
বাাংলাদেশ: পাববত্য চট্টগ্রাদে জনসোজ উন্নয়ন কার্বক্রদের টেকসই বযবস্থাপনা 
 
প্রকল্পের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাল্পম জনসমাজ উন্নয়ন কার্বক্রল্পমর টেকসই র্যর্স্থাপনা 

প্রকল্পের নম্বর ৪২২৪৮-০২৩ 

টেশ র্াাংলাল্পেশ 

প্রকল্পের র্ত্ব মান 
অর্স্থা 

অনলু্পমাদেত্ 

প্রকল্পের ধরন/ 
সহায়ত্ার ধরন 

কাদরগরী সহায়ত্া 

অর্বায়ল্পনর উৎস/ 
পদরমাণ 

কাররগরী সহায়ত্া 9472-BAN: পাববত্য চট্টগ্রাদে জনসোজ উন্নয়ন কার্বক্রদের 
টেকসই বযবস্থাপনা 
কাদরগরী সহায়ত্ামূলক দর্ল্পশষ ত্হদর্ল মাদকব ন ডলার ৫০০,০০০.০০ 

টকৌশলগত্ 
দর্ষয়সমহূ 

অন্তরু্ব দিমলূক অর্বননদত্ক প্রর্দৃি 

পদরর্ত্ব ল্পনর 
চাদলকাশদি 

অাংশীোদরত্ব 

খাত্/ উপখাত্ কৃরি, প্রাকৃরত্ক সম্পে এবাং গ্রােীণ উন্নয়ন- কৃদষ উৎপােন, টসচ, রূ্দম-দর্দিক 
প্রাকৃদত্ক সম্পে র্যর্স্থাপনা, গ্রামীণ পাদন সরর্রাহ টসর্া 

টজন্ডার সমত্া ও 
মলূধারাকরণ 

টজন্ডার সমত্া 

দর্র্রণ এই ট্র্যানজযাকশন টেকদনকযাল অযাদসসেযান্স (TRTA)-এর আওত্ায় পার্বত্য চট্টগ্রাল্পম 
এদডদর্’র অর্বায়ল্পন পদরচাদলত্ ে’ুটি প্রকল্পের (CHTRDP-I এর্াং CHTRDP-II) আওত্ায় 
দনদমবত্ গ্রামীণ অর্কাঠাল্পমা এর্াং সরকারী স্থাপনার পদরচালনা ও রক্ষণাল্পর্ক্ষণ সমসযার 
সমাধান করা হল্পর্। তাছাড়া স্থানীয় উন্নয়ন ও সেবা প্রদান পরিকল্পনায় পাববতয চট্টগ্রামেি কু্ষদ্র ন-ৃ
টগাষ্ঠীর টনতৃ্ল্পত্ব পদরচাদলত্ গ্রাম পর্বাল্পয়র প্রদত্ষ্ঠানগুল্পলার সক্ষমত্া উন্নয়ন করা হল্পর্।  
 



এই TRTA-এর আওত্ায় টর্সর্ কার্বক্রম পদরচাদলত্ হল্পর্: (ক) সামাদজক 
সম্পে/অর্কাঠাল্পমা র্যর্স্থাপনা ও সাংরক্ষণ দর্ষল্পয় ৩০০টি পাড়া উন্নয়ন কদমটির 
(PDCs) সক্ষমত্া উন্নয়ন; (খ) ৯০০ PDC টনত্াল্পক টনতৃ্ত্ব এর্াং প্রাদত্ষ্ঠাদনক ও আদর্বক 
র্যর্স্থাপনা দর্ষল্পয়, এর্াং ৫০০ PDC সেসযল্পক অাংশগ্রহণমলূক পদরকেনা, সুশাসন 
উন্নত্করণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন পদরর্ীক্ষণ দর্ষল্পয় প্রদশক্ষণ প্রোন করা হল্পর্; এর্াং (গ) টসচ 
উপকরণ এর্াং নলকূপ সাংস্কার ও রক্ষণাল্পর্ক্ষণ কাল্পজর জনয টর্কার র্ুর্সমাল্পজর মল্পধয 
টর্ল্পক েক্ষ কাদরগরল্পের দল (technician pool) তত্দর; এর্াং (ঘ) ইউদনয়ন পদরষল্পের 
সাল্পর্ PDC-গুল্পলার সাংল্পর্াগ-সমন্বয় টজারোর করা। 

