
 

 

 

 

 

পিপিএস তৈপিি ৈাপিখ - 

পিপিএস হালনাগাদ যে িেযন্ত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ 

প্রকল্পেি নাম তৃতীয় নগর শােন এবং অবকাঠাপ্ট া উন্নয়ন (খাত) প্রকল্প 

যদশ বাংলাপ্টেশ 

প্রকে/কমযসপূি নম্বি ৩৯২৯৫-০১৩ (39295-013) 

অবস্থা  অনপু্ট াদেত 

য ৌল্পগাপলক অবস্থান - 

এই নদিপপ্টে সকাপ্টনা সেপ্টশর ক মেূদি বা ক মপ্টকৌশল সতদর করা, সকাপ্টনা প্রকপ্টল্প অিমায়ন, অিবা দনদেমষ্ট 
একটি অঞ্চল বা স ৌপ্টগাদলক এলাকার উোহরণ প্রোন বা েংজ্ঞায়প্টনর ে য়, ওই অঞ্চল বা এলাকার 
আইনী বা অনয সকাপ্টনা ধরপ্টনর  লূযায়ন করা এশীয় উন্নয়ন বযাংপ্টকর উপ্টেশয নয়। 

খাৈ এবং/অথবা উিখাৈ যেপি 
পব াজন 

- 

পবষয়প পিক যেপি পব াজন - 

যজন্ডাি মূলধািাকিি 
যেপিপব াজন 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 

এই প্রকল্প তিযপেটি ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তাদরপ্টখ প্রণীত ইংপ্টরজী েংস্করণ সিপ্টক অনদূেত 

 প্রকে ৈথযিত্র 
 

 

 

প্রকল্প তিযপপ্টে (দপদিএে) প্রকল্প বা ক মেূদির তপ্টিযর োরেংপ্টেপ িাপ্টক: দপদিএে 
একটি িল ান কার্মক্র  হওয়ায় এর প্রািদ ক েংস্করপ্টণ দকছু তিয অন্ত ুম ক্ত নাও িাকপ্টত 
পাপ্টর। তপ্টব সেগুপ্টলা পাওয়া  ােই র্ুক্ত করা হয়। প্রস্তাদবত প্রকল্প েংক্রান্ত তিয েম্ভাবয 
ও দনপ্টেমশনা লূক হপ্টয় িাপ্টক। 

 

 

 



 
 

 অথযায়ন  

সহায়ৈাি ধিন/ 
পিয়ািদ্ধপৈ 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

অথযায়ল্পনি উৎস 
অনুল্পমাদনকৃৈ অল্পথযি িপিমাি 

(হাজাল্পি) 

ঋণ ৩১৪২ এশীয় উন্নয়ন 
তহদবল 

১২৫,০০০ 

- - েহপ্টর্াগীর অিমায়ন ৭১,০০০ 
যমাট  মাপকয ন িলাি ১৯৬,০০০ 

 
 সিুক্ষা বযবস্থাি যেপিপব াগ 

েুরো বযবস্থার সেদণদব াগ েম্পপ্টকম  আপ্টরা তপ্টিযর জনয সেখুন 
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

িপিল্পবশগৈ খ 

অননপিক িনুবযাসন খ 

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী গ 

 
 িপিল্পবশগৈ ও সামাপজক ইসযুসমূল্পহি সািসংল্পক্ষি  

িপিল্পবশগৈ পদকসমূহ 
পদরপ্টবশগত দবপ্টবিনায় প্রকল্পটি সেদণ-খ’সত অন্ত ুম ক্ত। এদিদব’র েুরোবযবস্থা নীদত ালা (SPS, ২০০৯) 

