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Background

প্রেক্ষাপট

Bangladesh has achieved significant development progress in recent
years due to remarkable improvement in domestic resource mobilization
(DRM), a prudent policy approach in fiscal management and the
emergence of a resilient and vibrant private sector. Steady economic
growth of the country has contributed to reducing country’s
dependence on foreign assistance which was critically high during the
first two decades after independence. While ODA is increasing in
absolute numbers, it is declining as a percentage of GDP, mainly to the
creditof a well performing economy. Despite sustained economic
progress and private sector’s strong role in national economic
development, international development cooperation or foreign
assistance still has room to play a catalytic role in Bangladesh’s economic
and social development. However, the country faces a distinctive set of

সাম্প্রগতক বছরগুযলাযত বাাংলাযেশ উযেখয াগ্য উন্নয়ন অগ্রিগত সাধন কযরযছ।
বস্তুত, অভ্যন্তরীণ সম্পে আহরযণ উযেখয াগ্য অগ্রিগত, দূরেশী আগথ িক ব্যবস্থাপনা
এবাং প্রনগতবাচক অগভ্ঘাত প্রমাকাগবলায় সক্ষম িগতশীল প্রবসরকাগর খাযতর
অবোযনর কারযণ এটি সম্ভব হযয়যছ। স্বাধীনতা পরবতী েথম দুই েশক বাাংলাযেশ
ববযেগশক সহায়তার উপর ব্যাপকভ্াযব গনভ্িরশীল থাকযলও সাম্প্রগতক অথ িননগতক
েবৃগির ফযল এই গনভ্িরশীলতা ব্যাপভ্াযব হ্রাস পাযে। গেও সাাংগিক গবচাযর প্রমাট
ববযেগশক উন্নয়ন সহায়তার পগরমাণ বৃগি পাযে, তথাগপ প্রমাট জাতীয় উৎপােযনর
শতকরা হার গহসাযব এর পগরমাণ ক্রমশ হ্রাস পাযে। জাতীয় অথ িনীগতর অব্যাহত
অগ্র াত্রার ফযল প্রমাট জাতীয় উৎপােযনর ক্রমশ বৃগিই ার মূল কারণ। প্রটকসই
অথ িননগতক অগ্রিগত এবাং জাতীয় উন্নয়যন প্রবসরকাগর খাযতর গুরুত্বপূণ ি ভূগমকা সযেও
আন্তজিাগতক উন্নয়ন সহয াগিতা বা ববযেগশক সহায়তা এখনও জাতীয় উন্নয়যন
অনুঘটযকর ভূগমকা পালন করযত পাযর। তযব, ববযেগশক সহায়তা গবযশষ কযর এর

challenges relating to foreign assistance, and more specifically to its কা িকর ব্যবহার গনযয় স্পষ্টতঃই গকছু সমস্যা আযছ।
effective use.
Globally, the international community has been striving to harness the
benefits of development cooperation and accordingly several high level
meetings on development cooperation (Paris 2005, Accra 2008, Busan
2011, among others) set out clear commitments to be adhered to
bothby providers of development cooperation and the partner
countries. Bangladesh is highly committed to the international
declarations and commitments relating to aid and development
effectiveness, effective development cooperation and sustainable
development goals. It is an active participant in the global forums on
development effectiveness, which includes South-South dialogue,
multilateral and bilateral discussion platforms.

উন্নয়ন সহয াগিতার সুফলযক আরও কীভ্াযব কাযজ লািাযনা ায় প্রসলযক্ষয
আন্তজিাগতক সম্প্রোয় কাজ কযর াযে।এ গবষযয় ইযতামযে কযয়কটি উচ্চ প িাযয়র
সভ্া অনুগিত হযয়যছ (প্যাগরস ২০০৫, আক্রা ২০০৮, বুসান ২০১১ ইতযাগে) প্র খাযন
উন্নয়ন সহয াগিতা েোনকারী ওঅাংশীোরযেশসমুহ উভ্যয়র জন্য পগরপালনয াগ্য
সুগনগে িষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হযয়যছ।
বাাংলাযেশ ববযেগশক সহায়তার
িকাগরতাএবাং
কা
২০১৫-উত্তর প্রটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা সম্পগকিত আন্তজিাগতক
প্রঘাষণা বাস্তবায়যন গবযশষভ্াযব অঙ্গীকারাবি। েগক্ষণ-েগক্ষণ সাংলাপসহ কা িকর
উন্নয়ন সহয াগিতা সাংক্রান্ত ববগিক গবগভ্ন্ন কমিসূগচযত বাাংলাযেশ সগক্রয় ভূগমকা
রাখযছ।

In addition, significant changes and shifts have taken place in
development cooperation landscape in recent years. Along with
traditional development partners mainly belonging to the OECD, some
southern countries have emerged as important source of economic and
technical cooperationfor the Global South including Bangladesh. With
the launching of new multilateral and regional financial institutions it is
foreseen that there may be important changes in multilateral lending
system, as well.In the wake of severe challenges caused by climate
change, climate financing is emerging as a major window of
development financing which is expected to have larger implications
over overall development cooperation and interventions to ensure
sustainable development within the SDG regimeand beyond. Finally, as
Bangladesh is now categorized as a “lower middle income country”, the
nature of external financing is expected to evolve and become less

এছাড়া, সাম্প্রগতক বছরগুযলাযত ববগিক উন্নয়ন সহয াগিতা কাঠাযমাযত উযেখয াগ্য
পগরবতিন সাগধত হযয়যছ। ও ই গস গি ভুক্ত উন্নয়ন সহয ািীরা ছাড়াও েগক্ষযণর
উেীয়মান প্রেশ সমূহ অথ িননগতক ও কাগরিগর সহয াগিতার একটি গুরুত্বপূণ ি উৎস
গহযসযব আগবভূিত হযয়যছ। আন্তজিাগতক প িাযয় নতুন গবগভ্ন্ন বহুপাগক্ষক ও আঞ্চগলক
আগথ িক েগতিানসমূযহর আগবভ্িাযবর প্রেগক্ষযত আশা করা ায় প্র অদূর ভ্গবষ্যযত
বহুপাগক্ষক ঋণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূণ ি পগরবতিন সাগধত হযব।একই সযঙ্গ, জলবায়ু
পগরবতিযনর ফযল সৃষ্ট েগতবন্ধকতাসমূযহর প্রেক্ষাপযট ‘জলবায়ু অথ িায়ন’ উন্নয়ন
সহয াগিতার একটি নতুন প্রক্ষত্র গহযসযব আগবভূিত হযয়যছ াযটকসই উন্নয়ন এযজন্ডা ও
তারও পরবতী সমযয়র প্রেক্ষাপযট প্রটকসই উন্নয়ন গনগিতকরযণর লযক্ষ সামগগ্রক
উন্নয়ন সহয াগিতা কাঠাযমার উপর ব্যাপক েভ্াব প্রফলযত পাযর। সবযশযষ,
বাাংলাযেশ প্র যহতু এখন গনম্ন মেম আযয়র প্রেশ গহসাযব স্বীৃত, এই অবস্থায় অদূর
ভ্গবষ্যযত গবযেশ প্রথযক আসা উন্নয়ন সাহাযের িগত েৃগতযত আরও গববতিন সাগধত
হযব এবাং প্ররয়াগত ঋযণর পগরমাণ হ্রাস পাযব। এমতাবস্থায়, উন্নয়ন অথ িায়যনর
সরকারী, প্রবসরকাগর, বাগণগজযক, অভ্যন্তরীণ ও বাগহযক গবকল্প উৎসসমূহ আরও প্রবশী
মাত্রায় আহরযণর েযয়াজন হযব।

concessional over time. Alternative resources for development – public,
private, commercial, domestic and external – will need to be mobilised জাতীয় ও আন্তজিাগতক পগরবতিযনর প্রেক্ষাপযট প্রেযশর অথ িননগতক উন্নয়ন তথা
even more.
উন্নয়যনর ফলাফল গনগিত করার গনগমত্ত ববযেগশক সহায়তাযক কা িকর ও েক্ষভ্াযব
All these changes, both at the country and international level, require a
concrete and coherent policy response from the government to use
foreign assistance in a more effective and efficient way to support the
economic development of the country and ultimately realize greater
development results. Institutional arrangements, dialogue mechanisms
and partnership modalities regarding resource mobilization, allocation,
delivery, reporting and monitoring already exist in Bangladesh but they
are spread over several government documents issued at different times
and covering many issues, sometimes based on practice rather than
policy. In this context, there is a need to develop a policy document to
handle development cooperation strategically, according to the
country’s own development objectives and priorities. The National Policy
on Development Cooperation (NPDC) will therefore be a consolidated
framework for mobilising and managing international development
cooperation.

1.

ব্যবহাযরর জন্য সরকার কর্তক
ি একটি সুগনগে িষ্ট ও সামঞ্জস্যপূণ ি নীগত গ্রহযণর
েযয়াজনীয়তা প্রেখা গেযয়যছ। ববযেগশক সহায়তা আহরণ, বরাদ্দ, গবতরণ, েগতযবেন
বতগর ও পগরবীক্ষযণর প্রক্ষযত্র োগতিাগনক ব্যবস্থা, সাংলাপ পিগত এবাং অাংশীোগরযত্বর
ধরন সম্পগকিত গকছু গনযে িশনা গবদ্যমান থাকযলও প্রসগুযলা বববিন্ন সময় বববিন্ন ববষয়য়
জাগরৃত সরকাযরর গবগভ্ন্ন নীগত েগলযল গববৃত আযছ। কখযনা কখযনা এসব গবষয়
পূব িবতী োপ্তগরক চচ িার (official practices)গভ্গত্তযতও গনধ িাগরত হয়। এ প্রেক্ষাপযট
জাতীয় উন্নয়ন লক্ষয ও অগ্রাগধকার অনু ায়ী উন্নয়ন সহয াগিতা পগরচালনা করার
জন্য একটি সমগিত নীগতমালা েণয়যনর েযয়াজনীয়তা অনুভূত হযে। সাগব িকভ্াযব
উন্নয়ন সহয াগিতা সাংক্রান্ত জাতীয় নীগতমালা ববযেগশক সহায়তা ও উন্নয়ন
কা িকাগরতা সাংক্রান্ত একটি সমগিত নীগত-কাঠাযমা গহযসযব কাজ করযব।

PART I: INTRODUCTION

পগরযেে ১ঃঃ সূচনা

1.1. Name and Commencement

১.১ নাম ও োরম্ভ

The name of the Policy is ‘National Policy on Development Cooperation’.
এই নীগতমালাটি ‘জাতীয় উন্নয়ন সহয াগিতা নীগতমালা’ গহযসযব আিাগয়ত হযব। এই
The Policy shall come into effect from the date of approval by the
নীগতমালাটি প্র গেন সরকার কর্তক
ি চূড়ান্ত ভ্াযব অনুযমাগেত হযব, প্রসগেন প্রথযক এটি
government.

কা িকর বযল ধরা হযব।

1.2. Goal of the Policy

১.২. নীগতমালার লক্ষয
The goal of the National Policy on Development Cooperation (NPDC) is উন্নয়ন সহয াগিতা সাংক্রান্ত জাতীয় নীগতমালার লক্ষয হযে ববযেগশক উন্নয়ন
to ensure that development assistance follows national priorities as সহয াগিতা প্র ন বাাংলাযেযশর জাতীয় অগ্রাগধকার অনু ায়ী এবাং সাগব িক উন্নয়ন

determined by the country and supports the country’s development েযচষ্টার অাংশ গহযসযব সাধারণ মানুযষর কল্যাণ সাধযন ব্যবহৃত হয় তা গনগিত
efforts and brings benefits to the lives of the people.
করা।
1.3. Objectives of the policy

১.৩নীগতমালার উযদ্দশ্য

The following specific objectives of this Policy shall be maintained while
উন্নয়ন সহয াগিতা সাংক্রান্ত জাতীয় নীগতমালা েণয়যনর সামগগ্রক উযদ্দশ্য হযে স্পষ্ট,
managing and implementing development cooperation at the country
কা িকর ও সমগিত পিগতযত জাতীয় প িাযয় ববযেগশক সহায়তা আহরণ ও তার
level.

ব্যবস্থাপনা গনগিত করা। এ নীগতমালার সুগনগে িষ্ট উযদ্দশ্যসমূহ হযে—

(1)

To provide a coherent and integrated institutional and
policy approach to development cooperation to ensure that
it is need-based and result-oriented and does not pose
challenge or significant risks to debt sustainability of the
country;
(2) To encouragealignment of development cooperation with
national developmental priorities and country systems;
(3) To ensure effective utilization of external resources to
achieve development goals;
(4) To strengthen national capacity and inter-Ministry
collaboration in resource
mobilization and utilization;
(5) To support inclusive partnership among all development
actors.
(6) To reinforce transparency and accountability, and value for
money at all stages of development efforts.

