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ইডিড২০২০- ংডিপ্ত ভন্তফয 

ভাডযডরন ডিগায  

 

ফাংরাদদদ জরফাু তডফর: চরভান চযদরঞ্জভূ 

ক্রভফধধভান অগ্রগডত স্বদেও জরফাু ডযফতধন অডবদজামন ডনদ ফাংরাদদদ আদযা অদনক কাজ কযায আদে। জরফাু ডযফতধন 

ংক্রান্ত ডযদফগত ঝুুঁডকয কাযদে হুভডকয ভুদে থাকা দদগুদরায ভদধয স্বদপান্নত দদ ডাদফ ফাংরাদদ অনযতভ। জরফাু 

ডযফতধন ডনদ ফাংরাদদদয একডি প্রডতডিত ডফজ্ঞানী ভহ্ল কাজ কযদে। এোড়াও শুরুয ডদদক জাতী অডবদমাজন কভধূডচ 

(নাা) গ্রেকাযী দদগুদরায ভদধয  ফাংরাদদ অনযতভ। তেন (১৯৯৫) দথদকই ফাংরাদদ যকায এই ডফলক দফডকে ু

নীডতভারা প্রফতধন এফং প্রদাজনী প্রডতিাডনক ডযফতধন কদয আদে। জরফাু ডযফতধন ও  উন্নদনয ভধযকায আন্ত:ম্পকধ 

এফং অথধননডতক প্রফৃডিয ওয জরফাু ডযফতধন ডক ধযদনয ডফরূ প্রবাফ দপরদত াদয দ ম্পদকধ াযাডফদে একডি ডফস্তীেধ 

দচতনতা যদদে। ২০০৮ ার দথদক ফাংরাদদদয জরফাু ডযফতধন দকৌরত্র এফং কভধডযকপনা (ডফডডএএড) যদদে 

মা অডবদমাজদনয াডফধক কভধকাঠাদভা এফং কভধিডত ডিয কদয। জরফাু ডফলক তডফর ংগ্রদয দিদত্রও ফাংরাদদদ অগ্রগডত 

দদো মা। এই তডফর ফাংরাদদ যকাদযয অনুদাদনয াাাড উন্নন দমাগীদদয কাে দথদক উদেেদমাগযবাদফ 

ইউদযাডান ইউডনন (ইউ) এফং এয দয যাষ্ট্রভূ, ডফদল কদয মুক্তযাজয দথদক এদদে। 

অথধান, যফীিে এফং ডযকপনায ীভাফিতা উন্নন দমাগী, ফাংরাদদ যকায ও ুীর ভাদজয জনয জরফাু 

ডযফতধন ডফলক কভধডযকপনা ফাস্তফাদনয দিদত্র একডি ফড় চযাদরঞ্জ।  

তডফর ংগ্রদয উৎ দুঢ়ৃকযে 

নতুন িাডত তডফদরয উৎগুদরা ফযফায কদয জরফাু ডযফতধন ংক্রান্ত কামধক্রভগুদরায াভগ্রীকতা ও ডঠক ডদদক 

ডযচারনা ডনডিত কযা অতযন্ত জরুযী। একডদদক গত ডতনফেয মাফত জরফাু তডফর ডনদ যকায এফং দফযকাযী উন্নন 

ংিাগুদরায ভদধযকায দ্বন্ধ, অনযডদদক এই তডফর ডনন্ত্রদে স্বচ্ছতা ও ডফোদয অবাফ  ডনদ দাতাদগািী এফং ডফেফযংদকয 

ভধযকায ং প্রডভত দদে, পদর এ ংক্রান্ত দুদিা ট্রাস্ট পান্ড ততযী দদে। একডি র ফাংরাদদ যকাদযয জরফাু 

ডযফতধন ট্রাস্ট পান্ড (ফাংরাদদ ক্লাইদভি দচঞ্জ ট্রাস্ট পান্ড-১০০ডভডরন িরায) এফং অনযডি ফহুিী দাতাদদয াতা গডঠত 

