
 ممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذيمذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Thomas Rath 
 مدير البرنامج القطري

 2069 5459 06 39+ ياتف:رقم ال
 t.rath@ifad.org لتترون::اإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الييئات الرئاسية مديرة متتب

 2374 5459 06 39+ ياتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

 

 الثامنة بعد المائةالدورة  -المجلس التنفيذي 

 3102أبريل/نيسان  00-01، روما
 

 لمموافقة

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 تقرير رئيس الصندوق

 إلىبشأن قرض ومنحة مقترح تقديميما 
 من أجل  جميورية بنغالديش الشعبية

الساحمية المقاومة البنى األساسية مشروع 
 لتغير المناخ

  

Document: EB 2013/108/R.9/Rev.1 

A 

Agenda: 6(a) 

Date: 10 April 2013 

Distribution: Public 

Original: English 

mailto:gb_office@ifad.org


 EB 2013/108/R.9/Rev.1 

i 

 المحتويات

 iii المشروع منطقة خريطة

 iv التمويل موجز

 1 بالموافقة توصية

 1 المنطقي واألساس الستراتيجي السياق -أولا 

 1 الفقر وسياق والريفية القطرية التنمية -ألف

 القطرية االستراتيجية الفرص وبرنامج الحتومية األولويات مع والمواءمة المنطق: األساس -باء

 2 النتائج إلى المستند 

 3 المشروع وصف -ثانياا 

 3 المستيدفة والمجموعة المشروع منطقة -ألف

 4 للمشروع اإلنمائ: اليدف -باء

 4 النتائج/المتونات -جيم

 5 المشروع تنفيذ -ثالثاا 

 5 النيج -ألف

 5 التنظيم: اإلطار -باء

دارة والتعلم والتقييم، والرصد التخطيط، -جيم  6 المعرفة وا 

 6 والتسيير والتوريد المالية اإلدارة -دال

 8 اإلشراف -ىاء

 9 وفوائده وتمويمو المشروع تكاليف -رابعاا 

 9 المشروع تتاليف -ألف

 المشروع تمويل -باء
 11 التمويل بأثر رجع: -جيم

 11 االقتصادية والجوانب للفوائد موجز تحليل -دال

 12 االستدامة -ىاء

 13 أثرىا وتخفيف المخاطر تحديد -واو

 13 المؤسسية العتبارات -خامسا

 13 الصندوق لسياسات االمتثال -ألف

 14 والتنسيق المواءمة -باء

 14 النطاق وتوسيع االبتتارات -جيم

 14 السياسات ف: االنخراط -دال

 15 القانوني والسند القانونية الوثائق -سادسا



 EB 2013/108/R.9/Rev.1 

ii 

 15 التوصية -سابعاا 

 

 الممحق
 61 اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنيا

 
 الذيل
 المنطق: اإلطار



 EB 2013/108/R.9/Rev.1 

iii 

 

  الشعبية بنغالديش جمهورية
 المناخ المقاومة لتغير الساحلية األساسية البنى مشروع

 تقرير الرئيس

 .6/2/2013المصدر: الصندوق الدول: للتنمية الزراعية، 
إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: ىذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق فيما يتعلق 

 .السلطات المختصة بيابترسيم الحدود أو التخوم أو 
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 جميورية بنغالديش الشعبية
 الساحمية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع 

 وجز التمويلم
 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 المقترض:  جميورية بنغالديش الشعبية

التنمية و ، وزارة الحتومة المحلية دائرة اليندسة ف: الحتومة المحلية
 والتعاونياتالريفية 

 الوكالة المنفذة: 

 لممشروع:التكمفة الكمية   مليون دوالر أمريت: 051

أربعة آالف وحدة حقوق بالنسبة للنفقات المؤىلة فيما يتراوح بحدود 
 وحدة حقوق سحب خاصة( 4 111سحب خاصة )

 :التمويل بأثر رجعي 

مليون دوالر  0وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  661 111
 أمريت: تقريبا(

 :قيمة المنحة التي يقدميا الصندوق 

سنوات، ويتحمل  01سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتيا  41مدة القرض 
 ف: المائة( سنوياً  1.75رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد ف: المائة )

 شروط القرض الذي يقدمو الصندوق: 

عادة اإلعمار مصرف التنمية ، و المؤسسة األلمانية لإلقراض وا 
 اآلسيوي، وجيات أخرى تحدد الحقاً 

 المشاركة في التمويل: الجيات 

عادة اإلعمارالمؤسسة األلمانية   دوالر أمريت:مليون  8.8: لإلقراض وا 

 مليون دوالر أمريت: 51.1مصرف التنمية اآلسيوي: 

 مليون دوالر أمريت: 09.5جيات أخرى تحدد الحقًا: 

 قيمة التمويل المشترك: 

عادة اإلعمارمنحة من   المؤسسة األلمانية لإلقراض وا 

قرض ومنحة من الموارد األساسية لمصرف التنمية اآلسيوي 
 والصندوق االستراتيج: للمناخ 

 شروط التمويل المشترك: 

 مساىمة المقترض:  دوالر أمريت:مليون  20.3

 مساىمة المستفيدين:  ال ينطبق

 التقدير:ب المكمفةالمؤسسة   الصندوق الدول: للتنمية الزراعية 

 المؤسسة المتعاونة:  إلشراف الصندوق المباشريخضع المشروع 
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 الموافقةبتوصية 

 جميورية بنغالديش الشعبيةإلى بالتمويل المقترح تقديمو المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .63، على النحو الوارد ف: الفقرة الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع من أجل 

 

  من أجل جميورية بنغالديش الشعبية إلى امتقديمهمقترح  ومنحةقرض 
 الساحمية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع 

 السياق الستراتيجي واألساس المنطقي -أولا 

 والريفية وسياق الفقر القطريةالتنمية  -ألف
على الرغم من جميع القيود الت: بنغالديش على مدار العقد الماض:  ف:تراتم المتاسب االقتصادية استمر  -1

واستقر إلى حد ف: المائة سنويًا،  6-5نسبة ف: بنغالديش ثابتًا عند وتان النمو االقتصادي . البلد واجييا
ف: المائة، وىو المعدل  7.5صرف. غير أن النمو لم يصل إلى الفائدة وسعر ال المحل: ومعدلدين ما ال

وتعافى نمو  .المطلوب لت: يرقى البلد إلى وضع البلدان المتوسطة الدخل خالل السنوات العشر القادمة
ف:  6.2ومن المتوقع أن يصل إلى  ،3101-3119ف: المائة ف:  6.1الناتج المحل: اإلجمال: ليصل إلى 

، وىو من 3103-3100 الفترة ف: المائة ف: 01 أتثر منإلى . وزاد معدل التضخم 3100-3101المائة ف: 
 الشواغل الرئيسية لتل من المستيلتين وحتومة بنغالديش.

. ورتزت معظم :الزراعمجتمع البتنمية الزراعة و  على نحو واضحوتتصل التنمية الريفية ف: بنغالديش  -2
خدمات الاألساسية الريفية، وزيادة اإلنتاج الزراع:، والحصول على  البنىالبرامج اإلنمائية على تنمية 

وتطوير التعليم وقطاع الخدمات  ،الزراع:، وانخفاض أسعار المدخالت اإلنتاجمالية، وارتفاع أسعار ال
وصل النمو  ،المساواة بين الجنسين. وعلى مدار العقود الماضية انعدامالصحية، وف: الوقت نفسو متافحة 

من األرز ف: السنوات ذاتيًا  اتتفاءً اآلن  تحقق بنغالديشوتتاد ف: المائة ف: السنة.  4ع: إلى نحو الزرا
األرز ف: أن تستورد بنغالديش  و يتعين علىنظرًا ألن االطمئنانما يدعو إلى العادية. غير أنو ال يوجد 

ة الستانية واستمرار فقدان األراض: أوقات الفيضانات التبيرة وحاالت الجفاف الشديدة. ونتيجة ارتفاع التثاف
من الضروري تعزيز إنتاجية األرز واألغذية األساسية فإن للزراعة، أساسًا بسبب التحضر،  الصالحة
 األخرى.

مع مرور الزمن نظرًا لتقسيم المزارع فيما بين األقارب.  وتزايدت تجزئتيااألراض: صغيرة  قطعوأصبحت  -3
زيادة الستان، فقد أدى ارتفاع الدخول إلى زيادة الطلب  واتبوعلى الرغم من أن إنتاج األغذية األساسية 

واللحوم واألسماك. ويؤدي التنوع ف: ىذه المنتجات األعلى  واأللبانعلى أغذية أعلى جودة مثل الفاتية 
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المخصصة لزراعة األرز وعلى الجيود المبذولة لتحقيق اليدف الضغط على األراض:  لمزيد مناقيمة إلى 
  الوطن: المتمثل ف: االتتفاء الذات: من األرز.

. ولوحظت 3101-3111ف: المائة ف: الفترة  23إلى ف: المائة  49وانخفضت معدالت الفقر الوطنية من  -4
غرب بنغالديش، والت: سينفذ فييا جنوب وُخلنا ف:  دتاال و سريبا مناطقف: تغيرات قليلة ف: مستوى الفقر 

 بنغالديش مناطق أتثرمن ، مما يجعليا الف: المائة ف: باريس 36.7دقع الفقر الم تبلغ نسبةو  .المشروع
مياه شرب آمنة الحصول على و  ةصحيال المرافق الوصول إلى. وتانت المؤشرات االجتماعية مثل فقراً 

من المتوسط الوطن:. وأظيرت المناقشات مع  أأسو الت: يستيدفيا المشروع  المناطقف: ورعاية صحية أولية 
مما يؤدي إلى زراعة  ،العديد من مجموعات القرى أن الفقر يعزى عمومًا إلى انخفاض إنتاجية األراض:

فرص و  متتررة؛الطبيعية التوارث الإلى يعزى أيضًا و  ؛محصول واحد ف: السنة بداًل من ثالثة محاصيل
 األساسية. البنىوضعف  ع:؛غير الزراقليلة ف: المجال العمل ال

 القطريةاألساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص الستراتيجية  -باء
 المستند إلى النتائج

عادة الصندوق الدول: للتنمية الزراعية مصرف التنمية اآلسيوي و  سيشترك -5 والمؤسسة األلمانية لإلقراض وا 
 يمثلو . الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية ف: تمويل مشروع  وحتومة بنغالديش اإلعمار
لألسواق المستدامة من أجل تعزيز سبل العيش  البنى األساسيةلتصميم: مشروعين: مشروع  اً دمجالمشروع 

المناخ ف: المنطقة  القادرة على الصمود أمام تغيراألساسية  البنىومشروع تحسين  ؛صممو الصندوقالذي 
عادة اإلعمارالساحلية الذي صممو مصرف التنمية اآلسيوي  . وقد قبلت والمؤسسة األلمانية لإلقراض وا 