1.4. Scope and applicability

(1) উন্নয়ন সহয াগিতার প্রক্ষযত্র একটি সুসঙ্গত এবাং প্রকৌশলিত পিগত উপস্থাপন
করা; প্র ন সকল েকার উন্নয়ন সহয াগিতা কমিকাণ্ড েযয়াজন ও ফলাফল
গভ্গত্তক হয় এবাং তা প্রেযশর ঋযণর গস্থগতশীলতা প্রক্ষযত্র প্রকানও প্রনগতবাচক
েভ্াব না প্রফযল।
(2) উন্নয়ন সহয াগিতা বাস্তবায়যন জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাগধকার এবাং জাতীয়
পিগতর সাযথ উন্নয়ন সহয ািীযের নীগত-পিগতর সামঞ্জস্যতা
(alignment) গনগিতকরা;
(3) উন্নয়ন লক্ষয অজিযন ববযেগশক সহায়তার কা িকর ব্যবহার গনগিত করা;
(4) ববযেগশক সহায়তা আহরযণ জাতীয় সক্ষমতা বৃগি এবাং সরকাযরর গবগভ্ন্ন
মন্ত্রণালয়/সাংস্থার মযে আন্তঃসহয াগিতা বৃগি করা।
(5) উন্নয়ন কমিসাংগিষ্ট সকলযক গনযয় অন্তভুিগক্তমূলক অাংশীোগরত্ব সৃগষ্টযত
সহয াগিতা েোন করা
(6) উন্নয়ন েগক্রয়ার সকল প িাযয় স্বেতা, জবাবগেগহতা ও অযথ ির অগধক
উপয াগিতা গনগিত করা
১.৪ব্যাগপ্ত ও েয াজযতা

The Policy shall be applicable to the mobilization and effective utilization এ নীগতমালাজাতীয় উন্নয়ন কা িক্রযমর জন্য ববযেগশক সম্পে আহরণ এবাং এর
of external resources for development interventions in Bangladesh. The
কা িকর ব্যবস্থাপনার প্রক্ষযত্র েয াজয হযব। উন্নয়ন সহয াগিতা ও তার কা িকাগরতা
Policy provides guidance to support implementation of domestic and
সম্পগকিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তজিাগতক অঙ্গীকার বাস্তবায়যন এ নীগতমালা েযয়াজনীয়
international commitments for development cooperation and its

effectiveness. External resources in the form of development
cooperation include ODA1 (grants and concessional loans), vertical
funds2 and funds from international foundations3, climate-funds, aid for
trade, non-concessional loans, commercial borrowings, and other
sources of cooperation such as south-south and triangular cooperation
and any form of cooperation commensurate with qualifications of
development cooperation.
1

As
defined
by
the
Development
Assistance
Committee (DAC) of the
Organization of Economic
Cooperation
and
Development (OECD).
2 For example, the Global
Alliance for Vaccines and
Immunization (GAVI), and the
Global Fund for AIDS,
Tuberculosis and Malaria
(GFATM)
3 For example, Bill & Melinda
Gates
Foundation,
Open
Society Foundations, Ford
Foundation, United Nations
Foundation etc.
4
IMF
credits,
special
borrowings by the Ministry of
Food, Bangladesh Shipping
Corporation,
Bangladesh
Biman, Bangladesh Petroleum
Corporation, assistance for
defence and special assistance
during disaster and natural
calamity shall remain beyond
the scope of this Policy.

গনযে িশনা েোন করযব। সরকাগর উন্নয়ন সহায়তা বা ওগিএ (অনুোন ও প্ররয়াগত ঋণ),
ি
গবযশষাগয়ত বা ভ্াটিকযাল
তহগবল এবাং আন্তজিাগতক ফাউযন্ডশন, জলবায়ু তহগবল,
বাগণযজযর জন্য সহায়তা, অ-প্ররয়াগত ঋণ, বাগণগজযক ঋণ এবাং সহয াগিতার অন্যান্য
উৎস প্র মন েগক্ষণ-েগক্ষণ ও গত্রপক্ষীয় সহয াগিতাসহ প্র যকাযনা েকার বগহঃস্থ
উন্নয়নসহয াগিতা ববযেগশক সহায়তার অন্তভুিক্ত হযব।

2.

1.5. Management of the policy

১.৫নীগত ব্যবস্থাপনা

In consonance with the government’s Allocation of Business, Economic
Relations Division (ERD) of the Ministry of Finance shall be responsible
for ensuring the implementation of this Policy. ERD shall also be the
principal administrative Division for proposing any amendment,
alteration or revision in the Policy in future for approval by the
government.

সরকাযরর গবগভ্ন্ন মন্ত্রণালয় ও গবভ্াযির মযে কমিবন্টন সাংক্রান্ত (Allocation of
Business amomng the Different Ministries and Diviisons) গবধান অনুসাযর
অথ িননগতক সম্পকি গবভ্াি (ইআরগি) এ নীগতমালা বাস্তবায়যন েধান সাংস্থা গহযসযব
োগয়ত্ব পালন করযব। িববষ্যয়তএ নীগতমালার প্রকাযনা সাংযশাধন, পগরবতিযনর েস্তাব
সরকাযরর অনুযমােযনর জন্য উপস্থাপযনর প্রক্ষযত্রও অথ িননগতক সম্পকি গবভ্াি
েশাসগনক সাংস্থা গহযসযব োগয়ত্ব পালন করযব।

1.6. Communication with Development Partners (DPs)

১.৬ উন্নয়ন সহয ািীযের সাযথ প্র ািায াি

The primary role of communication and liaising with development
partners for financial and technical assistance on behalf of the
government is vested in ERD in accordance withits role mandated in the
Allocation of Business. In order to ensure coordinated communication
and avoid multilayered and parallel correspondence, other government
ministries and/or agencies shall communicate with development
partners for financing proposal either through or withappropriate
information providedtoERD. However, ERD shall maintain strong
collaboration and consultation with Planning Commission and the line
Ministries/Divisions in this connection to ensure that national priorities
are rightly communicated and protected.

সরকাযরর Allocation of Business এর গনযে িশনা অনুসাযর ই আর গি
সরকাযরর পযক্ষ উন্নয়ন সহয ািীযের সযঙ্গ আগথ িক ও কাগরিগর সহায়তাজগনত
গবষযয় েযয়াজনীয় প্র ািায াি ও সমিযয়র োগয়ত্ব পালন করযব। সমবিত য াগায় াগ
বিবিতকরণ এবং বহুস্তরবববিষ্ট ও সমান্তরাল প্র ািায াি পগরহাযরর লযক্ষয অন্যান্য
মন্ত্রণালয়/গবভ্াি বা সাংস্থা ইআরগি’র মােযম অথবা ইআরগি’র সম্মগতক্রযম প্রকান
উন্নয়ন সহয ািীর গনকট ববযেগশক সহায়তার অনুযরাধ বা েকল্প েস্তাব বা ধারণাপত্র
োগখল করযব।উন্নয়ন সহয াগিতা কা িক্রযম জাতীয় অগ্রাগধকার রক্ষার স্বাযথ ি ই আর
গি, পগরকল্পনা কগমশন ওঅন্যান্য মন্ত্রণালয়/গবভ্াি বা সাংস্থার সাযথ িভ্ীর ভ্াযব কাজ
করযব।

PART II: KEY STRATEGIC PRINCIPLES
DEVELOPMENT COOPERATION

TO

BE

OBSERVED

IN পগরযেে ২ঃঃউন্নয়ন সহয াগিতা ব্যবস্থাপনা সম্পগকিত নীগত ও গনযে িশাবলী

এই নীগতমালা অনু ায়ী জাতীয় উন্নয়ন সহায়তার কা িকাগরতা সহায়তার পগরমাযণর

This Policy contends that the importance of external assistance for the উপর গনভ্ির কযর না, বরাংগনভ্ির কযর সহায়তার গুণিত মান ও কা িকাগরতার উপর
country does not lie in its volume, but in its quality and effectiveness. It
।তাইএ নীগতমালা পারস্পগরক শ্রিা এবাং অন্তভুিগক্তমূলক, প্রটকসইও প্রেযশর
aims to establish development cooperation based on mutual respect and
shared priorities of promoting inclusive, sustainable and equitable অগ্রাগধকাযরর সাযথ সঙ্গগতপূণ ি, ন্যায়সঙ্গত অাংশীোগরযত্বর গভ্গত্তযত উন্নয়ন

partnership based on country development strategies. The Policy সহয াগিতা সাংক্রান্ত নীগত-কাঠাযমা েণয়যনর উপর গুরুত্বাযরাপ করযব।এমতাবস্থায়,
therefore, proposes the following strategic principles to be practiced in উন্নয়ন সহয াগিতা ব্যবস্থাপনায় সরকার ও উন্নয়ন সহয ািী এবাং সরকাযরর গবগভ্ন্ন
external resource management and implementation.
সাংস্থা কর্তক
ি গনযম্নাক্ত প্রকৌশলিত নীগতমালা অনুসৃত হযব।
2.1 Country Ownership
All development interventions, be they funded by domestic or external
resources, should be based on the priorities set by the national
development planning and budgeting process. The government shall
lead the development cooperation process in accordance with global
agreements and consensus expressed and adopted in several high-level
global forums and meetings on development effectiveness. In practical
sense, the government shall ensure that development cooperation
follows the country needs and priorities.
2.2 Alignment and Harmonization
The Development Partners (DPs) shall be required to programmeme
their support to the country over a multi-year timeframe synchronized
as much as possible with the planning system of the government. They
shall align their support with strategic development priorities of the
government. Development cooperation shall be implemented through
government systems and institutions as much as possible and use of
parallel or special implementation unit shall not be encouraged. Project
staffs shall be required to work under the direct guidance of
government’s leadership. All DPs shall follow to the extent possible
common reporting procedure.

২.১ জাতীয় মাগলকানা
অথ িায়যনর অভ্যন্তরীণ বা বগহস্থ উৎস গনগব িযশযষ সকল উন্নয়ন কমিকাণ্ড জাতীয় উন্নয়ন
পগরকল্পনা ও বাযজট েগক্রয়ায় বগণ িত অগ্রাগধকাযরর গভ্গত্তযত পগরচাগলত হযব।
কা িকর উন্নয়ন সাংক্রান্ত গবগভ্ন্ন উচ্চ প িাযয়র আন্তজিাগতক সভ্া ও সযম্মলযন সম্পাগেত
চুগক্ত ও সময াতা প্রমাতাযবক সরকাযরর প্রনর্তযত্ব প্রেযশর সাগব িক উন্নয়ন সহয াগিতা
েগক্রয়া পগরচাগলত হযব। প্রেযশর সাগব িক উন্নয়ন সহয াগিতা কা িক্রময ন প্রেযশর
বৃহত্তর েযয়াজন ও অগ্রাগধকার অনু ায়ী পগরচাগলত হয় তা সরকার োযয়াগিকভ্াযব
গনগিত করযব।
২.২ সামঞ্জস্যতা ওসমিয়
উন্নয়ন সহয ািীরা সরকাযরর উন্নয়ন পগরকল্পনা ও বাযজট পিগতর সাযথ সামঞ্জস্য
প্ররযখ গতন প্রথযক পাঁচ বছর গভ্গত্তক (multi-year)সহায়তা কমিসূগচ গ্রহণ করযব।
উন্নয়ন সহয ািীরা সরকাযরর প্রকৌশলিত উন্নয়ন অগ্রাগধকাযরর সাযথ সামঞ্জস্য প্ররযখ
সহায়তা কমিসূগচ গনধ িারণ করযব।উন্নয়ন সহয ািীিণ জাতীয় োগতিাগনক ব্যবস্থা ও
পিগতব্যবহার কযর উন্নয়ন সহয াগিতা কা িক্রম বাস্তবায়ন করযব এবাং
এযক্ষযত্রসমান্তরাল বা গবযশষ বাস্তবায়ন ইউগনযটর ব্যবহার গনরুৎসাগহত করা হযব ।
েকযল্পর কমিকতিা-কমিচারীিণ সরকাযরর প্রনর্তযত্ব ও সরাসগর গনযে িশনায় কাজ করযত
বাে থাকযব। সকল উন্নয়ন সহয ািী সাংস্থাসমূহ তাযের কা িক্রমসমুযহর েগতযবেন
বতগরর প্রক্ষযত্র একটি সমরূপ েণালী ব্যবহার করযব।

2.3 Transparency
All data regarding development cooperation, both on-budget and offbudget, shall be publicly accessible. ERD’s online Aid Informational

২.৩ স্বেতাঃ

Management System (AIMS), which is compliant with the IATI standards,
উন্নয়ন সহয াগিতা সম্পগকিত জাতীয় বাযজটভুক্ত ও বাযজট বগহভূিতসকল উপাত্ত
shall be the primary means of data reporting, sharing and display.

2.4 Sustainability of Results

At project or programme level, interventions shall be contextualized
with national and/or sector policy and be designed, from the beginning,
for ownership by a government agency and for eventual hand-over of
project outputs to the government actors, as appropriate, to ensure
sustainability of results. Where relevant, project achievements and
initiatives should easily be absorbed in the government’s recurrent
budget after project closure, avoiding the need for continuous
dependence on DP funding. Every DP intervention should come with a
clear exit strategy as part of knowledge management, encouraging
replication of good practices.

3.