এবং েরকারী আইন অনেুাপ্টর পাদন েরবরাহ, শক্ত বজম য বযবস্থাপনা, বাজার, রাস্তাঘাট ও দনষ্কাশন 
নালা’েহ েংদিষ্ট অবকাঠাপ্ট া দন মাপ্টণ দবদনপ্টয়াপ্টগর লপ্টেয পাাঁিটি দবষপ্টয় খেড়া প্রািদ ক পদরপ্টবশগত 
পরীো (IEE) প্রস্তুত করা হপ্টয়প্টছ। উপ-প্রকল্পগুপ্টলার অবস্থান েংপ্টবেনশীল ও েংরদেত এলাকার বাইপ্টর 
এবং েংদিষ্ট িুদক্ত নদিপপ্টে অন্ত ুম ক্ত পদরপ্টবশগত বযবস্থাপনা পদরকল্পনা বাস্তবায়প্টনর  াধযপ্ট  এর দন মাণ 
েংক্রান্ত সর্প্টকাপ্টনা প্র াব প্রশদ ত করা হপ্টব।  দবষযৎ উপ-প্রকল্পগুপ্টলাপ্টত পদরপ্টবশগত উপ্টেখপ্টর্াগয সকান 
প্র াব অনদু ত হয়দন।  দবষযৎ উপপ্রকল্প গ্রহপ্টণ পদরপ্টবশগত জদরপ ও পর্মাপ্টলািনা পদরকাঠাপ্ট াপ্টত 
উদেদখত পদরপ্টবশগত উপ-প্রকল্প দনবমািপ্টনর  ানেণ্ড অনেুরণ করা হপ্টব এবং অধমবাদষমক েুরোবযবস্থা 
পদরবীেণ প্রদতপ্টবেপ্টনর অংশ দহোপ্টব এগুপ্টলার পদরবীেণ করা হপ্টব। পূবমতন UGIIP প্রকপ্টল্পর ে য় সিপ্টক 

পদরপ্টবশগত েুরো বাস্তবায়প্টন দনবমাহী েংস্থাে পূ্টহর পর্মাপ্ত েে তা রপ্টয়প্টছ এবং পদরপ্টবশগত ক মকাণ্ড 
পদরিালনায় তাপ্টেরপ্টক পরা শমক দ্বারা েহায়তা প্রোন করা হপ্টব। 

অননপিক িনুবযাসন 
অননদিক পুনবমােপ্টনর দবপ্টবিনায় প্রকল্পটি খ-সেদণপ্টত অন্ত ুম ক্ত। ন নুা দহোপ্টব গৃহীত দতনটি শহপ্টর স্থায়ী 
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দ দিপ্টত সকান  ূদ  অদধগ্রহণ বা ঘরবাদড় স্থানান্তপ্টরর প্রপ্টর্াজন দিদিত হয়দন। প্রি  পর্মাপ্টয় ন নুা 
দহোপ্টব গৃহীত শহরগুপ্টলাপ্টত অননদিক পুনবমােন েংক্রান্ত প্র াব দিদিত করা সগপ্টছ প্রধানত রাস্তাঘাট ও 
দনষ্কাশন নালা দন মাণ দবষয়ক উপ-প্রকল্পগুপ্টলাপ্টত।  লূ প্র াব পড়প্টব ৭৩টি আধাপাকা এবং স্থায়ী 
অবকাঠাপ্ট ার ওপপ্টর সর্গুপ্টলার অদধকাংশই সোকান ও বযবো প্রদতষ্ঠান। এই উপ-প্রকপ্টল্পর কারপ্টণ সর্ ৭১ 
জন সোকান  াদলপ্টকর জীদবকা েদতগ্রস্ত হপ্টব তাপ্টের  প্টধয একজনপ্টক তার বতম  ান স্থান সিপ্টক 
স্থায়ী াপ্টব েপ্টর সর্প্টত হপ্টব এবং বাকী ৭০ জনপ্টক শুধু অস্থায়ী াপ্টব স্থানান্তপ্টরর প্রপ্টয়াজন পড়প্টব। এেকল 
প্র াব স াকাপ্টবলার লপ্টেয েদতগ্রস্ত  ানষুপ্টেরপ্টক োপ্টি দনপ্টয় দতনটি খেড়া পুনবমােন পদরকল্পনা প্রস্তুত 
করা হপ্টয়প্টছ। উপ-প্রকল্পগুপ্টলার জনয দবস্তাদরত প্রপ্টকৌশলী নকশা প্রণয়প্টণর ে প্টয় এগুপ্টলার খেড়া 
পুনবমােন পদরকল্পনা হালনাগাে ও িূড়ান্ত করা হপ্টব। অনযানয উপ-প্রকল্পগুপ্টলাপ্টক দনপ্টেমশনা প্রোপ্টনর জনয 
দকম্বা প্রকল্প বাস্তবায়নকাপ্টল অদিদিত সকান অননদিক পনুবমােন প্র াব পদরলদেত হপ্টল সেগুপ্টলা দনষ্পদির 
লপ্টেয পুনবমােন পদরকাঠাপ্ট া প্রস্তুত করা হপ্টয়প্টছ। 