و المجلس التنفيذي ، ووافق علييذا المشروعل العامجميع الوتاالت المانحة الثالث والحتومة التصميم 
والمؤسسة األلمانية ع مصرف التنمية اآلسيوي . ووق  3103لمصرف التنمية اآلسيوي ف: سبتمبر/أيلول 

عادة اإلعمار  يقبلون فييا النطاق العام  3103يونيو/حزيران  09على مذترة ف: والصندوق لإلقراض وا 
. وىذا المشروع ىو األول من بين مشروعين ف: ىذه المذترة الحتومة وأقرتللمشروع وتمويلو وجوانب تنفيذه 

صمم وسوف يُ  .3108-3103 للفترة المستند إلى النتائج القطريةلفرص االستراتيجية الصندوق لإطار برنامج 
الصغيرة والزراعة، تمتابعة  المشروعاتمشروع تعزيز وعنوانو ، المشروع الثان: ف: إطار نفس ىذا البرنامج

لذي يمولو الصندوق. وسيطلق مشروع تعزيز توليد العمالة او  المشروعاتتنمية  تمويللالجاري مشروع لل
تنمية الخدمات المالية ف: نفس و سلسلة القيمة  يوسع نطاقسو  3104الصغيرة والزراعة ف: عام  المشروعات

تمل ف: الوقت وسوف يُ  ،واستحداث فرص العمل المشروعاتتنمية لتمويل الالمنطقة الت: يغطييا مشروع 
 .الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع " لالصلبةنفسو االستثمارات "

وضع الخاص لبنغالديش، وى: إحدى أفقر البلدان ف: الاألساس المنطق: للمشروع على جذور رتتز تو  -6
ن أتثر مبالفعل بنغالديش اآلن  وتعدالحالية.  المعاتسةجنوب آسيا وتتأثر بصفة خاصة بالظروف المناخية 

ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة شدة ووتيرة األعاصير للتوارث.  عرضةبلدان العالم 
 والفيضانات، مما سيتسبب ف: تدمير واسع النطاق لألراض: والطرق والمنازل واألصول األخرى.
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، لفقراء وصغار المنتجينلتغير المناخ، يعان: المنتجون الريفيون، وخاصة ا المعاتسةوباإلضافة إلى اآلثار  -7
ألسواق الت: تقيد للطرق وا البنى األساسية( سوء حالة 0من عائقين أساسيين يقيدان تنمية سبل عيشيم: )

سبل  محدودية( 3عد؛ )الوصول إلى األسواق التبيرة وتزيد تتاليف المدخالت والنقل وتقلل األسعار نتيجة البُ 
 ،بالطلب وعدم الحصول بشتل مناسب على تتنولوجيا جيدةالمدفوعة الوصول إلى الخدمات المالية 

 لماشية.تطعيم اوخدمات دعم مثل خدمات 

ا أعاله على نطاق صغير نسبيًا: مشروع مالمشار إليي العائقينويعالج حاليًا مشروعان يموليما الصندوق  -8
تمويل الومشروع  ؛الريفية ةالبنى األساسيتنمية من أجل  تنمية البنى األساسية التسويقية ف: أقاليم شارالند

 والمشروعاتإلنتاج الزراع: ا مشروعاتإلى تقديم قروض  الذي ييدف إلى توليد العمالةو  المشروعاتتنمية ل
إلى توسيع  الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع وسيؤدي الصغيرة وتطوير سلسلة القيمة. 

ما في تنمية البنى األساسية التسويقية ف: أقاليم شارالندمشروع  إطارالت: تحققت ف: نطاق التجارب الناجحة 
 بالمشروعاتالطرق الريفية وأسواق القرى. وقد أثبتت ىذه التجارب باإلضافة إلى التجارب المتعلقة يتعلق ب

 دخل األسر منو حسن االتصاالت الريفية أن األسواق والطرق المرصوفة تُ  البنى األساسيةاألخرى لتنمية 
خالل زيادة أسعار منتجات المزارع وزيادة األجور وتعزيز االستثمار ف: األعمال الزراعية والتجارة، 

سبل حصول األطفال على  تتما تحسنأفضل إلى مدخالت عالية الجودة وما إلى ذلك. بشتل وصول الو 
 تعليم ورعاية صحية أولية نتيجة مرافق النقل األفضل، وخاصة ف: موسم األمطار. 

أساسية للطرق قادرة على  بنى تشييد الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع  ينتج عنوس -9
لقضاء من أجل اللحماية من األعاصير وتحسين الوصول إلى األسواق  ومآوىالصمود أمام تغير المناخ 

على الفقر الحاد والضعف أمام تغير المناخ ف: جنوب غرب بنغالديش. وبوصفو عملية دمج للمشروع الذي 
عادة اإلعمارباالشتراك مع يمولو مصرف التنمية اآلسيوي  البنى ومشروع  ،المؤسسة األلمانية لإلقراض وا 

الساحلية المقاومة بنى األساسية ال، فإن مشروع لألسواق المستدامة من أجل تعزيز سبل العيش األساسية
لألسواق المستدامة من أجل تعزيز سبل  البنى األساسيةسيحتفظ بالترتيز األصل: لمشروع  لتغير المناخ

يراع:  اً ف: الوقت نفسو مشروعتونو  معلمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة، اصول الربط وو على  العيش
 .المستند إلى النتائج القطريةالفرص االستراتيجية ذلك تمامًا مع األىداف الرئيسية لبرنامج  . ويتواءمالمناخ

 المشروع وصف  -ثانياا 

 والمجموعة المستيدفة منطقة المشروع -ألف
منطقة  03ف:  (يوبازيال)منطقة فرعية  23ف:  الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع سينفذ  -11

 مقاطعةخال: وبيروجبور ف: ال وبوال وجالوتات: وباتو رغونا وباريساب مناطقنوب الغرب:: الج مناطقمن 
باغيرىات وُخلنا وساتخيرا ف:  ومناطق؛ دتا مقاطعةتبور ف: اغانج وماداريبور وشاريلغوبا ومناطقباريسال؛ 
م التوارث الطبيعية مثل فقيرة جدًا وأقل نموًا وضعيفة أما المناطقف أن ىذه و ُخلنا. ومن المعر  مقاطعة

أساس سبع مؤشرات تتعلق بالفقر  على منطقة فرعية 23أمواج المد واألعاصير والفيضانات. وتم اختيار 
 وحجميا. البنى األساسية جودةعد و ومدى الضعف والبُ 
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 ،المشروعالت: يغطييا طرق الو سواق األمستجمعات  وتتألف المجموعة المستيدفة للمشروع من ستان مناطق -11
والمعدمين  الصغرى المشروعاتوخاصة صغار المزارعين والمزارعين اليامشيين وصغار التجار وأصحاب 

مليون شخص سيستفيدون من المشروع. ويشتمل المستفيدون  2.5والنساء الفقيرات. وتشير التقديرات إلى أن 
، وستتون العمال الجمعيات المتعاقدة مع من خاللشخص متعاقد معيم للعمل  5 111المباشرون على 

الت: يغطييا تاجر ف: األسواق  063 411و المعوزات،على األقل من النساء منيم ف: المائة  81نسبة 
  الطرق واألسواق.بتتأثر أسرة تعيش ف: مناطق  325 111و ،من أصحاب وسائل النقل 53 611و ،لمشروعا

  لممشروعاليدف اإلنمائي  -باء
المشروع ف: تحسين سبل عيش )دخول أعلى وأمن غذائ:( األسر الفقيرة )النساء والرجال( ف:  غايةتمثل ت -12

البنى األساسية زيادة قدرة ويتمثل اليدف اإلنمائ: ف:  .ساحلية منطقة اثن: عشرمختارة ف:  مناطق فرعية
ف: المناطق االثن:  رةمختاالالمناطق الفرعية  المناخ ف: الصمود أمام تغيرللطرق واألسواق على الساحلية 

 .عشر الت: يغطييا المشروع

 المكونات/النتائج -جيم
 يشتمل المشروع على المتونات الثالثة التالية: -13

ألشخاص الذين يعيشون لصالح االطرق ربط تحسين  :: نتيجة ىذا المتون ىالطرق ربطتحسين  (أ )
حصوليم على األسواق و وصوليم إلى ، مما ييسر الت: يغطييا المشروعالمناطق الفرعية  ف:

 021طوليا المناطق الفرعية  ف: سيتم بناء طرق ،الخدمات االجتماعية. وف: إطار ىذا المتون
وطرق ف: الوحدات اإلدارية المحلية والقرى طوليا تيلومترًا )بتمويل من مصرف التنمية اآلسيوي( 

 3 455)صغيرة وقنوات من جسور  يا(، إلى جانب ما يرتبط ب)بتمويل من الصندوقتيلومتر  510
تغير المناخ و/أو تتتيف معو. وستولى األولوية للطرق  أمام تصمدوسيتم بناء الطرق بحيث مترًا(. 
أتبر عدد من األشخاص والت: تصل أسواق المشروع باألسواق التبيرة األخرى والقرى تفيد الت: 

 البعيدة.

: تعزيز تسويق المنتجات الزراعية وغير فنتيجة ىذا المتون تتمثل : تحسين خدمات السوق (ب )
)حظائر روع بناء/تحسين أسواق مادية المشروع. وسينتج عن المشالت: يغطييا سواق األالزراعية ف: 

دورات مياه وحدات لسيدات و لأسماك ومناطق مفتوحة مرصوفة/مرفوعة وأقسام  أحواضعامة و 
 لرسووبناء منصات  ،األساسية لسلعوما إلى ذلك(، وبناء نقاط تجميع لوصرف صح: داخل: 

)أعضاء الجمعيات  واستحداث فرص عمل للنساء الفقيرات ،وتتوين لجان إلدارة األسواق ،لمراتبا
)بتمويل من  مرتز نمو وأسواق ريفية تبيرة 88 إنشاء. ويتمثل اليدف ف: المتعاقدة مع العمال(

 05واألساسية سلع للنقاط تجميع  5( والقرى) ف: المجتمعاتسوقًا  097مصرف التنمية اآلسيوي( و
 لمراتب )بتمويل من الصندوق(.رسو امنصة ل 28قسمًا للسيدات و

: زيادة قدرة المجتمعات فنتيجة ىذا المتون تتمثل  تحسين القدرة عمى التكيف مع تغير المناخ: (ج )
الريفية والسلطات المحلية على التعامل مع األحداث المناخية المتقلبة وتلبية احتياجاتيا األساسية 

المؤسسة األلمانية لإلقراض  مولياتأثناء الصدمات المناخية. ومن المقرر إجراء األنشطة التالية الت: 
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عادة اإلعمار ( 3) ؛ألعاصيرلحماية من امأوى ل 05و توسيع ( بناء أ0: )ف: إطار ىذا المتون وا 
( تدابير 4) ؛إلى األسواق المؤديةطرق التيلومترًا من  05 تحديث (2) ؛موجودةوى آم 01تحسين 