সব িসাধারযণর গনকট সহজলভ্য করযত হযব। ই আর গি’র অনলাইন গভ্গত্তক এবাং‘আই
এ টি আই’ (IATI মানসম্মত এইি ইনফরযমশন ম্যাযনজযমন্ট গসযেম বা এইমস, এ
সাংক্রান্ত উপাত্ত েকাশ ও তার গভ্গত্তযত েগতযবেন প্রপশ করবার োথগমক মােম
গহসাযব কাজ করযব।
২.৪ প্রটকসই ফলাফল

PART III: DEVELOPMENT COOPERATION MANAGEMENT

উন্নয়ন েকল্প বা কমিসূগচর ফলাফল প্রটকসই বা স্থায়ী করার লযক্ষয উন্নয়ন সহয ািীিণ
জাতীয় বা প্রসক্টর উন্নয়ন নীগত ও অগ্রাগধকাযরর উপর গভ্গত্ত কযর তাযের উন্নয়ন
কা িক্রম গ্রহণ করযব। েকল্প এমনভ্াযব েণয়ন করা হযব াযত শুরু প্রথযক
েকল্প/কমিসূগচযত জাতীয় মাগলকানা গনগিত হয় এবাং েকযল্পর ফলাফল বা আউটপুট
সরকার পযক্ষর গনকট হস্তান্তর করা ায়। উন্নয়ন সহয ািীযের অথ িায়যনর উপর গনরন্তর
গনভ্িরতা পগরহাযরর লযক্ষয োসগঙ্গক প্রক্ষযত্র েকল্প সমাগপ্তর পরেকযল্পর সাফল্য বা
গবগভ্ন্ন উযদ্যাি সরকাযরর আবতিকবাযজযট (recurrent budget) আত্তীকরণ
করযত হযব। জ্ঞান ব্যবস্থাপনার(knowledge management) অাংশ গহসাযব, েযতযক
উন্নয়ন সহয ািীতাযের উন্নয়ন কা িক্রযমর একটি স্পষ্ট সমাপন প্রকৌশল (exit
strategy) সুপাগরশ করযব, াযত কযর উক্ত কা িক্রযম ব্যবহৃত উত্তম
কমিাচারসমূযহর ভ্গবষ্যৎ অনুকরণ/ পুনরাবৃগত্ত গনগিত করা ায়।
পগরযেে ৩ঃঃউন্নয়ন সহয াগিতা ব্যবস্থাপনা

3.1. Determining Aid Modalities

৩.১ববযেগশক সহায়তার ধরনগনণ িয়

Development assistance is channelled through different modalities;
however, not all modalities are equally beneficial. Therefore, the aid
modality shall be determined considering the objectives and priority of
any given development project/programme having complied with key
strategic principles of development cooperation. Following is
thegovernment’s policy directives to determine the appropriate

ববযেগশক উন্নয়ন সহায়তা গবগভ্ন্ন ধরযনর হযত পাযর- ার সবগুযলা সব অবস্থায়
কা িকরী নয়। তাই, ববযেগশক সহায়তার উপযুক্ত েকরণ গনধ িারযণর প্রক্ষযত্র উন্নয়ন
সহয াগিতার মুল নীগত প্রকৌশযলর সাযথ সামঞ্জস্য প্ররযখ প্রকানও একটিগনগে িষ্ট উন্নয়ন
েকল্প/ কমিসূচীর উযদ্দশ্য ও অগ্রাগধকাযরর গবষয়টি গবযবচনায় আনযত হযব।নবযেগশক
সহায়তার উপযুক্ত েকরণ গনধ িারযণর প্রক্ষযত্র সরকাযরর নীগতিত গনযে িশমালা হযব

financing modality and approach.
3.1.1

General and Sector Budget Support:Government’s first
preference is to receive external assistance as general
budget support or sector budget support, in order to
increase government ownership, promote alignment to
national priorities and strengthen government systems

৩.১.১সাধারণ ও প্রসক্টরবাযজট সহায়তা (Budget Support): উন্নয়ন
কমিসূচীযতজাতীয় মাগলকানা বৃগি, জাতীয় অগ্রাগধকার গনগিতকরণ এবাং েকল্প
বাস্তবায়যন সরকার অনুসৃত গনয়ম- পিগতর েযয়াি গনগিতকরণ তথা ববযেগশক
সহায়তা খন্ডায়ন প্ররাধ ও সরকাগর আগথ িক ব্যবস্থাপনার েযয়াি গনগিযতর
প্রক্ষযত্রসরকাযরর জন্য সব িাগধক গ্রহণয াগ্য ধরন হযে সাধারণ বাযজট সহায়তা বা
to the maximum extent possible, which encourages প্রসক্টর বাযজট সহায়তা।
Public Financial Management (PFM) and avoids aid
fragmentation.

3.1.2

3.1.3

গনম্নরূপ –

Grants: This form of assistance is particularly relevant
for programmes and projects focusing on technical
assistance and institutional capacity development.
Grants are particularly prone to low country ownership.
Ownership principles and guidelines outlined in this
policy must be strictly applied in order to encourage
ownership.
Concessional loans: Loans have the potential of
triggering stronger country ownership than grants as
they require repayment and are channeled through
government systems. Grants and concessional loans are
more appropriate for fragile and vulnerable economies.
Concessional loans are particularly well-suited to
address a lack of long-term financing(for example,
education, roads and bridges, irrigation, railway, urban
infrastructure etc). Loans having a grant element of at
least 25% may be considered as Concessional Loan

৩.১.২ অনুোন (Grants and Concessional Loans): এ ধরযনর সহায়তা
গবযশষভ্াযব কাগরিগর সহায়তা বা োগতিাগনক সক্ষমতা উন্নয়ন সম্পগকিত েকল্প বা
কমিসূগচর প্রক্ষযত্র োসগঙ্গক। অনুোন সহায়তার প্রক্ষযত্রজাতীয় মাগলকানা গনগিত করার
সুয াি খুব কম। অনুোন সহায়তায়জাতীয় মাগলকানা উৎসাগহত করার স্বাযথ িতাই এই
নীগতমালায় উগেগখত জাতীয় মাগলকানা সাংক্রান্ত গনযে িশনাসমূহ অনুোন সহায়তার
প্রক্ষযত্র থা থভ্াযব পালন করা হযব।
৩.১.৩ প্ররয়াগত ঋণঃ প্ররয়াগত ঋণ পুনরায় পগরযশাধ করযত হয় গবধায় এবাং তা
সরকাগর রীগত পিগতর মােযম েবাগহত হয় গবধায় এ প্রক্ষযত্র জাতীয় মাগলকানা
গনগিত করার সুয াি প্রবশী। অনুোন ও প্ররয়াগত ঋণ নাজুক অথ িনীগতর প্রেশসমূযহর
জন্য উপয ািী। গশক্ষা খাত, রাস্তাঘাট ও প্রসতু গনমিাণ, প্রসচ, প্ররলপথ, নিরগভ্গত্তক
অবকাঠাযমা গনমিাণ েভৃগতসহ প্র সমস্ত খাযত েীঘ িযময়ােী অথ িায়যনর েযয়াজন প্রসসমস্ত
প্রক্ষযত্র প্ররয়াগত ঋণ অগধকতর উপয ািী। প্রকান ঋণ সহায়তার প্রক্ষযত্র অন্তত ২৫
শতাাংশ অনুোন থাকযল তা প্ররয়াগত ঋণ বযল গবযবগচত হযব। প্ররয়াগত ঋযণর প্রক্ষযত্র
শতিসমূহ অযনক সহজ হওয়া েযয়াজন।

Where loans are considered, they should have highly
concessional terms.
3.1.4. Programme Approach: Government prefers programme
support to stand-alone projects as the later contributes to
fragmentation, high transaction cost and low development
results. Thus, the government encourages all development
partners to collaborate and coordinate to explore opportunities
for joint financing or pooled funding. Projects worth less than
USD 10 million shall not be considered for resource mobilization
as a stand-alone project. While planning, processing or
approving the development projects or programmes, Planning
Commission will encourage programme based approach to
restrict the proliferations of stand-alone projects as well as to
minimize the aid fragmentation. In order to promote sector
based cooperation, the governmentexpects the DPs to allocate a
substantial portionof ODA through sector wide approaches.
3.1.5. Global/Vertical Funds: Government shall take effective
measures to take benefits from global or vertical funds
managed for specific objectives. The Sector Divisions of Planning
Commission will adopt appropriate measures to align vertical
funds with sector plans, and to bring such assistance on-budget.
As for all external assistance, government requires that
information on the financing under vertical or global funds be
communicated to ERD via AIMS. Line ministries or other
government agencies working in the same sector(s)/subsector(s) are to monitor that the funds are used aligning with

৩.১.৪ কমিসূগচ সহায়তা (Programme Support): সরকার স্বতন্ত্র েকল্প
(stand-alone) সহায়তার তুলনায় কমিসূগচ সহায়তাযক অগ্রাগধকার গেযব। েকল্প
সহায়তা ববযেগশক সহায়তার েগক্রয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃগি ও সহায়তার
খন্ডায়ন বৃগি কযর।অপরগেযক সাগব িক উন্নয়ন েগক্রয়ায় এর েভ্াবও অগত
সামান্য।এমতাবস্থায়, সরকার উন্নয়ন সহয ািীযের গনযজযের মযে সহয াগিতা ও
সমিযয়র মােযম প্র ৌথ অথ িায়নবা পুল ফান্ড িঠযন উৎসাগহত করযব।একক গবগনযয়াি
েকযল্পর প্রক্ষযত্র১০ গমগলয়ন িলাযরর কম েস্তাব ববযেগশক সহায়তা আহরযণর জন্য
িণ্য হযব না। স্বতন্ত্র েকল্প গনরুৎসাগহতকরযণর লযক্ষ এবাং ববযেগশক সহায়তার
খন্ডায়ন প্ররাধকযল্প উন্নয়ন েকল্প বা কমিসূচী পগরকল্পনা, েগক্রয়াকরণ ও অনুযমােযনর
সময় পগরকল্পনা কগমশন কমিসূচীগভ্গত্তক পন্থাযক উৎসাগহত করযব। প্রসক্টরগভ্গত্তক
সহায়তাযক উৎসাগহতকরযণর অাংশ গহযসযবেযতযক উন্নয়ন সহয ািীযক উন্নয়ন
সহায়তার একটি উযেখয াগ্য অাংশ প্রসক্টর ব্যাপী (sector-wide) পিগতযত বরাদ্দ
করযত হযব।

৩.১.৫গবযশষাগয়ত বা ভ্াগ্ট িকযাল তহগবল (Vertical Fund): সরকার প্রক্ষত্র
গবযশযষ প্রকান একটি গবযশষ উযদ্দযশ্য গবযশষাগয়ত বা ভ্াগ্ট িকযাল তহগবযলর মােযম
ববযেগশক সহায়তা গ্রহন করযত পাযর। গবযশষাগয়ত বা ভ্াগ্ট িকযাল তহগবল
ছাড়করযনর সময় প্র ন সরকাযরর খাত ওয়াগর পগরকল্পনার সাযথ সামঞ্জস্য বজাযয়
থাযক এবাং তা প্র ন বাযজটভুক্ত হয় পগরকল্পনা কগমশযনর খাতগভ্গত্তক গবভ্ািসমুহ
প্রসটি গনগিত করযব। অন্যসকল ববযেগশক উন্নয়ন সহায়তার ন্যায় গবযশষাগয়ত বা
ভ্াগ্ট িকযাল তহগবল সাংক্রান্ত তথ্য এইি ইনফরযমশন ম্যাযনজযমন্ট গসযেযমর মােযম
ই আর গি’র কাযছ সরবরাহ করযত হযব। একই ভ্াযব অন্যান্য সাংগিষ্ট মন্ত্রনালয় ও
সাংস্থাসমূহযকও েযয়াজনীয়রূযপ তোরক ও গনগিত করযত হযব প্র ন এধরযনর
তহগবল জাতীয় প্রনর্তত্ব ও অগ্রাগধকাযরর গভ্গত্তযত পগরচাগলত হয়।

country priorities and under full country leadership.
3.1.6. Untied Aid: Some development partners continue to “tie”
their aid imposing restrictions relating to the source or nature of
goods and services to be used. Tied aid is contrary to the spirit of
international agreements on development effectiveness and has
the well-known consequence of reducing the real value of the
assistance by limiting competition in tendering and limiting the
use of local markets. Government’s preference is for all aid to be
untied. As such, in principle supplier’s credit and any modality of
this kind shall be strongly discouraged.
3.1.6. Non-Concessional Loan: While government’s priority is
concessional loans, non-concessional loans may be perused only
for priority projects/programmes of the government under
certain conditions. While approving any non-concessional loan,
financial credibility of the government’s borrowing agency (such
as cash flow statement, internal rate of return of the
investment, payback period etc.) shall be considered. The
borrowing agency must guarantee that repayments shall be
made from the proceeds of the investment. This type of loans
can be considered for power generation, highways and strategic
road network and flyover or underground network, air craft
purchase etc. All non-concessional loans must require approval
of the Standing Committee on Non-concessional Loan
constituted under the leadership of the Finance Minister. The
Committee shall also consider overall debt sustainability of the
country by analysing different indicators of debt sustainability,
and put its comments while approving any such loan.

