
এই অনুদিত প্রকল্প তথ্যপত্র ২০ মে ২০১৪’র ইংররদি সংস্কররের উপর দিদি করর রদিত। 

 

 
 

দপদিএস ততদরর তাদরখ – 

দপদিএস হালনাগাি করা হয়  ১৬ মে ১৪ 

 

প্রকরল্পর নাে পদররেশগতিারে মেকসই ঢাকা পাদন সরেরাহ প্রকল্প 

মিশ োংলারিশ 

প্রকল্প/ কর্মসচূি নাম্বার ৪২১৭৩- ০১৩ 

অেস্থা অনুরোদিত 

ভ ৌগচিক অবস্থান – 

এই নচিপত্রে ভকাত্রনা ভেত্রের কর্মসূচি বা ভকৌেি তৈচর করা,  ভকাত্রনা প্রকত্রল্প অিমায়ন,  অিবা চনচেমষ্ট একচি অঞ্চি বা ভ ৌগচিক এিাকার উোহরণ িানা বা 
সংজ্ঞায়ন করার সর্য়,  ওই অঞ্চি বা এিাকার আইচন বা অন্য ভকাত্রনা ধরত্রনর র্িূযায়ন করা এেীয় উন্নয়ন বযাংত্রকর উত্রেশ্য ন নয়। 

খাৈ এবং/ অিবা  উপখাৈ ভেণী চব াজন পাদন সরেরাহ এেং অন্যান্য মপৌর অেকাঠারো ও মসো/পাদন 
সরেরাহ ও পরয়াদনষ্কাশন 

চবষয়চ চিক ভেণী চব াজন পদররেশগতিারে মেকসই করা 
প্রশাসদনক উন্নয়ন 
সাোদিক উন্নয়ন 
িলোয়ু পদরেততন 

ভজন্ডার র্ূিধারাকরণ ভেণী চব াজন কার্তকর মিন্িার েূলধারাকরে 

 

 অিমায়ন 

সহায়ৈার ধরে/  চিয়াপদ্ধচৈ অনুত্রর্ােন সংখযা অিমায়ত্রনর উৎস অনুত্রর্ােনকৈৃ অত্রিমর 
পচরর্াণ ( হাজাত্রর)  

ঋে ৩, ০৫১ এশীয় উন্নয়ন তহদেল ২৫০, ০০০ 

–  সংদিষ্ট অপর পক্ষ ২২৪, ৯০০ 

মোে  ৪৭৪,৯০০ োদকতন িলার 

 

 

 

প্রকল্প তথ্যপত্র 
প্রকল্প ৈিযপত্রে ( চপচডএস)  প্রকল্প বা কর্মসূচির ৈত্রিযর সারসংত্রেপ িাত্রক:  চপচডএস একচি িির্ান কার্মির্ 
হওয়ায় এর প্রািচর্ক সংস্করত্রণ চকছু ৈিয অন্ত ুমক্ত নাও িাকত্রৈ পাত্রর। ৈত্রব ভসগুত্রিা পাওয়া র্ােই র্ুক্ত করা হয়। 
প্রস্তাচবৈ প্রকল্প সংিান্ত ৈিয সম্ভাবয ও চনত্রেমেনার্ূিক হত্রয় িাত্রক। 
 



 রক্ষাকেি মেেীদেিািন 
রক্ষাকেি মেেীদেিািন সম্পদকতত আররা তরথ্যর িন্য অনুগ্রহ করর 
ht t p: / / www. adb. or g/ si t e/ saf eguar ds/ saf eguar d- cat egor i es- এই ওরয়সাইেদে মিখুন 

পদররেশগত খ 

অননদিক পনুেতাসন ক 

আদিোসী  িনরগাষ্ঠী গ 

 