دعم تتميلية لتعزيز القدرة على االستعداد للتوارث. وباإلضافة إلى ذلك، سيمول الصندوق تدريب 
 ،المسائل االجتماعيةعلى و  التشييد الميارات ف: مجالالجمعيات المتعاقدة مع العمال على أعضاء 

دارة األسواق. األشغالوأعضاء لجان إدارة األسواق ف: مجاالت التخطيط واإلشراف على   وا 

  المشروعتنفيذ  -ثالثاا 

 النيج  -ألف
سيقوم مقاولون مختارون  ،" والزراعات على جانب: الطريق وأسواق المجتمعات والقرىالتتلباستثناء "طرق  -14

الجمعيات . وستقوم مجموعات النساء أو البنى األساسيةجميع  بتشييدتنافسية  مناقصاتمن خالل عملية 
 الجمعيات المتعاقدة مع العمالعملية تتوين واختيار  وستجرى. البنى األساسية بتشييد المتعاقدة مع العمال

 .ى األساسية التسويقية ف: أقاليم شارالندتنمية البن مشروعوفقًا للمنيجية المثبتة ف: 

والقرى وأسواق المجتمعات )القرى( الت: يموليا الصندوق أثناء  الوحدات اإلدارية المحليةوتم اختيار طرق  -15
: تال ةاإلنمائي للمشروعاتالمواصفات النمطية تصميم المشروع وفقًا لعملية صارمة وأصبحت جزءًا من 

ولن يحتاج متتب إدارة المشروع إال ت ىذه الطرق واألسواق جاىزة للتطوير. وأصبحالحتومة.  اوافقت عليي
  إلى إعداد خطط التنفيذ السنوية ولن يتطلب األمر أي أعمال تحضيرية إضافية إال لتقدير التتاليف النيائية.

 اإلطار التنظيمي -باء
لية بوزارة الحتومة المحلية والتنمية ستتون دائرة اليندسة ف: الحتومة المحلية التابعة لشعبة الحتومة المح -16

معنية بالمشروع بتوفير التوجييات  توجييية. وستقوم لجنة وتالة المنفذة الرئيسيةالالريفية والتعاونيات 
 السياساتية لتنفيذ المشروع. وستعقد اللجنة اجتماعين ف: السنة الستعراض التقدم ف: تنفيذ المشروع. 

ومتاتب إقليمية  دتاف:  دائرة اليندسة ف: الحتومة المحليةوسيتم إنشاء متتب إلدارة المشروع ف: مقر  -17
عمليات   عنمتتب إدارة المشروع مسؤوالً  وسيتونداريبور. النا ومال وخُ سباريمناطق  مقارللمشروع ف: 

اإلشراف على عن وع مسؤولة المتاتب اإلقليمية للمشر  ستتون، ف: حين الشاملة والتنفيذ والرصد اإلدارة
إجراء مراقبة الجودة ورصد األثر واالحتفاظ بروابط عن العمال و المتعاقدة مع جمعيات ال أشغالعلى و التقدم 

 ولجان إدارة األسواق ف: المنطقة الفرعية مثل الموظف التنفيذي ،وثيقة بأصحاب المصلحة اآلخرين
بناء الطرق ف: إطار متون تحسين اقد مع مقاولين مينيين لوسيتم التع. الوحدات اإلدارية المحليةمجالس و 

دائرة اليندسة ف: الحتومة الميندسون التنفيذيون للمناطق بوسيتولى  .التتلطرق باستثناء حالة  الطرق
 مسؤولية إدارة ىذه العقود. المناطق الفرعيةوميندسو  المحلية

بتوفير موظفين يعملون لوقت تامل إلدارة المشروع ف: جميع  دائرة اليندسة ف: الحتومة المحليةوستقوم  -18
دوليين ووطنيين  مينيينأجزاء إدارة المشروع األربعة. وسيقوم فريق مساعدة تقنية يتألف من موظفين 

ف: مجال التصميم اليندس: الالزمة وموظف: دعم بتقديم الدعم إلى متتب إدارة المشروع وتزويده بالخبرة 
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القضايا الخاصة بالتمايز والتنمية االجتماعية و  ،واالقتصاد والتمويل ،المناخمود أمام تغير والص ،واإلشراف
 .بين الجنسين

دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعمم وا 
عن تحقيق غايات و التنفيذ الشامل للمشروع واألنشطة المالية  مسؤواًل عنمتتب إدارة المشروع  سيتون -19

تمية والتيفية. وبالتحديد، سيتون مسؤواًل عن أنشطة البدء ومختلف الدراسات واالستقصاءات المشروع ال
عداد خطة العمل  وااللتزام بمتطلبات اإلبالغ والتنسيق مع الصندوق ومصرف التنمية  تينالسنويوالميزانية وا 

عادة اإلعماراآلسيوي  وزارة الحتومة المحلية و  الحتومة المحلية وشعبة والمؤسسة األلمانية لإلقراض وا 
والتنمية الريفية والتعاونيات وشعبة العالقات االقتصادية بوزارة المالية وأصحاب المصلحة اآلخرين ف: 

 المشروع.

المشروع )اإلطار المنطق:( بتوجيو عملية رصد المشروع وتقييمو ورصد تصميم إطار  يقومالرصد والتقييم.  -21
لإلشراف ف: مجال الرصد  أخصائ:على متتب إدارة المشروع  وسيشتملإلى جانب مؤشرات وأدوات أخرى. 

المشروع. وسيقوم  إنجازنظام إدارة النتائج واألثر ودراسات منتصف المدة وأثر و خط األساس  مسح على
 ؛العمالالمتعاقدة مع جمعيات ال( أنشطة وتدريب 0متتب إدارة المشروع بإجراء رصد يوم: لتقدم وجودة )

 .التشييدوتدريب لجان إدارة األسواق. وسيقوم فريق المساعدة التقنية بإجراء رصد مستقل ألعمال ( أنشطة 3)

دارة المعرفة. -21 من المتوقع أن ينتج عن المشروع دروس ومعرفة ىامة ف: مجاالت مثل إدارة  التعمم وا 
من خالل  تالمنشآوضمان جودة  ،وحماية منحدرات الطرق ،الياضمات البيولوجيةالفضالت باستخدام 

إعداد بروتوتوالت ىندسية. وسيتم جمع المعرفة من خالل ثالث مبادرات تجريبية إلى جانب دراسات لألثر 
. وسيقدم عرضيةخبارية وورقات إزيارات ميدانية وتقارير مرحلية ونشرات من ودراسات حالة ومالحظات 

دروسًا إلى الحتومة وأصحاب المصلحة وينشرىا  الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع 
أخصائ: ف: على موقعو على اإلنترنت وف: حلقات دراسية وحلقات عمل. وسيستفيد المشروع من دعم 

ف: شبتة إدارة المعرفة المشروع ف: المتتب القطري للصندوق وسيستخدم يعمل إدارة المعرفة  مجال
 الصندوق لنشر جميع الدراسات والمنشورات.

لمجتمعات الريفية ف: بنغالديش ل اإلذاعةوباإلضافة إلى ما ورد أعاله، سيشترك المشروع ف: رعاية مبادرة  -22
الت: بدأت مؤخرًا والت: تدعميا حاليًا منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. واليدف من ذلك ىو زيادة 

سية( على المزارعين وصغار المنتجين نشر المعلومات اليامة )مثل أيام عمل األسواق وأسعار السلع األسا
وبمعلومات متعلقة بالحياة الثقافية المحصول: والحيوان: والسمت: نتاج اإلوتزويدىم برسائل لزيادة 

 بنغالديش.ف: واالجتماعية ف: المناطق الريفية 

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
الفئة  بوصفيا منللمشروع  االئتمانيةدوق المخاطر صنف تقييم اإلدارة المالية للصناإلدارة المالية.  -23

لألغراض بتفاءة وفعالية الستخدام األموال المتوسطة نظرًا ألن الترتيبات الحالية ال توفر أقصى ضمان 
( لتجنب األخطاء المتعلقة 0المخاطر، من المتوقع اتخاذ التدابير التالية: ) أثرالمقصودة. ومن أجل تخفيف 

( لضمان الشفافية 3) ؛قبل بداية التنفيذ ابرمجية محاسبة متعددة اللغات وتثبيتي توريدباللغة، سيتم 
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ف: مجال اإلدارة المالية أو شرتة استشارية  أخصائ:وممارسات المحاسبة الجيدة، سيتم التعاقد مع 
مؤىالت وسيتم توظيف ما يتف: من موظف: المحاسبة أصحاب ال ،للمحاسبين القانونيين للعمل لبعض الوقت

( لإلبقاء على سيولة تافية ف: الحسابات، ستتم المدفوعات من متتب إدارة المشروع 2) ؛والخبرات المناسبة
صحيفة موجزة معتمدة لألشغال الت: قام بيا المقاولون بعد أن يتم استالم  المنطقةف: مصرف إلى حساب 

 . حليةدائرة اليندسة ف: الحتومة المللمنطقة ف: من الميندس التنفيذي 

 ميزنة توجر . السنويتينعن إعداد خطة العمل والميزانية سيتون متتب إدارة المشروع مسؤواًل الميزنة.  -24
وسيتم صرفيا على أربع دفعات. ولوحظت اإلنمائية  للمشروعاتالمواصفات النمطية ف: موال النظيرة األ

التزمت الحتومة  ،العموموعلى وجو  ،تأخيرات عرضية ف: صرف الحتومة لألموال ف: الماض: ولتن
 بتعيداتيا.

لحسابات المعينة. لتحويل دفعات مقدمة إلى اسيستخدم المشروع طريقة التمويل بالسلف  تدفق األموال. -25
إلى حسابين مستقلين  األمريتيةدوالرات الوسيتم تحويل الدفعات المقدمة للحسابات المعينة للقرض والمنحة ب

وسيتم تحويل األموال من ىذين الحسابين إلى حساب  "غالديش.بن مصرف"بيذه العملة ف: مفتوحين 
يديره متتب إدارة المشروع. وسيقوم متتب الذي و  البنغالديش: بالتاتاجاري مصرف تالمشروع المفتوح ف: 

المعنية استنادًا إلى نوع  المناطقالت: تديرىا متاتب  المناطقإدارة المشروع بتحويل األموال إلى حسابات 
 .ياستخدامات و المصروفا

بما يتفق مع والخدمات الممولة من موارد يقدميا أو يديرىا الصندوق  واألشغالالسلع  يتم توريدس التوريد. -26
 مجمعة التوريداتوف: جميع الحاالت الت: تتون فييا  لصندوق.ف: التوريد اودليل للتوريد لمبادئ التوجييية ا

وفقًا للمبادئ التوجييية للتوريد الخاصة  سُتوردوخدمات يموليا مصرف التنمية اآلسيوي،  وأشغالمع سلع 
 بمصرف التنمية اآلسيوي.

