
“Enhancing GoB’s Aid Management and Coordination Capacity for Sustainable 

Development” Project 

 

প্রকল্পেয ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণঃ 

থ থননক্ষতক ম্পকথ ক্ষফবাগ কর্তথক আল্পতাভল্পে ফাস্তফাক্ষিত “Strengthening Capacity for Aid 

Effectiveness in Bangladesh” ীল থক প্রকল্পেয অওতাি AIMS (Aid Information 

Management System) পটওিযায ততযী কযা ি। ভাননীি থ থভন্ত্রী ক্ষফগত ২৬ ল্পটাফয ২০১৪ তাক্ষযল্পে 

এটিয অনুষ্ঠাক্ষনক উল্পবাধন কল্পযন। তফল্পদক্ষক ািতাি (Foreign Aid) উন্নিন ল্পমাগী, এনক্ষিও ও ন্যান্য 

ংীিল্পনয ংগল্পণয তথ্য ও উন্নিল্পন এয স্বচ্ছ এফং মথামথ ব্যফাল্পযয প্রক্ষতপরন ল্পচ্ছ এআভ। যকায, 

উন্নিন ল্পমাগী ও ন্যান্য ংীিল্পনয ংীদাক্ষযল্পেয ভল্পিাল্পমাগী তথ্য ও প্রক্ষতক্ষনিত ক্ষযফতথনীর উন্নিল্পনয 

গক্ষতভিতাল্পক ঠিকবাল্পফ ধাযণ কযল্পত AIMS-এ অযও অধুক্ষনক প্রযুক্ষিয ভন্বি ঘটাল্পনা প্রল্পিািন। এছাড়াও 

যকায/উন্নিনল্পমাগী কর ংীিনল্পক ক্ষধকতয প্রক্ষিণ প্রদান, দদল্প ও অন্তিথাক্ষতক ক্ষযল্পয ক্ষফক্ষবন্ন 

প্ল্যাটপল্পভ থয াল্পথ AIMS-এয ফহুর ব্যফাল্পয প্রল্পিািনীি দল্পি গ্রল্পণয রল্পিয “Enhancing GoB’s Aid 

Management and Coordination Capacity for Sustainable Development” ীল থক 

প্রকল্পেয উল্পযাগ গ্রণ কযা ল্পিল্পছ। এছাড়াও, এ প্রকে ফাস্তফািন কর ংীিল্পনয AIMS ব্যফায ক্ষনক্ষিত 

কযল্পফ। এ দপ্রিাল্পট, অল্পরাচ্য প্রকেটি ফাস্তফািল্পনয উল্পযাগ গ্রণ কযা ল্পিল্পছ। প্রকল্পেয দভাট প্রাক্কক্ষরত ব্যি 

৯৮৭.১৫ রি টাকা মায ম্পূণ থটাআ িাান যকাল্পযয ‘দডট ক্ষযক্ষরপ গ্রযান্ট এআড-কাউন্টাযাট থ (ক্ষডঅযক্ষিএ-ক্ষএপ)’ এয 

নুদান। 

প্রকল্পেয ক্ষল্পযানাভ: এনল্পক্ষসং ক্ষিওক্ষফ’ি এআড ম্যাল্পনিল্পভন্ট এন্ড দকা-ক্ষড থল্পনন কযাাক্ষটি পয াল্পটআল্পনফর 

দডল্পবরল্পভন্ট (Enhancing GoB’s Aid Management and Coordination Capacity for 

Sustainable Development) 

প্রকল্পেয দভিাদ: ল্পটাফয ২০১৮ ল্পত দল্পেম্বয ২০২১ 

উন্নিন ল্পমাগীঃ িাানী নুদান (DRGA-CF) 

তফল্পদক্ষক ািতায ক্ষযভাণ ও প্রকৃক্ষতঃ দভাট ৯৮৭.১৫ রি টাকা (ম্পূণ থ প্রকে াায্য)। 

উল্পযাগী ভন্ত্রণারি/ক্ষফবাগঃ থ থননক্ষতক ম্পকথ ক্ষফবাগ, থ থ ভন্ত্রণারি। 

ফাস্তফািনকাযীঃ থ থননক্ষতক ম্পকথ ক্ষফবাগ (আঅযক্ষড) 

িাতীি প্রকে ক্ষযচ্ারকঃ ক্ষনল্পিাগ প্রক্ষিিাধীন 

উপ্রকে ক্ষযচ্ারক: িনাফ দভাাম্মদ কাভরুর াান দভাল্ল্যা, উক্ষচ্ফ (ক্ষডআ-৪ ক্ষধাো), থ থননক্ষতক ম্পকথ 

ক্ষফবাগ (আঅযক্ষড) 



প্রকল্পেয াক্ষফ থক উল্পেশ্য: প্রস্তাক্ষফত প্রকেটি ফাস্তফাক্ষিত ল্পর যকায ও কর ংীিন দমভনঃ উন্নিন ল্পমাগী, 

এনক্ষিও, ক্ষযকেনা কক্ষভন, থ থ ক্ষফবাগ, পাফা, ক্ষযংখ্যান ব্যযল্পযা কল্পর চ্রভান ভল্পি (real time) 

ারনাগাদ তথ্য রাব কযল্পফ -মা নীক্ষত ক্ষনধ থাযল্পণ তাৎিক্ষণক ক্ষদ্ধান্ত গ্রল্পণ ািক ল্পফ। 