৩. ১.৬ শতিমুক্ত ঋণ (Untied Aid): গকছু উন্নয়ন সহয ািী েকযল্প ব্যবহৃত পণ্য ও
পগরযসবার েৃগত ও উৎযসর ওপর গবগধগনযষধ আযরাপ কযর উন্নয়ন সহায়তাযক
শতিযুক্ত কযর প্রফযল, া উন্নয়ন সহয াগিতা কা িকাগরতা গবষয়ক আন্তজিাগতক
অঙ্গীকার ও প্রঘাষণার পগরপন্থী। এ ধরযনর গবগধগনযষযধর ফযল েরপযত্রর েগতয াগিতা
এবাং স্থানীয় পযণ্যর ব্যবহার সীগমত হযয় ায়এবাং উন্নয়ন সহায়তার েৃত
কা িকাগরতা হ্রাস পায়। তাই, সকল প্রক্ষযত্র শতিমুক্ত ববযেগশক সহায়তা সরকার কর্তক
ি
অগ্রাগধকার পাযব।

৩.১.৭ অযরয়াগত ঋণঃ (Non-Concessional Loan)ববযেগশক সহায়তার প্রক্ষযত্র
গেও সরকার সাধারণভ্াযব শতিমুক্ত ঋণযকই োধান্য প্রেযব, প্রক্ষত্রগবযশযষ প্রকান প্রকান
গবযশষ েকল্প বা কমিসূচী বাস্তবায়যনর প্রক্ষযত্র শতিযুক্ত ঋণ গ্রহন করা প্র যত পাযর।
শতিযুক্ত ঋণ গ্রহযনর প্রক্ষযত্র সরকাযরর সাংগিষ্ট ঋণ গ্রহনকারী সাংস্থার আগথ িক
গনভ্িরয াগ্যতার গবষয়গুগল ( থা- নিে েবাহ গববরণী, অভ্যন্তরীণ বাট্টার হার,ঋণ
প্রফরযতর সময়কাল ইতযাগে) গবযবচনা করযত হযব। ঋণ গ্রহনকারী সাংস্থাযক গনগিত
করযত হযব প্র ন গবগনযয়াযিরউপর মুনাফা হযত ঋণ প্রফরত প্রেয়া হয়। এই ধরযনর ঋণ
শগক্ত উৎপােন, মহাসড়ক ও প্রকৌশলিত সড়ক প্রনটওয়াকি, উড়াল সড়ক, পাতাল
সড়ক গনমিাণ, গবমান ক্রয় েভৃগতর জন্য গবযবচনা করা প্র যত পাযর। সকল শতিযুক্ত ঋণ
গ্রহযনর প্রক্ষযত্র অবশ্যই অথ িমন্ত্রী মযহােযয়র প্রনর্তযত্ব িঠিত অযরয়াগত ঋণ সাংক্রান্ত স্থায়ী
কগমটির (Standing Committee on Non-concessional Loanঅনুযমােন েযয়াজন
হযব। উক্ত কগমটিঋণ গস্থগতশীলতার গবগভ্ন্ন সূচকগুযলা গবযিষণপূব িকযেযশ ঋযণর
সাগব িক গস্থগতশীলতা প িাযলাচনা কযর সুগনগে িষ্ট মন্তযব্যর গভ্গত্তযত এ ধরযনর ঋণ
গ্রহযনর অনুযমােন গেযত পাযর।

৩.১.৮ ববযেগশক সহায়তা গ্রহযনর শতিাবলী (Conditions ofacceptance):সরকার
3.1.8. Conditions ofacceptance: The government will discourage ওই ধরযনর ববযেগশক সহায়তা গনরুৎসাগহত করযব ার েগক্রয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা

4.

any or all offers of foreign assistance where it considers
transaction costs to be unacceptably high, alignment to
government priorities to be insufficient, conditionalities to be
excessive and contrary to existing laws, rules and policies of the
country, andinadequate compliance with the principles and
modalities of this policy.
3.2. Aid Mobilization

ব্যয় অগ্রহণয াগ্যভ্াযব প্রবগশ, াসরকাযরর অগ্রাগধকাযরর সাযথ প িাপ্তভ্াযব সঙ্গগতপূণ ি
নয়, া অতযগধক শতিযুক্ত বা প্রেযশর গবদ্যমান আইন কানুন, গবগধ ওনবযেগশক
সহায াগিতা সাংক্রান্ত জাতীয় নীগত পিগতর সাযথ যথষ্ট পগরমাযণ সঙ্গগতপূণ ি নয়।

The following institutional and policy measures shall be applied to
assistance mobilization, negotiation and agreement. A coherent policy
approach here is important to address the challenges of aid
fragmentation and overlapping in projects and ensure alignment with
national priorities, promote a coordinated and country-led approach and
sustain results of cooperation.

ববযেগশক সহায়তার কা িকর ব্যবহাযরর প্রক্ষযত্র গবদ্যমান গবগভ্ন্ন েগতবন্ধকতা থা
ববযেগশক সহায়তার খন্ডায়ন ওেকযল্পর অগধক্রমন প্ররাধ,জাতীয় অগ্রগধকাযরর সাযথ
ববযেগশক সহায়তার সঙ্গগতপূণ িতা বৃগি, একটি সমগিত ও জাতীয় প্রনর্তত্বাধীন পিগত
েবতিন এবাং উন্নয়ন সহায়তার ফলাফল প্রটকসইকরযণর জন্য একটি সুসাংহত
নীগতমালা খুবই গুরুত্বপূণ ি। এমতাবস্থায়, ববযেগশক সহায়তা সাংগ্রহ এবাং এ সাংক্রান্ত
আলাপ আযলাচনা ও সময াতার প্রক্ষযত্র গনযম্নাক্ত োগতিাগনক ও নীগতিত পেযক্ষপ
সমূহ গ্রহন করা প্র যত পাযর।

3.2.1.Preparation of a Priority List: A sector priority list
containing proposals for external financing for each financial
year (reviewd periodically) shall be prepared by ERD in
consultation with line Ministries/Divisions and sector Divisions of
the Planning Commission. The list shall be based on the Five Year
Plan,Annual Development Programme, sector plans as well as on
an assessment of available domestic resources and the need for
complementary external funds. This list shall be the primary
basis for resource mobilization.

৩.২.১ “অগ্রাগধকার তাগলকা” েণয়নঃ ইআরগি ববযেগশক সহায়তা আহরযণর
জন্য গবগভ্ন্ন মন্ত্রণালয়/গবভ্াি ও পগরকল্পনা কগমশযনর গবগভ্ন্ন খাতগভ্গত্তক
গবভ্াযির সাযথ পরামশিক্রযম গনয়গমতভ্াযববগহঃস্থ অথ িায়যনর েস্তাব
সম্বগলতএকটি বাগষ িক খাতগভ্গত্তক “অগ্রাগধকার তাগলকা” েণয়ন করযব।
পঞ্চবাবষ িক পগরকল্পনা, বাগষ িক উন্নয়ন পগরকল্পনা,খাতগভ্গত্তক পগরকল্পনা, লভ্য
অভ্যন্তরীণ সম্পযের গবযিষণ ও পগরপূরক বগহঃস্থ তহগবযলর চাগহোর গভ্গত্তযত
এই তাগলকা েনয়ন করা হযব। এই তাগলকা সম্পে সাংগ্রযহর োথগমক গভ্গত্ত
গহসাযব কাজ করযব।

3.2.2.Preparation of Project Proposals and Initial Approval: Any
line Ministry/Division seeking foreign assistance against any
programme/project, enlisted in the priority list, shall develop the
proposal to the extent possible in details and ensure initial

৩.২.২ েকল্প েস্তাবনা বতগর ও োথগমক অনুযমােনঃ সাংগিষ্ট মন্ত্রনালয়/
গবভ্ািসমূহউপযরাক্ত অগ্রাগধকার তাগলকায় অন্তভুিক্ত েকল্প বা কমিসূচীর জন্য
ববযেগশক সহায়তা প্রচযয় একটি গবস্তাগরত েস্তাবনা বাPDPP(Preliminary
Project Development Proposal- োথগমক েকল্প উন্নয়ন েস্তাবনা) বতগর

৩.২. ববযেগশক সহায়তা সাংগ্রহ (Aid Mobilization):

approval of the PDPP (Preliminary Project Development
Proposal)by the Planning Commission.
While preparing
proposal, feasibility study, quality assurance, including risk
analysis and mitigation steps thereof, shall have to be ensured
by the line Ministry/Division seeking assistance. Pursuant to the
government’s instruction, any project of above 30 crore BDT
value shall undergo feasibility study. Government’s own fund
and expertise shall be used for feasibility study and no technical
assistance shall be used at this stage for feasibility study.
3.2.3.Approaching ERD: Line Ministry/Division shall formally
approach the ERD for exploring fund from external sources with
proposals that have been initially
approved by
S/PEC(Special/Project Evaluation Committee) or formally
approved by the Planing Minister or ECNEC as the case maybe.
3.2.4.Fund Search Committee Meeting: In cases of un-identified
donors, ERD, may, wherever necessary, hold fund search
committee meeting after receiving funding proposals from
different line Ministries/Divisions to find potential development
partners. While considering for funding assistance, ERD shall
ensure that the proposal is consistent with national
development priorities, compliant with national and global
commitments to development effectiveness and with the
National Development Cooperation Policy. It shall also review
sector development plan and projects in implementation in the
same sector to avoid overlapping and fragmentation. ERD shall
also undertake a comparative analysis of costs of different
donors, where possible and needed, before deciding any
potential development partner to be approached. Senior level
representatives of concerned line Ministry/Division and Sector
of Planning Commission shall attend the Fund Search Committee

করযব াপগরকল্পনা কগমশনদ্বারা োথগমকভ্াযব অনুযমাগেত হযত হযব। েকল্প
েস্তাব বতগরর সময় সাংগিষ্ট মন্ত্রনালয়/গবভ্ািসমূহযক েকযল্পর সম্ভাব্যতা াচাই ,
গুণিত মান গনগিতকরণ, েকযল্পর সাযথ সাংগিষ্ট সম্ভাব্য ঝগুঁ ক প িাযলাচনা এবাং
প্রসই ঝগুঁ কসমূহ গনরসযনর জন্য েযয়াজনীয় পেযক্ষপসমূহ সনাক্তকরণ েভৃগত
গেকগুযলা অবশ্যই গনগিত করযত হযব। সরকাযরর গনযে িশনা অনু ায়ী ৩০ প্রকাটি
টাকার ঊযবির প্রকানও েকল্প অনুযমােযনর আযি অবশ্যই এর সম্ভাব্যতা াচাই
করযত হযব। সরকাযরর গনজস্ব তহগবল হযত এ ধরযনর সম্ভাব্যতা াচাই কা িক্রম
পগরচাগলত হযব এবাং এর জন্য প্রকানও কাগরিগর সহায়তা ব্যবহার করা াযবনা।
৩.২.৩ ই আর গি’র গনকট েস্তাব প্রপশকরণঃ েকল্প েস্তাবসমূহ পগরকল্পনা
কগমশযনর S/PECঅথবা প্রক্ষত্রগবযশযষ পগরকল্পনা মন্ত্রী বা ECNEC হযত
োথগমকভ্াযব অনুযমাগেত হবার পর তাসাংগিষ্ট মন্ত্রনালয়/ গবভ্ািসমূহ ই আর
গি’র গনকট প্রপশ করযব।
৩.২.৪ ববযেগশক সহায়তা অনুসন্ধান কগমটির সভ্া গবগভ্ন্ন মন্ত্রনালয়/ গবভ্ািসমূহ
হযত োপ্ত েকল্প েস্তাবসমূযহর মযে প্র গুযলার প্রক্ষযত্র প্রকান োতাসাংস্থা সনাক্ত
করা হয়গন, প্রসগুযলা গনযয় েযয়াজযন আরও প িাযলাচনার জন্য ই আর গি
ববযেগশক সহায়তা অনুসন্ধান কগমটির সভ্া আযয়াজন করযব প্র খাযন েস্তাগবত
গবগভ্ন্ন েকযল্পর জন্য সম্ভাব্য উন্নয়ন সহয ািী অনুসন্ধান কযর প্রেখা হযব। ই আর
গিেস্তাগবত েকল্পসমূহ জাতীয় অগ্রাগধকাযরর সাযথ এবাং প্রসই সযঙ্গ কা িকর
উন্নয়ন সাংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তজিাগতক অঙ্গীকারসমূহ ও জাতীয় ববযেগশক
সহায়তা নীগতমালারসাযথ সঙ্গগতপূণ ি গক না তা প িাযলাচনা কযর প্রেখযব। একই
সযঙ্গ, েস্তাগবত েকযল্পর সাযথ সাংগিষ্ট খাযতর সাগব িক উন্নয়ন পগরকল্পনা এবাং
উক্ত খাযত বাস্তবায়নৃত অন্যান্য েকল্পসমূহ প িাযলাচনা কযর প্রেখা হযব াযত
প্রকান ধরযনর খন্ডায়ন ও েকল্প অগধক্রমন না হয়। প্রসই সাযথ,গবগভ্ন্ন উন্নয়ন
সহয ািীযভ্যে সম্ভাব্যেকল্প ব্যযয়র একটি তুলনামূলক গবযিষণও এ প িাযয় কযর
প্রেখা হযব। সাংগিষ্ট মন্ত্রনালয়/ গবভ্ািসমূহ এবাং পগরকল্পনা কগমশযনর সাংগিষ্ট
খাতগভ্গত্তক গবভ্ািসমূযহর উচ্চ প িাযয়র কমিকতিাবৃন্দ উক্ত ববযেগশক সহায়তা
অনুসন্ধান কগমটির সভ্ায় উপগস্থত থাকযবন।

meeting.
3.2.5. Formal Communication for Financing to Development
Partners andNegotiation: As per the recommendation of the
Fund Search Committee, ERD shall write to potential
development partners for assistance. ERD shall use S/PEC
approved project/programme document for negotiation with
development partners. During any aid negotiationERD shall
minutely
review
expenses
related
to
consultancy
services,foreign travel and procurement of vehiclesin terms of
Value for Money, use of indigenous resources, decreasing
reliance on external resources, national priorities and existing
ground realities. There should be sufficient justification that
these expenses are absolutely needed for achieving goals and
targets of projects/programmes. For a technical assistance the
threshold for consultancy referred in this Policyshould be
adhered toas closely as possible.In order to minimize the
transaction costs, unjustified and parallel missions should be
discouraged and development partners will be advised to field
joined missions for multi-donor or pooled funded projects.
3.2.6. Formal DPP/TPP: After successful negotiation, the agreed
upon document shall be the basis for DPP/TAPP for the
government and project document for the development partner.
The government approved TAPP/DPP shall be the main basis of
project/programme management and implementation. Planning
Commission will ensure that the DPP/TAPP is well drafted and
the financing is inevitably linked with the expected results of the
development activities. Project document shall have the in-built
mechanism to monitor the progress in terms of achieving the
temporal targets so that the project is bound to deliver results.