ফাংরাদদদ জরফাু ডযফতধদনয ঝুুঁডক দভাকাডফরা তডফর (ডফডডআযএপ-১১০ডভডরন িরায)। এোড়াও জরফাু ডযফতধন 

ডনদ ফহুিী দাতাদদয দুডি কভধূডচ যদদে। এযভদধয একডি র ডফেফযংদকয জরফাু ডযফতধদনয ঝুুঁডক দভাকাডফরা ীলধক 

াইরি কভধূডচ (ডডডআয) এয আওতা গৃীত ডদ ফাংরাদদ দোর দপ্রাগ্রাভ পয ক্লাইদভি ডযরাদন্স (১১০ ডভডরন 

িরায)। ডদ্বতীডি র াডফধক দুদমধাগ ফযফিানা কভধূডচয (কডিদনডব ডিজাস্টায ভযাদনজদভন্ট দপ্রাগ্রাভ-ডডিএভড) ডদ্বতী 

মধা। জরফাু ডযফতধন ংক্রান্ত ডকেু কামধাফরী মুক্ত কদয ৭০ ডভডরন িরায ডনদ ২০১০ াদর ডডিএভডয ডদ্বতী মধাদয 

কাজ শুরু । প্রডতডি প্রকদপয কভধিডত অনুদাদনয উৎদয ডবন্নতায উয ডনবধযীর । শুরুদত ডবন্ন উদেয থাকদরও একডি 

মধাদয য তডফরগুদরা একাদথ এফং একই উদেয অজধদনয জনয ডযূযক ডদদফ কাজ কদয । এবাদফ কাজ কযায জনয 

প্রাডতিাডনক দফাঝাাড়া ডনডিত কদয কর দিয ম্মডত দদত অদনক দিদত্র  দীর্ধ ভ রাদগ।  

ভাঠমধাদ কাদজয দিদত্র ডকবাদফ এই তডফরগুদরাদক ংগডত দযদে আরাদা কযা মাদফ তা এোদনা ডযস্কায ন। কাদজয 

ভাধযদভ দোয এফং অডবজ্ঞতা ডফডনভদয উদদযাগ থাকা      । াাাড একই িডতদত কাজ কযায ভাধযদভ েযচ কভাদনায 

দচষ্টা থাকা জরুযী। ডফডবন্ন তডফদরয উৎগুদরায ভদধয তুরনাভূরবাদফ পরগুদরাদক ডঠকবাদফ ডযফীিে কযা উডচত মাদত 

কদয বাদরা কাজগুদরা ফাইদক জানাদনা মা এফং এয ভাধযদভ বডফলযদত কামধকযবাদফ ডফডনদাগ কযা মা। জরফাু ডযফতধন 

তডফদরয জনয ফতধভান অঙ্গীকাযগুদরা প্রদাজদনয তুরনা অপ্রতূর তাই প্রথডভক মধাদই প্রাডতিাডনক ডযফতধনগুদরা কদয 

দপরা দযকায।     

ডযফীিে, প্রডতদফদন প্রেন এফং মতাথধতা মাচাই (এভআযডব) 

জরফাু তডফর এফং উন্নন তডফরদক ডঠকবাদফ ংজ্ঞাডত কদয ২০১১ াদরয ভদধয একডি ভােদন্ড ততযী কযা প্রদাজন, 

মায ডবডিদত বডফলযদতয উদদযাগগুডরদক ডযফীিে কযা মাদফ। ইউএনএপডডড এয নতুন এফং অডতডযক্ত তডফদরয 

ফযফিানা, ডযফীিে, প্রডতদফদন প্রেন এফং মতাথধতা মাচাই  ণ (এভআযডব) আদরাচনায দপ্রডিদত জরফাু তডফদরয 

এভআযডব কযদত দফ। াডফধক ডফদফচনা ফাংরাদদদয জনয এভআযডব অদনক দফড চযাদরডঞ্জং দফ ফদর ধাযনা কযা দচ্ছ। 

