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  المشروعخريطة منطقة 

 جمهورية بنغالديش الشعبية
 مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار

  
  جمهورية بنغالديش الشعبية

دوق فيما يتعلق  المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصنالتسمياتإن 

  .بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعي: المصدر
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  جمهورية بنغالديش الشعبية

  مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار

  التمويلموجز 

 :رةبادالمؤسسة الُم   الزراعيةالصندوق الدولي للتنمية

 :المقترض  جمهورية بنغالديش الشعبية

وزارة الحكومة المحلية (المحلية في الحكومة  الهندسة دائرة
 ) الريفية والتعاونياتوالتنمية

 :الوكالة المنفذة 

 :التكلفة الكلية للمشروع   مليون دوالر أمريكي118.0

مليون  55بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 34.45
 )دوالر أمريكي تقريبا

 :الصندوقالذي يقدمه قرض القيمة  

مليون دوالر  1بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة  630 000
 )أمريكي تقريباً

  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 
ة أرباع الواحد في  ثالثقدرهسنوات، ويتحمل رسم خدمة 

 سنوياً) المائةفي  0.75(المائة 

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

 ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة حساب

 )حساب األمانة اإلسباني (الغذائي األمن
 : المشاركة في التمويلالجهة 

  :اإلسباني األمانة قيمة قرض حساب   )مليون دوالر أمريكي تقريباً 30بما يعادل  (يورومليون  21.4

 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 
سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في 

 سنوياً)  في المائة0.75(المائة 

 األمانة شروط القرض الذي يقدمه حساب 
 :اإلسباني

 :مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريكي 32

 :مساهمة المستفيدين  عينية

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  الموافقةبتوصية 

جمهورية بنغالديش إلى بالتمويل المقترح تقديمه المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .36، على النحو الوارد في الفقرة مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوارمن أجل ة الشعبي

  

  من الصندوق وقرض آخر مقترح تقديمه امتقديمه مقترح ومنحةقرض 
  المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراضحساب أمانة إطار بموجب 

  مشروع جلمن أ جمهورية بنغالديش الشعبية إلىاألمن الغذائي 

 تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار

   المشروع- أوال

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

يعاني من الفيضانات السنوية فهو  بالتالي ، تكتونياًمنخفضاًيعد حوض هوار في شمال شرق بنغالديش  -1

إمكانيات اإلنتاج الزراعي ونمو ا يحدد كمسبل العيش ضعيفة للغاية وتجعل هذه السمة . الواسعة

فاجأة على بالمكون حوض هوار من أفقر المناطق في بنغالديش ليس فإن وبالتالي . المشروعات الريفية

 النمو وتثبط ،زيادة اإلنتاجلوتؤدي شبكة االتصاالت الضعيفة إلى محدودية الحوافز الضرورية . اإلطالق

وأثناء موسم .  وفرص العمل والخدمات الصحية والتعليميةالريفي وتحد من الوصول إلى األسواق

أن ألمواج القوية يمكن لالمطر، تنغمر األراضي الزراعية بشكل كامل بالمياه لمدة ستة أشهر، بينما 

وتعد حماية القرى ضد الفيضانات واإلدارة الصحيحة لموارد األسماك . األراضي وتهدد القرىتجرف 

  .فية الفقيرة في حوض هوار والحيوانية احتياجات أساسية لألسر الريوضمان سبل العيش الزراعية

 التمويل المقترح -باء 

  واألحكامالشروط 

مليون وحدة حقوق  34.45 بمبلغ جمهورية بنغالديش الشعبيةإلى رح أن يقدم الصندوق قرضاً ت المقمن -2

 ومنحة بمبلغ ،لغايةتيسيرية لبشروط )  مليون دوالر أمريكي تقريبا55بما يعادل (سحب خاصة 

تمويل  للمساعدة في ) تقريبامليون دوالر أمريكي 1بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة  630 000

 المرفق أمانة حسابباإلضافة إلى قرض من . مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار
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 مليون دوالر 30بما يعادل (و  مليون يور21.4الغذائي بمبلغ  األمن ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني

 .للغايةالصندوق التيسيرية شروط نفس ب) أمريكي تقريبا

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام تخصيص الموارد  في إطارجمهورية بنغالديش الشعبيةل السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

التي تستغرق ثالث سنوات  التخصيصي على مدى دورة كمريأ دوالر ماليين 105 على أساس األداء

)1020-1220(.  

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

سداد الحكومة لقروض الصندوق ويعتبر . جيدةدينها الخارجي تعتبر قدرة حكومة بنغالديش على خدمة  -4

  .مثاالً يحتذى به

  تدفق األموال

 ألغراض المشترك للتمويل اإلسباني المرفق أمانة  حسابتحويل قرض ومنحة الصندوق وقرضسيتم  -5

 باإلبقاءتقوم وزارة المالية ول ،بالدوالر األمريكي واليورو على التوالي معينةالغذائي إلى حسابات  األمن

  .  إلى الحسابات التشغيلية التي تُديرها وحدة إدارة المشروعالمعينةوستتدفق األموال من الحسابات . عليها

  ات اإلشرافترتيب

  .سيخضع المشروع إلشراف الصندوق المباشر -6

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ال توجد أية استثناءات -7

 التسيير

 الشفافية، من خالل )1: (لصندوقتمويل اير يمن المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تس -8

) 3(المساءلة في استخدام الموارد؛ ) 2(؛ العلنية التخاذ القراراتعمليات المعلومات المتوفرة للعامة وال