প্রকল্পেয সুক্ষনক্ষদ থষ্ট উল্পেশ্যমূ: 

 এআ প্রকল্পেয ভােল্পভ থ থ ক্ষফবাল্পগয নতুন দেণীক্ষফন্যা দকাড িরফায়ু তক্ষফল্পরয থ থািন ংিান্ত 

তথ্যাফরী AIMS-এ ংল্পমািল্পনয উল্পযাগ দনিা ল্পফ। এছাড়াও ফাংরাল্পদ GPEDC (Global 

Partnership for Effective Development Cooperation) এয Co-chair ক্ষল্পল্পফ 

তফল্পদক্ষক াায্য ংিান্ত ক্ষফক্ষবন্ন Survey-দত এ প্রকল্পেয ভােল্পভ ল্পমাক্ষগতা ম্প্রাযল্পণয সুল্পমাগ 

সৃক্ষষ্ট ল্পফ। ফাংরাল্পদ একআংল্পগ IATI (International Aid Transparency Initiative)-এয 

Vice-chair ক্ষাল্পফ তফল্পদক্ষক াায্য ংিান্ত তল্পথ্যয অন্তিথাক্ষতক ভানদন্ড প্রক্ষতারল্পনয দিল্পে 

প্রক্ষতশ্রুক্ষতফদ্ধ। এ প্রকে এ দিল্পে গুরুেপূণ থ ভূক্ষভকা যােল্পফ।  

 এআ প্রকল্পেয পল্পর ক্ষফক্ষবন্ন উৎ ল্পত তথ্য ংগ্রল্পয দিল্পে দীঘ থসূেতায ফান ল্পফ। এছাড়াও ক্ষফক্ষবন্ন 

ংীিন দমভনঃ াধাযন িনগণ, াংফাক্ষদক, সুীর ভাি, গল্পফলণাকভী কল্পর এ তথ্য বান্ডায ল্পত 

প্রল্পিািনীি তথ্য ও উাত্ত ংগ্র কযল্পত াযল্পফ -পল্পর উন্নিল্পনয গ্রমাো ম্পল্পকথ ভাল্পিয কর দেণী-

দায ভানুল ম্যক ধাযণা াল্পফ। উযন্তু অন্তিথাক্ষতক দপাযাভমূল্প তফল্পদক্ষক ািতায মথাথ থ ব্যফাল্পয 

ফাংরাল্পদল্পয ক্ষদচ্ছায একটি চ্রভান উদাযণ ক্ষল্পল্পফ এটি ক্ষফল্পফক্ষচ্ত ল্পফ। 

প্রকল্পেয অওতাি ফাস্তফািনাধীন কাম থিভমূ: 

 উন্নিনল্পমাগী, এনক্ষিও এফং ন্যান্য ংীিল্পনয তথ্য-উাত্ত ংগ্র ও প্রাপ্যতা িীকযল্পণয 

রল্পিয AIMS ংিান্ত কক্ষম্পউটায  পটওিযায ততযী ও উন্নীতকযণ; 

 দদল্প ও অন্তিথাক্ষতক ক্ষযল্পয ক্ষফক্ষবন্ন প্ল্যাটপল্পভ থয াল্পথ AIMS এয ফহুর ব্যফাল্পযয 

প্রল্পিািনীিতায রল্পিয  যকাযী কভ থকতথা, এনক্ষিও এফং ন্যান্য ংীিনল্পক  স্থানীি ও 

তফল্পদক্ষক প্রক্ষিণ প্রদান; 

 AIMS ব্যফাল্পযয গুরুে ও প্রল্পিািনীিতায িন্য ক্ষফক্ষবন্ন দপ্তল্পযয কভ থকতথাল্পদয ক্ষনল্পি স্থানীি 

দক্ষভনায/ওিাকথ/কনপাল্পযস অল্পিািন কযা; 

 LCG Secretariat-দক প্রল্পিািনীি তথ্য যফযা ও াক্ষফ থক াক্ষচ্ক্ষফক ল্পমাক্ষগতা 

প্রদান 

 

গ্রগক্ষত: 

প্রকল্পেয প্রথভ  ২০১৮-১৯ থ থফছল্পয াক্ষফ থক গ্রগক্ষত ৮০.০৮% এফং ক্ষবতীি ২০১৯-২০ থ থফছল্পয গ্রগক্ষত 

৩৫.৩৯%।  ২০১৮-১৯ থ থফছল্পয প্রকল্পেয টিএক্ষক্ষ নুমািী ২ টি দক্ষভনায, ২ টি স্থানীি প্রক্ষিণ এফং ১ টি 

তফল্পদক্ষক প্রক্ষিণ ম্পন্ন ি। ২০১৯-২০ থ থফছল্পয ঢাকাি ১ টি, ঢাকায ফাআল্পয ঠাকুযগ া্ঁও এ ১টি- দভাট ২টি 

স্থানীি প্রক্ষিণ এফং শ্রীরংকাি স্বে দভিাল্পদয িন্য ১টি তফল্পদক্ষক প্রক্ষিণ ম্পন্ন ি। এছাড়া উি থ থফছল্পয 



প্রকল্পেয গ্রগক্ষত ব্যাত যাোয িন্য ক্ষকছু প্রল্পিািনীি ক্ষপ অফাফে িি কযা ি এফং ভাক্ষক ক্ষবক্ষত্তল্পত 

একটি গাড়ী বাড়া কযা ি।  