 পদররেশগত ও সাোদিক দেষয়সেরূহর সার- সংরক্ষপ 

পদররেশগত দিকসেহূ 
পদররেরশর িন্য এই প্রকল্পদে 'দে' কযাোগদরর অন্তিূতক্ত।  এদিদের সুরক্ষা নীদতোলা (এসদপএস, ২০০৯)  ও সরকাদর আইন অনুর্ায়ী 
সম্ভােযতা র্ািাইরয়র অংশ দহরসরে দিএনআইময়র িন্য একদে ও সংদিষ্ট দেষয়গুরলাসহ নতুন িদিউদেদপর িন্য একদে - -  পদররেশ 
েযেস্থাপনা পদরকল্পনা দেষরয় এই দু'দে প্রাথ্দেক পদররেশ দেষয়ক পরীক্ষা ( আইইই)  প্রস্তুত করা হয়। িদললগুরলা এদিদের 
ওরয়সাইরে প্রকাশ করা হয় এেং প্রাসদিক তথ্যগুরলা প্রকল্প কদেউদনদেরক িানারনা হয়। দেস্তাদরত নকশা প্রস্তুদতর সেয় ইএেদপসহ 
আইইইগুরলা পর্তারলািনা ও অনুরোিরনর িন্য এদিদের কারে পাঠারনা হরে। আইইই এই দসদ্ধারন্ত উপনীত হয় মর্ এরত মকারনা 
পদররেরশর উপর মকারনা উরেখরর্াগয মনদতোিক প্রিাে পড়রে না এেং মকারনা প্রিাে পড়রল তা ইএেদপরত েদেতত পন্থার োধযরে 
সোধান করা র্ারে। ঢাকা ওয়াসা পরয়াদনষ্কাশরনর িন্য একদে োস্টার প্ল্যান ততদর করররে। এরত দুদে েয়লা পাদন েযেস্থাপনা প্রকল্প 
(wast ewat er  management  pr oj ect s )  ররয়রে র্া প্রকরল্পর ক্রেেধতোন পাদন সরেরারহর ফরল সৃষ্ট প্রিাে কোরে। 
এদিদে, এএফদি, ইআইদে ও সরকাররর সকল দনয়ে- দনরিতশনার কেপ্ল্ারয়ন্স দনদিত কররত আইইই একদে িদললরক প্রদতদনদধত্ব করর, 
এেং অথ্তায়রনর উৎস র্া- ই মহাক, এদে একদে একক প্রদক্রয়া দহরসরে োস্তোদয়ত হরে। পদররেশগত প্রিাে মোকারেলার িন্য 
দপএেইউ’র র্ারত পর্তাপ্ত িক্ষতা থ্ারক পরােশতক মসো তা দনদিত কররে। এদিদেরত অধম- বাচষমক দিদিরত পদররেশ দেষয়ক প্রদতরেিন 
মিয়া হরে। প্রকল্প োস্তোয়রনর সেয়ো িুরড়ই আরলািনা ও গে অংশগ্রহে িলরে,  এেং পদররেশ দেষয়ক মকারনা অদিরর্াগ থ্াকরল 
তা প্রকরল্পর িন্য ততদর করা অদিরর্াগ প্রদতদেধান পদ্ধদতর োধযরে দনষ্পদি করা হরে। 