  .  المشاركة، حيث يحظى الناس بصوت في القرارات التي قد تؤثر عليهم

   المجموعة المستهدفة والمشاركة- جيم

  المجموعة المستهدفة

أسر أصحاب ) 2(األسر الفقيرة في حوض هوار؛ ) 1: (تتكون المجموعة المسستهدفة للمشروع من -9

 على نطاق الصيادينر سُأ) 3(؛ ) هكتار1.01(فدان  2.5الزراعية الصغيرة بمساحة أقل من الحيازات 

وتتوافق المجموعة . صغار التجار ووسطاء التسويق) 5(فقيرة؛ السر األالنساء من ) 4(؛ صغير

  . الصندوقاالستهداف في لقطرية وسياسة المستهدفة مع برنامج الفرص االستراتيجية ا
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  نهج االستهداف

. االستهداف الفردي) 3(االستهداف األسري؛ ) 2(االستهداف الجغرافي؛ ) 1: ( المشروع ما يلينهجيضم  -10

تم تطوير معايير االختيار المحددة لكل مكون لضمان وصول موارد المشروع إلى أضعف السكان قد و

  . الفقر والضعفثر على األيكون لها أعظم لو

  المشاركة

كيانات الحكومة المحلية في اختيار لتخطيط التشاركي، ومشاركة ايركز المشروع على حلقات عمل  -11

العمل  والتزامها بتوفير أموال الصيانة، واالستخدام المشترك للمتعاقدين المهنيين وجمعيات المشاريع

 .  الموارد المجتمعية تشاركياً بالكاملويعد نهج إدارة.  من أجل إنشاء الطرق القرويةالتعاقدية

   األهداف اإلنمائية–دال 

  الرئيسية المشروعأهداف 

 األساسية في هوار في المساهمة في الحد من الفقر في والبنىمشروع تحسين سبل العيش يتمثل هدف  -12

   . ويتمثل الهدف التنموي في تحسين المستويات المعيشية والحد من ضعف الفقراء. حوض هوار

  األهداف السياساتية والمؤسسية

الخطة ) 1: (سيدعم المشروع السياسات الحكومية الرئيسية التالية التي تركز على التنمية في حوض هوار -13

سياسة جديدة ) 2(اإلنمائية في هوار التي يعدها حالياً مجلس بنغالديش لتنمية هوار واألراضي الرطبة؛ 

عملها لمواجهة استراتيجية بنغالديش وخطة ) 3(عامة للمياه؛ لوزارة األراضي من أجل تأجير الهيئات ال

  . 2009لعام  المناخ تغيُّر

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار مع وثيقة الفرص االستراتيجية القطرية يتواءم مشروع  -14

 التصميم الذي يتميز )1: ( ومع السياسات التالية2015-2011واإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

االستهداف ) 2(بالحساسية تجاه قضايا التمايز بين الجنسين من خالل توسيع وصول النساء إلى األصول؛ 

من خالل تغيُّر المناخ استراتيجية ) 3(الذي يستند إلى تحديد ورصد المجموعة المستهدفة حسب المكون؛ 

هيئات المياه من  وإدارة تأجيرتوسيع نطاق ترتيبات ) 4(لمناخ؛ لتغيُّرات امة تشجيع سبل العيش المقاو

  .قبل ُأسر الصيادين

   التنسيق والمواءمة-  هاء

 المواءمة مع األهداف الوطنية

 وُيشير إلى الخطة الخمسية 2021-2010 إطار الخطة االستشرافية للحكومة للفترة  معالمشروعيتواءم  -15

كس التصميم األولويات الحكومية في مجال تشجيع اإلنتاج الزراعي والحيواني من ويع. السادسة المقبلة
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السياسات ويتوافق أيضاً مع .  وفرص العمل للرجال والنساءلوتوليد الدخ أجل تحقيق األمن الغذائي

  . ألغراض الصيد المجتمعيبتأجير الهيئات العامة للمياهالحكومية المتعلقة 

 مائيينالتنسيق مع الشركاء اإلن

 األنشطة األخرى التي يدعمها المانحون تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار مشروع سيرفد -16

 والوكالة اليابانية للتعاون ، ومصرف التنمية اآلسيوي، األساسية التي يدعمها البنك الدوليتنمية البنىمثل 

إلى  البنك الدولي ألغراض بناء القدرات منالدعم المقدم المنح اإلجمالية ووسيبني المشروع على . الدولي

وسيتبنى المشروع االبتكارات الناجحة من . األساسيةالبنى الحكومات المحلية وتوجيهها نحو صيانة 

  في المملكة المتحدةالتنمية الدوليةووزارة  للتنمية والتعاون، وكالة السويسريةالالمشروعات التي تمولها 

  . واالتحاد األوروبي

   المكونات وفئات النفقات- واو

 المكونات الرئيسية

 ؛ األساسية المجتمعيةالبنى) 2( األساسية لالتصاالت؛ البنى )1: (مكونات هيخمسة  من المشروع يتألف -17

  . إدارة المشروع) 5(حماية سبل العيش؛ ) 4(إدارة الموارد المجتمعية؛ ) 3(

  فئات النفقات

 في 1.1 (المركبات والمعدات) 2(؛ )في المائة 73.5 (لمدنيةااألشغال ) 1 (:للنفقاتفئات  سبع هناك -18

الحصول على ) 4 (؛)في المائة 6.7 (المساعدة التقنية والدراسات والتدريب وحلقات العمل) 3(؛ )المائة

 البنىتشغيل وصيانة ) 6(؛ ) في المائة13.1(المرتبات والعالوات ) 5(؛ ) في المائة0.5(األراضي 

