
 

 

 

 

 

পিপিএস তৈপিি ৈাপিখ - 

পিপিএস হালনাগাদ যে িেযন্ত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৩ 

 

প্রকল্পেি নাম তৃতীয় প ুঁডি বািার উন্নয়ন কর্মেূডি 

যদশ  বাাংলাসেশ 

প্রকে/কমযসূপি নম্বি ৪৫২৫৩-০০২ (45253-002) 

অবস্থা  প্রস্তাডবত 

য ৌল্পগাপলক অবস্থান - 

এই নডিপসে ককাসনা কেসশর কর্মেূডি বা ককৌশল কতডর করা,ককাসনা প্রকসে অিমায়ন,অিবা ডনডেমষ্ট 
একটি অঞ্চল বা ক ৌস াডলক এলাকার উোহরণ প্রোন বা োংজ্ঞায়সনর ের্য়,ওই অঞ্চল বা 
এলাকার আইনী বা অনয ককাসনা ধরসনর র্লূযায়ন করা এশীয় উন্নয়ন বযাাংসকর উসেশয নয়। 
 

খাৈ এবং/অথবা উিখাৈ 
যেণী পব াজন 

অিম 
/অিম ও প ুঁডি বািার 

পবষয়প পিক যেণী 
পব াজন 

োর্িময উন্নয়ন 
আডিমক উন্নয়ন 
বযডির্াডলকানাধীন খাত উন্নয়ন 

যজন্ডাি মূলধািাকিণ 
যেণীপব াজন 

কিন্ডার ডবষয় কনই 

 

এই প্রকে তিযপেটি ০৩ র্ািম  ২০১৪ তাডরসখ প্রণীত ইাংসরিী োংস্করণ কিসক অনূডেত 

 

 

প্রকে ৈথযিত্র 
 

 

 

প্রকে তিযপসে (ডপডিএে) প্রকে বা কর্মেূডির তসিযর োরোংসেপ িাসক: ডপডিএে 
একটি িলর্ান কার্মক্রর্ হওয়ায় এর প্রািডর্ক োংস্করসণ ডকছ  তিয অন্ত  ম ি নাও 
িাকসত পাসর। তসব কেগুসলা পাওয়া র্ােই র্ ি করা হয়। প্রস্তাডবত প্রকে োংক্রান্ত 
তিয েম্ভাবয ও ডনসেমশনার্লূক হসয় িাসক। 

 

 

 



 অথযায়ন  

সহায়ৈাি ধিন/ 
পিয়ািদ্ধপৈ 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

অথযায়ল্পনি উৎস 
অনুল্পমাদনকৃৈ অল্পথযি িপিমাণ 

(হাজাল্পি) 
ঋণ - এশীয় উন্নয়ন বযাাংক ২৫০,০০০ 
যমাট  মাপকয ন িলাি ২৫০,০০০ 

 

 সুিক্ষাকবল্পিি যেপণপব াগ 

ে রোকবসির কেডণডব া  েম্পসকম  আসরা তসিযর িনয কেখ ন 
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

িপিল্পবশগৈ   

অননপিক িনুবযাসন   

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী   

 

 িপিল্পবশগৈ ও সামাপজক ইসুযসমূল্পহি সািসংল্পক্ষি   

িপিল্পবশগৈ পদকসমূহ 
- 

অননপিক িনুবযাসন                                                                         
-     

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী 
- 

 

 

 

 

 

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories


 অংশীদািগল্পণি যোগাল্পোগ, অংশগ্রহণ ও আল্পলািনা  

প্রকে নকশাকালীন 
- 

প্রকে বাস্তবায়নকালীন 
- 

 

 বণযনা  

প্রস্তাডবত প ুঁডি বািার উন্নয়ন কর্মেডূি ৩ (CMDP III)-এর ে ডনডেমষ্ট উসেশয হসলা একটি 
শডিশালী আইনী ও ডনয়ন্ত্রণী পডরকাঠাসর্ার ওপর ড ডি কসর প ুঁডি বািাসরর োর্িময উন্নয়ন ও 
এর আয়তন বৃডি করা। িলর্ান ৩০০ ডর্ডলয়ন র্াডকম ন িলার ের্র্ূসলযর ডেএর্ডিডপ-২ 
কর্মেূডির ডিতীয় ও েবমসশষ ডকডস্ত ছাড়করসণর পসরই কবািম  কতৃম ক ডেএর্ডিডপ-৩ অন সর্ােসনর 
ের্য়েূডি ডনধমাডরত রসয়সছ।  

 

