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 الموافقةبتوصية 
مشروع تنمية المقترح تقديمه من أجل  اإلضافيبالتمويل المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .48، على النحو الوارد في الفقرة المرحلة الرابعة -أقاليم شارالند والتوطين فيها 
 -مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها  من أجلمقترح تقديمه  تمويل إضافي
 المرحلة الرابعة

 الخلفية ووصف المشروع -أوال
 الخلفية -ألف

بتاريخ  المرحلة الرابعة -تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها على مشروع وافق المجلس التنفيذي  -1
ريخ اوت .2011مايو/أيار  9في  النفاذ. وتم التوقيع على اتفاقية التمويل ودخلت حيز 2010إبريل/نيسان  22

. وتبلغ التتلفة 2019سبتمبر/أيلول  30، وتاريخ إقفال القرض هو 2019مارس/آذار  31 اإلنجاز الحالي هو
مليون دوالر أمريتي، وتمول بقرض مقدم من الصندوق بشروط تيسيرية للغاية  89.2اإلجمالية للمشروع 

بقيمة  نظير تمويلمليون دوالر أمريتي، و  20.6ومنحة من هولندا بقيمة مليون دوالر أمريتي،  47.3بقيمة 
غالديش، ومساهمة من المنظمات غير الحتومية المشارتة بقيمة مليون دوالر أمريتي من حتومة بن 15.6

مليون دوالر أمريتي. وحتى هذا التاريخ، تم  0.8مليون دوالر أمريتي، ومساهمة من المستفيدين بقيمة  4.9
طلبت ، 2018يونيو/حزيران في و  في المائة من المنحة. 90في المائة من قرض الصندوق، و 97صرف 

من أجل مليون دوالر أمريتي من الصندوق  20.6لحصول على تمويل إضافي بقيمة حتومة بنغالديش ا
المشروع، وتمديد تاريخ إنجاز المشروع لثالث سنوات إضافية. وسيتم تقديم التمويل اإلضافي وفق شروط 

بشروط مختلطة( من التمويل المخصص  في المائة 33في المائة بشروط تيسيرية للغاية، و 67متباينة )
  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. بموجب 2021-2019للفترة لبنغالديش 

وزيادة عدد المستفيدين منه، ونشر يستهدف التمويل اإلضافي المقترح توسيع نطاق أنشطة المشروع، و  -3
 االبتتارات والنتائج المتمخضة عنه.

 وصف المشروع األصلي -باء
في تنمية األراضي  تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيهامن مختلف مراحل مشروع  الغاية القصوى تتمثل -4

، وذلك من خالل بشريتموئل  ( في بنغالديش بحيث تصبح مالئمةشارالساحلية )التي تعرف محليا باسم 
وتوفير الظروف المالئمة لتنمية سبل العيش.  إعادة التشجيرمن خالل  وتثبيتها، التملححماية األرض من 

معدمين شديدي الفقر. ويساعد المشروع الستان الريفيين الاألراضي لصالح  لهذهوتولي الحتومة أولوية 
التغلب على المصاعب التي تتفاوت ما بين عدم تفاية البنية و الستان على التوطن في هذه المناطق 

 موعات القوية ذات المصلحة التي تجذبها خصوبة التربة.األساسية واالستغالل من جانب المج
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جوع الستان الفقراء الذين يعيشون الحد من فقر و  فيمشروع من ال يتمثل الهدف العام من المرحلة الرابعةو  -5
وتحديدا، يهدف  .على الجزر الساحلية التي تشتلت حديثا، وذلك من خالل تأمين سبل العيش وتحسينها

صدار ى المشروع إل ألراضي، لقانونية  صتوك ملتيةتحسين وتأمين سبل العيش من خالل الزراعة، وا 
 وتضموالمعدمة.  أسرة من األسر الفقيرة ألف 28لصالح  وتنمية البنية التحتية المقاومة لعوامل المناخ