  ).  في المائة3.2(التكاليف التشغيلية ) 7(؛ )لمائة في ا1.9(األساسية 

  الشراكاتإرساء و ،مسؤوليات التنفيذو اإلدارة، - زاي

 نشركاء التنفيذ الرئيسيو

 الريفية والتنمية المحلية ةوزارة الحكومالتابعة للحكومة المحلية في ا الهندسة دائرةالوكالة المنفذة هي  -19

 ووزارة الثروة ،) الزراعياإلرشاد دائرة( وزارة الزراعة  همروناآلخشركاء التنفيذ و. واالتعاونيات

  .السمكية والحيوانية واألراضي

 مسؤوليات التنفيذ

اللجنة وستضطلع  .لحكومة المحليةفي ا الهندسة دائرةستقع المسؤولية الكلية للمشروع على عاتق  -20

ة المحلية لية في وزارة الحكومالحكومة المحدائرة التوجيهية المشتركة بين الوزارات برئاسة أمين 

وسيتم تشكيل لجنة الستعراض التقدم . عشرومبمسؤولية التوجيه اإلجمالي للوالتعاونيات  والتنمية الريفية

وسيتم تأسيس وحدات . شراف على عملية التنفيذ ودعمهاإلإداري لوقسم فرعي المحرز في كل قسم 

 وفي خمسة ،حكومة المحلية في داكافي الدسة نالهرة دائدارة المشروع في إطار الهياكل القائمة في إل



  EB 2011/103/R.24 

5 

وستُشارك . وستكون مسؤولة عن تنفيذ ورصد جميع أنشطة المشروع. قسم فرعي إداري 14أقسام و

  .كومة المحلية في تعبئة المجتمعات وتنظيم حلقات العمل التخطيطيةحال

 دور المساعدة التقنية

تفاقية الحالية مع ارة الموارد المشتركة في إطار االفي رصد إدلألسماك مركز العالمي السيستمر  -21

  .سونامغانغالمشروع في 

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

  .وقد تم إعداد مسودة دليل تنفيذ المشروع. ستحكم إتفاقية تمويل الصندوق تنفيذ المشروع -22

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر  .ثمان سنواتفترة مليون دوالر أمريكي على مدى  118 المشروعيبلغ إجمالي تكاليف  -23

 27.4(، والحكومة ) في المائة25.2(مانة اإلسباني ألاحساب و، ) في المائة47.4(الصندوق : التمويل فهي

  .)في المائة

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

حوالي يعني استفادة  الفرص إلى السكان الريفيين الفقراء في خمسة أقسام إدارية مما سيوفر المشروع -24

وبشكل خاص، سيدمج المشروع بين .  األساسية والفرص االقتصاديةتحسين البنىأسرة من  688 000

. واق األساسية للطرق والوصول إلى الموارد الطبيعية، وبناء القدرات، والتكنولوجيا المحسنة واألسالبنى

.  النقل، بينما تزيد من حجم السلع المسوقةوتكلفة األساسية المحسنة إلى الحد من زمن البنىوستؤدي 

المائية؛ وسُيعزز إنتاجية األجسام وسُيشجع المشروع زيادة المحاصيل السمكية والتنوع الحيوي في 

 النساء الفقيرات فرص وستجد. القاسيةلمناخية ظروف االالحيازات الصغيرة ويحد من ضعفها في وجه 

األساسية، وستحصلن بالتالي على الدعم في البنى  في مجال في العملات التعاقد عيالعمل لدى جم

ول إلى المراكز الصحية األساسية إلى تسهيل الوصوسيؤدي تحسين البنى . األنشطة االقتصادية

  .والمدارس

 الجدوى االقتصادية والمالية

. ويعد قوياً بما فيه الكفاية.  في المائة23الداخلي في الحالة األساسية بـ  االقتصاديمعدل العائد  ُيقدر -25

 في المائة إذا 12.5في المائة، وإلى  20 في المائة إذا انخفضت الفوائد بنسبة 15.9وقد ينخفض إلى 

  . تأخرت الفوائد سنتين



  EB 2011/103/R.24 

6 

   النطاقتوسيعو ،االبتكارو إدارة المعرفة، – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

تعيين موظف وسيتم . الدروس ونشر التجاربالستنباط تستخدم أنشطة إدارة المعرفة نتائج المشروع س -26

وتضم أدوات المعرفة . مسؤول عن الرصد وإدارة المعرفة في األقسام اإلدارية الخمسة للمشروع

.  للوكاالتيةاإللكترونالرسائل اإلخبارية والزيارات المتبادلة ووضع المعلومات األساسية على المواقع 

وستعمل المشاركة في منتديات المعرفة، مثل منتدى تطوير األسواق في بنغالديش، على تشجيع االنتشار 

  . إلى ربط المشروع مع العالم األكاديميلألسماك مركز العالمي الوستؤدي مشاركة . الواسع

 المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

الطرقات المقطعية  األساسية مثل مفهوم البنىاالبتكارات التقنية في مجال سيعمل المشروع على تنقيح  -27

وسُيسهل تبني التكنولوجيا المبتكرة في مصايد . مة ألعمال حماية القرى من الفيضاناتئوالمفاهيم الموا

 وتضم التكنولوجيا األخرى. األسماك مثل تربية األحياء المائية في أقفاص بحرية وتكنولوجيا التصنيع

  .التي ستتم تجربتها الزراعة متعددة الطبقات والحدائق العائمة

 نهج توسيع النطاق

الذي يموله سونامغانغ  للموارد في المجتمعية اإلدارةسيبني المشروع على العناصر الناجحة في مشروع  -28

 وسُيشجع األنشطة الرئيسية للمشروعات. الصندوق والذي يعمل في أحد األقسام اإلدارية في هوار

اإلدارة المجتمعية تقوية ) 2(نهج استخدام مراكز التعاقد مع العمالة إلنشاء الطرق؛ ) 1: (األخرى مثل

