
 

 
 

 

 

 

পিপিএস তৈপিি ৈাপিখ - 

পিপিএস হালনাগাদ যে 
িেযন্ত 

২৪ জলুাই ২০১৪ 

প্রকল্পেি নাম উপকূলী শহরাঞ্চলল পররলেশগত অেকাঠাল া প্রকল্প 

যদশ োাংলালেশ 

প্রকে/কমযসূপি নম্বি ৪৪২১২-০১৩ (44212-013) 

অবস্থা  অনুল ারেত 

য ৌল্পগাপলক অবস্থান - 

এই নরিপলে ককালনা কেলশর ক মসূরি ো ককৌশল কতরর করা, ককালনা প্রকলল্প অিমায়ন, অিো 
রনরেমষ্ট একটি অঞ্চল ো ক ৌলগারলক এলাকার উোহরণ প্রোন ো সাংজ্ঞায়লনর স য়,ওই অঞ্চল 
ো এলাকার আইনী ো অনয ককালনা ধরলনর  ূলযায়ন করা এশীয় উন্নয়ন েযাাংলকর উলেশয 
নয়। 

খাৈ এবং/অথবা উিখাৈ 
যেপি পব াজন 

পারন সরেরাহ এোং অনযানয কপৌর অেকাঠাল া এোং 
পররলসোস ূহ/ পারন ও অনযানয নাগররক অেকাঠাল া এোং 
পররলসো 

পবষয়প পিক যেপি 
পব াজন 

– 

যজন্ডাি মূলধািাকিি 
যেপিপব াজন 

রেষয় রহসালে কজন্ডার স তা 

 
 

 

এই প্রকল্প তিযপেটি ২৯ জলুাই ২০১৪ তাররলে প্রণীত ইাংলরজী সাংস্করণ কিলক অনূরেত 

প্রকে ৈথযিত্র 
 

 

 

 

প্রকল্প তিযপলে (রপরিএস) প্রকল্প ো ক মসূরির তলিযর সারসাংলেপ িালক: রপরিএস 
একটি িল ান কার্মক্র  হওয়ায় এর প্রাির ক সাংস্করলণ রকছু তিয অন্ত ুম ক্ত নাও িাকলত 
পালর। তলে কসগুললা পাওয়া  ােই র্ুক্ত করা হয়। প্রস্তারেত প্রকল্প সাংক্রান্ত তিয সম্ভােয 
ও রনলেমশনা লূক হলয় িালক। 

 

 

 



 অথযায়ন  

সহায়ৈাি 
ধিন/পিয়ািদ্ধপৈ 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

অথযায়ল্পনি উৎস 
অনুল্পমাদনকৃৈ অল্পথযি িপিমাি 

(হাজাল্পি) 
ঋণ ৩১৩৩ এশীয় উন্নয়ন 

তহরেল 
৫২,০০০ 

ঋণ ৮২৮৪ স্ট্র্যালেরজক ক্লাইল ে 
ফান্ড 

৩০,০০০ 

অনুোন ০৩৯৫ সযারনলেশন 
রফনযারসাং 
পােম নাররশপ ফান্ড 
(ওয়াোর 
রফনযারসাং 
পােম নাররশপ 
ফযারসরলটি ো 
(WFPF) 

১,৬০০ 

অনুোন ০৩৯৪ স্ট্র্যালেরজক ক্লাইল ে 
ফান্ড 

১০,৪০০ 

  সহলর্াগীর অিমায়ন ২৩,১০০ 

যমাট  মাপকয ন িলাি ১১৭,১০০ 

 

 সুিক্ষা বযবস্থাি যেপিপব াগ 

সুরো েযেস্থার কেরণরে াগ সম্পলকম  আলরা তলিযর জনয কেেনু 
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

 

িপিল্পবশগৈ 
 

ে 

অননপিক িনুবযাসন 
 

ে 

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী 
 

গ 

 

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


 
 িপিল্পবশগৈ ও সামাপজক ইসুযসমূল্পহি সািসংল্পক্ষি  

িপিল্পবশগৈ পদকসমূহ 
পররলেশগত রেলশষ ককান প্র াে কনই। IEEs ও EARF প্রস্তুত করা হলয়লছ। 