৩.২.৫ অথ িায়যনর জন্য উন্নয়ন সহয ািীযের সযঙ্গ আনুিাগনকভ্াযব প্র ািায াি স্থাপন
ও আলাপ আযলাচনাঃববযেগশক সহায়তা অনুসন্ধান কগমটির সুপাগরশ প্রমাতাযবক ই
আর গি সম্ভাব্য উন্নয়ন সহয ািীযের কাযছ অথ িায়যনর জন্য গলগখতভ্াযব প্র ািায াি
করযব। এযক্ষযত্র, ই আর গি’র সাযথ উন্নয়ন সহয ািীযের েযয়াজনীয় আলাপ
আযলাচনা ও সময াতার জন্য ইতঃপূযব ি েকল্প মূল্যায়ন সাংক্রান্ত গবযশষ কগমটি কর্তক
ি
অনুযমাগেত েকল্প/ কমিসূচী েগললযক গভ্গত্ত গহসাযব ধরা হযব। উন্নয়ন সহয ািীযের
সযঙ্গ আলাপ আযলাচনা ও সময াতার প্রক্ষযত্রগবযশষজ্ঞ বা পরামশিক প্রসবা গ্রহন,
গবযেশ ভ্রমণ ও ানবাহন ক্রয় সাংক্রান্ত ব্যয়সমূহ প িাযলাচনা করার সময় উক্ত খরযচর
গবপরীযত এর েৃত সুফল,প্রেশীয় সম্পযের ব্যবহার বৃগি ও বগহঃস্থ সম্পযের উপর
গনভ্িরতা হ্রাস,জাতীয় অগ্রাগধকার ও র্তণমূল প িাযয়র বাস্তব পগরগস্থগত েভৃগত গেকসমূহ
প িাযলাচনা কযর প্রেখা হযব। উক্ত ব্যয়সমূহ েকযল্পর লক্ষয ও উযদ্দশ্য সাধযনর জন্য
অপগরহা ি বযলেতীয়মান হযলই তা ন্যােতা পাযব। কাগরিগর সহায়তার প্রক্ষযত্র
গবযশষজ্ঞ/ পরামশিক প্রসবা গ্রহযন এই নীগতমালায় েেত্ত সীমাযরখা থাসম্ভব পালন
করযত হযব।নবযেগশক সহায়তার েগক্রয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়সীগমতকরযণর লযক্ষয
অযহতুক ও সমান্তরাল গবযশষজ্ঞ গমশন গনরুৎসাগহত করযত হযব। এর পগরবযতি প্র ৌথ
অথ িায়নপুষ্ট েকযল্পর প্রক্ষযত্র োতাসাংস্থাসমূহযক প্র ৌথ গবযশষজ্ঞ গমশন প্রেরযণ
উৎসাগহত করযত হযব।
৩.২.৬ উন্নয়ন/ কাগরিগর েকল্প ছক (DPP/TPP) বতগর: উন্নয়ন সহয ািীযের সযঙ্গ
সফল আলাপ আযলাচনা ও সময াতার প্রেগক্ষযত অনুযমাগেত েগলল সরকার কর্তক
ি
েস্তুতৃত উন্নয়ন েকল্প ছক/ কাগরিগর েকল্প ছক (DPP/TAPP) এবাং উন্নয়ন
সহয ািীযের দ্বারা েস্তুতৃত েকল্প েগলযলর গভ্গত্ত গহসাযব কাজ করযব। সরকার
অনুযমাগেত TAPP/DPP প্রকান একটি েকল্প/ কমিসূচী পগরচালনা ও বাস্তবায়যনর মূল
গভ্গত্ত গহসাযব কাজ করযব। উন্নয়ন েকল্প ছক/ কাগরিগর েকল্প ছযকর খসড়া প্র ন
মানসম্মত হয় এবাং েকযল্পর সাগব িক অথ িায়ন প্র ন উন্নয়ন কমিকাযণ্ডর েতযাগশত
ফলাফযলর সাযথ সম্পগকিত হয় পগরকল্পনা কগমশনযক তা গনগিত করযত হযব।
েকযল্পর ফলাফল গনগিতকযল্প সময়গভ্গত্তক সুগনগে িষ্ট লযক্ষযর গবপরীযত েকযল্পর
অগ্রিগত পগরবীক্ষযনর জন্য েকল্প েগলযল েযয়াজনীয় কলাযকৌশল অন্তভুিক্ত থাকযব।

5.

3.3. Foreign Assistance Disbursement and Utilisation

৯. ববযেগশক সহায়তার ব্যয়ন (disbursement) ও ব্যবহার (utilization):

There is a significant gap between the commitment and disbursement of
external resources in Bangladesh resulting in inflated pipelines and lower
development results. There are several issues responsible for low
disbursement and utilization. Therefore, the following steps shall be
pursued to address the challenges of low disbursement and utilization.

ববযেগশক সহায়তার অঙ্গীকার ও ব্যয়যনর মযে উযেখয াগ্য ব্যবধান থাকার ফযল
অযপক্ষমান (pipeline) সহায়তার পগরমাণ প্রবযড় ায় া উন্নয়ন ফলাফলযক ব্যাহত
কযর। গনম্ন ব্যয়ন ও ব্যবহার নানা কারযণ হযত পাযর। যসজন্য বিম্ন ব্যয়ি ও ব্যবহার
চ্যায়লঞ্জ যমাকায়বলায় বিম্প্রনাক্ত পেযক্ষপসমূহ গ্রহণ করা হযব—

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A Project Officer should be identified keeping in mind
qualifications needed and he should be in place at the
time of negotiations of assistance for the project or
programme.
When negotiating programme or project proposals, ERD
and the respective line ministry/ies shall consider
realistic government absorption capacity, project
readiness and delivery and implementation capacities
and evaluate proposals accordingly.
ERD shall ensure risk assessment and mitigation for all
steps in project or programme cycle. ERD shall also
organize meetings, workshops and consultations
involving both the government line Ministries and
development partners, where needed, to discuss the
constraints and challenges concerning effective
disbursement and use of external assistance, particularly
pipeline constraints.
Whereever appropriate, more flexibility and delegated
authority should be put in place for accommodating
necessary changes in project plan and financing during
implementation.
Planning Commission (PC) will adopt appropriate
measures to enhance the capacity of the staff involved
in planning, processing, approving and implementing the

(1) সরকাযরর পক্ষ হযত েযয়াজনীয় প্র াগ্যতাসম্পন্ন একজন েকল্প কমিকতিা
সনাক্ত করযত হযব গ গন েকল্প বা কমিসূগচ সহায়তা সাংক্রান্ত আলাপ
আযলাচনার সময় গনগবড়ভ্াযব সম্পৃক্ত থাকযবন।
(2) উন্নয়ন সহয ািীযের সাযথ েকল্প বা কমিসূগচ েস্তাব গনযয় আলাপআযলাচনার সময় ইআরগি ও সাংগিষ্ট মন্ত্রণালয় সরকাযরর বাস্তব ধারণ,
গবতরণ এবাং বাস্তবায়ন ক্ষমতা গবযবচনা করযব এবাংতোনু ায়ী েস্তাব
মূল্যায়ন করযব।
(3) ইআরগি েকল্প বা কমিসূগচ চযক্রর (project or programme cycle)
সকল ধাযপ ঝগুঁ ক মূল্যায়ন ও েশমন গনগিত করযব। ইআরগিগবগিঁন্ন
মন্ত্রণালয় এবাং েযয়াজযন উন্নয়ন সহয ািীযের গনযয় কা িকর ব্যয়ন এবাং
ব্যবহাযরর সমস্যা গবযশষকযর পাইপলাইযন থাকা সহায়তার সমস্যা গনযয়
আযলাচনার জন্য সভ্া, কমিশালা এবাং পরামশি সভ্ার আযয়াজন করযব।
(4) েকল্প বাস্তবায়যনর সময় যথাপযুক্ত প্রক্ষযত্রউক্ত েকযল্পর পগরকল্পনা ও
অথ িায়যন েযয়াজনীয় পগরবতিন সাধযনর সুয াি সাংগিষ্ট কর্তপি যক্ষর হাযত
থাকযব।
(5) সরকায়রর পবরকল্পিা কবমিি, মন্ত্রণালয় ও ববিাগ প িায়য় প্রকল্প পবরকল্পিা,
প্রবিয়াকরণ ও বাস্তবায়য়ির সায়ে সম্পৃক্ত কমিকতিা কমিচ্ারীয়ের সক্ষমতা
বৃগির জন্য পবরকল্পিা কবমিি প্রয়য়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব। প্রকয়ল্পর সুষ্ঠু
বাস্তবায়িকয়ল্প যকাি প্রকয়ল্পর কমিকতিা প িায়য় পুিঃপুিঃ পবরবতিি
বিরুৎসাবহত করয়ত হয়ব।

projects at the PC, Ministry or Agency level. Frequent
project staff rotation should be discouraged for smooth
implementation of the project.
3.4. Capacity Development and Technical Assistance
৩.৪ সক্ষমতা উন্নয়ন (Capacity Development) ও কাগরিগর সহায়তা:
Enhanced capacity of government institutions andhuman resources is
fundamental to improve management of development results, including
improvement in accountability and transparency. Adequate capacity is
also highly important to strengthen national negotiation and project
implementation abilities. Therefore, capacity development initiatives will
be embedded in the comprehensive, needs based, national capacity
development framework for human resource and organisational
capacity development. This holistic framework shall provide a coherent
methodology and monitoring mechanism for effective capacity
development across government and all development partners.
Adequate measures for capacity transfer and sustainability across the
government shall be integrated.

উন্নয়ন কা িক্রযমর ফলাফল, জবাবগেগহতা ও স্বেতা গনগিত করযত হযল সরকারী
েগতিান ও সাংগিষ্ট জনবযলর প্রপশািত উৎকষ ি অপগরহা ি। প্রসই সাযথউন্নয়ন
সহয ািীযের সাযথ আলাপ আযলাচনা ও েকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃগির প্রক্ষযত্রও উক্ত
উৎকষ িসাধন অতীব জরুরী। তাই, জাতীয় সক্ষমতা বৃগি সাংক্রান্ত কাঠাযমাযত েগতিান
ও সাংগিষ্ট জনবযলর প্রপশািত উৎকষ ি বৃগির জন্য গবগভ্ন্ন পেযক্ষপ অন্তভুিক্ত করা
েযয়াজন। এরূপ কাঠাযমা সরকার ও উন্নয়ন সহয ািীযের মযে সব িযক্ষযত্র সক্ষমতা
বৃগির জন্য একটি সুসাংহত নীগতপিগত ও পগরবীক্ষন েণালী েোযন সক্ষম হযব বযল
আশা করা ায়। এছাড়া সরকাযরর সব িস্তযর সক্ষমতা স্থানান্তর ও প্রটকসইকরযণর জন্য
প িাপ্ত ব্যবস্থা প্রনয়া েযয়াজন।

The following policy parameters shall be adhered in relation to the use কাগরিগর সহায়তা ব্যবহাযরর প্রক্ষযত্র গনযম্নাক্ত নীগতিত মানেণ্ড ব্যবহার করা প্র যত
পাযরঃ
of technical assistance:
(1)

(2)

Technical Assistance (TA) shall be demand-driven and
integrated into a comprehensive national capacity
development strategyinvolving foreign assistancewhich
may be developed by the government under the
coordination of ERD;
TA shall be acquired on the basis of a comprehensive
and prioritised inventory of the gaps in the country’s
technical capabilities. The need for TA shall be carefully
synchronized with, and be part of the national planning,
in general, and human resources development strategy,
in particular. A clear strategy for capacity transfer shall

(১) কাগরিগর সহায়তা চাগহোগভ্গত্তক হযত হযব এবাং তা ই আর গি’র
মােযমসরকার কর্তক
ি সম্ভাব্য েস্তুতব্য পূণ িাঙ্গ জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন
প্রকৌশযলর অন্তভুিক্ত হযত হযব;
(২) কাগরিগর সহায়তা প্রেযশর সক্ষমতা ঘাটগত সম্পগকিত প িাযলাচনা ও
অগ্রাগধকাযরর উপর গভ্গত্ত কযর গ্রহণ করা হযব। কাগরিগর সহায়তার
েযয়াজনীয়তা সাগব িকভ্াযব জাতীয় পগরকল্পনা এবাং গবযশষভ্াযব মানবসম্পে
উন্নয়ন প্রকৌশযলর সাযথ সঙ্গগতপূণ ি হযত হযব। কাগরিগর সহায়তা
েকল্পেগলযল সক্ষমতা হস্তান্তযরর একটি কা িকর প্রকৌশল গববৃত থাকযব;

be mentioned in TA projects’ documents.
(৩) কাগরিগর সহায়তা েকল্প বাস্তবায়যন তদূর সম্ভব প্রেশীয় গবযশষযজ্ঞর
(3)
National expertise shall be used in TA project
ব্যবহার করযত হযব । শুুমমাত্র উপযুক্ত প্রক্ষযত্র থা থ প্র ৌগক্তকতা
implementation as far as possible.International
থাকযলআন্তজিাগতক গবযশষজ্ঞ গনযয়াি প্রেয়া াযব।সাগব িক জাতীয় স্বাথ ি
consultants and/ or experts may be recruitedonly in
সাংগিষ্ট প্রকান গবযশষ প্রক্ষত্র ব্যগতত ববযেগশক গবযশষজ্ঞ বাবে ব্যয় প্রমাট
appropriate cases with proper justification. In case of
েকল্প ব্যযয়র ২৫% এর প্রবগশ হযব না ।
international consultants and/or experts, the cost should
not exceed 25% of the total cost of the project, without
(৪) জাতীয় বা আন্তজিাগতক প্র যকাযনা েকার গবযশষজ্ঞ গনযয়াযির প্রক্ষযত্র
appropriate and over-reaching national benefit and
েগতটি প্রক্ষযত্র সরকাযরর একটি সগক্রয় ভূগমকা থাকযব। একই সযঙ্গ, উক্ত
consideration.
(4)
The government shall have an active role in all stages of
েকার গনযয়াি প্র ন চাগহোগভ্গত্তক হয় তা গনগিত করযত
recruitment of consultants and professionals, be they
হযব।সরকারপক্ষযক অজ্ঞাত প্ররযখ প্রকান গবযশষজ্ঞ বা পরামশিক গনযয়াি
national or international, and ensure that they are needপ্রেয়া াযবনা। একই সাযথ, প্রকান গবযশষজ্ঞ বা পরামশিক কর্তক
ি েেত্ত প্রসবা
based. No consultant and expert shall be
প্রকান েকল্প বাস্তবায়ন বা এর উযদ্দশ্য সাধযনর প্রক্ষযত্র লাভ্জনক েমাগণত না
recruitedwithout informing the government. The
হযল উক্ত গবযশষজ্ঞ বা পরামশিযকর গনযয়াি বাগতযলর অগধকার সরকাযরর
government shall have the right to cancel or recommend
থাকযব।
cancellation of contract of any consultant and or
experts, which is deemed not to be beneficial to the
implementation of the project or achieving its goals.
3.5. Emerging development actors and finance flows
৩.৫ উেীয়মান উন্নয়ন সহয ািী ও উন্নয়ন অথ িায়ন েবাহঃ
Emerging donors from the Global South, private sector, civil society,
philanthropic foundations, and corporate social responsibility programs
etc. are now considered as partners in development and are increasingly
engaged in development dialogue. Particularly, South-South cooperation
is evolving as a highly promising source of development cooperation. On
the other hand, given Bangladesh’s high level exposure to climate
change risks, hazards and vulnerabilities, the government is an active
participant in climate change related financing discussions and activities.
Bangladesh has already developed coherent and detailed strategic
approach and mitigation plan and strategy. However, it requires support
from the international funds and international communities to address
its climate change vulnerabilities. The following policy measures shall be