  . توسيع األسواق ومناطق التسويق للنساء) 3( المائية؛ لألجسام

   المخاطر الرئيسية– ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

كاإلعصار على حدوث كارثة طبيعية رئيسية ) 1: (ما يلي المشروعالتي تواجه تشمل المخاطر الرئيسية  -29

هشاشة كبيرة في تعاني من  من المعروف أن بنغالديش .زيادة حادة في سعر األرز) 2(؛ سبيل المثال

وستتمثل استجابة .  وفي الحقيقة تتعرض منطقة المشروع إلى فيضانات سنوية واسعة،تغير المناخ

 وحماية فرص سبل للتأثيرات المناخيةاألساسية المقاومة البنى من خالل  للتأقلمالمشروع في تقديم آليات 

 في التفاوتوتهدف الحكومة إلى الحد من . وبشكل عام تتأثر أسعار الغذاء باالقتصاد العالمي. العيش

وسيستجيب المشروع من خالل . األسعار من خالل تطبيق اإلجراءات النقدية بما في ذلك دعم األسعار

  .تاجية وتقوية إنتاج األرز، وتقديم الفرص للمزارعين من أجل تنويع سبل عيشهمدعم اإلن

 التصنيف البيئي

آثاره  ألن نظراًو ."باء" كعملية من الفئة المشروعطبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف  -30

وقد تم  عكسها، وبعض هذه اآلثار، إن وجدت، ال يمكن، على البيئة ضعيفة وال تتميز بحساسية كبيرة

  . تصميم اإلجراءات العالجية لذلك
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  االستدامة-  كاف

 الهندسة في الحكومة المحلية مسؤولية صيانة دائرةستتحمل ) 1: ( للخروجفي إطار استراتيجية المشروع -31

سيقوم ) 2(الطرق التابعة للحكومة المحلية، وتتحمل الحكومة المحلية مسؤولية صيانة الطرق القروية؛ 

ستقوم لجان إدارة السوق بصيانة ) 3(لمجتمع المحلي واألسر بصيانة أشغال حماية القرى؛ أفراد ا

تصبح فيما بعد تعاونيات مسجلة في سستستمر مجموعات مستخدمي المياه التي ) 4(األسواق الريفية؛ 

ص دور وسيلعب القطاع الخا) 5(؛ من خالل عقود استئجار طويلة األمدالهيئات المعنية بالمياه إدارة 

 . المنتجات الزراعية بيع تعزيز

وستحصل .  األساسية من خالل العوائد الضريبية أو المنحالبنىستمول الحكومة المحلية عمليات صيانة  -32

 وستتمتع مجموعات مستخدمي المياه. التأجير السوقيةعمليات صيانة األسواق على الدعم من رسوم 

. مات المحلية الذين ظهروا من خالل المشروعات القطاعيةباالكتفاء الذاتي المالي، وكذلك موفرو الخد

  . المشروع أية مدخالت مدعومةوفريولن 

  الوثائق القانونية والسند القانوني - ثانيا

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة جمهورية بنغالديش الشعبية ستشكل اتفاقية التمويل بين  -33

وترفق نسخة من اتفاقية  .المتلقي/يم التمويل المقترح إلى المقترضالقانونية التي يقوم على أساسها تقد

 .التمويل المتفاوض بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي تلقي تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة جمهورية بنغالديش الشعبية و -34

 .للتنمية الزراعية

 وسياسات حكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةوإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأ -35

 .في الصندوقومعاييره  اإلقراض

  التوصية - ثالثا

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -36

ادل  تعبشروط تيسيرية للغايةقرضاً جمهورية بنغالديش الشعبية أن يقدم الصندوق إلى : قـرر

 34 450 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ن ألفين مليوناً وأربعمائة وخمسيأربعة وثالثقيمته 

 أخرى تكون مطابقة على نحو وأحكاميخضع ألية شروط  أنعلى ) وحدة حقوق سحب خاصة

  .الواردة في هذه الوثيقةواألحكام أساسي للشروط 

ستمائة منحة تعادل قيمتها ية جمهورية بنغالديش الشعبأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

على أن تخضع )  وحدة حقوق سحب خاصة630 000(وحدة حقوق سحب خاصة ن ألف يوثالث

  .الواردة في هذه الوثيقةواألحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكام ألية شروط 
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 الغذائي، من أن يقدم حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن: قرر أيضا

 إلى جمهورية بنغالديش الشعبية، قرضاً بشروط تيسيرية خالل الصندوق بصفته وصياً له،

على أن  )يورو 21 400 000(ن مليوناً وأربعمائة ألف يورو يللغاية تعادل قيمته واحد وعشر

يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في 

  .ذه الوثيقةه

  

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: 

"HAOR Infrastructure and Livelihood Improvement 
Project (HILIP)" 

(Negotiations concluded on 27 July 2011) 

IFAD Loan Number: [click and insert number] 
 
IFAD Grant Number:[click and insert number] 
 
Trust Loan Number: [click and insert number] 
 
Project Title: HAOR Infrastructure and Livelihood Improvement Project (HILIP) 
(the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Spanish Food Security Co-financing Facility Trust Fund (the “Trust”) 
 
and 
 
The People’s Republic of Bangladesh (the “Borrower/Recipient”) 
 
(each a “Party” and all of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS the Fund has agreed to extend a loan and a grant to the Borrower/Recipient for 
the purpose of financing the Project, on the terms and conditions set forth in this 
Agreement; 
 
WHEREAS the Executive Board of the Fund, at its 100th Session, approved the 
establishment of the Trust and further approved that the Trust, acting through IFAD in 
its capacity as the Trustee of the Trust, enters into a borrowing agreement with the 
Kingdom of Spain (Spain); 
 