একডত্রত বাদফ ই্ইউ (দয যাষ্ট্রভূ) এফং ইওদযাডান কডভন (ইড) পাস্ট স্টািধ পাডন্ডং (এপএএপ) এয প্রধান উদদযাক্তা। 

ফাংরাদদদক পাস্ট স্টািধ আেযা ডদদ ইডতভদধয এই তডফর ফযাে দদা দদে। এপএএপদক ডকবাদফ ডবন্নবাদফ    েযা     

মা দডি ডনদ দয যাষ্ট্রগুদরা ডচন্তা কযদে মা ইইউএনএপডডডয অনযতভ ডবডি “নতুন এফং অডতডযডক্ত” ডফল এয াদথ 

ম্পডকধত। এ ডফলদ কত ধযদনয ফযাো ম্ভফ তা ডফডবন্ন ডফদেলদে দদো দগদে। এগুদরায ভদধয ঙ্গডত থাকা দযকায মাদত কদয 

ফাংরাদদদয জনয বডফলযতফােী কযা মা।  

 



উন্নন দমাগী  কর দিদত্র প্রকপ ংক্রান্ত নডথদত্রয দুফধরতা যদদে। এোড়াও তথয ংগ্রদয ঙ্গডতূেধ িডতযও 

অবাফ যদদে। এমধন্ত ডক ডক কাজ ম্পন্ন দদে তায দকাদনা ডফফযে দনই। এই ধযদেয তথয ংযিে এফং অনুদভাদদনয জনয 

একডি ংিা থাকা প্রদাজন (এ ডফলক গদফলো )। চরডত এপএএপ প্রকপগুদরা ডকবাদফ ডনধধাযে কযা দডের দ 

ডফলদও অদনক প্রশ্ন যদদে। কাদজয দিদত্র উন্নন দমাগীদদয আদযা দফড স্বচ্ছ ওা প্রদাজন এফং ডনধধাডযত ভধযদভাদী 

অগ্রাডধকাযগুদরা ফাস্তফাদনয জনয তাদদয ুডনডদধষ্টবাদফ কাজ কযা উডচত। 

ডযফতধদনয জনয ডযকপনা 

জাডতংদর্য জরফাু ডযফতধন ডফলদ কাঠাদভাগত দপাযাভ (ইউএনএপডডড) এয আদরাচনা ডফদল ভমধাদাম্পন্ন স্বদপান্নত 

দদ এফং তনডতক কন্ঠ ডদদফ ফাংরাদদ ভুেয বূডভকা ারন কযদে। স্বদপান্নত দদ ডদদফ ফাংরাদদ অডতডযক্ত অনুদান আা 

কযদত াদয এফং ইদতাদধয তাযা ইইউ পাস্ট স্টািধ পান্ড (এপএএপ) দদদে। ডনজস্ব ট্রাস্ট পান্ড গঠদনয ভাধযদভ ফাংরাদদ 

জরফাু তডফর গঠদন াযা ডফদে দনতৃদেয নডজয িান কদযে । তথাড, জরফাু ডযফতধন ংক্রান্ত কামধক্রদভয ম্ভাফয ফযথধতা 

এড়াদত এফং দাতাদগািী মাদত তাদদয জনগদেয আিা ফজা যােদত াদয তা ডনডিত কযায জনয ফাংরাদদ যকাযদক এদিদত্র 

ফাংরাদদী নাগডযকদদয ডফডনদাগ ডনডিত কযদত দফ।   

 

ফাংরাদদদয জরফাু ডযফতধন দকৌরত্র এফং কভধডযকপনাদত অথধ ও ভদয ডাফ অনুডিত। অগ্রাডধকায ডনধধাডযত 

থাকদর জরফাু তডফদরয ফযাে এফং পাস্ট স্টািধ পান্ড ডনদ যকায, ুীর ভাজ এফং দাতাদগািীয ভদধয ডফতকধ কভ দফ। 