لقواعد واللوائح ذات الصلة الت: وضعيا البنك الدول: بما يتفق مع ادولية التنافسية المناقصات ال وستجري -27
السلع المدنية و  األشغالوف: حالة  بالصندوق. مع أحتام المبادئ التوجييية للتوريد الخاصة يتماشىبما 

 لسنةمع قانون التوريد العام  ، فإنيا سُتورد بما يتفقتنافسية وطنية مناقصاتمن خالل  المتعاقد علييا
بحصيلة ريد الممولة التو عمليات . وفيما يتعلق بجميع ف: بنغالديش 3118 لسنةوقواعد التوريد العام  ،3116

 التوريد وأنواع طرائق التوريد بيانات، ستتون ىناك حاجة إلى معلومات بشأن الصندوق التمويل المقدم من
والحاجة إلى تأىيل سابق أو الحق، ضمن غيرىا من المعلومات، وينبغ: إدراجيا ف: خطة التوريد لموافقة 

 الصندوق علييا.

الصندوق وثائق  يموليا أو يديرىاالسلع واألشغال والخدمات الممولة من موارد  عمليات توريدجميع تقتض: و  -28
ن و ن واالستشاريو ن والمقاولو الموردشرطًا يقتض: بأن يسمح يجب أن تتضمن العقود و . المناقصةبشأن 

جعيا اوأن ير وتنفيذ العقود،  المناقصةالمتعلقة بتقديم  يم األخرىووثائق يمحساباتيم وسجالت بفحصلصندوق ل
 الصندوق. المراجعون الذين يعينيم

متتب  مستوىنظم الرقابة الداخلية على  سُتعزز. لمحسابات ةوالخارجي ةالداخمي والمراجعةابة الداخمية الرق -29
تدابير تخفيف  توضعاالحتفاظ بالسجالت وأمن المعلومات. وسو  فصل الواجباتبفيما يتعلق إدارة المشروع 
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دارة المالية اإلاإلجرائية المتعلقة بلييا. وترد تفاصيل الجوانب وسيتم اإلشراف ع التنفيذ بدء قبلاألثر 
 .مشروعال والمصروفات ف: دليل إدارة

إجراء استعراض ب اليندسة ف: الحتومة المحلية لدائرةالتابعة للحسابات وحدة المراجعة الداخلية وستقوم  -31
عدم  ةف: حالو . متتب إدارة المشروع يعدهي ذختصاصات المشروع االأساس  سنوي ألداء المشروع على

 ةخارجيشرتة مع يطلب التعاقد س، واإلبالغللحسابات ترتيبات المراجعة الداخلية بالصندوق تناع اق
 .القانونيين بينمحاسلل

جميع حسابات المراجعة الخارجية لالممولة بمعونة أجنبية  المشروعاتحسابات وتجري مديرية مراجعة  -31
تصنيف وتان ، الحسابات لمراجعةمعايير الدولية المديرية الستخدم وتالممولة من جيات مانحة.  المشروعات

للمبادئ الحسابات  مراجعةمتثل مرضيًا. وستالمديرية الت: قامت بيا السابقة الحسابات عمليات مراجعة 
 .المشروعاتحسابات مراجعة  بشأنالتوجييية للصندوق 

جوانب اإلطار مشروع. ويتناول إدارة الدليل و المشروع ف: تقرير تصميم  للتسيير الجيد. أدرج إطار التسيير -32
، والمراجعة الداخلية التوريدمثل متافحة الفساد والمساءلة وتقييم اإلدارة المالية ونظام  للتسييرىامة 

الشفافية،  (0ىذا اإلطار إلى ضمان: )ييدف و ، والترتيبات المؤسسية لتنفيذ المشروع. للحسابات والخارجية
، مع المشارتة (2) ؛استخدام المواردب ما يتعلقفي ،( المساءلة3) ؛العامالمعلومات ف: المجال فيما يتعلق ب

قد تبين أن مشارتة المجتمعات ف: جميع و القرارات الت: قد تؤثر علييم. الذين ليم صوت ف: شخاص األ
ف: آن  والفساد التدليس نطاقالحد من و  اإلنمائيةنتائج الن يتحستؤدي إلى يمتن أن  المشروعاتمراحل 

  .واحد

 اإلشراف -ىاء

دائرة اليندسة ف: وُتتلف . المشروعالمسؤولية الرئيسية عن اإلشراف على  متتب إدارة المشروع سيتولى -33
لنقل. ل البنى األساسية وأشغال)المادية(  األسواق لتنمية بالتفصيل العطاءاتبإعداد وثائق  الحتومة المحلية
بوسائل النقل وتتنولوجيا المراقبة )مثل التاميرات المزودة  دائرة اليندسة ف: الحتومة المحليةوسيزود موظفو 

 رصد أداء المقاولين.ف: مجال تدريب سيحصلون على بالنظام العالم: لتحديد الموقع( و 

عادة اإلعمار الصندوق وسيشترك -34 بعثات ف: ومصرف التنمية اآلسيوي  والمؤسسة األلمانية لإلقراض وا 
المال: والمادي وتذلك  و: السنة للتحقق من أداء المشروع ورصد تقدماالستعراض مرة أو مرتين فو اإلشراف 

متتب إدارة اإلدارة إلى متعلقة بتوصيات و  تقنيةبعثات توصيات ال سترفع. وباإلضافة إلى ذلك، هأثر 
استعراض نيائ: و  األثرودراسات  ف: إجراء استعراض منتصف المدةالشرتاء الثالثة سيشترك . و المشروع

المتطلبات  تلبيةعلى األقل للتأتد من مرتين اإلشراف  سيجرى، شيراً  08-03 أول خاللو روع. نجاز المشإل
تقنية المساعدة ال، وفريق والتوريدواإلدارة المالية  ،، بما ف: ذلك دراسة خط األساسلمشروعالبدء األساسية 
 تدقيق.الوآليات 
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 تكاليف المشروع وتمويمو وفوائده  -رابعاا 

 المشروعتكاليف  -ألف

مليون دوالر أمريت: تقريبا، منيا  051تبلغ التتاليف التلية للمشروع على مدى تنفيذه لفترة ست سنوات  -35
ماليين دوالر أمريت: تقريبا إجمال:  6مليون دوالر أمريت: تقريبا إجمال: التتاليف االستثمارية و 038.5

ائدة المصرف اآلسيوي للتنمية فتصل بمجموعيا التتاليف المتتررة. أما الطوارئ المادية والسعرية وأسعار ف
 .0مليون دوالر أمريت:، على النحو الوارد ف: الجدول  05.5إلى 

 0الجدول 
 موجز تكاليف المشروع

  (األمريتيةدوالرات الماليين ب)
  

 
عممة 
 ةمحمي

 

 
عممة 
 ةأجنبي

 

 
 

 المجموع

 
من % 

النقد 
 األجنبي

من % 
إجمالي 

تكاليف ال
 ساسيةاأل

      ستثماريةالتكاليف ال -أولا 
 80 01 018.4 01.8 97.5 أشغال مدنية

 3 52 3.4 0.2 0.3 مرتبات ومعدات
 9 37 00.5 2.0 8.4 خدمات استشارية

 2 01 2.5 1.2 2.0 عمل ودراسات اتتدريب وحلق
 3 - 3.7 - 3.7 ض:أرا الحصول على

 - - - - - وتتاليف تشغيل دائرة اليندسة ف: الحتومة المحليةموظفو 
 91 2. .281. 11.. 219.. المجموع الفرعي

      متكررةالتكاليف ال -ثانياا 
 2 01 4.5 1.4 4.1 البنى األساسيةصيانة 
 0 - 0.2 - 0.2 والبدالت المرتبات

 - - 1.3 - 1.3 تشغيل المرتبات وصيانتيا
 0 7 114 410 11. المجموع الفرعي

 44. 2. .01.. .11. .81.. خط األساسلالكمية تكاليف ال
 9 01 00.8 0.3 01.6 الطوارئ المادية

 0 00 0.6 1.3 0.4 السعريةطوارئ ال
 4.. 2. 0719. 710. .41.. مشروعالكمية لمتكاليف ال

 3 011 3.3 3.3 - الفوائد أثناء التنفيذ 
 2.. .. 414.. 911. .41.. التي يتعين تمويمياالكمية التكاليف 

 
 22.8مليون دوالر أمريت: من التتاليف االستثمارية الت: سيخصص حوال:  29.5سيمول قرض الصندوق  -36

مليون دوالر أمريت: للمرتبات  1.6مليون دوالر أمريت: منيا لألشغال المدنية، وسيخصص حوال: 
سيتم تمويليا بصورة مليون دوالر أمريت: للخدمات االستشارية والتدريب وحلقات العمل الت:  1.9والمعدات و

مليون دوالر أمريت:(، ف: حين سيتم اإلبقاء على مبلغ غير مخصص بما  1.2جزئية من حصيلة القرض )
مليون دوالر أمريت: يخصص  0.1مليون دوالر أمريت:. وسيوفر الصندوق منحة تعادل حوال:  2.9يقارب 
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تقريبا، ف: حين يتم اإلبقاء على مبلغ غير مليون دوالر أمريت:  1.9منيا للتدريب وحلقات العمل ما يعادل 
 . مليون دوالر أمريت: 1.0مخصص بما يعادل 

  المشروعتمويل  -باء

مليون دوالر أمريت:  41.5مليون دوالر أمريت: حتى  051للمشروع البالغة  التليةالتتاليف الصندوق مول يس -37
(. 3)انظر الجدول  3105-3102 لفترةل الحالية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء الدورةخالل 

من  3108-3106سيتم تمويل أية احتياجات مالية إضافية، إن وجدت، من خالل قرض ثان بموجب دورة و 
نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وسيعرض ىذا القرض على المجلس التنفيذي للموافقة عليو عام 

من مصرف التنمية اآلسيوي أمريت: مليون دوالر  51ى . ويصل التمويل المشترك الحال: للمشروع إل3106
عادة اإلعمار مليون دوالر أمريت: من 8.8و مليون دوالر أمريت: من  20.3و المؤسسة األلمانية لإلقراض وا 

مليون دوالر أمريت: من الموارد  31الحتومة. ويوزع تمويل مصرف التنمية اآلسيوي على النحو التال:: 
مليون دوالر أمريت: من خالل قرض من الصندوق  31و ،مية اآلسيوي )قرض(األساسية لمصرف التن
 قدمتأمريت:. وس ماليين دوالر 01ومنحة قدرىا  ،لمصرف التنمية اآلسيويالتابع االستراتيج: للمناخ 

عادة اإلعمار دائرة وستمول الحتومة مرتبات موظف: للمشروع تمنحة.  اتمويلي المؤسسة األلمانية لإلقراض وا 
وتتاليف التشغيل وحيازة األراض: وتتاليف إعادة التوطين فضاًل عن الضرائب  اليندسة ف: الحتومة المحلية

 والرسوم المحددة نظرًا ألنو ال يجوز تمويل الضرائب أو الرسوم من فوائد قرض الصندوق.