WHEREAS Spain and the Fund, in its capacity as the Trustee of the Trust, have signed the 
Borrowing Agreement on 28 December 2010; and 
 
WHEREAS on the basis of the above and other considerations, the Trust has agreed to 
extend a Trust Loan to the Borrower/Recipient for the purpose of increasing the financing 
in respect of the above referred Project, on the terms and conditions set forth in this 
Agreement; 
 
NOW THEREFORE, the Parties hereto hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the Allocation 
Table (Schedule 2). 
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2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purpose of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan and a Grant and the Trust shall provide a Trust Loan 
to the Borrower/Recipient (collectively referred to as the “Financing”), which the 
Borrower/Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1. (a) The amount of the IFAD Loan is thirty four million four hundred and fifty 
thousand Special Drawing Rights (SDR 34 450 000). 
 
 (b) The amount of the IFAD Grant is six hundred and thirty thousand Special 
Drawing Rights (SDR 630 000). 
 

(c) The amount of the Trust Loan is twenty one million four hundred thousand 
Euro (EUR 21 400 000). 
 
2. The IFAD Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Trust Loan is granted on highly concessional terms. 
 
4. (a) The Loan Service Payment Currency for the IFAD Loan shall be United States 
dollar (USD). 
 
 (b) The Loan Service Payment Currency for the Trust Loan shall be Euro. 
 
5. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July. 
 
6. The Borrower/Recipient shall repay the outstanding principal amount of the IFAD 
Loan in sixty (60) equal semi-annual instalments of SDR 574 167, payable on each 
1 March and 1 September, beginning on 1 March 2022 and ending on 
1 September 2051, in the Loan Service Payment Currency of the IFAD Loan. The service 
charge shall also be payable on each 1 March and 1 September. 
 
7. The Borrower/Recipient shall repay the outstanding principal amount of the Trust 
Loan in sixty (60) equal semi-annual instalments of EUR 356 667, payable on each 
1 March and 1 September, beginning on 1 March 2022 and ending on 
1 September 2051, in the Loan Service Payment Currency of the Trust Loan. The service 
charge shall also be payable on each 1 March and 1 September.  
 
8. There shall be three (3) designated accounts (collectively referred to as the 
“Designated Accounts”), opened in accordance with Section 4.04(d) of the General 
Conditions by the Borrower/Recipient in a bank acceptable to the Fund, for receiving and 
holding the IFAD Loan proceeds in USD, the IFAD Grant in USD and the Trust Loan 
proceeds in Euro, respectively. The Designated Accounts shall be operated by the Project 
Director and shall be protected against set-off, seizure or attachment on terms and 
conditions proposed by the Borrower/Recipient and accepted by the Fund. 
 



 EB 2011/103/R.24  لملحقا

11 

9. There shall be one (1) project account (the “Project Account”) opened by the Lead 
Project Agency in a bank acceptable to the Fund to receive and hold financing 
transferred from the Designated Accounts. There shall be ten (10) district project 
accounts (collectively referred to as the “District Project Accounts”), two (2) in each of 
the five (5) Haor Districts in the Project Area defined in paragraph 1 of Schedule 1 hereto. 
The District Project Accounts shall be opened by the Lead Project Agency at the district 
level in a bank acceptable to the Fund to receive and hold financing transferred from the 
Project Account. 
 
10. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the 
amount of thirty two million United States dollars (USD 32 000 000). 
 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Local Government Engineering Department 
(the “LGED”) of the Borrower/Recipient’s Ministry of Local Government, Rural 
Development and Cooperatives. 
 
2. The Project Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The IFAD Loan, the IFAD Grant and the Trust Loan will be administered by the Fund. The 
Project will be supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of the right of 
the Borrower/Recipient to request withdrawals under this Agreement: 
 

(a) The Project Director referred to in paragraph 7 of Schedule 1 hereto has been 
removed from the Project without the prior concurrence of the Fund. 

 
(b) The Project Implementation Manual (the “PIM”) defined in paragraph 14 of 

Schedule 1 hereto is not approved by the Fund within twelve (12) months of 
the entry into force of this Agreement. 

 
2. The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:  
 

(a) The Designated Accounts referred to in paragraph 8 Section B hereof shall 
have been duly opened. 

 
(b) The Project Account and the District Project Accounts referred to in 

paragraph 9 Section B hereof shall have been duly opened by the Lead 
Project Agency. 

 
(c) The Project Director shall have been duly recruited by the Lead Project 

Agency. 
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3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Fund: For the Borrower/Recipient: 
 
President Secretary 
International Fund for Agricultural Economic Relations Division 
  Development Ministry of Finance, 
Via Paolo di Dono, 44 Government of the People’s 
00142 Rome, Italy   Republic of Bangladesh 
 Sher-e-Bangla Nagar 
 Dhaka 1207, Bangladesh 
 
 
For the Spanish Food Security 
 Co-Financing Facility Trust Fund 
 
President of the International Fund 
  for Agricultural Development in its capacity as Trustee 
  of the Spanish Food Security Co-Financing Facility 
  Trust Fund 
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy 
 
 
This Agreement, dated [click and type], has been prepared in the English language in 
six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient. 
 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
For the Fund  For the Borrower/Recipient 
[insert name and title] [insert name and title] 
 
 
 
 
 
______________________________ 
For the Spanish Food Security 
 Co-Financing Facility Trust Fund 
 
President of the International Fund 
  for Agricultural Development in its capacity as Trustee 
  of the Spanish Food Security Co-Financing Facility 
  Trust Fund 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population.  The Project shall be implemented in five (5) Haor Districts of 
Netrakona, Habiganj, Brahmanbaria, Kishorganj and Sunamganj (the “Project Area”). The 
Project shall benefit mainly: (i) the poor households living in the Haor basin; 
(ii) smallholder farming households with less than 2.5 acres of land; (iii) small fishing 
households deriving a major share of their income from fishing; (iv) women from poor 
households; and (v) small traders and market intermediaries in local markets. 
 