অননপিক িনুবযাসন 
পররলেশগত রেলশষ ককান প্র াে কনই। RPs ও RF  প্রস্তুত করা হলয়লছ। 

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী 
ককান প্র াে অনরু ত হয়রন। 

 

 অংশীদািগল্পিি যোগাল্পোগ, অংশগ্রহি ও আল্পলািনা 

প্রকে নকশাকালীন 
একটি পরা শম গ্রহণ ও অাংশগ্রহণ পররকল্পনা প্রস্তুত করা হলয়লছ। 

প্রকে বাস্তবায়নকালীন 
একটি পরা শম গ্রহণ ও অাংশগ্রহণ পররকল্পনা প্রস্তুত করা হলয়লছ। 

 
 বিযনা 

এই প্রকল্প োাংলালেলশর উপকূলীয় আেটি ঝুুঁ রকপণূম কপৌরস ায় (কছাে শহর) জলোয়ু পররেতম লনর 
প্র াে ক াকালেলার সে তা ও েলুর্মাগ প্রস্তুরত কজারোর করলে। এ প্রকলল্প নগর উন্নয়লনর একটি 
সা রগ্রক ও স রিত পন্থা গ্রহণ করা হলয়লছ এোং এর আওতায় কর্ স স্ত ক মকাণ্ড পররিারলত 
হলে কসগুললা হললা: (ক) জলোয়ু পররেতম লনর প্র াে ক াকালেলায় সে  কপৌর অেকাঠাল া 
রন মাণ, (ে) জলোয় ুপররেতম ন ও েলুর্মালগর ঝুুঁ রক রেলেিনায় করলে উন্নত নগর পররকল্পনা ও 
কসো প্রোলন প্রারতষ্ঠারনক সে তা, স্থানীয় শাসন ও জনসলিতনতা কজারোরকরণ। 
অেকাঠাল াগত  ূল রেরনলয়ালগর  লধয রলয়লছ (ক) রনষ্কাশন নালা, (ে) পারন সরেরাহ, 
(গ) পয়ঃরনষ্কাশন, (ঘ) ঘুরণমঝড় আেয়লকন্দ্র, এোং (ঙ) অনযানয কপৌর অেকাঠাল া জরুরী 
রাস্তাঘাে ও কসতু রন মাণ, শক্ত েজম য েযেস্থাপনা, োস োর মনাল, েরস্ত উন্নয়ন, কনৌকা ঘাে এোং 
োজার। এই রেরনলয়ালগর  াধযল  েররদ্র ও নারীরা সুফল পালে। 

 
 
 
 