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী 
ন নুা দহোপ্টব গৃহীত দতনটি শহপ্টর আদেবােী জনপ্টগাষ্ঠীর ওপর েৃষ্ট প্র াপ্টবর দবিাপ্টর এই প্রকল্পটি গ-
সেদণপ্টত অন্ত ুম ক্ত। এই প্রকপ্টল্পর ক মকাপ্টণ্ডর েরুণ সকান েংখযালঘু ন-ৃসগাষ্ঠীপ্টক (আদেবােী) অনয সকান 
শহপ্টর েদরপ্টয় দনপ্টত হপ্টল দকম্বা তাপ্টের জীদবকা ও  র্মাো েদতগ্রস্ত হপ্টল সেেব দবষপ্টয় দনপ্টেমশনা প্রোন বা 
উক্ত ে েযা ে াধাপ্টন র্িার্ি পেপ্টেপ েুপাদরশ করপ্টত আদেবােী জনপ্টগাষ্ঠী পদরকল্পনা পদরকাঠাপ্ট া 
(IPPF) প্রণীত হপ্টয়প্টছ। প্রভাব বযাপক হলে উক্ত IPPF অনেুরপ্টণ একটি স্বতন্ত্র আদেবােী জনপ্টগাষ্ঠী 
পদরকল্পনা নদি প্রণয়ন করা হপ্টব। দকম্বা েদতগ্রস্ত জনে াজ/জনোধারপ্টণর জনয েুদনদেমষ্ট পেপ্টেপ দহোপ্টব 
সেগুপ্টলাপ্টক পুনবমােন পদরকল্পনায় অন্ত ুম ক্ত করা সর্প্টত পাপ্টর। 

 

 অংশীদািগল্পিি যোগাল্পোগ, অংশগ্রহি ও আল্পলািনা 

প্রকে নকশাকালীন 
সপৌর উন্নয়ন দবষয়ক দেদ্ধান্ত গ্রহণ স ারা ে হূ র্িা শহর পর্মাপ্টয়র ে ন্বয় কদ টি (TLCC), ওয়ািম  
পর্মাপ্টয়র ে ন্বয় কদ টি (WLCC), োদরদ্র্য দবপ্ট ািন ও বদস্ত উন্নয়ন স্ট্যাদডং কদ টি (PR&SI), এবং 
নারী ও দশশু (W&C) দবষয়ক স্ট্যাদডং কদ টি’সত েদরদ্র্ ও নারীপ্টের েরব অংশগ্রহণ দনদিত করার 
 াধযপ্ট  এই প্রকপ্টল্প তাপ্টের জনয নতুন একটি েম্ভাবনার দ্বার উপ্টমাদিত হপ্টব। একটি প্রকল্প তহদবল 
েুদবধার আওতায় বদস্ত উন্নয়ন ক মকাণ্ড,  ুটপাি, েড়প্টকর আপ্টলাক বযবস্থা, সশৌিাগার, নলকূপ এবং 
িাস্ট্দবন স্থাপপ্টন েহায়তা সেয়া হপ্টব র্ার েরােদর ে ুল পাপ্টব প্রকল্প এলাকার েদরদ্র্ জনপ্টগাষ্ঠী ও 
নারীরা। নারীবান্ধব অবকাঠাপ্ট া দন মাপ্টণর  াধযপ্ট  নারীপ্টের েহজ িলািল উৎোদহত হপ্টব। এ প্রকপ্টল্পর 
আওতায় দন মাণ কাজ’েহ অবকাঠাপ্ট া েংক্রান্ত ক মকাপ্টণ্ড েদরদ্র্ ও ঝুাঁ দকপূণম জনপ্টগাষ্ঠীর জনয স্বল্পপ্ট য়ােী 
ক মেংস্থাপ্টনর েুপ্টর্াগ েৃদষ্ট হপ্টব। উন্নত সপৌর সেবা র্িা স্বাস্থয সেবা, টিকা কার্মক্র  এবং পাদন 
েরবরাপ্টহর  াধযপ্ট  েদরদ্র্ জনপ্টগাষ্ঠী ও নারীরা প্রকপ্টল্পর েু ল পাপ্টব। 