অননচিক পনুবমাসন 
অননদিক পুনেতাসন কযাোগদররত এই প্রকল্পদে 'এ' কযাোগদরর অন্তিূতক্ত।  ফলাফল ১ সম্পদকতত কারির িন্য মোে ১৯২, ৪ একর 
মেসরকাদর োদলকানাধীন িদে অদধগ্রহে করা হরে এেং প্ররয়ািনীয় দিদনসপত্র আনয়রনর িন্য কাঠারো ও অপদররশাদধত ও 
অপদররশাদধত পাদনর ৩৪.৫ দকরলাদেোর লাইন দনেতারের িন্য আররা ১১৮.৩ একর সরকাদর িদের প্ররয়ািন হরে। প্রস্তাদেত পাদন 
পদররশাধন প্ল্ান্েদের িন্য ঢাকা ওয়াসার িদে েযেহার করা হরে। ঢাকা ওয়াসা ১৯৮৫ সারল স্থানীয় িদূে োদলকরির কাে মথ্রক এসে 
িদে অদধগ্রহে করর। এই িদেগুরলা এখনও িাষাোরির কারি েযেহার করা হরি। িদূে অদধগ্রহে ও পুনেতাসরনর ফরল মোে 
৩, ৪৫১দে েসতোদড় ক্ষদতগ্রস্ত হরে। মোে ১,৩৯০দে েসতোদড়রত হয় উরিি নতুো শতকরা ১০ িারগরও মেদশ আদথ্তক সম্পি 
হারারনার েরতা েড় ধররনর ক্ষদতর প্রিাে পড়রে। এোড়া, ১,৬০০ কৃদষদনিতর েদেক সােদয়কিারে তারির কাি হারারত পারর। িদূে 
অদধগ্রহে ও পুনেতাসরনর প্রিাে লাঘে কররত একদে খসড়া পুনেতাসন পদরকল্পনা ততদর করা হরয়রে। প্রকরল্পর উরেশ্য ও সুফল এেং 
ক্ষদতগ্রস্ত োনুরষর িীদেকা ও প্রাতযদহক কেতকারে প্রকরল্পর প্রিাে আরলািনার িন্য দেষরয় আেদে গে- পরােশত ও মেশ করয়কদে মোে 
মফাকাস গ্রুপ আরলািনার েযেস্থা করা হরয়রে। োস্তোয়রনর সেয়ো িুরড় সংদিষ্ট িনরগাষ্ঠীর সরি অথ্তেহ আরলািনা িলরে। পুনেতাসন 
পদরকল্পনা িূড়ান্তকরে ও োস্তোয়রন ঢাকা ওয়াসারক সাহার্য করা এেং  প্রেলিারে ক্ষদতগ্রস্ত কদেউদনদে ও েসতোদড়সেূরহর িন্য 
উন্নয়ন, িীদেকা ও উপািতন পুনরুদ্ধার কেতকাে পদরিালনার িন্য িদূে অদধগ্রহে ও পুনেতাসরন অদিজ্ঞতা আরে এেন িক্ষ ও নােকরা  
মেসরকাদর সংস্থা (এনদিও) দনরয়াগ করা হরে। পুনেতাসন কেতকাে নিরিাদর ও েূলযায়রনর িন্য ঢাকা ওয়াসা একদে েদহ:স্থ নিরিাদর 
সংস্থা দনরয়াগ মিরে। দনেতােকারির সেয় রাস্তার পারশর মিাকানিার ও হকাররির উপর সম্ভােয সােদয়ক  প্রিাে লাঘে কররত আউেপুে 
২- এর িন্য একদে পৃথ্ক পুনেতাসন পদরকল্পনা ততদর করা হয়। এর িন্য মকারনা িদূে অদধগ্রহে কররত হরে না। পুনেতাসন পদরকল্পনা 
হালনাগাি ও োস্তোয়রন ঢাকা ওয়াসারক সাহার্য কররত একদে পৃথ্ক মেসরকাদর সংস্থা ও এেএসদস দনরয়াগ করা হরে। 

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


আচেবাসী জনত্রগাষ্ঠী 
সাোদিক প্রিাে েূলযায়রনর সেয় প্রকল্প এলাকায় মকারনা সংখযালঘু আদিোসী েসোরসর দেষয়দে দনদিত করা র্ায়দন েরল এই 
প্রকল্পদে আদিোসী িনরগাষ্ঠীরির দিক মথ্রক ‘গ’ মেেীর অন্তিূতক্ত। 

 

 অংেীোরগত্রণর ভর্াগাত্রর্াগ,  অংেগ্রহণ ও আত্রিািনা 

প্রকল্প নকশাকালীন 
প্রকল্পদে দনম্ন আরয়র োনুষরির পাদন েযেহাররর সুরর্াগ মিরে এেং আরলািনা, পুনেতাসন কাি, সাোদিক মর্াগারর্ারগর িন্য িায়গা 
দনধতারে, সাোদিক সরিতনতা েৃদদ্ধ,  পদরিন্নতা দেষরয় জ্ঞান এেং সোিদিদিক সংগঠন (দসদেও) ততদররত নারীরির অংশগ্রহে দনদিত 
কররে। একদে মিোর কেতপদরকল্পনা (দিএদপ) এেং আরলািনা  ও অংশগ্রহে পদরকল্পনা ততদর করা হরয়রে। পাদনর দেিযোন অনেধ 
সংরর্াগগুরলারক তেধ করা ও নতুন সংরর্াগ প্রিানরক গদতশীল কররত দনম্ন আরয়র এলাকাগুরলারত সোিদিদিক সংগঠন গঠন ও 
মিারিার করা হরে। নারী ও িদরদ্রসহ সোরির দেদিন্ন মেেী- মপশার োনুষরক অন্তিূতক্ত কররত মেসরকাদর সংগঠনগুরলারক সম্পৃক্ত করা 
হরে। 