2. Goal.  The goal of the Project is to contribute to the reduction of poverty in the Haor 
Basin. 
 
3. Objectives.  The objective of the Project is to improve the living standards and 
reduce the vulnerability of the poor by promoting: (i) enhanced access to markets, 
livelihood opportunities and social services; (ii) enhanced village mobility, reduction in 
production losses and protection against extreme weather events; (iii) enhanced access to 
fishery resources and conservation of biodiversity; (iv) enhanced production, 
diversification and marketing of crop and livestock products; and (v) efficient, cost 
effective and equitable use of Project resources by stakeholders. 
 
4. Components.  The Project shall consist of the following Components: 
 

(a) Component 1: Communication Infrastructures 
 

Through this Component, the Project shall develop rural communication 
infrastructures to contribute to poverty reduction by reducing journey time, lowering 
transport costs and easing access to a wide range of opportunities. This Component 
shall therefore build Upazila and union roads, including submersible roads, as well as 
boat landing stages, bridges and culvert. The construction of the roads shall be 
conducted by the Local Government Engineering Department (the “LGED”). The 
Borrower/Recipient shall bear the responsibility of maintenance to ensure the 
durability of the communication infrastructures built by the Project. 

 
(b) Component 2: Community Infrastructures 

 
Under this Component, the Project shall develop community infrastructures to 
enhance mobility, protect villages and markets from wave erosion and encourage 
rural growth. This Component shall include, inter alia, the following activities: 
(i) the construction, in collaboration with the communities, of flood resistant village 
roads; (ii) the construction of protective barriers to prevent wave erosion in villages 
and village markets; (iii) the construction of open sheds, platform and women’s 
markets; (iv) the development of informal market collection centers where the 
producers may sell their crops and other products to wholesalers; and (v) funding of 
pilot schemes for innovation in rural infrastructure as well as for engineering and 
economic studies on infrastructure design, construction, maintenance and impact. 
The Borrower/Recipient shall bear the responsibility of maintenance to ensure the 
durability of the community infrastructures built by the Project. 
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(c) Component 3: Community Resource Management 
 

The objective of this Component is to improve the livelihood of poor rural households 
engaged in fishing by improving their access to fish resources and increasing the fish 
production and the fish species in water bodies or Jalmohals in the Project Area. This 
objective shall be attained by scaling up the positive experience under the 
Sunamganj Community-Based Resource Management Project (SCBRMP) as provided 
in the Project Loan Agreement (Loan No. 567-BD) dated 14 November 2001 between 
the Parties. Furthermore, the Project shall strengthen the institutional arrangements 
of the Beel User Groups (the “BUGs”) formed under the SCBRMP and employ local 
people as community development facilitators to monitor and support the BUGs. The 
Project shall also seek to bring additional water bodies under community 
management on the terms and conditions similar in substance to those adopted in 
the SCBRMP. The Borrower/Recipient shall also make appropriate arrangements for 
the continuation of the leases for the water bodies covered by the SCBRMP. To 
improve the productivity and biodiversity of the water bodies managed by the BUGs, 
this Component shall include, inter alia, the following activities: (i) the excavation 
work in the beels managed by the BUGs; (ii) the plantation of swamp forest trees on 
land around beels; (iii) the establishment of fish sanctuaries; (iv) the demarcation of 
beels with concrete pillars; (v) the support for local Department of Fisheries offices 
to publicise and enforce fishery regulations; and (vi) the re-excavation of canals. The 
Project shall finance technical assistance to fulfil the task of monitoring of 
biodiversity and fish production.  

 
(d) Component 4: Livelihood Protection 

 
The objective of this Component is to enhance production, diversification and 
marketing of crop and livestock products, by developing the capacity of smallholder 
producers to participate in selected market-based value chains as well as by 
establishing and supporting market-based institutions. The activities of this 
Component shall primarily revolve around three sectors, namely field crops and high 
value horticulture, livestock and poultry, and fisheries. For the field crops and high 
value agriculture sector, the Project will support the following activities: (i) training 
and demonstrations; (ii) the development of seeds production initiatives; and 
(iii) the organisation of market-based farmer’s associations. For the livestock and 
poultry sector, the Project will support the following activities: (i) the provision of 
training, equipment and initial funding for health services; and (ii) the introduction of 
improved animal breeds. For the fisheries sector, the Project shall conduct pilot tests 
for new fishery technologies and shall also improve the processing and packaging 
techniques. In addition to the work in these specific sectors, this Component shall 
support different market institutions through assistance and training. 

 
(e) Component 5: Project Management 

 
This Component shall afford the incremental costs of Project Management incurred 
by LGED as well as for the following elements related to Project management: 
(i) equipment, vehicles and furniture; (ii) staff salaries and the cost for short term 
specialists and technical expertise; (iii) annual Project planning and other related 
workshops; and (iv) monitoring and evaluation (M&E), related studies and 
knowledge management.  
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II. Implementation Arrangements 
 
5. Lead Project Agency.  The LGED, in its capacity of Lead Project Agency, shall have 
the overall responsibility of the Project implementation. 
 
