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পিপিআর না িাওয়ায় Technical Assistance project proforma/proposal (TPP) 

প্রকল্পের  িংপিপ্ত তথ্যাপি 

 

১. Project ID : 45273 

২. Project Title : Bangladesh Brick Kiln Efficiency Project. 

৩. বাস্তবায়নকা  মূ: 

১ জানুযশারী, ২০১৩ ল্পে ৩১, ডিল্পম্বর ২০১৪ 

 

ংল্পলাডিে: 

১ জানুযশারী, ২০১৩ ল্পে ৩১, ডিল্পম্বর 

২০১৬ 

 

৪. উল্পযাগী মন্ত্রণায় : পডরল্পবল, বন ও জবায়ু পডরবেতন মন্ত্রণায় 

৫. বাস্তবায়নকারী ংস্থা : পডরল্পবল অডিদপ্তর 

৬.প্রকে ব্যয় (ক্ষ টাকা) 

 

অর্ তায়ল্পনর  

উৎ 

 

 

In kind (Equipment 

amount) 

In Cash  Total  Mode of financing 

(Loan/Credit/grant 

etc) 
Local FE 

ডজওডব ৮৮.৩৯ 

- - 

৮৮.৩৯ In kind (মানব ম্পদ ও 

অডি ংস্থান) 

উন্নয়ন ল্পযাগী: ADB - ৩৫৬.৫৬ ২৫৪.৬৯ ৬১১.৬৯ Grant 

মমাট ৮৮.৩৯ ৩৫৬.৫৬ ২৫৪.৬৯ ৬৬১.২৮৫  

Exchange rate with date: 1 US $=tk. 81.50 (BB August 2012) 

 

৭.  বছর ডিডিক ব্যয় ডবিাজন 

অর্ ত বছর মমাট ব্যয় FE Cost 
Taka 

Cost 

GOB 

Cost 

(F.E) 

Project Aid 

ডডি িযাট 
RP

A 
DPA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

বছর-১ 

২০১২-২০১৩ 

জানুয়ারী- জুন 

২০১৩ 

৩০৩.০২ ১১১.৬১ ১১৮.৪১ 
২২.১০ 

(--) 
- ২৮০.৯২ - 

বছর-২ 

২০১৩-২০১৪ 

জুাই ২০১৩-জুন 

২০১৪ 

৩৩৩.৯৫ ১৪০.০৮ ১৯৩.৮৭ 
৪৪.১৯ 

(--) 
- ২৮৯.৭৬ - 

বছর-৩ 

২০১৪-২০১৫ 

জুাই-ডিল্পম্বর 

২০১৪ 

 

৬২.৬৭ ০.০০ ৬২.৬৭ 
২২.১০ 

(--) 
- ৪০.৫৭ - 
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৮. প্রকল্পের উল্পেশ্য: 

  পডরল্পবল রক্ষায় বাংাল্পদল্পলর ইটিাটা গুল্পাল্পক আধুডনক প্রমৄডি ব্যবার কল্পর কাব তন ডনগ তমন ডনয়ন্ত্রণ করা ।  

 

৯. প্রকল্পের মূ কায তক্রম: 

৯.১ পডরল্পবল অডিদপ্তল্পরর কম তকেতা/কম তচারীল্পদর Technical assessment, client selection ও BB ল্পে 

ADB loan এর Certification এর মক্ষল্পে দক্ষো বৃডি; 

৯.২  পডরল্পবল অডিদপ্তল্পরর কম তকেতা/কম তচারীল্পদর DOE এর পডরল্পবল ও কাডরগডর ংক্রান্ত মকািমূ প্রডেপান কল্পর 

Brick kiln Efficiency উন্নয়ল্পনর ল্পক্ষয প্রডলক্ষণ প্রদাল্পনর ক্ষমো তেরী; 

৯.৩  ADB Fund ব্যবারকারী গ্রাকল্পদর পডরল্পবল ও কাডরগডর মকািমূ প্রডেপাল্পনর মডনটডরং ব্যবস্থা;  

৯.৪ উন্নে মকৌল ব্যবার কল্পর কাব তন ডনগ তমন কমাল্পনার Impact এর পডরল্পবলগে উন্নয়ন; 

৯.৫ Brick kiln এর এাকায় মিাগকারীল্পদর Social aspect ংক্রান্ত প্রডলক্ষণ; 

৯.৬ One Stop Service ডল্পল্পব Brick kiln Centre প্রডেষ্ঠা করা । 
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পিপিআর না িাওয়ায় Bangladesh Third National Communication (TNC) to the UNFCCC. 

প্রকল্পের   িংপিপ্ত তথ্যাপি 

 
 

১ Project ID : 00074288/00086756 (Award/Project id) 

২ প্রকল্পের নাম : Bangladesh Third National Communication (TNC) to 

the UNFCCC. 