 প্রকল্পেি যেৌপিকৈা ও যদশ/আঞ্চপলক যকৌশল্পলি সল্পে এি সম্পকয  

এডিডব’র বাাংলাসেসশর আডিমক খাত কর্মসকৌশল প্রণীত হসয়সছ ষষ্ঠ পঞ্চ-বাডষমক পডরকেনা, 
এডিডব’র পূবমতন আডিমক খাসতর কর্মেূডিের্ূহ এবাং অনযানয উন্নয়ন েহসর্া ীসের োসি ের্ন্বসয়র 
ড ডিসত। এই কর্মসকৌশল িাতীয় অাংশীোডরত্ব কর্মসকৌশল ও ডনউ কাডি অপাসরশনে ডবিসনে 
প্ল্যান-এর অন্ত  ম ি। ষষ্ঠ পঞ্চ-বাডষমক পডরকেনা এবাং এডিডব’র অগ্রাডধকার কর্মসকৌশল ২০২০-
এর োসি েঙ্গডত করসখ বাাংলাসেসশর েরকারী খাসতর পডরিালনা ডবষসয় এডিডব’র র্ূল লেয হসলা 
প ুঁডি বািার ও বন্ড বািার উন্নয়সনর র্াধযসর্ েীর্মসর্য়ােী পডরকাঠাসর্া ডবডনর্মাসণ েহায়তা কেয়া। 
এডিডব’র র্ূল পডরিালনা অগ্রাডধকার ডহোসব কর্মসকৌশল ২০২০-এ প ুঁডি বািাসরর িনয েহায়তার 
ডবষয়টি অন্ত  ম ি হসয়সছ ককননা এর র্াধযসর্ বযডির্াডলকানাধীন খাসতর উন্নয়ন ও 
পডরকাঠাসর্া ত উন্নয়ন ত্বরাডন্বত হসব র্া কেকেই আডিমক পডরকাঠাসর্া ডবডনর্মাসণর িনয কেশীয় 
র্ দ্রা তহডবসলর েীর্মসর্য়ােী েহিল যতার ওপর ডন ম র কসর। প্রস্তাডবত এই কর্মেূডি েরকাসরর 
ষষ্ঠ পঞ্চ-বাডষমক পডরকেনা, এডিডব’র কর্মসকৌশল ২০২০ এবাং বাাংলাসেসশর োসি এডিডব’র 
কেশীয় অাংডশোডরত্ব কর্মসকৌশসলর োসি প সরাপ ডর াসব েঙ্গডতপণূম। এই কেসে একটি নীডতর্ালা-
ড ডিক ঋসণর প্রস্তাব করা হসয়সছ এবাং এই র্সর্ম এর নযার্যতা পডতপােন করা হসয়সছ কর্, এটি 
এর্ন একটি খাসতর অন্ত  ম ি কর্খাসন েরকার ডনসিই এর োংস্কার োধসন বিপডরকর। অনযডেসক 
এই োংস্কার কার্মক্রসর্ গুরুত্বপূণম অিমননডতক, আডিমক এবাং োর্াডিক বযয় োংডিষ্ট রসয়সছ এবাং 



অডতডরি েহায়তা ও নীডতর্ালা ড ডিক ঋণোসনর র্াধযসর্ প্রসণােনা প্রোন বযডতসরসক এর 
োবডলল ও ের্সয়াপসর্া ী বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝ ুঁ ডক রসয়সছ। 

 

 উন্নয়ন প্র াব 

 

  প্রকল্পেি প্র াব  

প্র াল্পবি পববিণ  উন্নয়ন প্র াল্পবি িল্পথ অগ্রগপৈ 

শডিশালী আইনী ও ডনয়ন্ত্রণী পডরকাঠাসর্ার 
ওপর ড ডি কসর প ুঁডি বািাসরর োর্িময উন্নীত 
ও আয়তন বৃডিপ্রাপ্ত। বন্ড বািার উন্নীত এবাং 
ে েঢ়ৃ ডনরাপিা বযবস্থা  ৃহীত। 

- 

 

 ফলাফল এবং বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ 

প্রকল্পেি ফলাফল্পলি পববিণ বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ (ফলাফল, কমযকাণ্ড 
এবং পবষয়সমূহ) 

উন্নত আইনী ও ডনয়ন্ত্রণী পডরকাঠাসর্া। উন্নত 
বন্ড বািার এবাং ে েঢ়ৃ ডনরাপিা বযবস্থা। েফল 
আডিমক বযবস্থা ডহোসব কর নীডতর্ালা ও োংডিষ্ট 
ডবডধর্ালা প্রণীত। বীর্া খাত উন্নীত। 

– 

উন্নয়ন প্রকেসমূল্পহি অবস্থা বাস্তপবক িপিবৈয ন 

– – 

 