প্রকে বাস্তবায়নকালীন 
এ প্রকপ্টল্পর বাস্তবায়নকারী প্রদতষ্ঠান হপ্টলা সপৌরে াে হূ এবং সপৌরে া েংক্রান্ত দেদ্ধান্ত গ্রহপ্টণ পরা শম 
স ারা  হপ্টলা শহর পর্মাপ্টয়র ে ন্বয় কদ টি (TLCC)। TLCC, ওয়ািম  পর্মাপ্টয়র ে ন্বয় কদ টি 
(WLCC), এবং অনযানয কদ টিগুপ্টলাপ্টত অন্ত ুম ক্ত করার  াধযপ্ট  এ প্রকল্প বাস্তবায়প্টন েুশীল ে াপ্টজর 



পর্মাপ্ত অংশগ্রহণ দনদিত করা হপ্টব। েপ্টিতনতা ততরীর অংশ দহোপ্টব েলগত আপ্টলািনা (FGD) ও উঠান 
তবঠক আপ্টয়াজন করা হপ্টব। 

 
 বিযনা 

- 

 
 প্রকল্পেি যেৌপিকৈা ও যদশ/আঞ্চপলক যকৌশল্পলি সল্পে এি সম্পকয  

নগরায়ন: দ্রুত নগরায়প্টনর  প্টল অবকাঠাপ্ট া ও পদরপ্টেবাগত ঘাটদত বাড়প্টছ। ২০১০ োপ্টলর দহোব 
অনরু্ায়ী নগরাঞ্চপ্টল োদরপ্টদ্র্যর হার ২১.৩ শতাংপ্টশ কপ্ট  আো েপ্টেও বহু শহুপ্টর েদরদ্র্ জনপ্টগাষ্ঠীর 
গৃহেংস্থান অদত দনম াপ্টনর দবপ্টশষত েপু্টর্মাগ প্রবণ এলাকাগুপ্টলাপ্টত তারা েবুমল অবকাঠাপ্ট াপ্টত বাে 
করপ্টছ।  
 
নগর শােন: সপৌরেন াগুপ্টলার োধারণ তবদশষ্টয হপ্টলা তাপ্টের দনকট পর্মাপ্ত শােন ে তা সনই এবং 
এখাপ্টন প্রকল্প ও ক মেূদি পদরকল্পনা, বাস্তবায়ন ও বযবস্থাপনায় জনোধারপ্টণর অংশগ্রহপ্টণর অ াব 
রপ্টয়প্টছ। এখানকার োয়বদ্ধতা ও স্বিতা, সজডার ে তা উৎোদহতকরণ, োদরদ্র্য দবপ্ট ািন এবং আদিমক 
বযবস্থাপনা ও েীঘমস্থাদর্ত্ব দবষপ্টয় শােন বযবস্থা উন্নীতকরপ্টণ প্রপ্টণােনার বযবস্থা খুব েীদ ত দছপ্টলা। তপ্টব, 
এদিদব’র অিমায়প্টন নগর শােন ও অবকাঠাপ্ট া উন্নয়ন (খাত) প্রকপ্টল্পর (UGIIP)  আওতায় নগর 
শােন উন্নয়ন ক মেূদির (UGIAP)   াধযপ্ট  ক মে তা-দ দিক তহদবল বরাে ক মপ্টকৌশল িাল ুকরার 
 প্টল UGIIP-কতৃম ক েহায়তাপ্রাপ্ত সপৌরে াগুপ্টলা বযাপক াপ্টব তাপ্টের শােন উন্নত করপ্টত সপপ্টরপ্টছ।  
 