প্রকল্পের টর্ৌদিকত্া 
এর্াং টেশ/ আঞ্চদলক 
কমব-টকৌশল্পলর সাল্পর্ 
সম্পকব  

চলমান ঋণ প্রকে, L2763 BAN (SF): দিত্ীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকে 
(CHTRDP II)-এর আওত্ায় ৬০০ গ্রাল্পম, অর্বাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাল্পমর কু্ষদ্র ন-ৃটগাষ্ঠী 
এলাকায়, র্া পাড়া নাল্পম পদরদচত্, গ্রামীণ অর্কাঠাল্পমা এর্াং পাদনসম্পে র্যর্স্থাপনা 
টজারোরকরল্পণ সহায়ত্া প্রোন করা হল্পর্। ২০১০ সাল্পল সমাপ্ত হওয়া পূর্বত্ন প্রকল্পের 
(L1771 BAN SF: CHRTDP-I) আওত্ায় পার্বত্য চট্টগ্রাল্পমর ১১১টি ইউদনয়ল্পন ২,০৪০টি 
কু্ষদ্র অর্কাঠাল্পমা উপ-প্রকে পদরচাদলত্ হয় র্ার আওত্ায় দিল্পলা পাদন সরর্রাহ, টসচ 
উপকরণ, এর্াং গ্রামীণ রাস্তাঘাে উন্নয়ন ইত্যাদে। সক্ষমত্ার অর্ার্জদনত্ কারল্পণ প্রকল্পের 
র্াস্তর্ায়ন ত্ল্পত্াো সুেক্ষ নাও হল্পত্ পাল্পর। ত্ািাড়া পাড়া উন্নয়ন কদমটি (PDC) নাল্পম 
পদরদচত্ স্থানীয় সাংল্পঘর পদরচালনা ও র্যর্স্থাপনা সক্ষমত্া (O&M capacity) ও গ্রাম 
পর্বাল্পয় েক্ষ কাদরগল্পরর (technicians) অর্ার্, রক্ষণাল্পর্ক্ষল্পণর জনয অপ্রতু্ল ত্হদর্ল, 
এর্াং স্থানীয় সরকার প্রদত্ষ্ঠাল্পনর (ইউদনয়ন পদরষে) সাল্পর্ কাল্পজর সুল্পর্াল্পগর অর্াল্পর্র 
কারল্পণ এই কার্বক্রম আল্পরা ক্ষদত্গ্রস্ত হল্পত্ পাল্পর। এই ট্র্যানজযাকশন TA গ্রামীণ 
অর্কাঠাল্পমা ও উপকরল্পণর েীঘবস্থাদয়ত্ব দর্ষয়ক চযাল্পলঞ্জ টমাকাল্পর্লা, পদরচালনা ও 
র্যর্স্থাপনা সক্ষমত্া (O&M capacity) উন্নয়ন ও শদিশালীকরণ, এর্াং PDC কতৃ্ব ক 
স্থানীয় উন্নয়ন ও টসর্া প্রোল্পন দর্ল্পশষত্ CHTRDP-I and CHTRDP-II-এর 
উপকারপ্রাপ্তল্পের জনয সহায়ক হল্পর্। এই কারিগিী েহায়তাটি জারতেংঘ উন্নয়ন কেবেূরচ (UNDP)-
এর সহায়ত্ায় র্াস্তর্ায়ন করা হল্পর্, টকননা পার্বত্য চট্টগ্রাল্পমর পাড়া পর্বাল্পয় ত্াল্পের 
শদিশালী টনেওয়াকব  রল্পয়ল্পি এর্াং ২০০৩ সাল টর্ল্পক পার্বত্য চট্টগ্রাল্পমর উন্নয়ন সহায়ত্ায় 
গুরুত্বপূণব রূ্দমকা পালন কল্পর আসল্পি।  