التوطين  (3)و ؛البنية التحتية الداخلية (2)و ؛الحماية من تغير المناخ (1)المرحلة الرابعة خمسة متونات: 
صدار عقود لتملتها  والدعم اإلداري. التقنيةتقديم المساعدة  (5)و ؛دعم سبل العيش (4)و ؛في األراضي وا 

المسح وساعد مستوى األداء في تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع على إحداث تحول تبير. فقد أشار  -6
من مناطق معزولة  –الساحلية المستهدفة  في تحول الجزر مساهمتهإلى  2018السنوي ألثر المشروع لعام 

عات. تذلك إلى جزء منتج ومزدهر في النظام االقتصادي للمقاط –غير منتجة يعيش ستانها في فقر مدقع 
المادية واإلنتاجية، وتجاوز نطاق  إلى أن المشروع حقق جميع مقاصده العامة وأهدافه بعثة اإلشراف أشارت

 االنتشار المستهدف.

 ألف أسرة ريفية 29اللذين تعاني منهما  والضعفبدرجة تبيرة في الحد من الفقر قد ساهم المشروع و  -7
شخص( تعيش في الجزر الساحلية المشتلة حديثا. ويتضح من بيانات الرصد والتقييم المؤتدة  185 824) 

، وأن 2017إلى  2011في المائة خالل الفترة من  400متوسط الدخول السنوية لألسر ارتفع بنسبة أن 
 في المائة. 700ع بما يزيد على ا في ذلك األصول اإلنتاجية( ارتفمتوسط قيمة أصول األسر )بم

 ؛في المائة 130المائة إلى  في 104من  المحصوليةتثافة الزيادة  (1): التي تحققت وتتضمن أهم النتائج -8
 (3) ؛في المائة 66طن في الهتتار، وزيادة إنتاج األسرة الواحدة بنسبة  3.8إلى  األرزإنتاجية  تضاعف (2)

في المائة من األسر  98الخضروات في الحقول الزراعية، تما تزرع في المائة من األسر  14تزرع 
تشتغل جميع األسر تقريبا في تربية  (4) ؛، مما يحقق لها فوائد تغذوية تبيرةازلباحات المنفي  الخضروات

وزاد إنتاج  (5) ؛في المائة 350، وزاد دخلها من إنتاج البيض ومبيعاته بنسبة الدواجن في الوقت الحالي
ارتفعت  (6) ؛في المائة من األلبان في المنازل 70ويتم استهالك ما يزيد على  ؛األلبان بأتثر من الضعف

في المائة، وزادت اإلنتاجية بما يزيد على  98المائة إلى في  51من  األسر العاملة في تربية األسماكنسبة 
 400 يزيد عنفي المائة، وتضاعف االستهالك تقريبا، وارتفعت المبيعات السنوية لألسرة الواحدة بما  500

 80، وتحتفظ صغرىقروض في الوقت الحالي على تقريبا في المائة من األسر  85حصل تو  (7) ؛في المائة
 6التي تمتلك مراحيض مطابقة للمعايير الصحية من وارتفعت نسبة األسر  (8) ؛في المائة منها بمدخرات

 (10) ؛ألف أسرة 29وصل عدد األسر التي تم توفير مياه الشرب لها إلى  (9) ؛في المائة 98في المائة إلى 
تمتنت األسر بفضل أمن حيازة األراضي وارتفاع الدخول من إدخال تحسينات دائمة على أماتن ستنها من 

 حيث الحجم والجودة ومقاومة الصدمات المناخية.

