
 

বাাংলাদেশ: নগর অবকাঠাদ া উন্নয়ন প্রস্তুতি লূক প্রকল্প 
 

প্রকল্পের নাম নগর অবকাঠাল্পমা উন্নয়ন প্রকে প্রস্তুতিমলূক সহায়িা  

প্রকল্পের নম্বর ৫১২৯৬-০০১ 

দেশ বাাংলাল্পেশ 

প্রকল্পের বিত মান অবস্থা প্রস্তাতবি 

প্রকল্পের ধরন/ 

সহায়িার ধরন 

ঋণ 

অর্তায়ল্পনর উৎস/ 

পতরমাণ 

ঋণ: নগর অবকাঠাদ া উন্নয়ন প্রস্তুতি ূলক প্রকল্প 

সহজ শল্পিত র ঋণ/এশীয় উন্নয়ন িহতবল মাতকত ন ডলার ১০.০০ তমতলয়ন 

দকৌশলগি তবষয়সমহূ পতরল্পবশগিভাল্পব দেকসই প্রবতৃি 

অন্তভভত তিমলূক অর্তননতিক প্রবতৃি 

পতরবিত ল্পনর চাতলকাশতি দজন্ডার সমিা ও মলূধারাকরণ  

সভশাসন ও সক্ষমিা উন্নয়ন 

খাি/ উপখাি পাতন ও অনযানয নগর অবকাঠাদ া এবাং সেবা/ অনযানয নাগতরক সেবা- নগর 

নীতি ালা, প্রাতিষ্ঠাতনক ও েক্ষ িা উন্নয়ন- নগর পাতন েরবরাহ 

দজন্ডার সমিা ও 

মলূধারাকরণ 

কার্তকর দজন্ডার মলূধারাকরণ 

তববরণ বাাংলাল্পেল্পশ প্রস্তাতবি নগর অবকাঠাল্পমা উন্নয়ন প্রস্তুতিমলূক প্রকল্পের আওিায় দর্সব কাল্পজর 

মাধযল্পম প্রকে প্রস্তুতি দজারোর করা হল্পব দসগুল্পলা হল্পলা- (ক) তবতনল্পয়াগ প্রকেসমহূ তনতিি 

করার লল্পক্ষয এশীয় উন্নয়ন বযাাংক-এর অর্তায়ন তবষয়ক আবশযকিা পূরল্পণ প্রাগ্রসর পর্তাল্পয়র 

সম্ভাবযিা জতরপ পতরচালনা, তবস্তাতরি নকশা প্রণয়ন, এবাং ক্রয়কাল্পজ সহায়িা প্রোন সম্পন্ন 

করা; এবাং (খ) প্রকে অনভল্পমােল্পনর পূল্পবতই নগর অবকাঠাল্পমা উন্নয়ন কাল্পজ বাস্তবায়নকারী 
প্রতিষ্ঠানসমলূ্পহর সক্ষমিা দজারোর করা। 

এই প্রকল্প তথ্যপত্রটি ADB.org থথ্কক ১৪ জুন ২০১৮ তারিকে প্রণীত ইংকিজী সংস্কিণ থথ্কক অনূরিত। 



প্রকল্পের দর্ৌতিকিা এবাং 
দেশ/ আঞ্চতলক কমত-
দকৌশল্পলর সাল্পর্ সম্পকত  

এ কাতরগরী সহায়িা ঋল্পণর মাধযল্পম ২০২০ সাল পরবিী নগর উন্নয়ন প্রকেসমলূ্পহর প্রস্তুতি ও 

বাস্তবায়ন কমতেক্ষিা উল্পেখল্পর্াগযভাল্পব দজারোর হল্পব। এর মাধযল্পম প্রকেসমলূ্পহর প্রস্তুতি ও 

বাস্তবায়ল্পন বাস্তবায়নকারী সাংস্থাসমলূ্পহর সক্ষমিাও শতিশালী হল্পব। 

উন্নয়ন প্রভাব নগরাঞ্চল্পল জীবন র্াপল্পনর অবস্থা উন্নীি 

প্রকল্পের উন্নয়ন ফলাফল উচ্চ মাত্রায় নগর প্রকে প্রস্তুতি গৃহীি 

প্রকল্পের ফলাফল নগর প্রকেসমলূ্পহর সম্ভাবযিা জতরপ এবাং তবস্তাতরি নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন 