উন্নয়ন প্রর্ার্ 
 

প্রকদের উন্নয়ন ফলাফল 

উন্নয়ন ফলাফল্পলর দর্র্রণ  

উন্নয়ন ফলাফল অজব ল্পনর অগ্রগদত্  



বাস্তবায়দনর অগ্রগরত্ 

প্রকে ফলাফল্পলর দর্র্রণ 
 

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগদত্র পর্বায় 
(ফলাফল, কমবকাণ্ড এর্াং 
সমসযাসমহূ) 

 

টর্ৌল্পগাদলক অর্স্থান পার্বত্য চট্টগ্রাম টজলা 
 

পররদবশগত্ ও সাোরজক টপ্ররিদত্র সার-সাংদিপ 

পদরল্পর্শগত্ 
টপ্রদক্ষত্ 

 

অননদিক 
পুনর্বাসন 

 

কু্ষদ্র ন-ৃটগাষ্ঠী  

 
অাংশীোরদের সাদে েত্-রবরনেয়, টর্াগাদর্াগ, ও অাংশগ্রহণ 

প্রকে প্রস্তুদত্কালীন টসল্পেম্বর ২০১৭-এ ২য় পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণ পর্বাল্পলাচনার সমল্পয় 
করা হল্পয়ল্পি 

প্রকে র্াস্তর্ায়নকালীন এখনও সময় হয়দন। এদডদর্ ও UNDP-এর মল্পধয কার্ব পদরচালনার চুদি স্বাক্ষল্পরর পর 
এনদজও দনর্ুি করা হল্পর্। 

কাদজর সদুর্াগ 
পরামশবক টসর্া এই কাদরগরী সহায়ত্ার আওত্ায় টর্সকল দনল্পয়াগ করা হল্পর্: (ক) পাড়া উন্নয়ন কদমটির 

(PDC) সক্ষমত্া উন্নয়ন এর্াং টসগুল্পলাল্পক স্থানীয় সরকার দর্র্াল্পগর সাল্পর্ সাংর্ুি করার 
লল্পক্ষয ৩ পার্বত্য টজলায় ৩টি এনদজও; (খ) র্ুর্ কমবসাংস্থান সৃদি এর্াং সামাদজক সম্পে 
সাংস্কাল্পর উল্পেযািা উন্নয়ল্পনর লল্পক্ষয ১টি এনদজও; এর্াং (গ) একজন পদরর্ীক্ষণ ও ত্ত্ত্বার্ধান 
পরামশবক (টেশীয়, ৩ র্যদি-মাস)। এনরজও প্রদত্ত সেবা েুরবধাি আওতায় সে েূল কেীিা থাকমবন: 
প্রকে সমন্বয়ক (টেশীয়, ৪৮ র্যদি-মাস), কদমউদনটি টমাদর্লাইজার (টেশীয়, ৩৬ র্যদি-



মাস), স্থানীয় অর্কাঠাল্পমা সাংস্কার প্রল্পকৌশলী (টেশীয়, ৩৬ র্যদি-মাস), পদরর্ীক্ষণ কমবকত্ব া 
(টেশীয়, ৩৬ র্যদি-মাস), এর্াং প্রদশক্ষণ সমন্বয়ক/প্রল্পকৌশলী (টেশীয়, ১২ র্যদি-মাস)। 

ক্রয় দনল্পেবশনামলূক ক্রয় পদরকেনা প্রণীত্ 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কেী 

এদডদর্’র োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমবকত্ব া আলম, টমাোঃ শদহেলু 