প্রকল্প বাস্তবায়নকািীন 
পুনেতাসন ও মিন্িার কেতপদরকল্পনা োস্তোয়ন ও নিরিাদরর িন্য এনদিওরির িদূেকা অন্তিূতক্ত করা হরয়রে। এর েরধয ররয়রে দনম্ন 
আরয়র এলাকাগুরলারত সাোদিক সরিতনতা েদৃদ্ধ ও সংঘেদ্ধকরে। িদরদ্র িনগে ও নারীসহ সোরির দেদিন্ন স্তররর োনুষরির 
অংশগ্রহে োড়ারত সাোদিক সংগঠনগরলারক সংগদঠত করা, প্রদশক্ষে প্রিান, তথ্য প্রিান ও সরিতনতা েদৃদ্ধসহ পুনেতাসন ও মিন্িার 
কেতপদরকল্পনার স্বিন্দ োস্তোয়রনর িন্য এনদিওগুরলারক সম্পৃক্ত করা হরে। 

 

 েেতনা 

এই প্রকল্প মেঘনা নিীরত একদে িল িরার স্থান দনেতাে, একদে অপদররশাদধত পাদন সরেরাহ পাইপলাইন, গন্ধেতপুরর তিদনক ৫০০ 
দেদলয়ন দলোর পদররশাধনক্ষে একদে পাদন পদররশাধন প্ল্ান্ে (িদিউদেদপ), দেিযোন পাদন সরেরারহর মনেওয়ারকত পদররশাদধত পাদন 
সরেরারহর িন্য একদে পাইপলাইন এেং েণ্টন মিারিারকরেসহ পাদন সরেরাহ োড়ারত িদূের উপদরিারগ পাদন সরেরারহর িন্য 
একদে নতুন পদরকল্প ততদরর োধযরে ঢাকায় পাদন সরেরাহ েযেস্থাপনারক আররা দনিতররর্াগয ও উন্নত কররে। আয়দেহীন পাদনর 
(এনআরিদিউ) েযেহার কোরত দেতরে েযেস্থাপনার উন্নয়রনর দেষয়দে এই প্রকরল্প অন্তিূতক্ত করা হরে এেং এদে দনম্ন আরয়র 
এলাকাগুরলারত সহায়তা প্রিানসহ পাদন সরেরাহ মসোর উন্নয়ন ঘোরে।  

 

 প্রকত্রল্পর ভর্ৌচক্তকৈা ও ভেে/ আঞ্চচিক ভকৌেত্রির সত্রে এর সম্পকম 

পাদন দনরাপিা। সরকার ২০১৫ সারলর েরধয সারারিরশ দনরাপি পাদন সরেরাহ ও পূেত পদরিন্নতা েযেস্থা দনদিতকররের লক্ষয দঠক 
করররে। তরে নগর এলাকায় িনসংখযা েদৃদ্ধর হার িাতীয় গড় হাররর মিরয় অরনক মেদশ হওয়ায় এই লক্ষযোত্রা অিতন ও তা ধরর রাখা 
একদে েড় িযারলরের দেষয় হরয় িাাঁদড়রয়রে। ঢাকা পাদন সরেরাহ ও পরয়াদনষ্কাশন কতৃতপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) তার প্রায় ৪০০ 
েগতদকরলাদেোর মসোর আওতাধীন এলাকায় ১০.৭ দেদলয়ন োনুরষর শতকরা প্রায় ৯০ িাগ োনুষরক পাদন সরেরাহ করর। দকন্তু 
ক্রোগত মিষ্টা সরেও ঢাকা ওয়াসা তার এলাকাধীন োনুষরক পর্তাপ্ত পদরোে ও োন সম্পন্ন পাদন সরেরাহ কররত েযথ্ত হরয়রে। এদে 
মসোর আওতাধীন এলাকার পদরদধ ২০২০ সারলর েরধয ৫০০ েগতদকরলাদেোর এেং আনুোদনক িনসংখযা ২৯ দেদলয়ন ধরর ২০৩৫ 
সারলর েরধয ৬০০ েগতদকরলাদেোরর উন্নীত করার পদরকল্পনা করররে। িীঘতরেয়ািী পাদন দনরাপি দনদিত করার পাশাপাদশ পাদন 
সরেরারহর োত্রা েদৃদ্ধ কররত হরল েড় ধররনর দেদনরয়ারগর প্ররয়ািন। পদররেশগতিারে মেকসই করা।  পাদন সরেরারহর িন্য ঢাকা 