নগর প্রকে তনতিিকরল্পণ অতগ্রম তভতিল্পি বাস্তবায়ন সহায়িা প্রেি 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থাসমলূ্পহর প্রাতিষ্ঠাতনক সক্ষমিা দজারোরকৃি 

দভৌল্পগাতলক অবস্থান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 

 
েরুক্ষা-বযবস্থার সেণীতবভাগ 

 

পতরদবশগি ও ো াতিক সপ্রতক্ষদির োর-োংদক্ষপ 

পতরল্পবশগি দপ্রতক্ষি এ কাতরগরী সহায়িা ঋল্পণর লক্ষয প্রকে প্রস্তুতি তবধায় এর দ্বারা দকান পতরল্পবশগি প্রভাব প্রিযাতশি 

নয়। অননতিক পভনবতাসন তবল্পবচনায় এ ঋণ প্রকেটি C দেতণভভ ি। তবতনল্পয়াগ তনতিি করল্পি 

প্রকল্পের নকশা প্রণয়ল্পন এতডতব’র সভরক্ষা তবষয়ক নীতিমালা এবাং সরকারী তনল্পেতশনা, তবতধ-তবধান ও 

নীতিমালা অনভসরণ করা হল্পব। 

অননতিক পভনবতাসন এ কাতরগরী সহায়িা ঋল্পণর লক্ষয প্রকে প্রস্তুতি তবধায় এর দ্বারা দকান সামাতজক প্রভাব প্রিযাতশি 

নয়। অননতিক পভনবতাসন তবল্পবচনায় এ ঋণ প্রকেটি C দেতণভভ ি। তবতনল্পয়াগ তনতিি করল্পি 

প্রকল্পের নকশা প্রণয়ল্পন এতডতব’র সভরক্ষা তবষয়ক নীতিমালা এবাং সরকারী তনল্পেতশনা, তবতধ-তবধান ও 

নীতিমালা অনভসরণ করা হল্পব। 

ক্ষভদ্র ন-ৃদগাষ্ঠী এ কাতরগরী সহায়িা ঋল্পণর লক্ষয প্রকে প্রস্তুতি তবধায় এর দ্বারা দকান সামাতজক প্রভাব প্রিযাতশি 

নয়। ক্ষভদ্র ন-ৃদগাষ্ঠী তবল্পবচনায় এ ঋণ প্রকেটি C দেতণভভ ি। তবতনল্পয়াগ তনতিি করল্পি প্রকল্পের 

নকশা প্রণয়ল্পন এতডতব’র সভরক্ষা তবষয়ক নীতিমালা এবাং সরকারী তনল্পেতশনা, তবতধ-তবধান ও 

নীতিমালা অনভসরণ করা হল্পব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



অাংশীোরদের োদে  ি-তবতন য়, স াগাদ াগ, ও অাংশগ্রহণ 

প্রকে প্রস্তুতিকালীন প্রকে প্রস্তুতিকালীন: স্থানীয় সরকার তবভাগ (LGD), স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমবায় 

মন্ত্রণালয়, অর্তননতিক সম্পকত  তবভাগ (ERD), পতরকেনা কতমশন, জনস্বাস্থয প্রল্পকৌশল তবভাগ 

(DPHE), নারায়ণগঞ্জ তসটি কল্পপতাল্পরশন 

প্রকে বাস্তবায়নকালীন প্রকে বাস্তবায়নকালীন: সাংতিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান এবাং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 

 
- কাল্পজর সভল্পর্াগ 

পরামশতক সাংস্থা তনল্পয়াগ করা হল্পব গুণগি মান ও বযয় তভতিক তনবতাচন পিতি বযবহাল্পরর 

মাধযল্পম। স্বিন্ত্র পরামশতক তনল্পয়াল্পগ স্বিন্ত্র পরামশতক তনবতাচন পিতি বযবহার করা হল্পব। 