েগক্ষযণর উেীয়মান উন্নয়নসহয ািীসমূহ, প্রবসরকাগর খাত, সুশীল সমাজ, গহনতষী
সাংিঠন ও গবগভ্ন্ন ব্যবসা েগতিান কর্তক
ি পগরচাগলত জনযসবামুলক কমিকাণ্ড গুরুত্বপূণ ি
উন্নয়ন অাংশীোর গহসাযব আগবভূিত হযে এবাং উন্নয়ন আযলাচনায়ও তাযের অাংশগ্রহন
বাড়যছ। গবযশষতঃ েগক্ষণ-েগক্ষণ সহয াগিতা ক্রমশ উন্নয়ন সহয াগিতার একটি অগত
সম্ভাবনাময় প্রক্ষত্র গহযসযব আগবভুিত হযে। অন্যগেযক, বাাংলাযেশ প্র যহতু জলবায়ু
পগরবতিনজগনত ক্ষগতর উচ্চ ঝগুঁ কযত রযয়যছ, প্রসযহতু বাাংলাযেশ সরকার জলবায়ু
পগরবতিন সাংক্রান্ত অথ িায়ন ও কমিকাযণ্ডর সাযথও সগক্রয়ভ্াযব সম্পৃক্ত।বাাংলাযেশ
ইযতামযে এ ব্যাপাযর সুসাংহত ও গবস্তাগরত প্রকৌশলিত পন্থা এবাং প্রসই সাযথ ঝগুঁ ক
গনরসন পগরকল্পনা ও প্রকৌশল হাযত গনযয়যছ। জলবায়ু পগরবতিনজগনত ক্ষগতর ঝগুঁ ক
গনরসযনর জন্য সামযনর গেযন গবগভ্ন্ন আন্তজিাগতক প্রিািী ও তৎসাংগিষ্ট তহগবল হযত
আরও সহায়তা েযয়াজন হযব। উেীয়মান উন্নয়নসহয ািী ও জলবায়ু পগরবতিন

applied to receive assistance from the emerging donors and climate সাংক্রান্ত তহগবল হযত সহায়তা লাভ্ এবাং সুশীল সমাজ, গহনতষী সাংিঠন ও
change funds and maintain development partnership with private প্রবসরকাগর খাযতর সযঙ্গ উন্নয়ন সহয াগিতার পথ েশস্ত করযত গনযম্নাক্ত নীগত পিগত
sector, civil society and NGOs.
অনুসরণ করা হযবঃ
3.5.1. South-South Cooperation
South-South Cooperation, as cooperation between developing
countries, can cover the exchange of technology, investment,
labour, goods and services, ODA, credit as well as expertise
between countries of the South. It is devised on a peer-to-peer
approach. As a complement to traditional North-South modes of
support, South-South cooperation has the potential to provide
solutions that are more contextualised, demand-led, responsive,
flexible, cost-effective and sustainable.

৩.৫.১ েগক্ষণ-েগক্ষণ সহয াগিতাঃ
েগক্ষণ-েগক্ষণ সহয াগিতা বলযত সাধারণত উন্নয়নশীল প্রেশগুযলার মযে েযুগক্ত,
গবগনযয়াি, শ্রম, পণ্য, প্রসবা, ববযেগশক উন্নয়ন সাহাে, ঋণ এবাং জ্ঞান ও েক্ষতার
গবগনময়যক প্রবা ায়। েগক্ষণ-েগক্ষণ সহয াগিতা সাধারণত গবযির সমকক্ষীয়
উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূযহর মযে পগরচাগলত হযয় থাযক। উত্তর-েগক্ষণ সহয াগিতার
তুলনায় অযনক প্রক্ষযত্রই েগক্ষণ-েগক্ষণ সহয াগিতা প্রবগশ োসগঙ্গক, চাগহো মাগফক,
নমনীয়, সাশ্রয়ী, ও প্রটকসই উন্নয়ন সমাধান েোযন সক্ষম।

ইআরগি অন্যান্য মন্ত্রণালযয়র সাযথ পরামযশির গভ্গত্তযত েগক্ষযণর প্রেশসমূহ হযত
ERD, in consultation with other relevant ministries, shall seek আগথ িক সহায়তা আহরণ করযত পাযর এবাং এ সম্পযের গুণিত মান গনগিতকরযণ
ways to strengthen south-south resource mobilization and গনযম্নাক্ত পেযক্ষপসমূহ গ্রহণ করযত পাযর—
watch over the quality of south-south resources, paying
particular attention to the following:
(1)

(2)

Ensure ownership and alignment by using existing policy,
planning and review processes. South-South cooperation
should be part of a sector programme wherever
possible, by linking to sector results and monitoring
framework;
South-South and Triangular initiatives should be subject
to the same principles and practices that promote
results, alignment, transparency, accountability and untying as other types of development cooperation. They
should be included in policy and planning dialogue with

(1) গবদ্যমান নীগত, পগরকল্পনা ও মূল্যায়ন পিগত েযয়াযির মােযম জাতীয়
মাগলকানা ও জাতীয় অগ্রাগধকাযরর সাযথ সামঞ্জস্য গনগিতকরণ। েগক্ষণেগক্ষণ সহয াগিতা প্রসক্টর কমিসূগচর আওতায় পগরচালনা এবাং সম্ভাব্য
প্রক্ষযত্র এ কমিসূগচযক খাতওয়াগর ফলাফল ও পগরবীক্ষণ কাঠাযমার সাযথ
সম্পৃক্ত করা েযয়াজন।

(2) অন্য সকল উন্নয়ন সহয াগিতার ন্যায় েগক্ষণ-েগক্ষণ সহয াগিতাও ফলাফল,
স্বেতা, জবাবগেগহতা ও সামঞ্জস্যতা সম্পগকিত নীগত ও চচ িা দ্বারা
পগরচাগলত হযব। একই সাযথ উন্নয়ন সহয ািীযের সাযথ নীগত সাংলাযপর
সময় েগক্ষণ-েগক্ষণ সহয াগিতাযক অন্তভুিক্ত করযত হযব।

(3)

partners;
In order to maximise the impact of South-South and
Triangular support improved knowledge management
arrangements shall be created in ERD to record,
disseminate, scale-up and replicate the results of SouthSouth initiatives.

3.5.2. Climate Finance

(3) েগক্ষণ-েগক্ষণ ও গত্রমুখী সহয াগিতার সযব িাচ্চ ফলাফল গনগিতকরযণর
লযক্ষয উন্নত জ্ঞান ব্যবস্থাপনার মােযম ই আর গি প্রত উক্ত েকার
সহয াগিতা কা িক্রমসমূযহর ফলাফল সাংরক্ষণ, েচার ও অনুসরযণর ব্যবস্থা
গ্রহণ করযত হযব।
৩.৫.২ জলবায়ু পগরবতিনজগনত অথ িায়ন

The government shall aim to ensure coherence, transparency সরকার গনযম্নাক্ত নীগত পিগত অনুসরযণর মািযম জলবায়ু পগরবতিনজগনত অথ িায়যনর
and predictability for effective climate change finance. কা িকর সমিয়, স্বেতা ও োগপ্ত সুগনগিত করযত সযচষ্ট হযব—
Therefore, the following policy strategies shall be considered
while managing climate finance.
(1) জলবায়ু অথ িায়ন েগক্রয়া জলবায়ু পগরবতিন সাংক্রান্ত গবগভ্ন্ন জাতীয় কমি
(1)

(2)
(3)

(4)

Climate finance shall support implementation of
Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
(BCCSAP), National Adaptation Programme of Action
(NAPA), Nationally Appropriate Mitigation Actions
(NAMA), and other national and sector action plans on
climate change; and develop capacity to access (both
directly or indirectly), leverage, coordinate and deploy
climate finance;
The government shall promote private sector
engagement on climate finance;
All development partners shall be required to report
their climate change related expenditure, both onbudget and off-budget, to AIMS to ensure transparency
and effective planning for climate change mitigation
activities;
ERD shall coordinate with major line Ministries/Divisions
dealing with climate, review progress and challenges of
climate financing and climate project implementation,

পগরকল্পনা থা- বাাংলাযেশ জলবায়ু পগরবতিন পরাযকৌশল ও কমি পগরকল্পনা
(Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, জাতীয়
অগভ্য াজন কমিপগরকল্পনা (national adaptation plan),
জাতীয়ভ্াযব উপযুক্ত ঝগুঁ ক গনরসন কমি (Nationally Appropriate
Mitigation Actions, এবাং জলবায়ু পগরবতিন সাংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় ও
খাতগভ্গত্তক কমিপগরকল্পনা বাস্তবায়যন সহায়তা করযব। প্রসই সাযথ েতযক্ষ ও
পযরাক্ষভ্াযব জলবায়ু অথ িায়ন সাংগ্রহ, সমিয় ও ব্যবহাযরর জন্য েযয়াজনীয়
সক্ষমতা বৃগিযতও এটি সহায়তা করযব।
(2) সরকার জলবায়ু পগরবতিনজগনত অথ িায়যন প্রবসরকাগর খাযতর অাংশগ্রহণযক
উৎসাগহত করযব;
(3) সকল উন্নয়ন সহয ািী তাযের জলবায়ু পগরবতিন সাংক্রান্ত বাযজটভুক্ত ও
বাযজটবগহভূিত ব্যযয়র গবস্তাগরত এইমস এ সরবারহ করযব- াযত কযর
পগরকগল্পত ভ্াযব ও স্বেতার সযঙ্গ জলবায়ু পগরবতিন গনরসন সাংক্রান্ত
কমিকাণ্ড পগরচালনা করা সম্ভব হয়।
(4) ই আর গি জলবায়ু পগরবতিযনর সাযথ সাংগিষ্ট মন্ত্রনালয়/ গবভ্ািসমূযহর সাযথ
সমিয়করণ, জলবায়ু অথ িায়ন েগক্রয়ার অগ্রিগত ও েগতবন্ধকতাসমূহ

promote a whole-of-government approach to climate
funds, ensure a pipeline of credible and bankable
projects for international climate funding and watch
over and be pro-active for additional climate funding
parallel to traditional ODA.
3.5.3. Partnership with Private Sector
Private sector finance flows, international and domestic, is far
more significant and increase more rapidly than public flows.
This means DP and government need to explore and understand
how private sector can become effective development actors in
their own right, while also understanding the limitations of this
concept. Government and DPs can play a crucial role in ensuring
that public private partnerships actually benefit the poor and
that the aim of profit seeking, inherent to private sector actors,
is balanced against the public good. The following guidelines
should be adhered to while pursuing such partnerships:
(1)

(2)

Where the private sector brings better value for money,
ERD, in dialogue with other relevant government
institutions, shall undertake efforts to mobilize external
assistance that catalyzes a stronger, pro-poor and
sustainable private sector engagement in development,
aligned with national policies and plans, in an
accountable and transparent manner, ensuring fair risk
and cost sharing.
The government shall explore blended finance, using
public funds to unlock private and philanthropic capital
for development. This can include, for example, public
private partnerships, aid to promote technology