ডযদফ এফং জরফাু ডফলক িানী ভন্বকাযীদদয ফডধধত কামধক্রভ অগ্রাডধকায ডনধধাযদেয দিদত্র ডফো গদড় তুরদত াদয। 

ডযকপনা প্রেদনয দুফধরতা শুধুভাত্র জরফাু ডযফতধদনয দিদত্রই যদদে তা ন। প্রস্তুডতকারীন দফধ কর উকাযদবাগীদদয 

অংগ্রে ডনডিত না কযায কাযদে অনুদাদনয কামধকযীতা মাচাইদয ভ ফাংরাদদ যকাদযয াভডগ্রক উন্নন ডযকপনা 

প্রেদনয দুফধরতা ধযা দড়
1

। উন্নন ডযকপনা প্রেন প্রডক্রা (ফাডলধক, ঞ্চফাডলধকী এফং দীর্ধদভাদী উন্নন ডযকপনা) 

জরফাু ডযফতধন ডফলডিদক মুক্ত কযায প্রদচষ্টাদক আদযা ডক্তারী কযদত দফ এফং এই ডফলডিদক আদযা গুরুেকাদয 

দদেদত দফ। 

এডি ডফদলবাদফ গুরুেূেধ কাযে াধাযেত তফদদডক াাময ুদযা চাডদায একডি অং ূযে কযদত াদয। জরফাু 

ডযফতধদনয প্রবাফ ডনদ ফাংরাদদদয ফাডলধক উন্নন ডযকপনা (এডিড) একডি গুরুেূেধ মধাদরাচনা কযা দদে
2

। জরফাু 

ডযফতধদনয কাযদে ফতধভাদন প্রা ২.৭ ডফডরন িরাদযয ডফডনদাগ ঝুুঁডকয ভুদে যদদে ফদর মধাদরাচনা অনুভান কযা দদে। 

ফতধভাদন দাতাদগািীয কাে দথদক জরফাু অনুদান ডদদফ (২৩০ ডভডরন িরায) দম অথধ ংগ্র কযা দদে তা এই ংেযায 

তুরনা অতযন্ত িুদ্র। 

মথামথ কভধুডচ প্রেন ও অদথধয কামধকযী ফযফাদযয অদিতা একডি ফাড়ডত ীভাফিতা মা কর িদক প্রবাডফত কদয। 

ক্রকাডিং ইুয ডাদফ               ভন্ব াধন ডনডিত কযা ফায জনয একডি  ড় চযদরঞ্জ। এেন মধন্ত এ       

ডযদফ ও ফন ভন্ত্রোরদয দিতা ফৃডি ম্ভফ ডন। তাোড়া অনযানয গুরুেূেধ ভন্ত্রোরগুদরাযও দিতা ফৃডিয প্রদাজন যদদে। 

দাতাংিা ও এনডজওদদযও কভধুডচ প্রেদন দিতায অবাফ েষ্ট। দচতনা ফৃডিয নানা ধযদনয দচষ্টা দেও দিতায অবাফ এ 

দিদত্র ফযডক্ত ভাডরকানাধীন োদতয অংগ্রেদক ফাধাগ্রি কদয। যকাযী ও দফযকাযী উব ধযদনয অথধফযফিানা ও দফা 

প্রদানকাডয প্রডতিাদনয প্রকপ ভূরযাদনয দিতায অবাফ যদদে। তাই তাযা ডনডদধষ্ট ধযদনয জরফাু ডযফতধন ডফডনদাদগয অথধ 

এফং এয ঝুুঁডকয ভাত্রা ফুঝদত ফযথধ দচ্ছ, মায পদর ফযংদকয জনয মথামথ অথধফযফিানা দফা ততডয প্রাই কডঠন দ দড়
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।  

জরফাু ডযফতধন অডবদমাজদনয দিদত্র প্রথভ াডযয দদ ডদদফ ফাংরাদদ আন্তধজাডতক দিদত্র বডূভকা দযদে চদরদে। ডকন্তু 