নগর অবকাঠাপ্ট া: সপৌরে াগুপ্টলাপ্টক তাপ্টের নাগদরকপ্টেরপ্টক দকছু স ৌদলক সেবা র্িা খাবার পাদন 
েরবরাহ ও পপ্টয়াোঃদনষ্কাশন, রাস্তাঘাট, শক্ত বজম য বযবস্থাপনা, দনষ্কাশন নালা বযবস্থা এবং অনযানয সপৌর 
সেবাে হূ র্িা কাাঁিা বাজার, েড়ক আপ্টলাক বযবস্থা এবং বাে টাদ মনাল দন মাণ ইতযাদে সেবা প্রোপ্টন 
প্রদতদনয়ত েংগ্রা  করপ্টত হয়। UGIIP-েহ পূবমতন প্রকল্পগুপ্টলার  াধযপ্ট  দকছু উন্নদত হপ্টলও এখপ্টনা 
অদধকাংশ সপৌরে ারই তাপ্টের প্রেি সেবা েুদবধার উন্নদতকপ্টল্প বযাপক দবদনপ্টয়াগ েহায়তার প্রপ্টয়াজন 
রপ্টয়প্টছ। 
 
আেশম শহর উন্নয়ন: এ লপ্টেয েরকার সর্ে স্ত অগ্রাদধকার গ্রহণ কপ্টরপ্টছ সেগুপ্টলা হপ্টলা- (ক) নগর 
শােন উন্নয়ন, (খ)  ারো যপূণম নগর সকন্দ্র উন্নয়ন উৎোদহতকরণ, এবং (গ) েরকাপ্টরর ষষ্ঠ 
পঞ্চবাদষমক পদরকল্পনা (২০১১-২০১৫)-এর আওতায় নগর উন্নয়প্টন েম্পে আহরণ উৎোদহত করা। 
নীদতগত এই দনপ্টেমশনার োপ্টি ো ঞ্জেয সরপ্টখ এই প্রকপ্টল্পর আওতায় ৩০টি সপৌরে া দনবমািন করা 
হপ্টয়প্টছ। সজলা েের শহপ্টর (DHT) অগ্রাদধকার প্রোপ্টনর পাশাপাদশ এই দনবমািপ্টনর দ দি দছপ্টলা- (ক) 
জনেংখযা, (খ) ২০০১ সিপ্টক ২০১১ েপ্টলর  প্টধয জনেংখযার বদৃদ্ধ, (গ) সপৌরে াগুপ্টলার দনজস্ব খাপ্টত 
রাজস্ব আহরপ্টণর লেয াো, এবং (ঘ) জনেংখযার ঘনত্ব। এই প্রকল্পটি এদিদব’র আবমান অপাপ্টরশন 
প্ল্যান এবং বাংলাপ্টেশ কাদি পাটম নারদশপ স্ট্র্যাপ্টটদজ (CPS)-এর োপ্টি েম্পূণম াপ্টব ো ঞ্জেযপূণম। এ প্রকপ্টল্পর 
আওতায় আবমান অপাপ্টরশন প্ল্যান-এর দতনটি স্তম্ভ র্িা অন্ত ুম দক্ত লূক পন্থা, পদরপ্টবশগত েীঘমস্থাদয়ত্ব ও 