ওয়াসা িদূের অিযন্তরস্থ পাদনর উপর খুেই মেদশ দনিতর কররে। দকন্তু েততোন ধারায় পাদন উরিালন এরকোররই মকারনা মেকসই পন্থায় 
পরড় না। িদূের অিযন্তরস্থ পাদনর উৎসগুরলা দ্রুত শূন্য হরয় র্ারি এেং পাদনর মেদেল প্রদত েের  ২৩ দেোর দনরি মনরে র্ারি। এর 
ফরল গিীর নলকূপগুরলার আয়ুষ্কাল করে র্ারি এেং মিখা র্ারি প্রদত েের ৪০৬০দে নলকূপ েযেহাররর অরর্াগয হরয় পড়রে। 
িগূিতস্থ পাদনর েযেহার, র্া দকনা ২০১২ সারল প্রদতদিন দেল ১,৯০০ দেদলয়ন দলোর (এেএলদি) , তা মথ্রক কদেরয় ২০২০ সারলর 
েরধয ১,৩৬০ এেএলদি কররত হরে,  এেং ২০২৫ সারল িনসংখযা আররা মেরড় মগরল র্খন আররা দেস্তৃত িায়গা িুরড় সাদেতক পাদন 
সরেরাহ োড়ারনার প্ররয়ািন হরে তখন ১, ২৬০ এেএলদিরত নাদেরয় আনরত হরে। িদুের উপদরিারগর দেিযোন পাদনর েূল 
উৎসগুরলা দ্রুত িূদষত হরয় র্ারি। েততোরন ঢাকা ওয়াসার সরেরাহ করা ২,৪০০ এেএলদি পাদনর েরধয ৪৫০ এেএলদি- ই আরস 
সারয়িাোি পাদন পদররশাধন মকন্দ্র মথ্রক, মর্দে দনকেস্থ শীতলক্ষযা নিী মথ্রক পাদন আহরে করর। নিীরত কল- কালখানা মথ্রক 
অদনয়দিতিারে েয়লা পাদন দনগতত হওয়ার ফরল শুষ্ক েওসুরে দেরশষ করর অযারোদনয়ার উচ্চোত্রার উপদস্থদতর িন্য পাদনর োন দ্রুত 
মনরে র্ারি। একদে পদররশাধনপূেত ইউদনে মর্ োত্রার অযারোদনয়ারক পদরষ্কার সরন্তাষিনকিারে কররত পারর তার মিরয় অরনক মেদশ 
োত্রার অযারোদনয়ার উপদস্থদত লক্ষয করা র্ারি, র্ার ফরল পাদন পদররশাধন প্ল্ান্েগুরলার মেকসই পদরিালনা ঝুাঁদকর েুরখ পড়রে। এিন্য 
িীঘতরেয়ািী উন্নয়ন লক্ষযাত্রা অিতন কররত হরল ঢাকা ওয়াসার পর্তাপ্ত পদরোে ও মেসকই পাদনর উৎস খুাঁরি মের করার প্ররয়ািন হরয় 
পরড়রে। মেঘনা নিীর পাদনর োন িাল এেং শুকরনা েওসুরেও মেশ িাল পদরোরে পাদন থ্ারক, তাই এদে ঢাকার িন্য পাদন সরেরারহর 
একদে নতুন উৎস হরে। 

 

 উন্নয়ন প্র াব 

ঢাকায় পাদন েযেহাররর উন্নত সুরর্াগ ও মেকসই পাদন সরেরাহ মসো। 

 

 প্রকত্রল্পর ফিাফি 

ফিাফত্রির চববরণ ফিাফত্রির চ চিত্রৈ অগ্রগচৈ 

ঢাকায় আররা দনিতররর্াগয ও উন্নত পাদন সরেরাহ মসো – 

 

 ফিাফি ও বাস্তবায়ন অগ্রগচৈ 
 

প্রকত্রল্পর ফিাফত্রির চববরণ বাস্তবায়ন অগ্রগচৈর অবস্থা  
( ফিাফি,  কার্মির্ ও ইস্যযসর্হূ)  