 وفيما يلي عرض موجز ألهم نتائج المشروع: -9

الموارد المائية بفعالية في الوقت الحالي تدار  زيادة القدرة على التأقلم مع تغير المناخ ومقاومته. (1)
ن تحسينظام التصريف، و  وتطويراضي من موجات المد والجزر والعواصف، من أجل حماية األر 

في المائة خالل الفترة من  67التربة بنسبة  تملحجودة األراضي اآلخذة في التشتل. وتراجع متوسط 
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في  90ما يزيد على  مرافق الحماية من الفيضانات ساعدت، 2017. وفي عام 2016إلى  2012
 .الحد من خسائر المحاصيل المائة من األسر في األراضي البحرية المستصلحة على

عدت الطرق الممهدة التي أنشأها المشروع بدرجة تبيرة سالطرق المواصالت. تطوير البنية التحتية  (2)
في الحد من متوسط المسافة التي تفصل المساتن عن المدارس واألسواق. ومن بين مالجئ الحماية 

حظ زيادة تمدارس، ويال 29من األعاصير األربعين التي تم إنشاؤها، تستخدم ثمانية منها تعيادات و
 نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس بشتل واضح.

 قبل تنفيذألراضي التي يقيمون عليها. كان الذين ال يملكون صكوك ملكية اأمن حيازة األراضي للس (3)
في  1.2، بلغ عدد األسر التي تمتلك صتوك آمنة لملتية األراضي التي يقيمون عليها المشروع

صتوك ملتية لمجموعة من  إصدار في المائة. إذ تم 61اآلن إلى المائة فقط، وارتفعت هذه النسبة 
مشترتة باسم الزوجة أسرة. ومن أهم االبتتارات إصدار صتوك ملتية  12 450األسر تجاوز عددها 

تون لتل منهما حقوق متساوية في ملتية األرض، وتقديم اسم الزوجة على اسم والزوج بحيث ي
 الزوج.

في المائة فقط من المزارعين  2، تان 2012في عام األسر.  صمودسبل العيش وتعزيز  تحسين (4)
في  87، ارتفعت هذه النسبة إلى 2017من بذور األرز، وبحلول عام  يزرعون أنواعا عالية اإلنتاجية

في المائة من المزارعين المتأثرين بضعف نظام التصريف إلى دمج إنتاج  44المائة. ولجأ 
ستخدام األسمدة التيماوية بدرجة تبيرة، وزاد عدد المزارعين الذين الخضروات واألسماك. وانخفض ا

 وسائل بيولوجية لمتافحة اآلفات.يستخدمون حاليا 

ساهم المشروع في زيادة تمتين المرأة بشتل واضح في ظل ظروف اجتماعية محافظة تمكين المرأة.  (5)
زيادة دخولهم من األنشطة امرأة أنشطة تجارية أو أشرن إلى  33 200للغاية. وقد بدأت حوالي 

حاليا في مجموعة متنوعة من األنشطة داخل المزارع وخارجها، بما في ذلك  النساءالحالية. وتشارك 
وتفصيل المالبس، والتجارة، وتربية الحيوانات، والحرف اليدوية، والبستنة، تربية األحياء المائية، 

دارة المحال التجارية. وقد تلقى ما يزيد على  امرأة التدريب في مجال الحقوق القانونية  27 600وا 
)جنبا إلى جنب مع أزواجهن(، إلى جانب الحصول على خدمات الصحة وتنظيم األسرة.  للنساء

المناطق التجارية الرئيسية وتتمتع النساء حاليا بقدرة أتبر على الحرتة، وزيارة األسواق والعيادات و 
بالمدن. واألهم من ذلك أن النساء يحصلن على حقوق متساوية في ملتية األراضي مما يجعلهن أقل 

في  97في المائة، وتعدد الزوجات بنسبة  85. وتراجع زواج األطفال بنسبة الهجرعرضة للطالق أو 
 المائة.

  مسوغات التمويل اإلضافي -ثانيا
 طقي ومسوغات التمويل اإلضافي األساس المن -ألف
تتمثل مسوغات التمويل اإلضافي المقترح في مستويات األداء والنتائج المرضية للغاية التي حققها المشروع،  -11

التي يمتن استغاللها بفعالية في توسيع نطاق النتائج وزيادة عدد المستفيدين والمنافع  وقوة آليات التنفيذ
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ويوجد مجال أيضا لتوسيع نطاق المنافع للوصول إلى المناطق التي  .ارساتوتعزيز االبتتارات وأفضل المم
 ال يخدمها المشروع في الوقت الحالي.