 প্রকল্পেি যেৌপিকৈা ও যদশ/আঞ্চপলক যকৌশল্পলি সল্পে এি সম্পকয  

জলোয়ু পররেতম লনর প্র াে ক াকালেলার সে তা রেষয়ক পরীো ূলক ক মসূরির আওতায় 
সরকালরর ক মলকৌশলল (২০১০) এই প্রকল্প অগ্রারধকার কপলয়লছ। এর আওতায় উপকূলীয় 
কপৌরস া এলাকাস ূলহ (জনসাংেযা ১৫,০০০ কিলক ৬০,০০০) জলোয় ু পররেতম লনর প্র াে 
ক াকালেলার সে তা রেষয়টিলক স রিত কলর নগর উন্নয়লনর নতুন পন্থা প্রেরশমত হলে। 
সরকালরর ষষ্ঠ পঞ্চোরষমক পররকল্পনা, ২০১১-২০১৫-কত ঝুুঁ রকপণূম উপকূলীয় জনসাধারলণর জনয 
জলোয়ু পররেতম লনর প্র াে ক াকালেলায় সে  অেকাঠাল া ও নগর পররকল্পনা রেষলয় 
প্রলয়াজনীয় রেরনলয়ালগর  াধযল  সহায়তা প্রোলনর লেয রনধমাররত হলয়লছ। এই প্রকল্পটি োাংলালেশ 
কারি পােম নাররশপ স্ট্র্যালেরজর সালি সা ঞ্জসযপণূম। এই ক মলকৌশলল ঝুুঁ রকপণূম উপকূলীয় অঞ্চলল 
জলোয়ু পররেতম লনর ঝুুঁ রক  ারনলয় রনলত সহায়তা কেোর লেয রনধমাররত হলয়লছ। জলোয় ু
পররেতম লনর প্র াে ক াকালেলায় সে  নগর রন মাণ উসসারহত কলর গহহীত এরিরে’র আেমান 
অপালরশনাল প্ল্যান-এর সালিও প্রকল্পটি সা ঞ্জসযপণূম। োাংলালেলশর জনয জলোয়ু পররেতম ন একটি 
জরুরী উন্নয়ন স সযা। কেলশর উপকূলীয় রনম্নাঞ্চলস ূহ (১৯টি কজলা র রললয় রহসাে অনুর্ায়ী 
ক াে জনসাংেযা ৩ ককাটি ৮১ লে র্ার  লধয নগরোসী জনসাংেযা ৮৬ লে) ঘুরণমঝড়, 
জললাচ্ছাস, স ুদ্রপহলষ্ঠর উচ্চতা েহরি ও লেণাক্ততার জনয উচ্চ ঝুুঁ রকপূণম। ১.৫ রিরগ্র কসলরসয়াস 
তাপ াো েহরি ও ৪% েহরষ্টপাত েহরির (সাধারণ সঞ্চলন  লিল কিলক োাংলালেলশর জনয 
অনুর ত গড়  াো) সম্ভােয ফলাফল রহসালে ২০৫০ সাললর  লধয েলগাপসাগলরর পারনর উচ্চতা 
২৭ কসরির োর ো তার অরধক েহরি কপলত পালর। উষ্ণ তাপ াোর কারলণ আলরা ঘন ঘন ও 
 ারাত্মক ঘুরণমঝড় ও জললাচ্ছাস হলত পালর র্ার ফলল রাস্তাঘাে ও কসতু েরতগ্রস্ত হলে; রেেয ান 
রনষ্কাশন েযেস্থা, পারন সরেরাহ ও পয়ঃরনষ্কাশন েযেস্থা অকার্মকর হলয় পড়লে; এোং সলেমাপরর 
জনস্বাস্থয ও রনরাপত্তা হু কীর সম্মুেীন হলে। কেলশর ককন্দ্রীয় ও েরেণ-পরি াঞ্চল রেলশষ ালে 
ঝুুঁ রকপূণম। ২০০৭ সালল ঘুরণমঝড় রসির (কযালেগরর ৫-এর ঘুরণমঝড় র্ার কেগ রছললা ঘিায় ২৬০ 
রকললার োর) আঘাত হানার ফলল আরিমক েরত হলয়লছ ১৭০ ককাটি িলার (পড় প্রেহরি ো 
রজরিরপ’র ২.৬ শতাাংশ)। দরিদ্র ও নািীিা এলত অস ঞ্জস ালে েরতগ্রস্ত হলয়লছ র্ারা এই 
েরতর সালি  ারনলয় রনলত সেলিলয় অে । নগরোসীলের কলযাণ েহরি এোং েহহত্তর নগরগুললালত 
তালের অর োসন ক ালনার ললেয জলোয়ু পররেতম লনর প্র াে ক াকালেলায় সে  অেকাঠাল া 
এোং েলুর্মাগ প্রস্তুরতর উচ্চ িারহো রলয়লছ। উপকূলীয় শহরগুললা অেকাঠাল া ঘােরত ও প্রাকহ রতক 
সম্পলের অ ালে  ুগলছ র্ার ফলল শহরগুললালত জলোয়ু পররেতম লনর ঝুুঁ রক োড়লছ। রনষ্কাষণ 
নালার অ াে, েযাপক পরলজ া এোং শক্ত েজম যজ ার কারলণ  ারাত্মক েনযা ও েীঘমারয়ত 
জলােিতা (েষমা ক ৌসুল  ৭ রেন পর্মন্ত স্থায়ী হয়)। পারন সিবিাহেি অসুরবধাগুহ া েহ া (ক) 
পাইহপ সিবিােকৃত পারন পাবাি সুরবধাি ঘাটরত, (ে) অগ ীর ও  ধয পর্মালয়র শীলাস্তলর 
লেণাক্ততার েষূণ, এোং (গ)  াোরতররক্ত ালে  ূগ ম স্থ পারন উলত্তালন। সম্ভােযতা জররলপ কেো 
কগলছ, পাইলপ পারন সরেরাহহীন োরসন্দারা োরল-রফল্টার পিরতলত স্থানীয় পুকুলরর পারন 
েযেহার কলর িালক এোং পাইলপ সরেরাহ পারনর তুলনায় রনম্ন  ালনর পারনর জনযও তালেরলক 
২-৪ গুণ কেশী অিম েযয় করলত হয়। এসে এলাকায় উন্নত কসোর জনয অিমেযলয়র র্লিষ্ট 