এদডদর্’র োদয়ত্বপ্রাপ্ত দর্র্াগ েদক্ষণ এদশয়া দর্র্াগ 

এদডদর্’র োদয়ত্বপ্রাপ্ত উপ-দর্র্াগ র্াাংলাল্পেশ আর্াদসক দমশন 

দনর্বাহী সাংস্থাসমহূ এশীয় উন্নয়ন র্যাাংক 
৬ এদডদর্ এদর্দনউ 
মান্দালয়ুাং দসটি ১৫৫০, দফদলপাইন 
পার্বত্য চট্টগ্রাম দর্ষয়ক মন্ত্রণালয় 
র্াাংলাল্পেশ সদচর্ালয়, র্র্ন নাং ৪ (৬ষ্ঠ ত্লা) 
ঢাকা-১০০০ 
র্াাংলাল্পেশ 

সেয়সরূচ 
প্রকে ধারণাপল্পের অনলু্পমােন - 

ত্র্যানসুন্ধান - 

র্যর্স্থাপনা কতৃ্ব পল্পক্ষর পর্বাল্পলাচনা (MRM) 
 

অনলু্পমােন ১৫ দডল্পসম্বর ২০১৭ 

সর্বল্পশষ পর্বাল্পলাচনা -  

প্রকে ত্র্যপল্পের সর্বল্পশষ হালনাগাে ১৮ মাচব  ২০১৮ 

 
 
 
 



 
কাররগরী সহায়ত্া 9472-BAN 

োইলফলকসেূহ 

অনুদোেন স্বািদরর ত্াররখ কার্বকদরর ত্াররখ 
সোরপ্ত 

আদে সাংল্পশাদধত্ প্রকৃত্ 
১৫ দডল্পসম্বর ২০১৭ - - ৩০ জনু 

২০১৯ 
- - 
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প্রকল্পের ওল্পয়র্-পাত্া https://www.adb.org/projects/42248-023/main   

ত্ল্পর্যর জনয অনলু্পরাধ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=42248-023  
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প্রকে ত্র্যপল্পে (দপদডএস) প্রকে র্া কমবসূদচর ত্ল্পর্যর সার-সাংল্পক্ষপ র্াল্পক: ত্র্যপে একটি পদরর্ত্ব নশীল নদর্ 
হওয়ায় এর প্রার্দমক সাংকলল্পন দকিু ত্র্য অন্তরু্ব ি নাও র্াকল্পত্ পাল্পর, ত্ল্পর্ টসগুল্পলা পাওয়া মােই এল্পত্ অন্তরু্ব ি 
করা হয়। প্রস্তাদর্ত্ প্রকে সাংক্রান্ত ত্র্যসমহূ সম্ভার্য ও দনল্পেবশনামলূক হল্পয় র্াল্পক। 

প্রকে ত্র্যপে (দপদডএস)-এ র্দণবত্ ত্ল্পর্যর র্যাপাল্পর এদডদর্ টকান ধরল্পনর দনশ্চয়ত্া প্রোন কল্পর না, র্রাং 
র্যর্হারকারীল্পের জনয শুধু সাধারণ ত্র্য টর্াগান দেল্পয় র্াল্পক। এদডদর্ উচ্চমানসম্পন্ন ত্র্য প্রোল্পন সল্পচি র্াকল্পলও 
এই ত্র্য ‘টর্মন আল্পি টত্মন’ দর্দিল্পত্ টেয়া হয়। এল্পক্ষল্পে ত্ল্পর্যর র্াদণদজযক র্া দর্ল্পশষ র্যর্হার এর্াং 
উপল্পর্াদগত্া, দকাংর্া ত্ল্পর্যর স্বত্ত্বাদধকার সম্পল্পকব  প্রত্যক্ষ র্া পল্পরাক্ষর্াল্পর্ টকান দনশ্চয়ত্া টেয়া হয় না। দর্ল্পশষত্, 
এদডদর্ এ ধরল্পনর ত্ল্পর্যর র্র্ার্বত্া র্া সম্পূণবত্ার দনশ্চয়ত্া প্রোন কল্পর না।  
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