للمصبات المائية، والتي تؤدي إلى ات الهيدرولوجية إمتانية السيطرة على الديناميأثبت المشروع بنجاح و  -11
وثبت أن التدخالت اإلنمائية  .لعوامل المناخهشاشة الجزر الساحلية، من خالل البنية التحتية المقاومة 

وقد تم تنفيذ الموجهة من شأنها التصدي للمخاطر االجتماعية والبيئية واالقتصادية التي تواجه الستان. 
أربع مقاطعات ساحلية في الجنوب على أربع مراحل، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين ما يزيد المشروع في 

اطعات نواخالي والتشمي بور وفيني ألف شخص، في مق 500مة، أو ألف أسرة فقيرة ومعد 90على 
 أنشطة إنمائية في جميع مناطق المشروع األربع.وسيستخدم التمويل اإلضافي المقترح في تنفيذ وتشاتوغرام. 

ألف أسرة إضافية، أو  57تستفيد منها المنافع التي يوفرها المشروع، بحيث توسيع نطاق  في ذلكوسيسهم 
   ألف مواطن من ستان الجزر الساحلية. 367ما يزيد على 

الثالثة التي يقوم عليها برنامج الفرص االستراتيجية التمويل اإلضافي مع األهداف االستراتيجية يتسق و  -12
القطرية المستند إلى النتائج والخطة الخمسية السابعة للحتومة. واتساقا مع محور الترتيز االستراتيجي 
لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية، سيدعم التمويل اإلضافي الفقراء في الجزر الساحلية المعرضة 

قدرتهم على التأقلم مع تغير المناخ، وتحسين سبل عيشهم، وتيسير مشارتتهم في  للمخاطر بغرض تعزيز
تحقيق أهداف التنمية سالسل قيمة السلع األساسية واألسواق. تذلك سيدعم التمويل اإلضافي الحتومة في 

( ين الجنسينالمساواة بوالخامس ) ،(القضاء التام على الجوعوالثاني ) ،(القضاء على الفقرالمستدامة األول )
العمل والثالث عشر) ،(الحد من أوجه عدم المساواةوالعاشر ) ،(المياه النظيفة والنظافة الصحيةوالسادس )

  (.المناخي

  وصف المنطقة الجغرافية والمجموعات المستهدفة -باء
أراض جديدة. وشرق التي تشتل  األنهارتتوسع المنطقة الساحلية في بنغالديش جنوبا بسبب رواسب مياه  -13

ووسط الدلتا هما المنطقتان األتثر عرضة للمخاطر، فالجزر الساحلية المشتلة حديثا تتعرض للفيضانات 
وتعرض الستان للمخاطر. وسيغطي التمويل اإلضافي الجزر تسرب الملوحة باستمرار، مما يؤدي إلى 

نولر وتيرينغ ويورير وزياودين(، والجزر الساحلية المشمولة في المرحلة الرابعة من المشروع )نانغوليا و 
الساحلية المشمولة في المراحل األولى والثانية والثالثة من المشروع، والمنطقة األصغر التي يغطيها مشروع 

تم التخطيط ألنشطة تحضيرية في بعض الجزر الساحلية المقترح استصالح األراضي. فضال على ذلك، 
المرحلة الخامس  –تعرف باسم مشروع تنمية أقاليم شارالند والتوطين فيها  تغطيتها في المرحلة التالية التي

ألف  145)جزيرة ماتسمول حتيم، وجزير دال/توال تولي، وجزيرة مزمل(. وتغطي هذه المناطق حوالي 
  ألف أسرة. 300مليون نسمة مقسمين إلى  1.6هتتار، ويبلغ عدد ستانها حوالي 

نائية هم األتثر عرضة للمخاطر نظرا ألنهم ال يمتلتون أي صتوك رسمية وستان هذه األراضي الجديدة ال -14
العواصف الناتجة عن األعاصير. ويقع ما يزيد على لملتية األراضي وال تتوافر لهم أي وسائل حماية من 