 0ندوق قدرىا مليون دوالر أمريت: تقريبًا. وستستخدم منحة من الص 29.5يبلغ قرض الصندوق المقترح  -38
دارة المعرفة اإلذاعة( البحوث االبتتارية وبرامج 0مليون دوالر أمريت: لتمويل: ) خط مسح ( 3) ؛الريفية وا 

راض منتصف المدة ستعال( دراسات 5) ؛( دراسات نظام إدارة النتائج واألثر4) ؛( دراسات األثر2) ؛األساس
نجاز المشروع؛   القادم الذي يمولو الصندوق.( دراسات لدعم تصميم المشروع 6)وا 

 التمويل بأثر رجعي -جيم

( من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية، ستتون 3)أ()8-4مع األخذ بعين االعتبار أحتام المادة  -39
توريدات نظم المحاسبة ثنائية اللغة وثنائية المدخالت والبرمجيات والتدريب وصيانة النظم بما يعادل حوال: 

وحدة حقوق سحب خاصة( من النفقات المؤىلة للتمويل بأثر  4 111حدة حقوق سحب خاصة )أربعة آالف و 
رجع: من القرض. ويجب أن يتم تتبد ىذه النفقات ف: الفترة الفاصلة بين تاريخ موافقة المجلس التنفيذي 

 وتاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز النفاذ.
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 3لجدول ا
 التمويل اتخطة التمويل، حسب المكون وجي

  (األمريتيةدوالرات الماليين ب)
  

مصرف التنمية 
 اآلسيوي

الصندوق قرض 
الستراتيجي 

 لممناخ

الصندوق  منحة
الستراتيجي 

 لممناخ

 
األول قرض ال

 الصندوق من 

 
حدد تجيات 
 أ لحقاا 

 
 

 منحة الصندوق

المؤسسة 
األلمانية 

عادة  لإلقراض وا 
 اإلعمار

 
 

 الحكومة

 
 

 المجموع

 

بلغ
الم

 

% 

بلغ
الم

 

% 

بلغ
الم

 

% 

بلغ
الم

 

% 

بلغ
الم

 

% 

بلغ
الم

 

% 
بلغ

الم
 

% 

بلغ
الم

 

% 

بلغ
الم

 

% 

                   توصيمية الطرق نتحسي –ألف 
 32.2 24.9 08.0 6.2 - - - - - - -  - - 28.7 02.5 42.3 05.0 المناطق الفرعيةتحديث طرق  -0

 تحديث طرق الوحدات -3
 /القرىاإلدارية

- - - - - - 23.8 53.9 07.5 38.3 - - - - 00.8 08.9 63.0 40.4 

 64.7 97.1 08.6 08.0 - - - - 08.0 07.5 22.8 23.8 - - 02.9 02.5 05.5 05.0 المجموع الفرعي

                   تحسين خدمات األسواق –باء 

تحديث مراتز النمو واألسواق  –0
 التبيرة

4.2 28.4 4.9 42.2 - - 
- - - - 

- - - - 3.0 08.2 00.3 7.5 

 5.6 8.4 07.1 0.4 - - - - 07.4 0.5 65.6 5.5 - - - - - - تحديث أسواق المجتمعات –3

 02.0 09.6 07.7 2.5 - - - - 7.4 0.5 38.1 5.5 - - 34.8 4.9 33.1 4.2 المجموع الفرعي

تعزيز القدرة عمى التكيف مع  -جيم 
 تغير المناخ

                  

دارة المعرفة تعزيز -0  0.8 3.7 9.4 1.2 9.6 1.2 27.0 0.1 0.9 1.0 01.8 1.2 20.0 1.8 - - - - القدرات وا 

توارث الحماية من تحديث مآوي  -3
 المناخ

- - - - - - - - - - - - 7.2 83.8 0.5 07.3 8.8 5.8 

 7.7 00.5 05.2 0.8 65.5 7.5 8.8 0.1 1.4 1.0 3.6 1.2 7.4 1.8 - - - - المجموع الفرعي

 02.3 09.7 23.6 6.4 6.6 0.2 - - 3.2 1.4 4.4 1.9 46.3 9.0 7.9 0.6 - - إدارة المشروع –دال 

 98.6 047.9 31.0 39.8 6.1 8.8 1.7 0.1 02.3 09.5 36.7 29.5 6.7 01.1 02.5 09.9 02.0 09.4 التكاليف الكمية لممشروع

 2.3 1.0 38.7 1.6 ثناء التنفيذالفوائد أ    
- - - - - - - - - - 

0.5 68.1 3.3 0.4 

 011.1 051.1 31.8 20.3 5.9 8.8 1.7 0.1 02.1 09.5 36.2 29.5 6.6 01.1 02.2 31.1 02.2 31.1 مجموع الصرف

األداء. وسيعرض ىذا القرض على المجلس التنفيذي للموافقة عليو عام من نظام تخصيص الموارد على أساس  3108-3106سيتم تمويل أية احتياجات مالية إضافية، إن وجدت، من خالل قرض ثان بموجب دورة أ / 
3106. 

 تحميل موجز لمفوائد والجوانب القتصادية -دال

، مثل يينمن المتوقع أن يدر المشروع فوائد إضافية صافية تبيرة للمزارعين وأصحاب األعمال التجارية الريف -41
على لألسواق بفوائد مباشرة  البنى األساسيةوالتجار وأصحاب وسائل النقل. وستعود  المتاجرأصحاب 
( زيادة المبيعات 3) ؛تلف المنتجات القابلة للتلفالحد من ( 0والتجار المؤقتين من حيث ) المتاجرأصحاب 

 ق القرى.اأسو  ( زيادة عدد التجار ف:2) ؛من خالل حجم أتبر وقيمة أتبر للمنتجات الزراعية المتاجر بيا

 والقرى أساسًا من األنشطة التجارية والوحدات اإلدارية المحليةالمناطق الفرعية  فوائد طرقمصدر  وسيتون -41
 ؛. وتم تقدير الفوائد على أساس الوفورات ف: تتاليف تشغيل المرتبات من حرتة المرور الحاليةالناتجة
  حجم السلع المنقولة وخفض تتاليف النقل. زيادة إلىف: حرتة المرور المتوقعة الزيادة اإلضافية  وتؤدي

الطرق زيادة حجم المنتجات الزراعية و األسواق مستجمعات وسيستطيع المزارعون الذين يعيشون ف: مناطق  -42
المباعة نتيجة زيادة حرتة المرور وسيستطيعون البيع بأسعار أعلى نتيجة زيادة عدد المشترين القادمين إلى 

 نتاج الزراع:.ادة الطلب على اإلوبالتال: زي ،سوقال
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بناء ألشغال  الجمعيات المتعاقدة مع العمالالمتتسب من العمل ف: من أجرىن  المعوزاتوستستفيد النساء  -43
النساء إعادة استثمار إيراداتين ف: أنشطة مدرة ىؤالء ستستطيع  ،األسواق. وعقب انتياء عقدىنو الطرق 

 للدخل، مثل العمل ف: مزارع األلبان. 

وىناك بعض الفوائد التبيرة الت: ال يمتن تحديدىا تميًا للتحليل االقتصادي والمال:. ومن بين ىذه الفوائد  -44
( الوصول بشتل أفضل إلى مجموعة واسعة من الخدمات االجتماعية بما ف: ذلك مرافق تعليمية وصحية 0)

البشرية نقاذ األرواح إ( 2) ؛واقالعامة ف: األس النظافة( تحسين معايير 3) ؛من خالل تحسين شبتة الطرق
 األعاصير.الحماية من وى آنتيجة الوصول إلى م

 06ف: الحالة األساسية  من المتوقع أن يبلغ معدل العائد الداخل: االقتصادي العائد المتوقع من المشروع. -45
القيمة الحالية الصافية ف: الحالة األساسية، باستعمال معدل ويبلغ صاف: سنة.  31على مدار  ف: المائة

 مليون دوالر أمريت:(. 21.6 نحو تا بنغالديش: )أوامليون ت 3 404ف: المائة،   03نسبتو  خصم

أثر االختالفات ف: الفوائد والتتاليف ومختلف حاالت التأخير ف: تحقيق لتقييم ي تحليل الحساسية أجر  -46
لتحديد الجدوى االقتصادية للمشروع بأتملو ف: حالة وجود عوامل  تصوراتعدد من الالفوائد. وتم اختبار 

يادة التتاليف وانخفاض الفوائد أن معدل العائد الداخل: االقتصادي ثابت نسبيًا فيما يتعلق بز  تبينو  معاتسة.
أو  ،سنتين ل إلىتصقد تأخيرات. وحتى ف: حالة التأخيرات التبيرة ف: تحقيق فوائد المشروع الت: ووجود 

 31 بنسبةانخفاض ف: الفوائد حدوث إلى  يؤدي ممالفوائد المشروع طابع غير مستدام نسبيًا ف: حالة وجود 
ف:  03ة والبالغة تتلفة الفرصة البديلة المفترضلف: المائة، سيظل معدل العائد الداخل: االقتصادي مساويًا 

  المائة أو أعلى منيا.

 الستدامة -ىاء
( باريشاىدات)مجالس  دائرة اليندسة ف: الحتومة المحليةصيانة الطرق واألسواق على عاتق  مسؤوليةتقع  -47

الصيانة. وأتدت الحتومة أن جميع  ألشغالتحصل على ميزانية سنوية الوحدات اإلدارية المحلية، الت: 
مراحل تنفيذ المشروع  جميع خاللخصص ف: إطار المشروع ستُ  تتمالت:  االنشاءاتلصيانة الالزمة موال األ

 بنفس مستوى جودة البناء األصل:.  األشغال الممولة باالستثماراتوبعد ذلك، بمبالغ تتف: لضمان أن تظل 

مثل الطرق  ومتينةالطرق من خالل استثمارات ف: أنواع طرق عالية الجودة إنشاءات وسيتم تعزيز استدامة  -48
وفقًا ألعلى  التشييد أمتنىذا النوع من الطرق صيانة بسيطة إذا يتطلب المقواة بالخرسانة االسمنتية. و 

جراء أشغال اإلصالح  الجمعيات المتعاقدة مع العمالالمعايير. وسيتم االستعانة ب لصيانة جانب: الطريق وا 
عداد ميزانيتيا  ،لإلضاءة. وباإلضافة إلى ذلك سيتم إعداد خطة صيانة للطرق لتخطيط أعمال الصيانة وا 

 أثناء فترة التنفيذ وما بعدىا.  ورصدىا

اللجان ىذه وستتولى لجان إدارة األسواق مسؤولية صيانة األسواق. وسيقوم المشروع بتدريب موظف:  -49
ف:  35تحصل لجنة إدارة األسواق على  ،ووفقًا للتشريع الحال:وتشجيعيم على اختيار أعضاء نشطين. 