আগ্রহ (৫০% ো তারও কেশী  ানুলষর) রলয়লছ। সাধারণ ালে গহহস্থালীর রত্তক পয়ঃরনষ্কাশন 
েযেস্থা উচ্চ হালর (৯৪ শতাাংশ পর্মন্ত োরড়লত পায়োনা রলয়লছ) িাকললও পররকরল্পত 
পয়ঃেযেস্থাপনা ও কশাধন প্ররক্রয়া না িাকায় পারন প্রোহ েরূষত হলচ্ছ ও জলোরহত করালগর 
প্রাে ুম াে কেো রেলচ্ছ, এোং েলুর্মাগ পরেতী স লয় পলর তা  হা ারী আকালর ছরড়লয় পড়লছ। 
জরুরী িলািললর রাস্তাগুললা েেুমল অেস্থায় রলয়লছ এোং অরতররক্ত ঘরুণমঝড় ক াকালেলা এোং 
রেণালেেলণর অ ালে কেশীর াগ ঘুরণমঝড় আেয়লকন্দ্রগুললা কাঠাল াগত ালেই অরনরাপে। প্রধান 
নগি এ াকাগুহ াহত দরিদ্র জনহগাষ্ঠীি জন্র্ সহজগ য নতুন, উচ্চ ধারণে তাসম্পন্ন ও েহু ুেী 
ঘুরণমঝড় আেয়লকন্দ্র রন মালণর জরুরী িারহো রলয়লছ। েীঘম ক য়ালে েযয় েযেস্থাপনা এোং 
প্রাকহ রতক েলুর্মাগ ও রেরনলয়ালগর প্রতযারশত সুফল রনরিত করলত নতুন রেরনলয়ালগর নকশা 
প্রণয়লণ জলোয়ু পররেতম লনর রেষয় রেলেিনা করা অতীে গুরুত্বপূণম। উপকূলীয় শহরগুললার উচ্চ 
ঝুুঁ রকর রেষয়টি েেুমল শাসন ও রনম্ন অর লর্াজন সে তার সালিও সম্পরকম ত। এোলন নগর 
পররকল্পনার রেষয়টি এেনও সেযজাত পর্মালয় এোং এর উন্নয়লনর রনয়ন্ত্রণগুললা ককেল ততরী হলত 
শুরু কলরলছ। অলনক কপৌরস ালতই জনসাধারলণর অাংশগ্রহলণর জনয ককান প্ররতরষ্ঠত পিরত কনই 
রেলশষত কপৌর োলজলে এ সাংক্রান্ত ককান েরাে কনই। কর আোলয় সে তার অ ালে 
(উপকূলীয় শহরগুললালত গলড় ৫৭ শতাাংশ) রহসাে ও রেরলাং পিরতর করম্পউোরকরলণর অ াে 
এোং অরনয়র ত কর জররপ’সহ অিম েযেস্থাপনার কসলকলল পন্থাই েহশয ান হলয় ওলঠ। জলোয়ু 
পররেতম লনর প্র াে ক াকালেলার সে তা উন্নয়লন ক ৌত রেরনলয়ালগর স িমলন স রিত পন্থা 
গ্রহলণর অাংশ রহসালে প্রারতষ্ঠারনক সে তা কজারোরকরণ, জনসলিতনতা েহরি, এোং জ্ঞান 
েযেস্থাপনা জরুরী হলয় পলড়লছ। 