৩ বাস্তবায়নকা   এডপ্র ২০১৪- মাচ ত ২০১৭ 

৪ উল্পযাগী মন্ত্রণায়  পডরল্পবল, বন ও জবায়ু পডরবেতন মন্ত্রণায় 

৫ বাস্তবায়নকারী ংস্থা  পডরল্পবল অডিদপ্তর 

৬ অর্ তায়ল্পনর উৎ                                                                                                                             (ক্ষ টাকা) 

অর্ তায়ল্পনর উৎ     In kind 

(Equipment 

amount) 

In Cash Total Mode of 

financing 

(Loan/Credit/gra

nt etc) 

Local FE 

ডজওডব ২৬.৯৫ - - ২৬.৯৫ GOB (in kind)  

Development 

Partner(s): Global 

Environment Facility- 

Through UNDP 

- ৩৫১.৬০ - ৩৫১.৬০ Grant  

Other (specify) - - - - - 

ব তল্পমাট ২৬.৯৫ ৩৫১.৬০ - ৩৭৮.৫৫ - 

৭ Exchange rate 

with date 

: 1 US $=tk. 77.00 (November 2013) 

৮ বছর ডিডিক বরাে ও ব্যয় ডবিাজন (ক্ষ টাকা) 

অর্ ত বছর মমাট ব্যয় 
FE 

Cost 

Taka 

Cost 

GOB 

Cost 

(F.E) 

Project Aid 

ডডি িযাট 

RPA DPA 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০১৩-১৪ ৫৯.১৯ - ২.২৫ - - ৫৬.৯৪ - 

২০১৪-১৫ ১৪৩.০২ - ৯.০০ - - ১৩৪.০২ - 

২০১৫-১৬ ১২৪.৯৩ - ৯.০০ - - ১১৫.৯৩ - 

২০১৬-১৭ ৫১.৪১ - ৬.৭০ - - ৪৪.৭১ - 

মমাট ৩৭৮.৫৪ - ২৬.৯৫ - - ৩৫১.৬০ - 
 

৯. প্রকল্পের উল্পেশ্য: 

 বাংাল্পদল রকাল্পরর Voluntary obligation ডল্পল্পব জবায়ু পডরবেতন ংক্রান্ত প্রাংডিক েথ্যাডদ মৃি 

একটি প্রডেল্পবদন প্রণয়ন কল্পর United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC)-এ মপল করাই এই প্রকল্পের মূ উল্পেশ্য; 

 Green House Gas Inventory প্রস্তুে করার জন্য পডরল্পবল অডিদপ্তর  অন্যান্য রকারী ও মবরকারী   

প্রডেষ্ঠাল্পনর কাডরগরী দক্ষো বৃডিকরল্পণ ায়োকরণও এই প্রকল্পের উল্পেশ্য । 
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পিপিআর না িাওয়ায় Installation of 70,000 Improved Cook Stoves (ICS) in 

selected Areas of Bangladesh প্রকল্পের িংপিপ্ত তথ্যাপি 

 

  

১ Project ID :  

২ Project Title : Installation of 70,000 Improved Cook Stoves (ICS) in 

selected Areas of Bangladesh. 

৩ বাস্তবায়নকা: 

 

 ০১ মল্পেম্বর, ২০১৫ মর্ল্পক ১৬ নল্পিম্বর, ২০১৬ 

৪ উল্পযাগী মন্ত্রণায় : পডরল্পবল, বন ও জবায়ু পডরবেতন মন্ত্রণায় 

৫ বাস্তবায়নকারী ংস্থা  পডরল্পবল অডিদপ্তর 

৬    

৭    

৮ উন্নয়ন ল্পযাগী : High Commissioner of India in Bangladwsh and GIZ-

EnDev, Dhaka. 

৯ অর্ তায়ল্পনর উৎ    (ক্ষ টাকা) 

 In kind 

(Equipment 

amount) 

In Cash Total Mode of 

financing 

(Loan/Credit/gra

nt etc) 

Local FE 

ডজওডব ৮.৪ - - ৮.৪ GOB in kind. 

উন্নয়ন ল্পযাগী: High 

Commissioner of India 

in Bangladesh. 