6. Inter-ministerial Project Steering Committee.  The Project will be under the overall 
guidance of the Inter-ministerial Project Steering Committee (the “IMSC”) headed by the 
Secretary of the Local Government Division of the Ministry of Local Government Rural 
Development and Cooperatives. Its membership shall include, inter alia, representatives 
from the Economic Relations Division in representation of the Ministry of Finance; the 
Planning Commission; the Implementation, Monitoring and Evaluation Division in 
representation of the Ministry of Planning; the Ministry of Agriculture; the Ministry of 
Environment and Forest; the Ministry of Fisheries and Livestock; and the Ministry of 
Land. The IMSC shall meet at least once annually, and on an ad hoc basis as and when 
necessary. The Project Director as defined below in paragraph 7 shall be the ex-officio 
member-secretary of the IMSC. 
 
7. Project Management Unit.  The overall responsibility for the management of the 
Project shall be assumed by a Project Management Unit (the “PMU”) set up in the LGED 
headquarters. The PMU shall include a Monitoring and Evaluation (M&E) Unit. The PMU 
shall operate under the Project Director. PMU professional staff will be contracted, under 
procedures acceptable to the Fund, on an open, transparent and competitive basis and 
have qualifications and experience commensurate with their duties. The recruitment and 
removal of the Project Director or other PMU professional staff will be subject to the 
concurrence between the Fund and the Borrower/Recipient.  
 
8. District Management Unit.  A District Management Unit (the “DMU”) shall be 
established in each of the five (5) selected Districts in the Project Area and shall be 
responsible for the implementation of the Community Infrastructures, Community 
Resource Management and Livelihood Protection Components. Each DMU shall be led by 
a District Project Coordinator (the “DPC”) reporting directly to the Project Director. The 
DPC shall be responsible for the implementation, financial management, coordination, 
process and impact monitoring, preparation of all the Project reports and oversight of 
the work related to the Components implemented by the DMU. The DPC shall also 
support supervision missions, impact monitoring agencies and the internal and external 
auditors.  
 
9. LGED District Executive Engineers.  The Communication Infrastructures Component 
shall be implemented at the district level by the LGED District Executive Engineers (the 
“XENs”). Monthly meetings shall be arranged by the XENs at the District level to review 
the progress of Project activities. The DPC and the staff from the DMU shall attend this 
meeting. 
 
10. Upazila Management Units.  An Upazila Management Unit (the “UMU”) shall be 
established in each of the Upazilas selected in the Project Area. Their staff will have the 
responsibility for implementing and monitoring all Project activities in the Community 
Infrastructures, Community Resource Management and Livelihood Protection 
Components. The Upazila Engineers will be responsible for the implementation of the 
Communication Infrastructures Component at the Upazila level and should hold monthly 
progress review meetings which shall be attended by all UMU staff. 
 
11. Progress Review Committees.  A Progress Review Committee (the “PRC”) shall be 
established in each of the five (5) selected Districts in the Project Area with the Deputy 
Commissioner (Head of District Administration) appointed as the Chairperson. The PRC 
shall support the implementation of the Project, oversee implementation progress and 
provide guidance and assistance where required. Representatives of the Departments of 
agricultural extension, fisheries, and livestock services will be members of these 
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committees. The XEN shall act as the PRC secretary and arrange for semi-annual review 
meetings. Similarly an Upazila Progress Review Committee will be established in each 
selected Upazila and headed by the concerned Upazila Chairman, with the concerned line 
ministries at the Upazila level and the Upazila Nirbahi Officer (UNO) as its members. The 
Upazila Engineer will be appointed as its secretary and organize quarterly review 
meetings to assess Project progress. 
 
12. Annual Work Plan and Budget.  The Annual Workplan and Budget (AWPB) including 
the procurement plan of the Project shall be approved by the IMSC prior to the 
submission for the Fund’s approval. 
 
13. Monitoring and Evaluation.  The M&E Unit shall include a M&E and Knowledge 
Management (MEK) Officer at the PMU level and five Field District Monitoring Officers at 
the District level. The M&E Unit shall produce a series of monthly, quarterly and annual 
reports. The MEK Officer shall be responsible for the inclusion of all M&E activities in the 
AWPB. 
 
14. Project Implementation Manual.  The PMU shall prepare the Project Implementation 
Manual (the “PIM”), and will forward it to the Fund for comments and approval. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 
 
1. Allocation of IFAD Loan, IFAD Grant and Trust Loan Proceeds.  (a)  The Table below 
sets forth the Categories of Eligible Expenditures to be financed by the IFAD Loan, the 
IFAD Grant and the Trust Loan and the allocation of the amounts of the IFAD Loan, the 
IFAD Grant and the Trust Loan to each Category and the percentages of expenditures for 
items to be financed in each Category: 
 

Category IFAD Loan 
Amount Allocated 

(expressed 
in SDR) 

IFAD Grant 
Amount Allocated 

(expressed 
in SDR) 

Trust Loan 
Amount Allocated 

(expressed 
in Euro) 

Percentage 
to be 

Financed 

     
I-A. Civil Works 

(Communication 
Infrastructure) 

6 580 000  8 430 000 25% of total 
expenditure 
by the IFAD 
Loan and 
25% of total 
expenditure 
by the Trust 
Loan 
 

I-B. Civil Works 
(Community 
Infrastructure) 

10 130 000  12 970 000 45% of total 
expenditure 
by the IFAD 
Loan and 
45% of total 
expenditure 
by the Trust 
Loan 
 

II. Vehicles and 
Equipment 

 

560 000   100% net of 
taxes 

III. Technical 
Assistance, 
Studies, 
Training and 
Workshops 

 

3 940 000 630 000  100% net of 
taxes 

IV. Salaries & 
Allowances 

 

8 270 000   100% net of 
taxes 

V. Operating 
Expenses 

 

1 520 000   70% of total 
expenditure 

Unallocated 3 450 000    
     

TOTAL 34 450 000 630 000 21 400 000  

 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows: 

“Civil Works (Communication Infrastructure)” means Eligible Expenditures for 
rural communication infrastructures, including inter alia Upazila and union 
roads, as well as boat landing stages, bridges and culvert. 
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“Civil Works (Community Infrastructure)” means Eligible Expenditures for 
community infrastructure, including inter alia village roads, protective 
barriers, village markets, women’s markets, market collection centres, beel 
development, canal excavations and pilot schemes for innovation in rural 
infrastructure. 