যকায ও উন্নন দমাগীযা একাদথ এডগদ এদ কাজ না কযদর এই গডত কদভ মাফায ও প্রদচষ্টা ফযথধ ফায ম্ভাফনা 

যদদে। প্রকপ ফাস্তফান ও ডঠকবাদফ কাজ ম্পন্ন কযাই এেন এই প্রদচষ্টায নতুন দকন্দ্রডফন্দ ুওা উডচত।  

 

দনাি: নদবম্বয ২০১০ দথদক জানুাযী ২০১১ ভকারীন ফাস্তফাডত ইডিড ২০২০ প্রকদপয আওতা ততযীকৃত একডি দকস্টাডি দথদক এই ব্রীপডিয তথয দনা দদে । 

এোদন প্রধানত দুই ধযদনয উৎ দথদক তথয দনা দদে: প্রকাডত প্রডতদফদদনয একডি মধাদরাচনা এফং ওদফাইি ডবডিক তথয। এোড়াও  ফাংরাদদ যকাদযয 

ডফডবন্ন ভন্ত্রোরদয গুরুেূেধ কভধকতধাগে, দাতাদগািী, ডনতীডনধধাযেী প্রডতিান এফং ফাোইকৃত এনডজও (দফযকাযী উন্নন প্রডতিান) এয প্রডতডনডধদদয ািাতকাদযয 

ভাধযদভও প্রাথডভক তথয ংগ্র কযা দদে। 
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 ডরক্রযা, ড (২০১০) গবাডনধং ক্লাইদভি দচঞ্জ পাইনযান্স ইন ফাংরাদদ। এযান এদদভন্ট অপ দযা গবাদনধন্স অপ ক্লাইদভি পাইনযান্স এন্ড দযা 

যাডয ডিক্লাদযন অন এইি ইদপডিবদন। এ ডযদািধ ডপ্রাদযি পয দযা কযাাডডি দিদবরদভন্ট পয দিদবরদভন্ট ইদপডিবদন পযাডডরডি, 

অদিাফয ২০১০। 
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 ক,এ.দক. এযান এযাদদভন্ট অপ ক্লাইদভি দচঞ্জ অন দযা এযানুার দিদবরদভন্ট প্ল্যান (এডিড) অপ ফাংরাদদ ১৫-১১-০৯। 
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 এডান িাইগায কযাডিার ািধনায ২০১০। এ স্ট্রাদিডজ িু এনদগইজ দযা প্রাইদবি দিয ইন ক্লাইদভি দচঞ্জ এযািাদিন ইন ফাংরাদদ। ডপ্রদািধ 

পয দযা ইন্টাযনযানার পাইনযান্স কদধাদযন। দদেম্বয ২০১০। 



EUROPEAN DEVELOPMENT CO-OPERATION TO 2020

Over the next decade, Europe’s development policies will have to act on a combination 

of old and new domestic issues and substantial changes in the global landscape. Change 

in Europe’s internal architecture – with implications for development policy – takes place 

in times of wide-ranging global shifts, and at a time when questions of European identity 

loom large in national debates. A key questions is: How will the EU, how will “Brussels” 

and the member states be working together on common problems? Global challenges 

include three issues increasingly facing EU’s development policy agenda:

• The emergence of new substantial actors in international development,

• The linkage between energy security, democracy and development and

• The impact of climate change on development.

Public and policy-making debates need to be informed about future options and their 

likely effects; and decisions need to be based on good research and sound evidence. 

EDC2020 seeks “to improve EU policy-makers’ and other societal actors’ shared under-

standing of the above named emerging challenges facing EU development policy and 

external action.” EDC2020 will contribute to this shared understanding by promoting 

interaction across research and policy-making, aiming at establishing links to share per-

spectives across different arenas, and mutual learning. To this aim, EDC2020 will provide 

policy-oriented publications, a shared project website and high-level European policy 

forums.

The three-year consortium project EDC2020 is funded by the 7th Framework Programme 

of the European Union. More information about our the EDC2020 project can be found 

at www.edc2020.eu
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