
বাাংলাদেশ: SASEC বাাংলাদেশ-ভারত ববেযু ততক তিড আন্তঃসাংদ াগ প্রকল্প 

প্রকল্পের নাম SASEC বাাংলাল্পেশ-ভারত ববেযু ততক তিড আন্তঃসাংল্প াগ প্রকে 

প্রকল্পের নম্বর ৫১২৩৬-০০২ 

দেশ বাাংলাল্পেশ 

প্রকল্পের বতত মান অবস্থা চলমান 

প্রকল্পের ধরন/ সহায়তার 
ধরন 

কাতরগরী সহায়তা 

অর্তায়ল্পনর উৎস/ পতরমাণ TA 9470-BAN: SASEC বাাংলাদেশ-ভারত ববেযু ততক তিড আন্তঃসাংদ াগ 
প্রকল্প 
 কাতরগরী সহায়তামলূক তবল্পশষ তহতবল 

দকৌশলগত তবষয়সমহূ পতরল্পবশগতভাল্পব দেকসই প্রবতৃি 
অন্তভযত তিমলূক অর্তননততক প্রবতৃি 
আঞ্চতলক একাঙ্গীভবন 

পতরবতত ল্পনর চাতলকাশতি শাসন বুবস্থা ও সক্ষমতা উন্নয়ন 
জ্ঞান-তভতিক সমাধান 
বুতি-মাতলকানাধীন খাল্পতর উন্নয়ন 

খাত/ উপখাত জ্বালানী- তবেযু ৎ সঞ্চালন ও তবতরণ- তবেযু ৎ খাত উন্নয়ন এবাং প্রাততষ্ঠাতনক 
পযনগতঠন 

দেন্ডার সমতা ও 
মলূধারাকরণ 

দেন্ডার উপাোন দনই 

বণতনা তবেুমান এবাং প্রস্তাতবত আন্তঃসাংল্প াল্পগর লল্পক্ষু ভারত ও বাাংলাল্পেল্পশর মল্পধু 
আন্তঃসীমান্ত তবেযু ৎ বাতণল্পেু সহায়তা করা 

প্রকল্পের দ ৌতিকতা এবাং 
দেশ/ আঞ্চতলক কমত-দকৌশল্পলর 
সাল্পর্ সম্পকত  

বাাংলাল্পেল্পশর আন্তঃসীমান্ত তবেযু ৎ বাতণেু পতরকাঠাল্পমাল্পতা সহায়তা করা  

উন্নয়ন প্রভাব ২১২১ সাল্পলর মল্পধু (েশৃুকে ২০২১) বাাংলাল্পেল্পশ তবেযু ল্পতর প্রাপুতা এবাং স্থাতয়ত্ব 



উন্নীত 

প্রকদল্পর উন্নয়ন ফলাফল  

ফলাফল্পলর বণতনা বাাংলাল্পেল্পশর আন্তঃসীমান্ত সাংল্প াগ পতরকাঠাল্পমা প্রণীত 

ফলাফল অেত ল্পনর অিতগতত  

বাস্তবায়দনর অিগতত  

প্রকে ফলাফল্পলর তববরণ ফলাফল ১: বাাংলাল্পেল্পশর আন্তঃসীমান্ত তবেযু ৎ বাতণল্পেুর দরাডমুাপ চূড়ান্ত 
ফলাফল ২: সম্ভাবু আন্তঃসাংল্প াগ প্রকেগুল্পলার েনু কাতরগরী ও খাততভতিক েতরপ 
প্রণীত 

বাস্তবায়ন অিগততর প তায় 
(ফলাফল, কমতকাণ্ড এবাং 
সমসুাসমহূ) 

 

দভৌল্পগাতলক অবস্থান দেশবুাপী 

পতরদবশগত ও সামাতিক প্রপ্রতিদতর সার-সাংদিপ 

পতরল্পবশগত দপ্রতক্ষত  

অননতিক পযনবতাসন  

ক্ষযদ্র ন-ৃদগাষ্ঠী  

অাংশীোরদের সাদে মত-তবতনময়, প্র াগাদ াগ, ও অাংশিহণ 

প্রকে প্রস্তুততকালীন  

প্রকে বাস্তবায়নকালীন  

কাদির সযদ াগ 

পরামশতক দসবা এই কাতরগরী সহায়তার আওতায় স্বতন্ত্র পরামশতক তনল্পয়াগ দেয়া হল্পব। এতডতব’র 
ক্রয় তবতধমালা (২০১৭, সময়ানয ায়ী সাংল্পশাতধত) এবাং এর সাল্পর্ সম্পতকত ত প্রকল্পের 
বাস্তবায়ন তনল্পেতশনা এবাং/অর্বা কমী তনল্পেত তশকা অনযসরল্পণ এতডতব পরামশতক তন যি 



করল্পব। 

ক্রয় প্রল্প ােু নয়  

এতডতব’র োতয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত া েেত , দলন তভ. 