- ৬২৫.৩ - ৬২৫.৩ Grant  

 

Energizing 

Development (EnDev) 

of GIZ 

- - - - - 

ব তল্পমাট ৮.৪ ৬২৫.৩ - ৬৩৩.৭  

 

১০ Exchange rate 

with date 

: IRS 1 =tk. 1.25 (Average: August 2014) 

 

১১. বছর ডিডিক বরাে ও ব্যয় ডবিাজন (ক্ষ টাকা) 

অর্ ত বছর মমাট ব্যয় 
FE 

Cost 

Taka 

Cost 

GOB 

Cost 

(F.E) 

Project Aid ডডি িযাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৫-১৬ ৩০৫.৮৫ ০.০০ ৩০৫.৮৫ ৪.৬৭ ৩০১.১৮ - 

২০১৬-১৭ ৩২৪.১২ ০.০০ ৩২৪.১২ ৩.৭৩ ৩২৪.১২ - 

মমাট ৬৩৩.৭০ ০.০০ ৬৩৩.৭০ ৮.৪ ৫২৫.০০ - 
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১২. প্রকল্পের উল্পেশ্য: 

 মযক উল্পযািা ICS উৎপাদন, ডবক্রয় ও রবরা কল্পর োল্পদর মাল্পঝ জনল্পচেনো সৃডি করা ;  

 ICS ম্পল্পকত জনল্পচেনো সৃডি করা; 

 তজব জ্বাানী রক্ষা করা; 

 গৃমধ্যস্থ বায়ু দূণ হ্রা করা; 

 বনায়ন পুনজতল্পে ভূডমকা রাখা; 

 জবায়ু পডরবেতন হ্রাল্প ভূডমকা রাখা; 
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ডপডআর না পাওয়ায় মাপ্ত মূল্যায়ন প্রডেল্পবদল্পনর পডরবল্পেত প্রকে বাস্তবায়ন ার-ংল্পক্ষপ 

 

 

১। প্রকল্পের নাম: নীিামারী িায়াল্পবটিক াপাো ম্প্রারন ও উন্নয়ন (১ম ংল্পলাডিে)। 
২। (ক) উল্পযাগী মন্ত্রণায়/ ডবিাগ         : মাজকল্যাণ মন্ত্রণায় 

    (খ) বাস্তবায়নকারী ংস্থা               : মাজল্পবা অডিদপ্তর ও নীিামারী িায়াল্পবটিক এযাল্পাডল্পয়লন 

 

৩। মস্যা: মাজকল্যাণ  মন্ত্রণাল্পয়র আওোিীন মাজল্পবা অডিদপ্তর কর্ততক “নীিামারী িায়াল্পবটিক াপাো ম্প্রারন ও 

উন্নয়ন (১ম ংল্পলাডিে)” লী তক প্রকেটি ২২২০.৩২ ক্ষ টাকা (ডজওডব ১৭৭৬.২৪ ক্ষ টাকা এবং ংস্থার ডনজস্ব অর্ ত ৪৪৪.০৮ 

ক্ষ টাকা) প্রাক্কডে ব্যল্পয় জুাই ২০১৩ ল্পে ডিল্পম্বর ২০১৭ পয তন্ত মময়াল্পদ বাস্তবাডয়ে ল্পয়ল্পছ। প্রকেটি ১ম ংল্পলািল্পনর 

মাধ্যল্পম মূ প্রকে ব্যয় ২২২৫.৩৭ ক্ষ টাকা ল্পে ৫.০২ ক্ষ টাকা হ্রা কল্পর প্রাক্কডে ব্যয় ২২২০.৩২ ক্ষ টাকা এবং 

বাস্তবায়ন ময় ময় ১ বছর ৬ মা বৃডি কল্পর জুন ২০১৭ পয তন্ত ডনি তারণ করা য়। পরবেীল্পে ব্যয় বৃডি ব্যডেল্পরল্পক ০৬ মা 

ময় বৃডি কল্পর ডিল্পম্বর ২০১৭ মে প্রকেটি মাপ্ত মঘাণা করা য়।  প্রকে মাডপ্তর ০৩ মাল্পর মল্পধ্য ডনর্ভ ত েথ্য ম্বডে প্রকে 

মাডপ্ত প্রডেল্পবদন (ডপডআর)  আইএমই ডবিাল্পগ মপ্ররল্পণর ডনল্পদ তলনা রল্পয়ল্পছ। ডকন্তু প্রায় ১৫ মা অডেবাডে ল্পও অযাবডি ো 

আইএমই ডবিাল্পগ পাওয়া যায়ডন।

৪। সুপাডরল: প্রকেটির পডরকডেে আডর্ তক ও বাস্তব ংস্থাল্পনর ডবপরীল্পে প্রকৃে অগ্রগডে ম্বডে ডনর্ভ ত েথ্য প্রকে মাডপ্ত প্রডেল্পবদন 

(ডপডআর) যর্ামল্পয় আইএমই ডবিাল্পগ  মপ্ররণ ডনডিে করল্পে ল্পব। পডরপে অনুযায়ী ডনি তাডরে মল্পয়র মল্পধ্য প্রকে মাডপ্ত 

প্রডেল্পবদন মপ্ররণ ডনডিেকরল্পণ ংডিি মন্ত্রণায়ল্পক আরও যত্নবান ল্পে ল্পব।

 

 

 

 