প িাযলাচনাকরণ, জলবায়ু অথ িায়ন েগক্রয়ায় সরকারব্যাপী একটি পন্থা
অনুসরণ, আন্তজিাগতক জলবায়ু তহগবল সাংক্রান্ত একাগধকঅযপক্ষমান
তহগবযলর প্র ািান বতগর বতগর এবাং েথািত ববযেগশক সহায়তার বাইযর
অগতগরক্ত জলবায়ু পগরবতিন সাংক্রান্ত তহগবল সাংগ্রযহর প্রক্ষযত্র গবযশষভ্াযব
তৎপর থাকযব।
১৪.৩ প্রবসরকাগর খাযতর সাযথ সহায়তাঃ
প্রবসরকাগর অথ িায়ন েবাযহর েবৃগি, আন্তজিাগতক ও অভ্যন্তরীণ উভ্য় প্রক্ষযত্রই, সরকাগর
খাযতর প্রচযয় তুলনামূলকভ্াযব প্রবগশ এবাং তা অযনক প্রক্ষযত্র যথষ্ট তাৎপ িপূণ ি। এর
অথ ি হযে, প্রবসরকাগর খাতযক তার গনজস্ব অবোন গবযবচনায় কীভ্াযব উন্নয়ন
অাংশীোর গহযসযব রূপান্তর করা ায় তা গনযয় সরকার ও উন্নয়ন সহয ািীযের
প িাযলাচনা করা েযয়াজন। তযব, একই সাযথ এ প্রক্ষযত্র প্রবসরকাগর খাযতর
সীমাবিতাগুযলা গবযবচনা করাও জরুগর। সরকাগর প্রবসরকাগর অাংশীোগরত্ব াযত
েৃতাযথ ি েগরদ্র জনযিািীর কল্যাযণ পগরচাগলত হযত পাযর এবাং প্রবসরকাগর খাযতর
সহজাত মুনাফার আকাঙ্ক্ষা ও জনকল্যাযণর মযে াযত একটি ভ্ারসাম্য বতগর করা
ায় তা গনগিতকরযণ সরকার ও উন্নয়ন সহয ািীবৃন্দ গুরুত্বপূণ ি ভূগমকা পালন করযত
পাযর।
(১) এমতাবস্থায়, প্র সকল প্রক্ষযত্র প্রবসরকাগর খাত অযথ ির অগধক উপয াগিতা আনয়যন
সক্ষম বযল েতীয়মান হযব, প্রস সকল প্রক্ষযত্র ইআরগি অন্যান্য সাংগিষ্ট সরকারী
সাংস্থার সাযথ আলাপ আযলাচনার মােযম জাতীয় নীগত পগরকল্পনার সাযথ সঙ্গগত
প্ররযখ স্বে ও জবাবগেগহতামূলক উপাযয় মুনাফা ও ঝগুঁ কর ন্যাে অাংগশোরীযত্বর
মােযম উন্নয়ন েগক্রয়ায় প্রবসরকাগর খাযতর শগক্তশালী, েগরদ্র বান্ধব অাংশগ্রহণ
গনগিতকযল্প বগহঃসম্পে আহরযণর গবষযয় গবযবচনা করযত পাযর।
(২) উন্নয়ন েগক্রয়ায় প্রবসরকাগর ও জনগহনতষীমূলক গবগনযয়াি আৃষ্ট করার উযদ্দযশ্য
সরকাগর তহগবল ব্যবহাযরর লযক্ষ গমশ্র অথ িায়ন পিগত পরীক্ষা গনরীক্ষা কযর প্রেখা
প্র যত পাযর। এ ধরযনর অথ িায়যনর উোহরণ হযত পাযর- সরকাগর-প্রবসরকাগর

transfers, aid for greater remittance generation and
better use of remittances, aid to stimulate the enabling
environment for capital market development, private
sector development, aid to strengthen tax generation or
aid to catalyze private investment.
3.5.4. Civil Societies, NGOs and Other Stake-holders

৩.৫.৪ সুশীল সমাজ, এন গজ ও এবাং অন্যান্য অাংশীজনঃ

The civil society, NGOs and other non-state stakeholders play an
important role in social sector development cooperation. Their
complementarity and integration with national development
goals and priorities needs to be encouraged. The policy
therefore suggests the following measures:

সুশীলসমাজভুক্ত েগতিান, এনগজও এবাং অন্যান্য প্রবসরকাগর সাংস্থাসমূহ উন্নয়ন
অথ িায়যনর মােযম সামাগজক প্রক্ষযত্র গুরুত্বপূণ ি ভূগমকা রাখযছ।তযব, তাযের
কমিকাণ্ডসমূহযক জাতীয় উন্নয়ন লক্ষয ও অগ্রাগধকাযরর সাযথ আরও প্রবশী মাত্রায়
সম্পৃক্তকরণ ও পগরপূরক করবার েযয়াজন রযয়যছ। এমতাবস্থায়, এই নীগতমালা
গনযম্নাক্ত ব্যবস্থা অবলম্বযনর সুপাগরশ করযছ—

(1)
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অাংশীোগরত্ব, েযুগক্ত হস্তান্তর, অগভ্বাসীযের দ্বারা প্রেগরত অযথ ির সযব িাচ্চ ব্যবহার, পুগুঁ জ
বাজাযরর উন্নয়যনর প্রক্ষযত্র সহায়ক পগরযবশ বতগর, প্রবসরকাগর খাযতর উন্নয়ন, রাজস্ব
আয় বৃগির প্রক্ষযত্র েযয়াজনীয় সক্ষমতা বতগর, প্রবসরকাগর গবগনযয়াি বৃগি েভৃগত প্রক্ষযত্র
েেত্ত সহায়তা।

CSOs, NGOs and similar organisations shall be able to
receive funds from external sources to implement
development in alignment with national priorities;
Development partners shall be required to report their
commitments and disbursements through non-state
stakeholders to AIMS to ensure government is aware of
their contribution and to avoid overlap or uncoordinated
work.

(1) সুশীল সমাজভুক্ত েগতিান, এনগজও এবাং সমধমী েগতিানসমূহ উন্নয়ন

কমিকাযণ্ডর জন্য ববযেগশক উৎস হযত তহগবল সাংগ্রহ করযত পারযব; তযব
এ প্রক্ষযত্র জাতীয় অগ্রাগধকারযক গবযবচনায় গনযত হযব।
(2)
(2) উন্নয়ন সহয ািীরা প্রবসরকাগর েগতিানসমূহযক সহায়তা েোন করযল তার
তথ্য তথােগতশ্রুগত ও েৃত ছাড়ৃত অযথ ির পগরমাণ এইমস এর মােযম ই
আর গি’র গনকট প্রপশ করযব াযত কযর সরকার এ ব্যাপাযর অবগহত থাযক
এবাং সাগব িক উন্নয়ন কমিকাযণ্ড প্রকানও ধরযনর অগধক্রমন বা সমিয়হীনতা
প্রেখা না প্রেয়।
3.6. Accountability for Results, Transparency and Predictability in ৩.৬ উন্নয়যনর সুফযলর জন্য জবাবগেগহতা, উন্নয়ন সহয াগিতায় স্বেতা ও গনিয়তাঃ
Development Cooperation
3.6.1Accountability for Results

৩.৬.১ উন্নয়যনর সুফযলর জন্য জবাবগেগহতা

The Development Results Framework (DRF), articulated in the সাম্প্রগতক বছরগুযলাযত পঞ্চবাগষ িক পগরকল্পনায় একটি উন্নয়ন ফলাফল কাঠাযমা
Five Year Plan, defines the country’s key medium term planned (গিআরএফ) অন্তভুিক্ত করা হযয়যছ াযত উন্নয়ন কা িক্রযমর অগ্রিগত ও ফলাফযলর
িনা
results. The DRF represents the country’s ownership and গবষযয় সরকাযরর প্রকৌশল এবাং মূল্যায়ন পিগত বণ করা হযয়যছ। উন্নয়ন ফলাফল

commitment to achieve results of development interventions.
The overall DRF should form the basis for medium term sectorspecific result frameworks, which in turn should form the basis
of development cooperation in each sector and the guiding
framework for discussions in sector working groups. Sector
results frameworks are a key step in increasing the coordination
of development activities and in strengthening the alignment of
donor work with government priorities, anchoring development
cooperation in the government’s national plan. Sector result
frameworks increase the accountability for results of all involved
– government as well as DPs. As such, the following measures
shall be taken while managing and implementing development
cooperation to ensure results.
(1)

(2)

(3)

(4)

ERD shall mobilize external resources based on expected
results linked with national and sector result
frameworks;
Progress of foreign aided programmes and projects shall
be monitored and evaluated by the government through
the IMED against these planned national and sector
results using common format of ‘monitoring evaluation
and reporting’;
Unilateral evaluation missions from DPs shall be
discouraged. Rather inclusive missions involving ERD,
Planning Commission, line ministry and DPs shall be
commissioned in all stages of evaluation and monitoring
of projects involving external resources shall be
encouraged;
Local level oversight shall be established through an
appropriate district level body i.e. District Development

কাঠাযমা বা গিআরএফ বস্তুত উন্নয়ন কা িক্রযম জাতীয় মাগলকানা ও ফলাফল অজিযন
জাতীয় অঙ্গীকারযক তুযল ধরযব।
সামগগ্রক উন্নয়ন ফলাফল কাঠাযমা মেমযময়াগে খাত-গভ্গত্তক ফলাফল কাঠাযমার
গভ্গত্ত গহযসযব কাজ করযব া চুড়ান্তভ্াযব গবগভ্ন্ন খাযত উন্নয়ন সহয াগিতার প্রক্ষত্র
েস্তুত করযব এবাং প্রসই সাযথ খাত-গভ্গত্তক গবগভ্ন্ন ওয়াগকিাং গ্রুযপর আযলাচনার
সহায়ক কাঠাযমা গহযসযব কাজ করযব। খাতগভ্গত্তক ফলাফল কাঠাযমাসমূহ উন্নয়ন
কা িক্রযমর উত্তযরাত্তর সমিয় এবাং সরকাযরর অগ্রাগধকাযরর আযলাযক উন্নয়ন
সহয ািীযের অাংশগ্রহযণর গবন্যাসযক শগক্তশালী করাসহ সরকাযরর জাতীয়
পগরকল্পনায় উন্নয়ন সহয াগিতাযক একীভূত করযত গুরুত্বপূণ ি পেযক্ষপ গহযসযব কাজ
করযব । এর ফযল খাতগভ্গত্তক ফলাফল কাঠাযমাসমূহ উন্নয়ন ফলাফল অজিযন সরকার
ও উন্নয়ন সহয ািীযের জবাবগেগহতা বৃগি করযব। এমতাবস্থায়, উন্নয়যনর সুফল
গনগিতকযল্পউন্নয়ন সহায়তা পগরচালনা ও বাস্তবায়যনর লযক্ষ গনম্নগলগখত ব্যবস্থা গ্রহন
করা হযব।

(1) ইআরগিজাতীয়এবাং খাতগভ্গত্তক ফলাফল কাঠাযমার েতযাগশত ফলাফযলর
ওপর গভ্গত্ত কযরনবযেগশক সম্পেআহরণ করযব।
(2) জাতীয় ও খাতগভ্গত্তক ফলাফল কাঠাযমার গবপরীযত সরকাযরর ‘বাস্তবায়ন,
পগরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গবভ্াি’ ববযেগশক সহায়তাপুষ্ট
কমিসূগচ/েকল্পসমূযহর পগরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অগ্রিগতগনরীক্ষণ করযব।
এয়েয়ে ‘পগরবীক্ষণ মূল্যায়ন এবাং েগতযবেন’ শীষ িকএকটি কাঠাযমা
ব্যবহার করা হযব।
(3) উন্নয়ন সহয ািীযের তরফ প্রথযক প্রকানও েকার একতরফা েকল্প মূল্যায়ন
গনরুৎসাগহত করা হযব। বরঞ্চ েকযল্পর সকল প িাযয় ই আর গি,
পগরকল্পনা কগমশন, সাংগিষ্ট মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহয ািীযের
অাংশগ্রহযন সমগিত েকল্প পগরবীক্ষণ ও মূল্যায়নযক উৎসাগহত করা
হযব।এধরযনর সমগিত েকল্প পগরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন েগক্রয়ায় বগহস্থ
সম্পযের সাংযিষ থাকযত পাযর।

and Coordination Committee (DDCC). DDCC will review
the implementation progress of the foreign aided
projects and share its feedback with implementing
Ministry, Implementation Monitoring and Evaluation
Division (IMED) and ERD. AIMS Links to on-going foreign
aided projects (with abridged profiles such as cost of the
project, major components, major beneficiaries,
development partners, etc.) shall be uploaded on the
district web portal to ensure transparency and public
oversight.
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3.6.2. Transparency and Predictability

(4) স্থানীয় প িাযয় ববযেগশক সাহােপুষ্ট উন্নয়ন েকল্প/কমিসূগচ তোরগকর জন্য
প্রজলা প িাযয় একটি োগতিাগনককাঠাযমা বতগর করা হযব। এ প্রক্ষযত্র
প্রজলাউন্নয়ন ওসমিয়কগমটি (গিগিগসগস) সাংগিষ্ট োগয়ত্ব পালন
করযব।গিগিগসগস ববযেগশক সহায়তাপুষ্ট েকল্পসমূযহর বাস্তবায়নঅগ্রিগত
প িাযলাচনা করযব এবাং এ সাংক্রান্ত েগতযবেন বাস্তবায়নকারী
মন্ত্রণালয়,বাস্তবায়নপগরবীক্ষণ
ওমূল্যায়ন
গবভ্াি(আইএমইগি)
এবাংইআরগি’র গনকট প্রেরণ করযব। স্বেতা ও জবাবগেগহতা গনগিযতর
স্বাযথ িেযতযক প্রজলার অনলাইন গভ্গত্তক তথ্য বাতায়যন ই আর গি’র
এইমস-এর ঠিকানাটি সাংয াগজত করা হযব াযত কযর েযতযক প্রজলায়
চলমান েকল্পসমূযহর সাংগক্ষপ্তসার (েকল্প ব্যয়, মূল উপাোনসমূহ, মূল
স্বত্বযভ্ািী, সাংগিষ্ট উন্নয়ন সহয ািীসমূহ েভৃগত) সহযজই জানা ায়।
৩.৬.২ স্বেতা ও সম্ভাব্যতা

An essential precondition for the effective management and
coordination of development assistance is the availability of
accurate, timely, comprehensive and forward looking aid data.
Building on the internationally agreed transparency standards,
the following measures shall be taken to strengthen
predictability and transparency in and alignment of development
cooperation:

উন্নয়ন সহায়তার কা িকরব্যবস্থাপনাও সমিযয়রএকটি অপগরহা িপূব িশতি হযলা
ববযেগশক সহায়তা সাংক্রান্ত সঠিক, সমযয়াপয ািী,গবস্তৃতএবাংভ্গবষ্যতমুখী
তযথ্যরোপ্যতা গনগিত করা। আন্তজিাগতকভ্াযবসম্মতস্বেতামান অনুসরণপূব িকউন্নয়ন
সহয াগিতার প্রক্ষযত্র স্বেতা, োগপ্তর গনিয়তা ও সামঞ্জস্যতা গনগিযতর জন্য
গনম্নগলগখত ব্যবস্থা প্রনয়া প্র যত পাযর।

(1)

(১)উন্নয়ন সহয ািীযেরযক ববযেগশকসহায়তারঅঙ্গীকারএবাংঅথ ি ছাড় সাংক্রান্ত
তথ্যসরকাযররএইিইনফরযমশন ম্যাযনজযমন্ট গসযেম(এইমস)-এ েোন করযত
হযব। এর ফযল ইআরগি ববযেগশক সহায়তার পগরকগল্পত ও েৃত অথ ি ছাযড়র
পগরপূণ ি অবস্থা সম্পযকি অবগহত থাকযব। প্রসই সযঙ্গ এই তথ্য সরকারযক অভ্যন্তরীণ ও
ববযেগশক উৎস হযত োপ্য সম্পে গনযয় সঠিক পগরকল্পনা েণয়যন সহায়তা করযব।

(2)

Commitments and disbursement of all external
assistance in Bangladesh shall be required to be
reflected by development partners in the Aid
Information Management System (AIMS), to give the
information of total planned and actual disbursement in
any form of external assistance and allow for a better
targeted internal and external resource mobilization
plan;
DPs shall provide multiyear country-plan and quarterly
update programme and project information, including

(২) উন্নয়ন সহয ািীরা সহায়তা সাংক্রান্ত তাযের গতন-পাঁচ বছযরর কমিপগরকল্পনা,
কমিসূগচ ও েকযল্পর বত্রমাগসক হালনািাে তথ্য, আগথ িক সহায়তার অঙ্গীকার, ব্যয়ন ও

(3)

(4)
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commitments, disbursements and expenditures, in the
publicly accessible Aid Information Management System
(AIMS);
Using AIMS data, ERD shall publisha Development
Cooperation Report annually, reflecting the inflows of
external development assistance in the country and
assessing how effectively these flows are being managed
by development partners and the government;
The list of approved foreign aided projects shall be
displayed in ERD website and where appropriate in
district website for public access to project objectives
and intended development results.

খরযচর তথ্য জনিযণর জন্য উন্মুক্ত তথ্যবাতায়ন তথা এইি ইনফরযমশন ম্যাযনজযমন্ট
গসযেযম (AIMS) েোন করযব।
(৩) এইমস -এর তথ্য ব্যবহার কযর ইআরগি বাগষ িক গভ্গত্তযত উন্নয়ন সহয াগিতা
গবষয়ক েগতযবেন েকাশ করযব। উক্ত েগতযবেযন ববযেগশক উন্নয়ন সহায়তা েবাযহর
িগত-েৃগত এবাং ববযেগশক সহায়তার েৃত কা িকাগরতা সম্পগকিত গবযিষণ থাকযব।
(৪) উন্নয়ন েকল্প সম্পযকি অগধক জনসযচতনতা বতগর এবাং উন্নয়যনর সুফল
গনগিতকরযণর লযক্ষয অনুযমাগেতনবযেগশক সহায়তাপুষ্ট েকল্পসমূযহর তাগলকা ই
আর গি ওযয়বসাইযট ও উপযুক্ত প্রক্ষযত্র প্রজলাগভ্গত্তক তথ্যবাতায়যন েেশিন করযত
হযব।

PART IV: PARTNERSHIP AND COORDINATION MECHANISM

১০. অাংশীোগরত্ব ব্যবস্থাপনা

An effective coordination mechanism is important to ensure resultsoriented partnership management within the government and between
the government and development partners. To facilitate the DPs to
provide effective support under country leadership and enable the line
Ministries and Divisions to undertake development interventions using
external resources complying with a common set of policy approach of
the government, there is need to maintain and nurture constructive and
mutually beneficial coordination mechanism. The fundamental of the
partnership between the government and development partners is that
it should be rooted deep in the spirit of equal partnership.

একটি কা িকর সমিয় েগক্রয়া সরকাযরর মযে এবাং একই সযঙ্গ সরকার ও উন্নয়ন
সহয ািীযের মযে ফলাফলগভ্গত্তক অাংশীোগরত্ব গনগিত করার জন্য গুরুত্বপূণ ি।
উন্নয়ন সহয ািীিণ াযত জাতীয় প্রনর্তযত্বর আওতায় তাযের উন্নয়ন সহায়তা েোন
করযত পাযর এবাং প্রসই সাযথ সাংগিষ্ট মন্ত্রনালয় ও সরকারী সাংস্থাসমূহ াযত
সরকাযরর একটি সাব িজনীন নীগতপিগত অনুসরণপূব িক উন্নয়ন সহায়তা গ্রহন কযর
তাযের উন্নয়ন কা িক্রম পগরচালনা করযত পাযরযসজন্য সম-অাংশীোগরযত্বর প্রচতনায়
প্রোগথত একটি িঠনমূলক ও পরস্পযরর জন্য ফলেসূ সমিয় প্রকৌশল অব্যাহত রাখা
েযয়াজন। সরকার ও উন্নয়ন সহয ািীযের অাংশীোরীযত্বর মূল গভ্গত্ত
সমঅাংশীোরীযত্বর প্রচতনায় েগথত হযত হযব।
উক্ত সমঅাংশীোরীযত্বর উপযুক্ত পগরযবশ বতগরর স্বাযথ ি সরকার তার মন্ত্রনালয় ও

In order to ensure an enabling environment for equal partnership, the
গবভ্ািগুযলার মােযম উন্নয়ন সহয ািীযের সাযথ জাতীয় ও খাতগভ্গত্তক গবষযয়
government through its Ministries and Divisions shall provide, sustain,
েযয়াজনীয় সমিয় ও আযলাচনার জন্য গবদ্যমান ওয়াগকিাংগ্রুপ গুযলাযত প্রনর্তত্বেোন
lead and strengthen national and sector level coordination and dialogue
ও প্রসগুযলা শগক্তশালীকরযণ সযচষ্ট হযব। সাংগিষ্ট সকল উন্নয়ন সহয ািী, সুশীল সমাজ
mechanism already in practice through working groups. The

ও প্রবসরকাগর খাত এই সমিয় প্রকৌশযলর অন্তভুিক্ত হযব। এই সমিয় ও সাংলাপ

coordination mechanism shall be inclusive of all relevant development
partners, civil society organisations and private sector entities. The
major objective of the coordination and dialogue forums will be to
ensure joint implementation of programmes and Five Year Plan
objectives, related policy dialogue and effective delivery of resources.
Specific objectives will include focus on results and predictability of
funding, decrease in fragmentation of aid, pragmatism in harmonization
and simplification of development partner procedures. The aid
coordination mechanism shall serve the purpose of ensuring mutual
accountability and development results through regular review of a joint
Government-DP partnership agreement and progress against sector
result frameworks.
Apart from national and sector forums, the government shall organize a
Bangladesh Development Forum (BDF) meeting periodically to share and
highlight government’s development goals and discuss future
partnerships with senior representatives of development partners. The
BDF, as an inclusive mechanism involving government actors; CSOs;
academics; and development partners, shall be a high-level political
forum where policy level dialogue shall take place.

9.

প্রফারাযমর মূল উযদ্দশ্য হযব পঞ্চবাগষ িকী পগরকল্পনা ও তৎসাংগিষ্ট উন্নয়ন
কমিসূচীসমূযহর প্র ৌথ বাস্তবায়ন, এতেসাংক্রান্ত নীগতিত সাংলাপ আযয়াজন ও সম্পযের
কা িকর ব্যবহার গনগিতকরণ। সুগনগে িষ্ট উযদ্দশ্যসুমযহর মযে রযয়যছ
উন্নয়নকমিকাযণ্ডর ফলাফল ও উন্নয়ন সহায়তা োগপ্ত সুগনিতকরযনর উপর প্রজার দৃগষ্ট
প্রেয়া, উন্নয়ন সহায়তা গবভ্াজন হ্রাস এবাংউন্নয়ন সহয ািীযের কা িপিগতযত
সামঞ্জস্যগবধান ও সহজীকরযন বাস্তবধমী পেক্ষপ গ্রহন।নবযেগশক সাহাযের সমিয়
কাঠাযমার মােযম উন্নয়ন সহয ািী ও জাতীয় েগতিানসমূযহর পারষ্পগরক
জবাবগেগহতা এবাং উন্নয়ন ফলাফল অজিন গনগিত করযত হযব। এ জন্য উন্নয়ন
সহয ািী ও সরকাযরর অাংশীোগরত্ব চুগক্ত প্র ৌথ প িাযলাচনা ও খাতগভ্গত্তক উন্নয়ন
ফলাফল কাঠাযমা গবযিষণ গনয়গমতভ্াযব প িাযলাচনা ও গবযিষণ করা হযব।
জাতীয় এবাং খাতগভ্গত্তক সমিয় প্রফারাম ছাড়াও সরকার সমযয় সমযয় বাাংলাযেশ
উন্নয়ন প্রফারাম (গবগিএফ) সভ্া আযয়াজন করযব। এর মােযম উন্নয়ন সহয ািীযের
ঊবিতন কমিকতিাযের সাযথ সরকাযরর উন্নয়ন লক্ষয গনযয় মতগবগনময় ও প িাযলাচনার
সুয াি সৃগষ্ট হযব। গবগিএফ সরকার পক্ষ, সুশীল সমাজ, গশক্ষাগবে ও উন্নয়ন
সহয ািীযের সমিযয়নীগতিত প িাযয়র সাংলাপ অনুিাযনর একটি উচ্চ প িাযয়র
রাজননগতক প্রফারাম গহযসযব কাজ করযব।

CONCLUSION: TOWARDS A SUSTAINABILE FINANCING STRATEGY

১৫. উপসাংহারঃ প্রটকসই অথ িায়ন প্রকৌশযলর লযক্ষয

All finance should be targeted to support the economic, social, and
environmental dimensions of sustainable development. Optimizing the
contribution from all flows, including public, private, domestic and
international is essential for financing sustainable development.
Maximizing synergies, taking advantage of complementarities, and
building on an optimal interplay of all financing sources is essential. Aid

সকল অথ িায়যনর মূল উযদ্দশ্য হযব আগথ িক, সামাগজক ও পগরযবশিত প্রটকসই উন্নয়ন
গনগিত করা। প্রটকসই উন্নয়যনর অথ িায়ন গনগিতকযল্প সরকাগর, প্রবসরকাগর,
অভ্যন্তরীণ ও আন্তজিাগতক উৎসসমূযহর সযব িাচ্চ ব্যবহার গনগিতকরণ আবশ্যক। তাই
অথ িায়যনর সকল উৎসসমূযহর মযে সমিয় সৃগষ্ট ও পারস্পগরক পগরপূরকতা
গনগিতকরণ আবশ্যক। প্রেযশর প্রমাট অভ্যন্তরীণ সম্পে ও সরকারী ব্যযয়র তুলনায়
উন্নয়ন সহায়তার পগরমাণ কযম আসযল প্রসযক্ষযত্র উক্ত সহায়তা আরও কা িকরীভ্াযব

could be more effective as its share declines precisely because it is ব্যবহাযরর েযয়াজনীয়তা ও সুয াি বৃগি পায়। প্রকননা, প্রসযক্ষযত্র ববযেগশক সহায়তার
relatively smaller as a percentage of GDP and government expenditure. জাতীয় মাগলকানা বৃগি, শতিমুক্ততা গনগিতকরণ, সহায়তার উপর অগত গনভ্িরতা হ্রাস
The perennial problems of ownership and conditionality, dependency এবাং এযক থা থ ব্যবহার করবার সুয াি আরও প্রবযড় ায়।
and absorption capacity are substantially less when aid is limited in size.
ODA will increasingly be used as a catalyst of other types of
development resources. ODA will not exclusively, but increasingly be
invested where it can strengthen mobilization of domestic resources –
from tax to infrastructure to the enabling environment for business and
aid for trade. In other areas, ODA will increasingly be targeted on
technical assistance which strengthens government’s capacity to run its
own human development agenda. Taking this road, development
cooperation in Bangladesh will truly become a ‘partnership of equals’.

আিামীযত ববযেগশক সহায়তা অন্যান্য সকল উন্নয়ন উৎযসর অনুঘটক গহযসযব কাজ
করযব মযমি েতীয়মান হযে। অভ্যন্তরীণ সম্পযের সাংগ্রহ বৃগিকযল্প েযয়াজনীয়
অথ িায়যন থা কর ও রাজস্ব ব্যবস্থা, অবকাঠাযমা উন্নয়ন, ব্যবসা বান্ধব পগরযবশ বতগর
ও বাগণযজযর জন্য সহায়তা েভৃগত প্রক্ষযত্র ববযেগশক সহায়তার ব্যবহার উত্তযরাত্তর বৃগি
পাযব। একই সাযথ মানব উন্নয়ন সম্পগকিত গবষয়সমূহ এগিযয় প্রনয়ার প্রক্ষযত্র
সরকাযরর সক্ষমতা বৃগিকযল্প েযয়াজনীয় কাগরিগর সহায়তা েোযন ববযেগশক
সহায়তা গুরুত্বপূণ ি ভূগমকা পালন করযত পাযর। আর এই পথ ধযরই, বাাংলাযেযশর
উন্নয়ন সহয াগিতা সামযনর গেনগুযলাযত সগতযকার অযথ ি‘সমকক্ষতার অাংশীোগরত্ব’
গবগনমিাণ করযত পাযর।