لحفاظ على نظافة منطقة السوق والنظام اح المطلوبة و اإلصال أشغالالمائة من قيمة إيجار السوق لتمويل 
 ف: السوق.
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 تحديد المخاطر وتخفيف أثرىا -واو

يترتب على توسيع نطاق أي مشروع خطر إثقال الوتالة المنفذة باألعباء. وسيقوم المشروع بتخفيف أثر ىذا  -51
طرق  تشييدل الخطر عن طريق تعيين نائب مدير للمشروع ف: جيازه اإلداري على علم بأشغا

الجمعيات تعزيز وىناك توثيق جيد ل. الجمعيات المتعاقدة مع العمالوأعمال  /الوحدات اإلدارية المحليةالقرى
تنمية البنى األساسية مشروع  سواق ف:باأل السيداتولجان إدارة األسواق وأقسام  المتعاقدة مع العمال

البنى مشروع موظفين جدد لسيدرب خبرة أو موظفين ذوي  يوفرس الذي، التسويقية ف: أقاليم شارالند
مشروع إلى توسيع نطاق نيج سلسلة القيمة لالمشروع ولن يؤدي . الساحلية المقاومة لتغير المناخاألساسية 

ى اليندسية الت: لد األشغالترتيز على ب سيحتفظوبالتال:  ،تنمية البنى األساسية التسويقية ف: أقاليم شارالند
 البلد.ف: بشأنيا سجل حافل  ليندسة ف: الحتومة المحليةدائرة ا

، وخاصة تلك المتعلقة باإلدارة المالية، من قبل مصرف التنمية بالتسييروأجري تقييم للمخاطر المرتبطة  -51
اآلسيوي والصندوق بصورة مستقلة، وتم تحديد تدابير تخفيف األثر، مثل الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية 

 ،مزدوج المدخالت يعمل بالحاسوب. وف: حالة تنفيذ جميع التدابير المقترحةونظام محاسبة ت للحسابا
اإلشراف من جانب مصرف التنمية  ومن شأنسيصنف الصندوق مخاطر المشروع بوصفيا منخفضة. 

عادة اإلعماراآلسيوي والصندوق  توفير ى أن يؤدي إلوفريق المساعدة التقنية  والمؤسسة األلمانية لإلقراض وا 
  إشراف ودعم تقن:، وخاصة خالل السنوات األولى من التنفيذ.ما ىو مطلوب من 

 ؤسسيةالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلالمتثال  -ألف

وبيئة األراض:  بين الجنسين لتمايزوايمتثل المشروع لسياسات الصندوق ذات الصلة بشأن االستيداف  -52
القطاع الخاص. ومن حيث االستيداف، طبق تصميم المشروع عملية استيداف جغرافية صارمة ف:  شراكا  و 

 والمعوزاتنموًا وأتثرىا ضعفًا. ويضمن تصميم المشروع استفادة النساء الفقيرات المناطق الفرعية  اختيار أقل
ضافة  األسواق وطرق لتشييد الجمعيات المتعاقدة مع العمالمباشرة عند مشارتتين ف:  القرى المختارة. وا 

 بين الجنسين.  لتمايزإلى ذلك، أعدت خطة عمل تفصيلية ل

والنزاعات علييا المسائل المتعلقة  :ضاوسيغط: إطار مصرف التنمية اآلسيوي إلعادة توطين األر  -53
ولن تتون ىناك حيازة أراض: لألنشطة الت: يموليا الصندوق وال يتوقع وجود نزاعات بشأن  باألراض:.

 راض:.األ

، مما يعن: معظموف:  "جيم"تدخاًل من الفئة  الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع ويعتبر  -54
األسواق بطرق داخلية ونظام صرف  تنميةأنو لن يتون لو آثار بيئية واجتماعية تذتر. وف: الواقع، فإن 

 داخل األسواق وحوليا.  الصغرىونظام لجمع القمامة سيؤدي إلى تحسين البيئة 
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 المواءمة والتنسيق -باء

برنامج أثناء إعداد  الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع وافقت الحتومة على مفيوم  -55
دورة التصميم. وقد خطوات وتم تأتيده ف: تل خطوة من  المستند إلى النتائج القطريةالفرص االستراتيجية 

 للفترة لحة جيودًا محددة لضمان امتثال المشروع للخطة الخمسية السادسة للحتومةبذل جميع أصحاب المص
الطرق بولويات اإلنمائية ذات الصلة. وتول: الخطة الخمسية السادسة اىتمامًا تبيرًا لألو  ،3100-3105

الذي لنمو ا من أجلالقائمة على المجتمعات ومصايد األسماك  الثروة الحيوانيةوالزراعة و  الريفيةواألسواق 
الفقراء. وباإلضافة إلى ذلك، تشدد الخطة على الحاجة إلى استحداث فرص عمل ف:  يراع: مصالح

 المناطق الريفية.

حة الثالث، نتمامًا مع الوتاالت الما اً منسقالمشروع  سيتونومن خالل ترتيب التمويل المشترك التعاون:،  -56
عادة اإلعماروالمؤسسة أي مصرف التنمية اآلسيوي والصندوق  ضافة إلى ذلكاأللمانية لإلقراض وا   ،. وا 

( 3108-3102القادم الذي يمولو البنك الدول: ) يةالساحلإقامة السدود مشروع تحسين تمل المشروع سيُ 
  .مناطق فرعيةعدة السدود ف:  والذي سيعزز

 البتكارات وتوسيع النطاق -جيم

بالفعل بتوسيع نطاق أنشطة  3108-3103 المستند إلى النتائج القطريةبرنامج الفرص االستراتيجية  ىأوص -57
المشروع أساسًا  وسيتوسع. ف: إطار ىذا المشروع تنمية البنى األساسية التسويقية ف: أقاليم شارالندمشروع 

إلى  5من  تنمية البنى األساسية التسويقية ف: أقاليم شارالندأفقيًا عن طريق توسيع منطقة التدخل لمشروع 
. وسيتم الريف. ومن المتوقع أن يتون لزيادة النطاق التشغيل: أثر أتبر على سبل عيش فقراء منطقة 03

 توسيع النطاق رأسيًا من خالل حوار السياسات على النحو الوارد ف: القسم التال:.

طاق. وقد أتد طرائق تنفيذ عملية توسيع الن تنمية البنى األساسية التسويقية ف: أقاليم شارالندمشروع  وسيقدم -58
 ف: الجمعيات المتعاقدة مع العمالاإلشراف واستعراض منتصف المدة واستقصاءات المشروع نجاح نيج 

التابعة لوزارة الحتومة المحلية  اليندسة ف: الحتومة المحلية دائرة وستؤدي. التسويقيةاألساسية  البنىتنمية 
، مما الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع  ف:أيضًا والتنمية الريفية والتعاونيات دورًا رياديًا 

 .تنمية البنى األساسية التسويقية ف: أقاليم شارالندسييسر تترار النيج الناجحة المتبعة ف: مشروع 

 النخراط في السياسات  -دال

ليذا أىمية السياسات ف: جدول أعمال توسيع النطاق للصندوق ف: بنغالديش األتثر ربما يتون نطاق  -59
وزارة الحتومة المحلية والتنمية الريفية المحلية من خالل  ة ف: الحتومةاليندسدائرة المشروع. وقامت 

، المدرج ف: دورة التخطيط الساحلية المقاومة لتغير المناخالبنى األساسية مشروع والتعاونيات بتعزيز 
( التزام الحتومة بإجراء أعمال 0) وليا:مواضيع السياسات المحتملة الت: يمتن تناوتتضمن الحتومية. 

( 2)؛ األساسية الريفية البنىف:  الجمعيات المتعاقدة مع العمال( نيج 3) ؛صيانة مناسبة للطرق واألسواق
 السيداتاألساسية الريفية. وسيتم رصد خصائص المشروع األخرى مثل قسم  البنى علىالمناخ  أثر إثبات
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دراجيا ف: إلصناع السياسات إلى الممارسات الناجحة  وستنقل ،األسواقسواق وتنظيم لجان إدارة ف: األ
 السياسات الوطنية ف: نياية المطاف.

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية  جميورية بنغالديش الشعبيةستشتل اتفاقية التمويل بين  -61

اتفاقية نسخة من وزع أثناء الدورة توس .المتلق:/ساسيا تقديم التمويل المقترح إلى المقترضالت: يقوم على أ
 .المتفاوض بشأنياالتمويل 

من الصندوق الدول: تلق: تمويل سلطة  فييابموجب القوانين السارية  مخولة جميورية بنغالديش الشعبيةو  -61
 .للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح  -62 وسياسات  يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةوا 
 ف: الصندوق.ه ومعايير  اإلقراض

 التوصية -سابعاا 

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -63

للغاية تعادل قيمتو  الشعبية قرضًا بشروط تيسيريةجميورية بنغالديش أن يقدم الصندوق إلى : قـرر
وحدة حقوق سحب  36 011 111ستة وعشرين مليونًا ومائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

خاصة( على أن يخضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط 
 .واألحتام الواردة ف: ىذه الوثيقة

نحة تعادل قيمتيا ستمائة وستين يقدم الصندوق إلى جميورية بنغالديش الشعبية مأن : قرر أيضا
ألية  وحدة حقوق سحب خاصة( على أن تخضع 661 111ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

 .شروط وأحتام تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: ىذه الوثيقة
 

 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: 

"Coastal Climate Resilient Infrastructure Project 

(CCRIP)" 

(Negotiations concluded on 28 March 2013) 

Loan Number: _____ 
 
Grant Number: _____ 
 
Project Title: Coastal Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP) (the ―Project‖) 
 
The People’s Republic of Bangladesh (the ―Borrower/Recipient‖) 
 
and 
 

The International Fund for Agricultural Development (the ―Fund‖ or ―IFAD‖) 
 
(each a ―Party‖ and all of them collectively the ―Parties‖) 
 
WHEREAS the Borrower/Recipient has requested a loan and a grant from the Fund for the 
purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement; and 
 
WHEREAS it is understood that arrangements have been made by the Borrower/Recipient, 
Asian Development Bank and KfW Bankengruppe for additional resources to finance the 
Project, 
 
NOW THEREFORE, the Parties 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). 
 
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 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. The Fund shall 
consider providing supplementary financing for the implementation of the Project during 

the period commencing on 1 January 2016, subject to the availability of funds and 
approval of the Fund’s Executive Board. 
 
