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উন্নয়ন ায়তার কাযযকাররতা এবং কাযযকর উন্নয়ন  
(AID EFFECTIVENESS AND DEVELOPMENT EFFECTIVENESS)  

প্রেক্ষাপট ও ইরতা 

উন্নয়ন ায়তায কামযকারযতা (AID EFFECTIVENESS) 

উন্নয়ন ায়তায কামযকারযতা লরা উন্নয়ন 

ায়তায অথযননরতক এফং ভানফ উন্নয়লন প্রদত্ত 

উন্নয়ন ায়তায কামযকয ফযফায 

“ 

” 
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ইরতা (BACKGROUND) 

 রিতীয় রফশ্বমলুেয য থথলকই ভূরত উন্নয়ন ায়তা ফযফস্থায 
থ ায প্রচরন য়, থই ায়তায ভূর উলেয রির থদগুলরা 
নুগযঠন। 

 স্দায়ুমলুেয য উন্নয়ন ায়তা রফস্তায রাব কলয, থই ভয় 
থথলক উন্নয়ন ায়তায রক্ষ্য য় দারযদ্র্য রফলভাচন ও আথয -
াভার ক উন্নয়ন। 

উন্নয়ন ায়তায কামযকারযতায প্রলয়া ন থকন?  
 OECD –এয  Working Party on Aid Effectiveness উলেখ কলয থম, ২১ তলক 

উন্নয়ন ভালন শুধু অথয ায়তায রযভাণ নয়, রকবালফ এই অথয ফযফায কযা লে 

তাও রফলফচনা কযলত লফ।  
 উন্নয়ন ায়তায ধযণ লয় থগলি অরস্থয, কভ স্বে এফং ল  অনুভান কযা মায় না 
এভন। 

 নানা কাযলণ উন্নয়নীর থদগুলরালত ইউলযাীয় ইউরনয়লনয প্রদত্ত উন্নয়ন 

ায়তায ১০-২০% ভাযাত্বকবালফ ক্ষ্রতগ্রস্ত য়।  
 ২০১১ ালরয থলেম্বলয প্রকারত এক প্ররতলফদন থথলক  ানা মায়, গত অধয তারি 

ধলয ২.৩ রিররয়ন ডরালযয উন্নয়ন ায়তা প্রদান কযা লরও দারযদ্র্ রফলভাে্াচন এফং 
ংঘাত রনযলন এই ায়তা কারিত বূরভকা ারন কযলত ালযরন। ২০১০ ালর 

এল উন্নয়লনয ১৩টি রলক্ষ্যয ভাত্র ১টি রক্ষ্য যূণ য়।   
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উন্নয়ন ায়তা থথলক কামযকয উন্নয়ন 

 

কামযকয উন্নয়ন ায়তা কাঠালভায রফফতয ন (Evolution of Aid Effectiveness 
Framework)   

 স্রাি উন্নয়ন রক্ষ্য (MDG)  

 ভন্টলযলয কনলনা (2002) 
• উন্নয়ন অথযায়ন ফৃরে কযায প্ররতশ্রুরত 

• অরপরয়ার থডলবরভলন্ট এরলেন্স / র এনআই-এয  0.7% 

 উন্নয়ন ায়তায কামযকারযতা রফলমক প্রথভ উচ্চ-স্তযীয় থপাযাভ (High-Level 
Forum on Aid Effectiveness)  
• থযাভ (২003) 
• ওইররড-এয থনতৃত্ব 
• ায়তায াভঞ্জয রনশ্চত কযা 
 

কামযকয উন্নয়ন ায়তা কাঠালভায রফফতয ন 

 HLF-2, Paris (2005)  

 যারয থঘালণা 

 ৫ টি মূনীরত: মারকানা, ংরমশ্রণ, ংতকরণ, ফাফ-রভরিক বযবস্থাপনা, পারস্পররক 
দায়বদ্ধতা 

 ২০১০ ালর মলযয বাস্তবরভরিক এবং কময-রভরিক প্ররাডমযাপ: রনরদযষ্ট ূচক ও ক্ষযমাত্রা, 
পযযলবক্ষণ েরিয়া 

 HLF-3, Accra (2008)   

 পযারর প্র াণার বাস্তবায়ন ত্বরারিত করা 

 উন্নরতর জনয রতনটি প্রক্ষত্র: মারকানা, অংলীদাররত্ব, ফাফ রবতরণ 
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কামযকয উন্নয়ন ায়তা কাঠালভায রফফতয ন 

HLF-4, Busan (2011) 

 বফরশ্বক উন্নয়লনয  নয লমারগতায একটি গুরুত্বণূয চুরি  
 ২৫০০ অংলগ্রণকারী: (1) ১৬০টি দাতা প্রদল ও দাতা ংমস্থা অংল প্রনয়, (২) 
৭০টি আন্তজয ারতক ংস্থা, এনরজও এবং বযবা েরতষ্ঠান  

 MDGs এবং প্রটকই উন্নয়লনর জনয েরতজ্ঞা পুনবযযক্ত করা য়। 

কামযকয উন্নয়ন ায়তা কাঠালভায রফফতয ন 

8 

 উন্নয়ন ায়তায কামযকতারযতা থথলক কামযকয উন্নয়ন রনলয় আলরাচনা শুরু য় 

 যারয এফং আকযা-এ গৃীত রোন্ত ফাস্তফায়লন উন্নরত উলিকগ নক 

 নু ২০১২ –থত Global Partnership for Effective 

Development Cooperation নালভয নতুন 

কাঠালভা মাত্রা শুরু কলয। 
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GLOBAL PARTNERSHIP FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT 

COOPERATION (GPEDC) 

9 

Ministerial Meeting  

Steering Committee 

Secretariat:  
OECD/ UNDP  

Agenda & Priorities Tasks & Assignments 

Guidance 

Support 

Support GPEDC  একটি রফরবন্ন 
অংী নলদয রনলয় গঠিত 

একটি প্ল্যােপভয, এয 
উলেয উন্নয়ন 

প্রলচষ্টাগুররয কামযকারযতা 
ফাডালনা, মা দীঘযস্থায়ী 
এফং থেকই উন্নয়ন 

রক্ষ্যভাত্রা থডলবরলভন্ট 
থগার (এ.রড.র .)এয 
অ য লন অফদান যালখ। 

 

ধনযফাদ  