প্রদতপ্টর্াদগতা লূক  প্টনা াব অনেুরণ করা হপ্টব। কাদি পাটম নারদশপ স্ট্র্যাপ্টটদজ (CPS)-এর ছয়টি 
অগ্রাদধকার খাপ্টতর অনযত  হপ্টলা নগর খাত এবং এ প্রকপ্টল্পর আওতায় েুশােন, েে তা বদৃদ্ধ এবং 
সজডার ে তা আনয়ন’েহ CPS-এর প্রধান দবষয়গত িাদলকাশদক্তগুপ্টলাও অনেৃুত হপ্টব। 

 উন্নয়ন প্র াব 

 
 প্রকল্পেি প্র াব  

প্র াল্পবি পববিি  উন্নয়ন প্র াল্পবি িল্পথ অগ্রগপৈ 

প্রকল্প শহরগুপ্টলাপ্টত সপৌর সেবা প্রোন ও নাগদরক 
শােন উন্নীত। 

- 

 
 ফলাফল এবং বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ 

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

১। সপৌর অবকাঠাপ্ট া আপ্টরা উন্নত র্া সজডার 
ে তাপূণম এবং জলবায় ু পদরবতম প্টনর প্র াব 
স াকাপ্টবলায় েে । 
২। নাগরিক পরিলেবা প্রদান, পদরকল্পনা এবং আদিমক 
বযবস্থাপনায় সপৌরে ার েে তা বদৃদ্ধপ্রাপ্ত। 
৩। প্রকল্প বযবস্থাপনা ও প্রশােন বযবস্থা র্িার্ি 
পর্মাপ্টয় উন্নীত। 

– 

উন্নয়ন প্রকেসমূল্পহি অবস্থা বাস্তপবক িপিবৈয ন 

– – 

 

 বযবসাপয়ক সলু্পোগসমূহ 

প্রথম ৈাপলকা ুপিি ৈাপিখ 
 

১৯  ািম  ২০১৩ 

প্রকল্প শহরগুপ্টলাপ্টত বেবাপ্টের পদরপ্টবশ উন্নীত। 



িিামশযক যসবাসমূহ 
এদিদব’র পরা শমক বযবহার দবষয়ক দনপ্টেমশনা (২০১৩, ে য়ানরু্ায়ী েংপ্টশাদধত) অনেুাপ্টর পরা শমক 
সেবা দনর্ুক্ত করা হপ্টব। 
 

িয় 
েকল  ালা াল ও দন মাণকাজ এদিদব’র ক্রয় নীদত ালা (২০১৩, ে য়ানরু্ায়ী েংপ্টশাদধত) অনেুাপ্টর 
ক্রয় করা হপ্টব। েরকারী ক্রয় নীদত ালা, ২০০৬ এবং েরকারী ক্রয় দবদধ-দবধান, ২০০৮ এবং এেব 
দবষপ্টয় ক্রয় পদরকল্পনায় উদেদখত েরকার ও এদিদব’র  প্টধয েম্মত সর্প্টকান পদরবতম ন এবং/বা বযাখযা 
অনেুরণপূবমক জাতীয় পর্মাপ্টয় প্রদতপ্টর্াদগতা লূক েরপে আহ্বান করা হপ্টব। সর্প্টহতু এদিদব এশীয় উন্নয়ন 
তহদবপ্টলর আওতায় অিমায়নকৃত ক মকাপ্টণ্ড সর্ৌি-দবদনপ্টয়াগী েম্পে পদরিালনা কপ্টর িাপ্টক তাই 
আন্তজম াদতক ক্রয় দবদধ ালা প্রপ্টর্াজয হপ্টব।  

িয় ও িিামশযক পবজ্ঞপিসমূহ 
http://www.adb.org/projects/39295-013/business-opportunities 

 
   সময়সপূি  

ধািিািল্পত্রি ছাড়  ১৫  ািম  ২০১৩ 

ৈথয-আহিি ০১ এদপ্রল ২০১৪ সিপ্টক ১০ এদপ্রল ২০১৪  

বযবস্থািনা িেযাল্পলািনা স া  ১২ স  ২০১৪ 

অনুল্পমাদন  ১৭ জলুাই ২০১৪ 

সবযল্পশষ িেযাল্পলািনা উল্পদযাগ - 

   