 
 উন্নয়ন প্র াব 

 
 
 প্রকল্পেি প্র াব  

প্র াল্পবি পববিি  উন্নয়ন প্র াল্পবি িল্পথ অগ্রগপৈ 

উপকূলীয় শহরাঞ্চলল েররদ্র ও নারীলের সুফল 
প্রোলন জলোয়ু ও েলুর্মাগ সহনশীলতা েহরি 

- 

 
 
 
 

উপকূলীয় শহরাঞ্চললর  ানলুষর স্বালস্থযান্নয়ন 



 ফলাফল এবং বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ 

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

১। জ বায়ু পরিবতত হনি প্রভাব মমাকাহব ায় সক্ষম 
মপৌি অবকাঠাহমা উন্নীত, ২। প্রারতষ্ঠারনক 
সক্ষমতা, শাসন এোং নলিতনতা কজারোরকহ ত, 
৩। প্রকল্প েযেস্থাপনা ও প্রশাসরনক সহায়তা 
প্ররতরষ্টত। 

– 

উন্নয়ন প্রকেসমূল্পহি অবস্থা বাস্তপবক িপিবৈয ন 

– – 

 

 বযবসাপয়ক সুল্পোগসমূহ 

প্রথম ৈাপলকা ুপিি 
ৈাপিখ 

- 

িিামশযক যসবাসমূহ 
এরিরে’র পরা শমক েযেহার রেষয়ক রনলেমশােলী ( ািম  ২০১৩, স য়ানুর্ায়ী সাংলশারধত) অনুর্ায়ী 
সকল পরা শমক রনলয়াগ করা হলে। রহসাে অনুর্ায়ী ১,৪১৩ েযরক্ত- াস পরর ান (আন্তজম ারতক ১১০ 
এোং ১,৩০৩ কেশীয়) পরা শম কসো আেশযক হলে। এখাহন দ’ুটি প্রধান পযালকজ রলয়লছ: (ক) 
প্রকল্প েযেস্থাপনা ও তত্ত্বােধান রেষয়ক পরা শম কসো, এোং (ে) প্রারতষ্ঠারনক সে তা ও স্থানীয় 
জনসাধারলণর উন্নয়লন পরা শমক রনলয়ালগর কেলে গুণগত  ান ও  ূলয র রত্তক রনেমািন প্ররক্রয়ায় 
(QCBS) ৯০:১০ অনুপালত অিো গুণগত  ান র রত্তক রনেমািন প্ররক্রয়া (QBS) অনুসরণ করা হলে।  

িয় 
সকল  ালা াল ও রন মাণকাজ এরিরে’র ক্রয় রনলেমশােলী ( ািম  ২০১৩, স য়ানুর্ায়ী সাংলশারধত) 
অনুর্ায়ী ক্রয় করা হলে। কর্লহতু এই প্রকলল্প এরিরে পররিারলত সহ-অিমায়ন সম্পে এোং ADF-এর 
অিমায়ন অন্ত ুম ক্ত িাকলে, কসলহতু এলেলে সােমজনীন ক্রয় পিরত েযেহৃত হলে। 

িয় ও িিামশযক পবজ্ঞপিসমূহ 
http://www.adb.org/projects/44212-013/business-opportunities 

 
 
 



 সময়সূপি  

ধািিািল্পত্রি ছাড়  ৩১ জলুাই ২০১২ 

ৈথয-আহিি ০১ কসলেম্বর ২০১৩ কিলক ১৬ কসলেম্বর ২০১৩  

বযবস্থািনা িেযাল্পলািনা 
স া  

২৮ অলটাের ২০১৩ 

অনুল্পমাদন  ২৭ জনু ২০১৪ 

সবযল্পশষ িেযাল্পলািনা 
উল্পদযাগ 

- 

 