এতডতব’র োতয়ত্বপ্রাপ্ত তবভাগ েতক্ষণ এতশয়া তবভাগ 

এতডতব’র োতয়ত্বপ্রাপ্ত উপ-তবভাগ জ্বালানী উপ-তবভাগ, SARD 

তনবতাহী সাংস্থাসমহূ এশীয় উন্নয়ন বুাাংক 
৬ এতডতব এতভতনউ 
মান্দালযয়াং তসটি ১৫৫০, তফতলপাইন 

সময়সতূি 

প্রকে ধারণাপল্পের অনযল্পমােন  

তর্ুানযসন্ধান  

বুবস্থাপনা কতৃত পল্পক্ষর প তাল্পলাচনা (MRM) ১২ তডল্পসম্বর ২০১৭ 

অনযল্পমােন  

সবতল্পশষ প তাল্পলাচনা  

প্রকে তর্ুপল্পের সবতল্পশষ হালনাগাে ১৮ তডল্পসম্বর ২০১৭ 
 

মাইলফলকসমূহ 

অনযদমােন স্বািদরর তাতরখ কা যকদরর তাতরখ 
সমাতি 

আতে সাংল্পশাতধত প্রকৃত 
১২ তডল্পসম্বর ২০১৭ - ১২ তডল্পসম্বর ২০১৭ ৩১ তডল্পসম্বর 

২০১৮ 
-  

 
 

অেযায়ন পতরকল্পনা/ কাতরগরী সহায়তার বুবহার ক্রমদ াতিত অেযছাড় 
এতডতব সহ-

অর্তায়
ন 

সহল্প াগী দমাে তাতরখ পতরমা
ণ সরকা

র 
সযফলল্পভা
গী 

প্রকে 
স্পন্সর 

অনুা
নু 

২২৫,০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২২৫,০০০.০০ ১২ তডল্পসম্বর 
২০১৭ 

০.০০ 



 
 

প্রকল্পের ওল্পয়ব-পাতা https://www.adb.org/projects/51236-002/main 

তল্পর্ুর েনু অনযল্পরাধ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51236-002  

বততরর তাতরখ ১৪ দম ২০১৮ 

 
প্রকে তর্ুপল্পে (তপতডএস) প্রকে বা কমতসূতচর তল্পর্ুর সার-সাংল্পক্ষপ র্াল্পক: তর্ুপে একটি পতরবতত নশীল নতর্ 
হওয়ায় এর প্রার্তমক সাংকলল্পন তকছয তর্ু অন্তভযত ি নাও র্াকল্পত পাল্পর, তল্পব দসগুল্পলা পাওয়া মােই এল্পত অন্তভযত ি 
করা হয়। প্রস্তাতবত প্রকে সাংক্রান্ত তর্ুসমহূ সম্ভাবু ও তনল্পেতশনামলূক হল্পয় র্াল্পক। 

প্রকে তর্ুপে (তপতডএস)-এ বতণতত তল্পর্ুর বুাপাল্পর এতডতব দকান ধরল্পনর তনশ্চয়তা প্রোন কল্পর না, বরাং 
বুবহারকারীল্পের েনু শুধয সাধারণ তর্ু দ াগান তেল্পয় র্াল্পক। এতডতব উচ্চমানসম্পন্ন তর্ু প্রোল্পন সল্পচষ্ট র্াকল্পলও 
এই তর্ু ‘দ মন আল্পছ দতমন’ তভতিল্পত দেয়া হয়। এল্পক্ষল্পে তল্পর্ুর বাতণতেুক বা তবল্পশষ বুবহার এবাং 
উপল্প াতগতা, তকাংবা তল্পর্ুর স্বত্ত্বাতধকার সম্পল্পকত  প্রতুক্ষ বা পল্পরাক্ষভাল্পব দকান তনশ্চয়তা দেয়া হয় না। তবল্পশষত, 
এতডতব এ ধরল্পনর তল্পর্ুর  র্ার্ততা বা সম্পূণততার তনশ্চয়তা প্রোন কল্পর না।  

https://www.adb.org/projects/51236-002/main
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51236-002

