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(AID EFFECTIVENESS AND DEVELOPMENT EFFECTIVENESS)  
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�ারি�ক আেলাচনা 

উ�য়ন কী? 
তহিবল/ উ�য়ন সহায়তা (AID) কী? 

উ�য়ন অংশীদার কারা? 
(সরকার, দাতা, নাগিরক সমাজ, েকা�ািন, �াইেভট েস�র, বহ�জািতক 
েকা�ািন) 

নাগিরক সমাজ কারা? 
সমতা-সাম�তা 
আ�জ�ািতক সহেযািগতা 
Shared Responsibility 

Redistributive Justice 



তহিবেলর কায �কািরতা (AID EFFECTIVENESS) 

তহিবেলর কায �কািরতা 
হেলা অথ �ৈনিতক 
উ�য়ন এবং মানব 
উ�য়েন �দ� 
তহিবেলর  
কায �কর ব�বহার 



ইিতহাস (BACKGROUND) 

 ি�তীয় িব�যুে�র পর েথেকই মূলত উ�য়ন সহায়তা 
ব�ব�ার েজার �চলন হয়, েসই সহায়তার মূল উে�শ� 
িছল েদশ�েলার পুন গ �ঠন। 

 �ায়যুুে�র পর উ�য়ন সহায়তা িব�ার লাভ কের, েসই 
সময় েথেক উ�য়ন সহায়তার ল�� হয় দাির�� 
িবেমাচন ও আথ � -সামা�জক উ�য়ন। 



তহিবল কায �কািরতা েকন?  

 ২১ শতেক উ�য়ন মােন �ধু অথ � সহায়তার পিরমাণ নয়, িকভােব এই অথ � 
ব�বহার করা হে� তাও িবেবচনা করেত হেব।  

 উ�য়ন সহায়তার ধরণ হেয় েগেছ অি�র, কম �� এবং সহেজ অনুমান 
করা যায় না এমন। 

 নানা কারেণ উ�য়নশীল েদশ�েলােত ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর �দ� উ�য়ন 
সহায়তার ১০-২০% মারা�কভােব �িত�� হয়।  

 গত অধ � শতাি� ধের ২.৩ ��িলয়ন ডলােরর উ�য়ন সহায়তা �দান করা 
হেলও দাির� িবেমাচন এবং সংঘাত িনরসেন এই সহায়তা কা��ত ভূিমকা 
পালন করেত পােরিন। ২০১০ সােল এেস উ�য়েনর ১৩�ট লে��র মা� ১�ট 
ল�� পূরণ হয়। 



উ�য়ন সহায়তা েথেক কায �কর উ�য়ন 
 

তহিবল কায �কািরতা কাঠােমার িববত�ন (Evolution of Aid Effectiveness 
Framework)   

 সহ�া� উ�য়ন ল�� (MDG)  
 ম�েরই কনেসনসাস (2002) 

• উ�য়ন অথ �ায়ন বৃ�� করার �িত�িত 

• অিফিসয়াল েডেভলপমে� এিসসেট� / �জএনআই-এর  0.7% 

 তহিবল কায �কািরতা িবষয়ক �থম উ�-�রীয় েফারাম (High-Level Forum 
on Aid Effectiveness)  
• েরাম (২003) 
• ওইিসিড-এর েনতৃ� 
• সহায়তার সাম�স� িন�ত করা 
 



উ�য়ন সহায়তা/তহিবল কায �কািরতা কাঠােমার িববত�ন 

 HLF-2, Paris (2005)  

 প�ািরস েঘাষণা 
 ৫ �ট মূলনীিত: মািলকানা, সংিম�ণ, সংহতকরণ, ফলাফল-িভি�ক ব�ব�াপনা, 
পার�িরক দায়ব�তা 

 ২০১০ সােলর মেধ� বা�বিভি�ক এবং কম �-িভি�ক েরাডম�াপ: িনিদ�� সূচক ও 
ল��মা�া, পয �েব�ণ ���য়া 

 HLF-3, Accra (2008)   

 প�ািরস েঘাষণার বা�বায়ন �রাি�ত করা 
 উ�িতর জন� িতন�ট ে��: মািলকানা, অংশীদাির�, ফলাফল িবতরণ 



উ�য়ন সহায়তা/তহিবল কায �কািরতা কাঠােমার িববত�ন 

HLF-4, Busan (2011) 

 ৈবি�ক উ�য়েনর জন� সহেযািগতার এক�ট ���পণূ � চ� ��  
 ২৫০০ অংশ�হণকারী: (1) ১৬০�ট দাতা েদশ ও দাতা সংম�া অংশ েনয়, (২) 
৭০�ট আ�জ�ািতক সং�া, এন�জও এবং ব�বসা �িত�ান  

 MDGs এবং েটকসই উ�য়েনর জন� �িত�া পুন ব ��� করা হয়। 



উ�য়ন সহায়তা/তহিবল কায �কািরতা কাঠােমার 
িববত�ন 

 উ�য়ন সহায়তার কায �কতািরতা েথেক কায �কর উ�য়ন িনেয় আেলাচনা 
�� হয় 

 প�ািরস এবং আকরা-এ গৃহীত িস�া� বা�বায়েন উ�িত উে�কগজনক 

জুন ২০১২ –েত Global Partnership for 
Effective Development Cooperation নােমর 
নত�ন কাঠােমা যা�া �� কের। 



তহিবল কায �কািরতা ও উ�য়ন কায �কািরতার পাথ �ক� 

তহিবল কায �কািরতা 
 দাতব� 

 দািরে�র ল�ণ িনেয় কাজ করা 

 মানব চািহদা 

 ��কল ডাউন 

 �� েময়াদী ফল 

 দাতা সং�া চািলত 

 নারী সমতা 

 কম �সং�ান  

 অরাজৈনিতক েসবা �দান 

উ�য়ন কায �কািরতা 
 ন�ায়িবচার িভি�ক 

 দািরে�র মূল কারণ িনেয় কাজ 

 মানব অিধকার 

 সমতািভি�ক ব�ন  

 দীঘ �েময়াদী ফল  

 সকল উ�য়ন অংশীদার চািলত 

 েজ�ার সমতা/ সাম�তা 

 ময �াদাপূণ � কাজ 

 রাজনীিতই �মতা 



GLOBAL PARTNERSHIP FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT 
COOPERATION (GPEDC) 

Ministerial Meeting  

Steering Committee 

Secretariat:  
OECD/ UNDP  

Agenda & Priorities Tasks & Assignments 

Guidance 

Support 

Support GPEDC  এক�ট িবিভ� 
অংশীজনেদর িনেয় 

গ�ঠত এক�ট ��াটফম �, 
এর উে�শ� উ�য়ন 

�েচ�া�িলর 
কায �কািরতা বাড়ােনা, 

যা দীঘ ��ায়ী এবং 
েটকসই উ�য়ন 

ল��মা�া 
েডেভলপেম� েগাল 

(এস.িড.�জ.)এর 
অজ�েন অবদান রােখ। 
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