সহায়িায় িাস্তিায়নািীন প্রকগল্পর
থ
িাস্তিায়ন অগ্রগবি পর্াগলািনার
িন্য ইআরবি, প্রকল্প িাস্তিায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সাংস্থা এিাং এবিবি’র
মগধ্য ০৩টি Tripartite Portfolio Review Meeting অনুবষ্ঠি হগয়গে।
থ
Wrap up Meeting: এবিবি’র আবর্ থক সহায়িা চূড়ান্তকরণ ও প্রকগল্পর অগ্রগবি পর্াগলািনার
িন্য
Consultation Mission/Fact-Finding Mission/Loan Review Mission কাগল দমাট ৩৮টি Wrap
up Meeting অনুবষ্ঠি হয়।
আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাঃ এবিবি’র ঋণ সহায়িা গ্রহগণর িন্য দলান দনগগাবসগয়শগনর প্রস্তাি পাওয়ার পর Draft
Loan Document এর উপর আগলািনার লগযে ও িলমান প্রকল্প কম থসূিীর িাস্তিায়ন সমস্যা বনগয় আগলািনার
িন্য ০৬টি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুবষ্ঠি হগয়গে।
অনুবিভাগ সমন্বয় সভাঃ এবিবি অনুবিভাগগর কার্ থক্রম পর্ থাগলািনার িন্য ০৩টি অনুবিভাগ সমন্বয় সভা করা হয়;
অন্যান্যঃ ADB Economic Corridor Development Study; Country Partnership Strategy )CPS)
(2016-2020)- এর Lunching Ceremony; National Consultation Workshop on Draft SASEC
Vision Document; B riefingmeeting on Bangladesh Southwest Economic Corridor
Development Study, Workshop on Economic Corridor Development Study এিাং Additional
Currency Choices for Concessional Loans- শীি থক অন্যান্য ০৬ (েয়) টি গুরুত্বপূণ থ সভা অনুবষ্ঠি হয়।

বিগেগশ অনুবষ্ঠি সভা
থ িাৎসবরক বভবত্তগি পর্াগলািনা
থ
 এবিবি’র িাবিকথ সভাঃ এবিবির কার্ক্রম
ও গুরুত্বপূণ থ নীবি বনি থারগণর বিিগয়
প্রবিিের এ সাংস্থার (BoG)-র সভা দর্ দকান একটি সেস্য দেগশ অনুবষ্ঠি হয়। এ পর্ন্তথ ৫০টি এবিবি’র িাবিকথ
সভা অনুবষ্ঠি হগয়গে। সি থগশি ৫০ িম িাবি থক সভাটি গি ৪ - ৭ দম ২০১৭ সময়কাগল িাপাগনর ইগয়াগকাহামা
নগরীগি অনুবষ্ঠি হয়। িাাংলাগেশ দর্গক মাননীয় অর্ থমন্ত্রীর দনর্তগত্ব অর্ থননবিক সম্পকথ বিভাগগর সবিি, প্রিান
(এবিবি অনুবিভাগ), ও বসবনয়র সহকারী সবিি ) সহ ১৩ (১-এবিবি)দিরস (েস্য বিবশষ্ট িাাংলাগেশ প্রবিবনবিেল
উক্ত সভায় দর্াগোন কগরগে। উগল্লখ্য, মাননীয় অর্ থমন্ত্রী এবিবি’র BoG-র গভন থর এিাং অর্ থননবিক সম্পকথ
বিভাগগর সবিি মগহােয় বিকল্প গভন থর।


SASEC Nodal Official Meeting: এবিবির উগযাগগ গি ৪ - ৭ দম ২০১৭ সময়কাগল িাপাগনর
ইগয়াগকাহামা নগরীগি অনুবষ্ঠি এবিবির িাবি থক সভার Sideline Meeting বহসাগি SASEC Nodal
Official Meeting অনুবষ্ঠি হয়। উক্ত সভায় ইআরবির সবিি, প্রিান (এবিবি অনুবিভাগ), ও বসবনয়র সহকারী
সবিি দর্াগোন (১-এবিবি) কগরন।

দসবমনার/কম থশালা/প্রবশযণ
এবিবির উগযাগগ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেগর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থা হগি দমাট ১৭৪ িন অাংশগ্রহণকারী দেগশর িাবহগর
দমাট ৭৪টি দসবমনার/কম থশালা/প্রবশযণ কম থসূিীগি অাংশগ্রহণ কগর।

২.৫.৩ এবিবি’র উর্ধ্থিন অবিবসয়ালগের িাাংলাগেশ সিরঃ
গি ৩০ জুলাই দর্গক ৪ আগস্ট ২০১৬ সমগয় দনপাল সরকাগরর অর্ থ মন্ত্রণালগয়র যুগ্ম-সবিি মগহােগয়র দনর্তগত্ব ৭ (সাি)
সেস্য বিবশষ্ট একটি সরকাবর প্রবিবনবিেল িাাংলাগেশ সির কগরন। গি ২৫ - ২৭ নগভম্বর ২০১৬ সমগয় এবিবি’র Ms.
Deborah Stokes, Vice President (Admin & Corporate Management) এিাং Mr. Christopher
Stephens, General Counsel িাাংলাগেশ সির কগরন এিাং গি ২৫- ২৬ সমগয় ঢাকায় অনুবষ্ঠি Environment and
Climate Change- শীিকথ South Asia Judicial Conference-এ অাংশগ্রহণ কগরন। গি ৬ - ৯ দিব্রুয়াবর ২০১৭
সমগয় এবিবি’র Vice-President (Operations 1) Mr. Wencai Zhang িাাংলাগেশ সির কগরন এিাং গি ৮ - ৯
দিব্রুয়াবর ২০১৭ সমগয় ঢাকায় অনুবষ্ঠি Asia-Pacific Business Forum-এ অাংশগ্রহণ কগরন। গি ১৭ - ১৯ এবপ্রল
২০১৭ সমগয় এবিবি’র Director General of South Asia Department Mr. Hun Kim িাাংলাগেশ সির কগরন।
গি ১০ - ১২ দম ২০১৭ সমগয় এবিবি’র Principal Director, Department of External Relations Mr. Satinder
Bindra িাাংলাগেশ সির কগরন।

২.৫.৪ এবিবি’র অর্ থায়নপুষ্ট িলমান কম থসূবি/প্রকল্প সাংক্রান্ত িথ্যঃ
এবিবির অর্ থায়গন বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগগর আওিায় িিথমাগন ৪১টি বিবনগয়াগ কম থসূবি/প্রকল্প িাস্তিায়নািীন/িলমান
রগয়গে। িলমান কম থসূবি/প্রকল্পগুগলার িাস্তিায়ন অগ্রগবি সাংক্রান্ত িথ্য সাংগর্ািনী-২ এ দেয়া হগলা।

মাননীয়