 
“Vehicles and Equipment” means Eligible Expenditures for vehicles, office 
equipment, furniture and technical equipment for PMU, DMUs and UMUs. 

 
“Technical Assistance, Studies, Training and Workshops” means Eligible 
Expenditures for training, studies, monitoring and evaluation, baseline and 
impact studies, workshops and study tours. 

 
“Technical Assistance, Studies, Training and Workshops” under the IFAD 
Grant financing means Eligible Expenditures to finance activities for 
knowledge management, innovation, research and awards. 

 
“Operating Expenses” means Eligible Expenditures for office and vehicle 
operating costs for PMU, DMUs and UMUs. 

 
“Unallocated” means the amount of the IFAD Loan not allocated to any 
category of Eligible Expenditures, available for reallocation. 

 
2. Start-up Costs.  Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs under 
Categories II (excluding vehicles), III, IV and V incurred before the satisfaction of the 
general conditions precedent to withdrawal but after the entry into force of this 
Agreement, shall not exceed an aggregate amount of SDR 1 million. 
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Key reference documents 

 
IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 
COSOP
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Logical framework (excerpt) 

Narrative Summary Objectively Verifiable  Indicators Monitoring Mechanism  & Information Sources Assumptions/Risks 
A. PROJECT GOAL 
The Project Goal will be to contribute to the 
reduction of poverty in the Haor Basin. 
 (expected rate of decline in poverty will be at 15%) 

 No of households reporting improvements in 
household asset ownership index. (RIMS) 

 Percentage reduction in the prevalence of child 
malnutrition. (RIMS) 

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) of the 
Bangladesh Bureau of Statistics.  

No major natural disasters. 
Increase in price of rice is a major 
risk. 
 

B. PROJECT  OBJECTIVE    
The Development Objective of the project is to 
improve living standards and reduce the vulnerability 
of the poor. The project is expected to directly benefit 
115,000 rural poor households.  

 Increase in incomes of 30% from a range of farm, 
fishery and non-farm sources disaggregated by 
gender. 
 

RIMS surveys at baseline, mid-term and 
completion. 
Participatory assessments with target 
households. 

Poor economic performance and 
slow growth.  
Inflation 
 

COMPONENT  2:  Community Infrastructure   
Outcome 2: Enhanced village mobility, increase in 
farm production and protection against extreme 
weather events.    

 Traffic volume increased by 200%. 
 Increase in the volume of goods marketed by 100%.  

 

Road user surveys. 
Market surveys. 
Participatory surveys 

 
Slow pace of economic growth. 

OUTPUTS: 
350 kms of community roads; development of 78 
markets, Protection works for 78 villages and 
protection works for 52 village markets and 90 
informal market collection points; 1.4 million women 
and men employed for construction of schemes. 

Km road completed 
No. villages protected   
No. of markets improved  
No. of collection centres established 
No of women and men employed for construction. 

 
Progress Reports 

Damage to roads and flood 
protection works by floods and 
wave action. Public procurement 
policy continues to allow direct 
procurement of LCS. 

COMPONENT 3: Community Resource Management 
Outcome 3: Enhanced access of the poor men and 
women to sustainable water bodies with increased 
production capacity and biodiversity.   

20,000 fishers with increase in incomes > 50% , by gender 
(RIMS 2nd Level) 
200 fishing ponds operational after three years (RIMS 2nd 
Level). 
 

World Fish Centre & PMU fishery monitoring 
surveys. 
  

Water lords interfere on lease 
rights of poor fishers.  
Transfer of leases to BUGs is not 
obstructed. 

Outputs: 
500 Beel User Groups established of which 200 are 
new with a combined membership of 20,000. 
200 sanctuaries established 
1000 ha under swamp forestry around the beels 
100 km of canals excavated. 
2.25 million women and men employed for 
construction of schemes. 

No of Beel User Groups formed or strengthened by 
gender (RIMS 1st level). 
BUGs with women in leadership positions (RIMS 1st level) 
Water bodies rehabilitated (RIMS 1st level) 
No of sanctuaries established. 
Area under swamp forestry. 
Km of canal excavated and improved. 

Technical design documentation  
Contractor Reports. 
Minutes of Scheme Takeover 
Project Progress Reports. 

BUG members not controlled by 
water lords. 

COMPONENT 4: Livelihood Protection 
Outcome 4: Enhanced production, diversification and 
marketing of crop and livestock produce.  

Number of farmers reporting production increase by 30%. 
Number of farmers adopting recommended technologies 
by 70%. 

MMC surveys. 
Third Party Surveys. 
Department of Agriculture Data. 
Department of Livestock Data. 

Seed for improved varieties is 
available. 

Outputs: 
Strengthened Market Management Committees. 
43,186 farmers trained in use of new crop 
technologies. 
40,800 smallholders trained in livestock technologies. 
9,100 households trained in fish processing 
techniques. 
1000 employment & enterprise opportunities created.   

 
People trained in crop production practices and 
technologies. (RIMs 1st level) 
People trained in livestock production practices and 
technologies (RIMs 1st level) 
People trained in fish production practices and 
technologies (RIMs 1st level)  

 
Project Progress Reports 

 

 