 মাইলফলক 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

অনুল্পমাদন সাক্ষি কােযকাপিৈা 
সমাপি 

যমৌপলক সংল্পশাপধৈ প্রকৃৈ 

ঋণ ৩১৩৩ 
২৭ জনু 
২০১৪ 

২৯ জনু 
২০১৪ 

- 
৩১ 
রিলসম্বর 
২০২০ 

- - 

ঋণ ৮২৮৪ 
২৭ জনু 
২০১৪ 

- - 
৩১ 
রিলসম্বর 
২০২০ 

- - 

 

 বযবহাি 

ৈাপিখ 
অনুল্পমাদন 
নম্বি 

এপিপব (মাপকয ন 
িলাি হাজাল্পি) 

অনযানয (মাপকয ন 
িলাি হাজাল্পি) 

পনট শৈকিা 
হাি 

সবযল্পমাট িুপি স্বাক্ষি 

২৮ জলুাই ২০১৪ ঋণ ৩১৩৩ ০ ০ ০.০০% 

২৮ জলুাই ২০১৪ ঋণ ৮২৮৪ ০ ০ ০.০০% 

সবযল্পমাট অথয ছাড় 

২৮ জলুাই ২০১৪ ঋণ ৩১৩৩ ০ ০ ০.০০% 

২৮ জলুাই ২০১৪ ঋণ ৮২৮৪ ০ ০ ০.০০% 



 িুপিি শৈয সমূল্পহি অবস্থা  

িুরক্তর শতম গুললালক রনলির কেরণরে াগ অনুসালর সাজালনা হলয়লছ- রনরীরেত রহসােস ূহ, সুরো 
েযেস্থাস ূহ, সা ারজক, োত, আরিমক, অিমননরতক ও অনযানয। িুরক্তর শতম পাললনর  াো 
রনম্নরলরেত কেরণগুললালত  ূলযায়ন করা হলয়লছ: ক) সলন্তাষজনক- এই কেরণলত অন্ত ুম ক্ত সকল 
িুরক্তএর সে শতম পালন কলরলছ; কর্োলন সলেমাচ্চ একটি েযরতক্র  গ্রহণলর্াগয হলে,ে) আাংরশক 
সলন্তাষজনক- সলেমাচ্চ েইুটি শতম পাললন েযিম হলয়লছ এ ন সে িুরক্ত এই কেরণলত পড়লে,গ) 
সলন্তাষজনক নয়- কর্সকল িুরক্ত রতন ো তারও অরধক শতম পাললন েযিম হলে কসগুললা এই 
কেরণলত পড়লে। ২০১১ সাললর গণলর্াগালর্াগ নীরত ালা অনুর্ায়ী প্রকলল্পর আরিমক রেেরণীর জনয 
িুরক্তর শতম পাললনর রনলেমশনাস ূহ শুধ ুকসসে প্রকলল্পর কেলে প্রলর্াজয হলে কর্গুললার স লঝাতা-
আললািনার আ ন্ত্রণপ্রস্তাে ২০১২ সাললর ২ এরপ্রললর পলর কেয়া হলয়লছ। 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

যেপি পব াজন 

খাৈ সামাপজক আপথযক অথযননপৈক অনযানয সুিক্ষাবযবস্থা 
প্রকল্পেি 
আপথযক 
পববিিী 

ঋণ ৩১৩৩ - - - - - - - 

ঋণ ৮২৮৪ - - - - - - - 

ঋণ ০৩৯৫ - - - - - - - 

ঋণ ০৩৯৪ - - - - - - - 

 

 যোগাল্পোগ ও হালনাগাল্পদি পববিিী   

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি 
কমযকৈয া 

রন এইি স্ল্যালগন (rslangen@adb.org) 

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি পব াগ েরেণ এরশয়া রে াগ 

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি 
পিপ শন   

আেমান কিল লপল ি আযান্ড ওয়াোর রির শন, সািম  (SARD) 

বাস্তবায়নকািী সংস্থা জনস্বাস্থয প্রলকৌশল রে াগ 
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও স োয়  ন্ত্রণালয় 
স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল রে াগ 



 পলঙ্কসমূহ 

প্রকে ওল্পয়বসাইট http://www.adb.org/projects/44212-013/main 

প্রকে উিািসমূল্পহি 
ৈাপলকা 

http://www.adb.org/projects/44212-013/documents 

 