একটি ে ডনয়ডন্ত্রত আডিমক পিডত প্রণয়ন র্া প ুঁডি ও ডবডনসয়াস র কর্ৌডলক িাডহোগুসলাসক এবাং 
কেইোসি বাাংলাসেসশর েীর্মসর্য়ােী অিমননডতক উসেশযগুসলাসক ের্িমন কসর। 



 বযবসাপয়ক সুল্পোগসমূহ  

প্রথম ৈাপলকা ুপিি 
ৈাপিখ 

- 

িিামশযক যসবাসমূহ 
-  

িয় 
- 

িয় ও িিামশযক পবজ্ঞপিসমূহ 
http://www.adb.org/projects/45253-002/business-opportunities  

 

 সময়সূপি  

ধািণািল্পত্রি ছাড়  ২৫ নস ম্বর ২০১৩ 

ৈথয-উিাি  ০১ ি লাই ২০১৪ কিসক ১৫ ি লাই ২০১৪ 

বযবস্থািনা িেযাল্পলািনা স া  ৩১ ি লাই ২০১৪ 

অনুল্পমাদন  - 

সবযল্পশষ িেযাল্পলািনা উল্পদযাগ - 

 

 মাইলফলক  

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

অনুল্পমাদন সাক্ষি কােযকাপিৈা 
সমাপি 

যমৌপলক সংল্পশাপধৈ প্রকৃৈ 

- - - - - - - 

 

 

 

 

http://www.adb.org/projects/45253-002/business-opportunities


 বযবহাি   

ৈাপিখ 
অনুল্পমাদন 
নম্বি 

এপিপব (মাপকয ন 
িলাি হাজাল্পি) 

অনযানয (মাপকয ন 
িলাি হাজাল্পি) 

পনট 
শৈকিা 
হাি 

সবযল্পমাট ঠিকাদািী অনুল্পমাদন 

- - - - - 

সবযল্পমাট অথযছাড় 

- - - - - 

 
 

 িুপিসমূল্পহি অবস্থা  

ি ডির শতম গুসলাসক ডনসির কেডণডব া  অন োসর োিাসনা হসয়সছ- ডনরীডেত ডহোবের্ূহ, ে রো 
বযবস্থাের্ূহ, োর্াডিক, খাত, আডিমক, অিমননডতক ও অনযানয। ি ডির শতম পালসনর র্াো 
ডনম্নডলডখত কেডণগুসলাসত র্ূলযায়ন করা হসয়সছ: ক) েসন্তাষিনক- এই কেডণসত অন্ত  ম ি েকল 
ি ডি এর েব শতম পালন কসরসছ; কর্খাসন েসবমাচ্চ একটি বযডতক্রর্ গ্রহণসর্া য হসব, খ) আাংডশক 
েসন্তাষিনক- েসবমাচ্চ ে ইটি শতম পালসন বযিম হসয়সছ এর্ন েব ি ডি এই কেডণসত পড়সব,  ) 
েসন্তাষিনক নয়- কর্েকল ি ডি ডতন বা তারও অডধক শতম পালসন বযিম হসব কেগুসলা এই 
কেডণসত পড়সব। ২০১১ োসলর  ণসর্া াসর্া  নীডতর্ালা অন র্ায়ী প্রকসের আডিমক ডববরণীর িনয 
ি ডির শতম পালসনর ডনসেমশনাের্ূহ শুধ  কেেব প্রকসের কেসে প্রসর্ািয হসব কর্গুসলার ের্সঝাতা-
আসলািনার আর্ন্ত্রণ প্রস্তাব ২০১২ োসলর ২ এডপ্রসলর পসর কেয়া হসয়সছ। 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

যেণী পব াজন 

খাৈ সামাপজক আপথযক অথযননপৈক অনযানয 
সুিক্ষা 
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 যোগাল্পোগ ও হালনাগাল্পদি পববিণী   

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি কমযকৈয া সেয়ে আলী-র্ র্তাি এইি. শাহ (sshah@adb.org) 

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি পব াগ   েডেণ এডশয়া ডব া  

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি পিপ শন   পাবডলক র্যাসনিসর্ন্ট, ডফনযাডিয়াল কেক্টর এযান্ড কেি ডিড শন, 
োিম  (SARD) 

বাস্তবায়নকািী সংস্থা - 

 

 পলঙ্কসমূহ      

প্রকে ওল্পয়বসাইট  http://www.adb.org/projects/45253-002/main 

প্রকে উিািসমূল্পহি ৈাপলকা http://www.adb.org/projects/45253-002/documents 

 