Section B 

1. (a) The amount of the Loan is Twenty Six Million and One Hundred Thousand 
Special Drawing Rights (SDR 26 100 000). 

 (b) The amount of the Grant is Six Hundred and Sixty Thousand Special Drawing 
Rights (SDR 660 000). 

2. The Loan is granted on Highly Concessional Terms. 
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3. The Loan Service Payment Currency for the Loan shall be United States dollar 
(USD). 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year for the purpose of the implementation of 

the Project shall be 1 July. 
 
5. Payments of principal and service charges shall be made on each 1 March and 
1 September.  
 
6. There shall be two (2) designated accounts denominated in USD (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, 
through which the Loan and Grant proceeds shall be channelled. The Borrower/Recipient 
shall inform the Fund of the officials authorized to operate the Designated Accounts. 
 
7. There shall be two (2) project accounts (the ―Project Accounts‖) 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 twelve (12) district project 
accounts (collectively referred to as the ―District Project Accounts‖) in the Project Area as 
defined in paragraph 1 of Schedule 1 hereto, to receive and hold financing transferred 
from the Project Account. The Borrower/Recipient shall inform the Fund of the officials 
authorized to operate the Project Account and the District Project Accounts. 
 
8. The Borrower/Recipient shall provide counterpart funds for the Project in the 
amount of thirty one million and two hundred thousand United States dollars 

(USD 31 200 000), which shall finance inter alia Project-related staff salaries in the Lead 
Project Agency, operating cost of the Project and Project-related land acquisition and 
resettlement costs. 
 
Section C 

1. The Lead Project Agency shall be the Local Government Engineering Department 
(the ―LGED‖) under the Local Government Division of the Ministry of Local Government, 
Rural Development and Cooperatives (the ―MLGRD&C‖) of the Borrower/Recipient. 

2. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 

The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 

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

(a) The Designated Accounts, the Project Account and the District Project 

Accounts as referred to in Section B above shall have been duly opened;  

(b) The Project Director and other Key Project Personnel of the Project 
Management Office (the ―PMO‖) and Regional Project Offices as referred to in 
paragraphs 7 and 8 of Schedule 1 hereto shall have been duly recruited by 
the Lead Project Agency; and  

(c) The Project financial management system shall have been operational. 

 
2. The following is designated as an additional specific condition precedent to the 
Fund’s first replenishment of the Loan Designated Account: The accounting software of 
the accounting system of the Project shall have been operational. 
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3. 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 or other Key Project Personnel of the PMO and Regional 

Project Offices as referred to in paragraphs 7 and 8 of Schedule 1 hereto have 
been removed from the Project without the prior concurrence of the Fund; or  

(b) The Project Administration Manual (the ―PAM‖) as referred to in paragraph 16 
of Schedule 1 hereto is not approved by the Fund within six (6) months of the 
entry into force of this Agreement. 

 
4. Notwithstanding the provisions of Section 4.08(a)(ii) of the General Conditions, 

procurement of a multilingual, double entry accounting system software, software and 
accounting training and system maintenance in the amount of approximately four 
thousand Special Drawing Rights (SDR 4 000) shall be eligible expenditure for the 
purpose of this Agreement and retroactively financed by the Loan. 
 
5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Borrower/Recipient: 
 

Secretary 
Economic Relations Division 
Ministry of Finance, 
Government of the People’s 

  Republic of Bangladesh 
Sher-e-Bangla Nagar 
Dhaka 1207, Bangladesh 

 
For the Fund: 
 

President 
International Fund for Agricultural Development 
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy 

 
This Agreement, dated _______________________, has been prepared in the English 
language in six (6) original copies, three (3) for the Borrower/Recipient and three (3) for 
the Fund. 

 
 

PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
 
 
 
  
Authorized Representative 
 
 
 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
 
 

 
  
President 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 

 
I. Project Description 

 
1. Target Population.  The Project shall be implemented in thirty two (32) Upazilas of 
twelve (12) south-western districts including Satkhira, Khulna, Bagerhat, Gopalganj, 
Madaripur, Shariatpur, Pirojpur, Jhalkati, Barisal, Bhola, Borguna and Patuakhali (the 
―Project Area‖). The Project shall benefit mainly the population in the catchment areas of 

Project markets and users of roads, in particular, small and marginal farmers, small traders 
and micro-entrepreneurs, landless people and poor women. Direct beneficiaries include 
approximately five thousand (5 000) people contracted to the Labour Contracting Society 
(the ―LCS‖), one hundred and sixty two thousand four hundred (162 400) traders in the 
markets under the Project, fifty two thousand six hundred (52 600) transport owners, and 
two hundred and thirty five thousand (235 000) households living in the areas of influence 
of roads/markets. 
 
2. Goal.  The goal of the Project is to achieve improved livelihoods (higher incomes and 
food security) for poor households (women and men) in selected Upazilas of the Project 
Area. 
 
3. Objectives.  The objective of the Project is to achieve enhanced climate resilience of 
coastal road and market infrastructure and people in selected Upazilas of the Project Area. 

 
4. Components.  The Project shall consist of the following Components: 
 

(a) Component 1: Improved Road Connectivity 
 

This Component shall improve road connectivity for men and women living in 
Project Upazilas to access markets and social services. Under this Component, 
approximately one hundred and thirty (130) km Upazila road will be built with the 
resources provided by the Asian Development Bank (the ―ADB‖) in accordance with 
applicable arrangement between Borrower/Recipient and the ADB. Approximately 
five hundred and one (501) km union and village roads along with associated small 
bridges and culverts (approximately two thousand four hundred and fifty five 
(2 455) meters) shall be constructed with the Financing and supplementary 
financing extended from the Fund in accordance with this Agreement. Roads shall 

adopt climate resilient and/or climate adaptation features. Roads that benefit the 
largest number of people, connect Project markets and other important markets 
and remote villages shall receive high priority.  

 
The Borrower/Recipient shall bear the financial responsibility of maintenance to 
ensure the durability of the road infrastructures built by the Project. 

 
(b) Component 2: Improved Market Services 

 
Component 2 shall enhance marketing of farm and non-farm produce in Project 
markets. Particularly, it shall build and/or improve physical markets (including inter 
alia common sheds, fish sheds, open paved/raised areas, women sections, toilet 
blocs, internal drainages), build commodity collection points (CCPs) and boat landing 
platform (ghats), form market management committees (MMCs), and create 

employment for the poor women (LCS members), with the Financing and 
supplementary financing extended from the Fund in accordance with this Agreement. 
Component 2 shall develop growth centres and large rural markets with the 
resources of the ADB in accordance with applicable arrangement between 
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Borrower/Recipient and the ADB, and expand and develop approximately one 
hundred and ninety seven (197) community (village) markets, five (5) CCPs, fifteen 
(15) women sections and thirty eight (38) boat landing platforms with the Financing 
and supplementary financing extended from the Fund in accordance with this 

Agreement. All markets and CCPs except for the large markets shall be built by LCS 
groups. Each market or CCP shall have an MMC, which shall supervise the 
construction and later manage the market and be responsible for the routine 
maintenance. This Component shall provide appropriate training to LCS groups and 
MMCs to enable them to perform their functions in accordance with this Agreement.  

 
The Borrower/Recipient shall bear the financial responsibility of maintenance to 

ensure the durability of the market infrastructures built by the Project. 
 

(c) Component 3: Enhanced Climate Change Adaptation Capacity 
 

The objective of this Component is that rural communities and local authorities are 
able to cope with volatile climate events and meet their basic needs during climatic 
shocks. Component 3 shall include i) construction or extension of cyclone shelters; 
ii) improvement of existing shelters; iii) upgrading access tracks; iv) renewable 
energy supply in the market and cyclone shelter; v) water supply in the market and 
cyclone shelter; vi) killah construction; and vii) complementary support measures to 
enhance capacity for disaster preparedness. The Borrower/Recipient shall make 
appropriate arrangement with KfW Bankengruppe (KfW) for the availability of 
financing to these activities. The Fund shall finance the training of LCS groups in 
construction skills and on social issues, and MMC members on planning, supervision 

of works and management of the markets. 
 

The Borrower/Recipient shall bear the responsibility of maintenance to ensure the 
durability of the cyclone shelter and related infrastructures built by the Project. 

 
The Project shall support with resources of the Grant innovation research and pilot 
testing such as those on i) garbage management in markets; ii) climate resilient 
slope protection; and iii) introduction of quality test protocols for road and market 
constructions. These three activities shall be contracted out to qualified national 
academic institutions through transparent and competitive procedures. The Project 
shall also support knowledge management activities such as the implementation of 
the Rural Community Radio Initiative (as referred to in paragraph 13 below) for 
mass information on agricultural, market, cultural and social topics as well as 
Project-related information. The Project shall conduct a baseline survey and impact 

and environmental studies in support of the Project. 
 

The Fund shall manage directly, with the concurrence of the Borrower/Recipient, a 
portion of the Grant resources in the amount of three hundred and thirty thousand 
US dollars (USD 330 000) to finance the studies supporting the Mid-Term Review of 
the Project and the exploration of possible approaches to scaling up the benefits 
and sharing the experience and knowledge generated from the Project in 
Bangladesh. 
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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. Project Steering Committee.  The Project will be under the overall policy guidance 
of the Project Steering Committee chaired by the Secretary of the Local Government 
Division. Its membership shall include, inter alia, representatives from the Local 
Government Division and LGED of the MLGRD&C; the Planning Commission and 
Implementation, Monitoring, and Evaluation Division of the Ministry of Planning; the 
Economic Relations Division and Finance Division of the Ministry of Finance; the Ministry 

of Water Resources; and the Ministry of Environment and Forests. The Project Steering 
Committee shall meet twice annually, and on an ad hoc basis as and when necessary, to 
review the progress of Project implementation.  
 
7. Project Management Office (the “PMO”).  The overall responsibility for the 
management, implementation and monitoring of the Project shall be assumed by the 
PMO, which shall be established under the authority of the Chief Engineer at the LGED 
headquarters in Dhaka. The PMO shall operate under the leadership a Project Director 
and assisted by two Deputy Project Directors at LGED headquarters. The PMO will be 
supported by consultants with expertise in engineering design and supervision, climate 
resilience, economics and finance, social and gender development, participatory 
approaches, environmental and climate assessment, monitoring and evaluation, and local 
governance. Specifically, the PMO shall perform inter alia the following functions:  
 

i) Start Up: a) Recruit and mobilize staff members as per plan of the Project; 
b) train all relevant PMO staff members; c) recruit a technical assistance (the ―TA‖) 
team; d) procure goods and services; e) conduct start-up workshops; f) install a 
computerized, multilingual accounting and financial management system; and 
g) install a full management system. 

 
ii) Studies: a) Conduct baseline studies; b) conduct Results and Impact 
Management System studies (baseline, mid-term and completion); and c) conduct 
an environmental study and receive environmental clearance from the Department 
of Environment of the Ministry of Environment and Forests.  

 
iii) Planning: Prepare consolidated Annual Work Plans and Budgets (the ―AWPBs‖) 
for the Project to be approved by the Fund, ADB, and KfW. 