 মাইলফলক 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

অনুল্পমাদন সাক্ষি কােযকাপিৈা 
সমাপি 

যমৌপলক সংল্পশাপধৈ প্রকৃৈ 
- - - - - - - 

   

 বযবহাি 

ৈাপিখ অনুল্পমাদন নম্বি 
এপিপব (মাপকয ন 
িলাি হাজাল্পি) 

অনযানয (মাপকয ন 
িলাি হাজাল্পি) 

পনট শৈকিা 
হাি 

সবযল্পমাট িুপি স্বাক্ষি 



- - - - - 

সবযল্পমাট অথয ছাড় 

- - - - - 

 িুপিি শৈয সমূল্পহি অবস্থা  

িুদক্তর শতম গুপ্টলাপ্টক দনপ্টির সেদণদব াগ অনেুাপ্টর োজাপ্টনা হপ্টয়প্টছ- দনরীদেত দহোবে হূ, েুরো 
বযবস্থাে হূ, ো াদজক, খাত, আদিমক, অিমননদতক ও অনযানয। িুদক্তর শতম পালপ্টনর  াো দনম্নদলদখত 
সেদণগুপ্টলাপ্টত  লূযায়ন করা হপ্টয়প্টছ: ক) েপ্টন্তাষজনক- এই সেদণপ্টত অন্ত ুম ক্ত েকল িুদক্তএর েব শতম পালন 
কপ্টরপ্টছ; সর্খাপ্টন েপ্টবমাচ্চ একটি বযদতক্র  গ্রহণপ্টর্াগয হপ্টব,খ) আংদশক েপ্টন্তাষজনক- েপ্টবমাচ্চ েইুটি 
শতম পালপ্টন বযিম হপ্টয়প্টছ এ ন েব িুদক্ত এই সেদণপ্টত পড়প্টব,গ) েপ্টন্তাষজনক নয়- সর্েকল িুদক্ত দতন বা 
তারও অদধক শতম পালপ্টন বযিম হপ্টব সেগুপ্টলা এই সেদণপ্টত পড়প্টব। ২০১১ োপ্টলর গণপ্টর্াগাপ্টর্াগ নীদত ালা 
অনরু্ায়ী প্রকপ্টল্পর আদিমক দববরণীর জনয িুদক্তর শতম পালপ্টনর দনপ্টেমশনাে হূ শুধু সেেব প্রকপ্টল্পর সেপ্টে 
প্রপ্টর্াজয হপ্টব সর্গুপ্টলার ে প্টঝাতা-আপ্টলািনার আ ন্ত্রণপ্রস্তাব ২০১২ োপ্টলর ২ এদপ্রপ্টলর পপ্টর সেয়া হপ্টয়প্টছ। 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

যেপি পব াজন 

খাৈ সামাপজক আপথযক অথযননপৈক অনযানয সিুক্ষাবযবস্থা 
প্রকল্পেি 
আপথযক 
পববিিী 

ঋি ৩১৪২ - - - - - - - 

 
 যোগাল্পোগ ও হালনাগাল্পদি পববিিী   

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি কমযকৈয া সনাদরও োইপ্টতা (nsaito@adb.org) 

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি পব াগ েদেণ এদশয়া দব াগ 

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি পিপ শন   আবমান সিপ্ট লপপ্ট ন্ট আযাড ওয়াটার দিদ শন, োিম  (SARD) 

বাস্তবায়নকািী সংস্থা স্থানীয় েরকার প্রপ্টকৌশল দব াগ 
জনস্বাস্থয প্রপ্টকৌশল দব াগ 

 

 পলঙ্কসমূহ 

প্রকে ওল্পয়বসাইট http://www.adb.org/projects/39295-013/main  

প্রকে উিািসমূল্পহি ৈাপলকা http://www.adb.org/projects/39295-013/documents  

 

http://www.adb.org/projects/39295-013/main
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