১.  িদুের উপদরিারগ নতুন পাদন সরেরাহ েযেস্থা সৃদষ্ট। ২.  েণ্টন 
েযেস্থা মিারিার। ৩. প্রকল্প েযেস্থাপনা ও্ প্রশাসরন র্থ্ার্থ্ 
সহরর্াদগতা প্রিান। 

– 

উন্নয়ন িেয সর্ূত্রহর অবস্থা প্রাসচেক পচরবৈমনসর্হূ 

– – 

 

 



 বযবসাচয়ক স্যত্রর্াগসর্হূ 

প্রির্ ৈাচিকা চূক্তর ৈাচরখ ২২ মফব্রুয়াদর ২০১২ 

পরার্েমক ভসবাসর্হূ 
এদিদের ‘পরােশতক েযেহাররর দনরিতদশকা’ (২০১৩, দেদিন্ন সেরয় হালনাগাি করা) অনুসারর পরােশতক মসো মনওয়া হরে। গন্ধেতপুর 
পাদন মশাধনাগার মকন্দ্র ও সংদিষ্ট কারির ( পাদনর প্ররেশপথ্ মথ্রক অন্ত:রক্ষপে এলাকা ও েণ্টন মিারিার) িন্য েযেস্থাপনা, 
পদরকল্পনা ও তোেধান দেষয়ক পরােশতক এেং েযেস্থাপনা ও ৬ নং মিারন দিএনআই’র িন্য তোেধান দেষময় পরােশতক দনরয়াগ করা 
হরে। ( ১)  পুনেতাসন পদরকল্পনা োস্তোয়রন সাহার্য করা,  ( ২)  ৬ নং মিারন পাদন সংরক্ষে ও পদরিন্নতা দশক্ষা দেষরয় সরিতনতা 
েদৃদ্ধরত কাি করা, এেং ( ৩)  ৬ নং মিারনর দনম্ন আরয়র োনুষরির পাদন েযেহাররর সুরর্াগ করর দিরত সহায়তার িন্য এনদিওরির 
প্রায় ৫৯১ েযদক্ত- োস ( per son- mont hs)  (রর্ মকারনা মিরশর নাগদরক) মিওয়া হরে। দেদিন্ন প্রকল্প এলাকায় পুনেতাসন 
কাি োস্তোয়রন সহায়তার িন্য এনদিওরির দতনদে দেেরক দনরয়াগ মিয়া হরে। োন ও েযয়- দিদিক দনেতািন পদ্ধদত (দকউদসদেএস) 
েযিহার করর পরােশতক প্রদতষ্ঠান ও এনদিওরির দনরয়াগ মিওয়া হরে। দু’দে পরােশতক পযারকি ও দতনদে এনদিও পযারকরির েরধয 
একদে পরােশতক পযারকি ও দু’দে এনদিও পযারকরির িন্য স্বীকৃত োনিে ও েযরয়র ৮০:২০ অনুপাত েযেহার করা হরে। অন্যদিরক, 
প্ররেশপথ্, পাদন মশাধনাগার ও অপদররশাদধত পাদন সরেরাহ লাইন দনেতাে সংদিষ্ট েযেস্থাপনা, পদরকল্পনা ও তোেধারনর িন্য একদে 
েড় পদরেশতক পযারকি ও একদে েড় এনদিও পযারকরির িন্য ৯০:১০ অনুপাত েযেহার করা হরে। 

ক্রয় 

সে ধররনর োলাোল ও কািকরেতর দেষরয় ক্রয় প্রদক্রয়াগুরলা এদিদের ‘ক্রয় দনরিতদশকা’ (২০১৩, দেদিন্ন সেরয় হালনাগাি করা) 
অনুসরে করর করা হরে। িাতীয় প্রদতরর্াদগতােূলক দনলাে সরকার ও এদিদের েরধয হওয়া িুদক্ত অনুসারর ক্রয় পদরকল্পনায় উদেদখত 
সংরশাধন ও েযাখযাসহ সরকাররর ‘গে ক্রয় আইন, ২০০৬’ ও ‘গে ক্রয় দেদধোলা, ২০০৮’ অনুসারর হরে। আলািা আলািা ক্রয় 
পযারকিগুরলা অথ্তায়রনর িন্য মর্রহতু এশীয় উন্নয়ন তহদেল ও অন্যান্য অথ্তায়রনর মর্ৌথ্ উৎসগুরলা েযেহৃত হরে,  তাই শুধু মর্ৌথ্ 
অথ্তায়রনর মক্ষরত্রই সােতিনীন ক্রয় নীদতোলা প্ররর্ািয হরে। এদিদের এককিারে অথ্তায়ন করা অন্যান্য ক্রয় পযারকিগুরলার মক্ষরত্র 
এদিদে সিস্য মিরশর িন্য ক্রয় উপরর্াদগতা দেদধদনরষধ প্ররর্ািয হরে।  