 

iv) Implementation: a) Develop village markets and union/village roads as selected 
by the Fund and the LGED; b) prepare a road maintenance plan; c) prepare master 
plans for each market and prepare/customize engineering design for each market 
by following typical designs; d) customize design for union/village roads duly 
selected; e) select Upazila road subprojects and growth centres and large markets, 
and complete analysis and design; f) authorise tendering of all construction works; 
and g) perform all activities related to LCS, MMCs, staff development. 

 
v) Supervision: a) District Executive Engineers (the ―XENs‖) and Upazila Engineers 
shall supervise progress and quality of work done by the LCS groups and 
contractors; b) professional staff members from RPOs shall perform additional 
supervisions of construction works; c) engineers from the TA team shall perform 
additional monitoring of construction works.  

 

vi) Financial payment: Payments against goods and services to be procured by the 
XENs shall be made by the PMO through the XENs after recommendation from the 
Regional Project Offices and Upazila Engineers. 
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vii) Financial management: The PMO shall submit consolidated annual financial 
statements to the Fund, ADB and KfW. Such consolidated statements shall be 
audited by Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD). In addition to the 
annual external audit, an internal audit of the Project at the PMO level shall be 

executed by the internal auditor of LGED for Project Year one, as well as in the 
following years based on mutual agreement between the Borrower/Recipient and 
the Fund. 

 
viii) Progress report: The PMO shall prepare all reports including financial reports 
for all activities. It shall prepare quarterly reports and annual reports to be 
presented to the Fund, ADB and KfW. 

 
ix) Coordination: The PMO shall be responsible for coordination with the Fund, ADB, 
KfW, Local Government Division of MLGRD&C, the Economic Relations Division (the 
―ERD‖) of the Ministry of Finance and other stakeholders of the Project. 

 
8. Regional Project Offices (the “RPOs”).  There shall be three (3) RPOs located in 
Khulna, Madaripur, and Barisal district headquarters, which shall be responsible for 
progress supervision, monitoring of LCS works and other works of the Project, quality 
control, impact monitoring and for maintaining close links with stakeholders. 
 
9. Key Project Personnel.  Professional staff of the PMO and RPOs shall 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 key professional staff shall be subject to the 

concurrence between the Fund and the Borrower/Recipient.  
 
10. The construction of roads under Component 1 except for the block roads shall be 
awarded to professional contractors. LGED district XENs and Upazila Engineers would be 
responsible for managing these contracts. The LGED district offices, headed by executive 
engineers, will be responsible for implementing subprojects of the Project under the 
guidance of the PMO. The Project shall coordinate with Bangladesh Water Development 
Board for development interventions. 
 
11. Monitoring and Evaluation.  The PMO shall have a Monitoring Specialist and an 
assistant to i) organize the baseline survey by a consulting firm, ii) organize three 
Results and Impact Management System (the ―RIMS‖) Studies – at start-up, mid-term 
and completion of the Project, iii) conduct studies on impacts of markets development, 
LCS, construction of roads, and other Project impact, iv) prepare case studies, and 

v) conduct mid-term and completion Project impact studies. The team will carry out daily 
monitoring of progress and quality of i) LCS activities and training, and ii) MMC activities 
and training. The quality/supervision engineers of the TA team will perform additional 
monitoring of construction works. The PMO will prepare reports to be shared with the 
Fund, ADB and KfW. 
 
12. Learning and Knowledge Management.  Lessons and knowledge produced during 
the implementation of the Project shall be shared with the Fund, ADB, KfW, the 
Government of People’s Republic of Bangladesh and other national and international 
stakeholders by widely distributing, publishing them on internet and organizing seminars 
and workshops. The Fund’s knowledge management network shall be utilized for such a 
purpose. 
 



 EB 2013/108/R.9/Rev.1  لملحقا

23 

13. Rural Community Radio Initiative.  The Project will support the Rural Community 
Radio Initiative in the Project Area to enhance the dissemination of important information 
for farmers and small producers such as information on related projects, market days, 
commodity prices, weather forecast and messages for extension of crop, fish and 

livestock production. This activity will be funded with resources from the Grant. 
 
14. Supervision and evaluation.  The Fund, ADB and KfW shall carry out joint 
supervisions. Besides the Fund/ADB/KfW annual supervision mission, an independent 
mid-term and final evaluation shall be conducted. 
 
15. Procurement.  Procurement of goods, works and services financed from resources 

provided and/or administered by the Fund shall be undertaken in accordance with the 
Fund’s Procurement Guidelines and Handbook (September 2010, as amended from time 
to time). In all cases whereby procurement is packaged along with goods, works and 
services financed by the ADB, the ADB’s Procurement Guidelines (2010, as amended 
from time to time) and Guidelines on the Use of Consultants (2010, as amended from 
time to time) shall apply. Without prejudice to the aforementioned rules, procurement of 
goods, works and services through national competitive bidding shall follow the Public 
Procurement Act of 2006 and Public Procurement Rules of 2008 of the 
Borrower/Recipient.  
 
16. Project Administration Manual.  The PMO shall prepare the Project Administration 
Manual (the ―PAM‖), and shall forward it to the Fund for comments and approval. The 
PAM shall provide detailed implementing rules of the Project in accordance with this 
Agreement.  
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

Category Loan Amount 
(in SDR) 

Grant Amount 
(in SDR) 

Percentage of Eligible 
Expenditures to be 

financed 
(net of taxes) 

I. Civil Works 22 300 000  100% 
 
II. Vehicles and Equipment 

 
400 000 

  
100% 

 
III. Consulting Services 

 
600 000 

  
100% 

 
IV. Studies, Training and 

Workshops 

 
200 000 

 
600 000 

 
100% 

 

Unallocated 

 

2 600 000 

 

60 000 

 

TOTAL 26 100 000 660 000  

 
 

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

―Civil Works‖ includes inter alia eligible expenditures incurred for repair of or newly 
constructed union and village roads; associated minor bridges and culverts; repair of or 
newly constructed bridges; construction of boat landing stations; and markets. 
 

―Vehicles and Equipment‖ includes inter alia eligible expenditures incurred for 
machines and instruments for construction; vehicles including related operation and 
maintenance; and office equipment and furniture. 

 
―Studies, Training and Workshops‖ includes inter alia eligible expenditures incurred 

on studies, surveys; training; tours; capacity building support for staff and beneficiaries; 
materials for training; the Rural Community Radio Initiatives. 
 

―Unallocated‖ includes the amount of the Loan and Grant which is not allocated to 
any specific Category of eligible expenditures, but is available for future reallocation to 

the Categories above. 
 
2. Notwithstanding the provisions of Section 4.08(a)(ii) of the General Conditions, 
procurement of a multilingual, double entry accounting system software, software and 
accounting training and system maintenance in the amount of approximately four 
thousand Special Drawing Rights (SDR 4 000) shall be eligible expenditure for the 
purpose of this Agreement and retroactively financed under Category IV above with 
proceeds of the Loan. 
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 Logical framework (excerpt) 

Design Summary Performance targets and indicators Monitoring Mechanism & Information Sources Assumptions 

Project Goal [ADB: Impact] 
Project Goal 
Improved livelihoods (higher incomes and food 
security) for poor households (women and men) 
in selected Upazilas of 12 coastal districts  

ADB - by 2021: 
Household incomes in project areas increased by 20% in 2012 
prices (2012 baseline: Tk70,000)  
  
IFAD - by 2018 (from baseline): 
20 % increase of households reporting improvements in 
household asset ownership index (RIMS) 
30 % reduction in the prevalence of child malnutrition (RIMS)  
60 % increase in incomes in 50%of poor households from a 
range of farm, fishery and non-farm sources, disaggregated by 
sex 

 
Bangladesh Bureau of Statistics 
 
 
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) of the RIMS 
surveys 
Impact surveys at baseline, mid-term and completion 
Qualitative assessment (PRA) with target HHs in 
project Upazilas/Unions/Villages. 

 

Development objective [ADB: Outcome] 
Enhanced climate resilience of coastal road and 
market infrastructure and people in selected 
Upazilas of 12 project districts.  
 
[Project Target: Overall approximately 600,000 
HHs; 3.5 million people]  

By 2018: 
< 5# of days of inundation of infrastructure reduced (baseline 
20 days) 
 
60 % more beneficiaries reporting improved food security, by 
women/men (RIMS) 
50 % reduced loss of lives and assets during disaster  

Independent evaluation of robustness and resilience 
of infrastructure design. 
CCRIP project assessment report after each monsoon 
season and natural disaster event. 
IFAD annual supervision report. 
PRA after each monsoon season and natural disaster 
event.  
 

 Climate change related 
impacts are within predicted 
level 
 

COMPONENT 1: Improved Road Connectivity  

Outcome 1: Improved road connectivity for men 
and women living in project Upazilas to access 
markets and social services.  

By 2018, ADB: 
Increased average traffic volume per day on project roads 
(target: 500; baseline: 200 ) 
Reduced average vehicle operating costs on project roads 
(target: BDT 10 / km; baseline BDT15 /km ) 
IFAD (from baseline): 
50% increase in average traffic volume per day on project 
roads  
25% reduced transportation costs on project roads  
50% reduced travel time  

 
Traffic data surveys (volume and price) 
Transport worker and user surveys 
 

 Government sustains or 
increases funds for road and 
market maintenance. 

 Investments in polder 
protections by other 
programmes and projects 
continue 

COMPONENT 2: Improved market services  

Outcome 2: Enhanced marketing of farm and 
non-farm produce in project markets 
 

By 2018, ADB funded: 
90% increase in the volume of goods marketed in growth 
centre markets, (baseline: 23,000kg in 2012) 
% increase of traders (disaggregated by sex) 
IFAD (from baseline): 
20% additional income from construction of infrastructure 
50% increase in the volume of goods marketed in village 
markets 
25% increase of traders (disaggregated by sex) 

Market surveys (at baseline, mid-term and 
completion)  
 
 
 
 

 

 Services of MAPP are 
reinforcing CCRIP 
interventions 

COMPONENT 3: Enhanced Climate Adaptation Capacity  

Outcome 3: Rural communities and local 
authorities are able to cope with volatile climate 
events and meet their basic needs during climatic 
shocks 

Climate resilient rural infrastructure management plan is 
operational  
% of population using shelters during natural disasters [Target: 
-- %] 

Qualitative surveys: Focus group discussions and key 
informant interviews after completion of shelters 
Post-climate shock surveys, PRA on effectiveness of 
response, management of shelters 

Local Government maintains 
emergency and recovery plans 

 