কাদির েদু াগ 

পরামশতক দসবা পরামশতক সাংস্থা তনল্পয়াগ করা হল্পব গুণগি মান ও বযয় তভতিক তনবতাচন পিতি বযবহাল্পরর 

মাধযল্পম। স্বিন্ত্র পরামশতক তনল্পয়াল্পগ স্বিন্ত্র পরামশতক তনবতাচন পিতি বযবহার করা হল্পব। 

ক্রয় এ কাতরগতর সহায়িা ঋল্পণর আওিায় ক্রয়কাল্পজর (পরামশতক দসবা’সহ) অর্তায়ল্পন এতডতব’র 

ক্রয় নীতিমালা অনভসরণ করা হল্পব। 

এতডতব’র োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমতকিত া 
োডা, মল্পমাল্পকা 

এতডতব’র োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

তবভাগ 

েতক্ষণ এতশয়া তবভাগ 

এতডতব’র োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

উপ-তবভাগ 

নগর উন্নয়ন ও পাতন তবভাগ, SARD 

তনবতাহী সাংস্থাসমহূ জনস্বাস্থয প্রল্পকৌশল তবভাগ 

DPHE ভবন, ১৪ শহীে কযাল্পেন মনসভর আলী সরণী, কাকরাইল 

ঢাকা, বাাংলাল্পেশ 

 

স্থানীয় সরকার তবভাগ, স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাল্পেশ সতচবালয় 

ঢাকা 
 
নারায়ণগঞ্জ তসটি কল্পপতাল্পরশন 

নগর ভবন, ১০, বঙ্গবন্ধভ  দরাড 

নারায়ণগঞ্জ-১৪০০ 

বাাংলাল্পেশ 

 



ে য়েতূি 

প্রকে ধারণাপল্পত্রর অনভল্পমােন ০৮ দম ২০১৮ 

ির্যানভসন্ধান ২৪ দম ২০১৮ দর্ল্পক ০৭ জভন ২০১৮ 

বযবস্থাপনা কিৃত পল্পক্ষর পর্তাল্পলাচনা (MRM) ১৮ জভলাই ২০১৮ 

অনভল্পমােন - 

সবতল্পশষ পর্তাল্পলাচনা -  

প্রকে ির্যপল্পত্রর সবতল্পশষ হালনাগাে ০৯ দম ২০১৮ 

 
প্রকে ির্যপল্পত্র (তপতডএস) প্রকে বা কমতসূতচর িল্পর্যর সার-সাংল্পক্ষপ র্াল্পক: ির্যপত্র একটি পতরবিত নশীল নতর্ হওয়ায় এর 

প্রার্তমক সাংকলল্পন তকছভ  ির্য অন্তভভত ি নাও র্াকল্পি পাল্পর, িল্পব দসগুল্পলা পাওয়া মাত্রই এল্পি অন্তভভত ি করা হয়। প্রস্তাতবি প্রকে 

সাংক্রান্ত ির্যসমহূ সম্ভাবয ও তনল্পেতশনামলূক হল্পয় র্াল্পক। 

প্রকে ির্যপত্র (তপতডএস)-এ বতণতি িল্পর্যর বযাপাল্পর এতডতব দকান ধরল্পনর তনিয়িা প্রোন কল্পর না, বরাং বযবহারকারীল্পের 

জনয শুধভ সাধারণ ির্য দর্াগান তেল্পয় র্াল্পক। এতডতব উচ্চমানসম্পন্ন ির্য প্রোল্পন সল্পচষ্ট র্াকল্পলও এই ির্য ‘দর্মন আল্পছ 

দিমন’ তভতিল্পি দেয়া হয়। এল্পক্ষল্পত্র িল্পর্যর বাতণতজযক বা তবল্পশষ বযবহার এবাং উপল্পর্াতগিা, তকাংবা িল্পর্যর স্বত্ত্বাতধকার 

সম্পল্পকত  প্রিযক্ষ বা পল্পরাক্ষভাল্পব দকান তনিয়িা দেয়া হয় না। তবল্পশষি, এতডতব এ ধরল্পনর িল্পর্যর র্র্ার্তিা বা সম্পূণতিার 

তনিয়িা প্রোন কল্পর না।  

 