িয় ওপরার্েমক চবজ্ঞচিসর্হূ 
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 সর্য়সচূি 

ধারণাপত্রের ছাড় ২১ মফব্রুয়াদর ২০১২ 

ৈিয- উপাি ১৯ িুন ২০১৩ মথ্রক ১ িুলাই ২০১৩ 

বযবস্থাপনা পর্মাত্রিািনা স া ৬ আগস্ট ২০১৩ 

অনুরোিন ২২ অরটাের ২০১৩ 

সবমত্রেষ পর্মাত্রিািনা উত্রেযাগ – 

 

 

 

 

 

 



 র্াইিফিক 

অনুত্রর্ােনসংখযা অনুত্রর্ােন সাের কার্মকাচরৈা 
সোদপ্ত 

মেৌদলক সংরশাদধত প্রকতৃ 

– – – – – – – 
 

 েযেহার 

তাদরখ অনুত্রর্ােন সংখযা 
এচডচব  

( র্াচকমন ডিার হাজাত্রর)  
অন্যান্য  

( র্াচকমন ডিার হাজাত্রর)  
নীি েৈকরা হার 

ির্বধমর্ান িচুক্ত স্বাের 

– – – – – 
ির্বধমর্ান ছাড় 

– – – – – 
 

 

 প্রিচিৈ িচুক্ত সর্তূ্রহর অবস্থা 
প্রিদলত িুদক্তগুরলারক দনরির মেদেরত দেিক্ত করা র্ায় –দনরীদক্ষত দহসােসেূহ, রক্ষাকেিসেূহ, সাোদিক, খাত, আদথ্তক, অথ্তননদতক ও 
অন্যান্য। িুদক্তর সারু্িযতা দনম্নদলদখত োনিে প্ররয়ারগর োধযরে মেেীদেিািন দ্বারা দস্থরীকৃত: ক) সরন্তাষিনক; এই মেদেরত সকল প্রিদলত 
িুদক্ত সরেতাচ্চ একদে েযদতক্রে সেথ্তরনর োধযরে সারু্িয, খ) আংদশক সরন্তাষিনক; এই মেদেরত সরেতাচ্চ দুইদে িুদক্ত সারু্িযপূেত নয়, গ) 
অসরন্তাষিনক; এই মেদেরত দতনদে ো তরতাদধক সারু্িযপূেত নয়।  ২০১১ সারলর িনরর্াগারর্াগ নীদতোলা অনুর্ায়ী প্রকরল্পর আদথ্তক 
দেেরেীর িন্য িুদক্তর কেপ্ল্ারয়ন্স মরদেং শুধু মসসে প্রকরল্পর মক্ষরত্র প্ররর্ািয মর্গুরলার সেরঝাতার িন্য আেিে প্রস্তাে ২০১২ সারলর 
২ এদপ্ররলর পরর িো পরড়রে। 

অনুত্রর্ােন সংখযা ভেণীচব াজন 

খাৈ সার্াচজক আচিমক অিমননচৈক অন্যান্য স্যরোকবি 
প্রকত্রল্পর 

আচিমক চববরণী 

ঋে ৩০৫১          

        

 

 

 

 ভর্াগাত্রর্াগ ও হািনাগাত্রের চববরণী 

এচডচবর োচয়ত্বপ্রাি কর্মকৈমা মনাদরও সাইরতা ( nsai t o@adb. or g)   

এচডচবর োচয়ত্বপ্রাি দেিাগ িদক্ষে এদশয়া  দেিাগ 

এচডচবর োচয়ত্বপ্রাি চডচ েন নগর  উন্নয়ন ও পাদন দেিাগ, এসএআরদি 

োস্তোয়নকারী সংস্থা ঢাকা পাদন সরেরাহ ও পরয়াদনষ্কাশন কতৃতপক্ষ*  
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