في المائة من الستان في المجموعة التي يستهدفها الصندوق من حيث مستويات الفقر )تحت خط  90
ية األراضي )مزارعون صغار ومهمشون ال يمتلتون أي صتوك ملتية لألراضي التي يعيشون الفقر( وملت

 عليها(.
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صغار المزارعين المهمشين الذين سيستفيدون من البنية التحتية المائية  (1)وسيستهدف التمويل اإلضافي  -15
دد الذين سيحصلون على المستوطنين الج (2) ؛والتقنيات الزراعية الذتية مناخيا المقاومة لعوامل المناخ

والمستوطنين الحاليين والجدد الذي سيستفيدون من تحسين  (3) ؛صتوك ملتية لألراضي التي يعيشون عليها
 الصغريرواد المشروعات الصغيرة الذين سيستفيدون من التمويل  (4) ؛البنية التحتية لطرق المواصالت

 .الصغريةوالدعم المقدم للمشروعات 

تحديدا من خالل إصدار صتوك ملتية األراضي، وتقديم الدعم الالزمة لألنشطة  النساءوسيتم استهداف  -16
مرافق وخدمات المياه والتصحاح والنظافة الشخصية والصحة، والشمول المالي، والتوعية االقتصادية، وتوفير 

 بشأن الحقوق القانونية. 

 واألنشطة المكونات/النتائج -جيم
للمشروع في مرحلته الرابعة وما تتضمنه هذه المتونات من أنشطة مهمة سيتم فيما يلي المتونات الحالية  -17

 دعمها باستخدام التمويل اإلضافي:

إدارة المياه )في المناطق التي تغطيها المرحلة الرابعة والمراحل  (1)الحماية من تغير المناخ:  (1)
حالل بوابات السدود أو ، وا  بناء سدود ثانويةأو  السدودالسابقة من المشروع( من خالل: إصالح 

نشاء مراتز جماعية إلدارة المياه أو تطوير المراتز الحالية، صيانتها، و  عادة حفر أو تشييد الترع، وا  ا 
جتماعية، اال لألغراض إعادة التشجير)ب(  ؛والحصول على أراضي لبناء السدود والبوابات الثانوية

وتشتيل أو ، واألشجار الشريطية على طول الترع والطرق والسدود، بما في ذلك: أشجار المنغروف
 االجتماعية في المناطق التي تغطيها المرحلة الرابعة من المشروع. إعادة التشجيردعم مجموعات 

والترابية ومالجئ )أ( البنية التحتية الداخلية، بما في ذلك الطرق الممهدة : الداخليةالبنية التحتية  (2)
ألعاصير واألسواق والتالل. وستتون معظم األعمال في المناطق التي تغطيها المرحلة الحماية من ا

األولى إلى الرابعة من المشروع، مع القيام ببعض األعمال المحدودة في الجزر الساحلية المقترح 
)ب( مرافق المياه والتصحاح، بما في ذلك اآلبار  ؛تغطيتها في المرحلة الخامسة من المشروع

بية العميقة في المناطق التي تغطيها المرحلة األولى إلى الرابعة من المشروع والجزر الساحلية األنبو 
منزلية في المناطق في المرحلة الخامسة )حيث سيتم إنشاء آبار أنبوبية تجريبية أيضا(، ومراحيض 

 التي تغطيها المرحلتان األولى والثالثة من المشروع.

صدار صكوك ملكية األ  (3) صدار صتوك الملتية في جزيرة يورير)أ( راضي: التوطين وا   ؛التوطين وا 
صدار  ؛نواخالي وتشاتوغرامتعيين الحدود بين مقاطعتي )ب(  )ج( التوطين في جزيرة نانغوليا وا 

نظم الرقمية المستخدمة في إدارة عملية تسجيل ال)د( تطوير/توسيع نطاق  ؛صتوك ملتية للستان
 األراضي.

 ؛البستنة، وتربية الدواجن(محاصيل زراعة التجارية )المحاصيل الحقلية، و )أ( الدعم سبل العيش:  (4)
إحدى المنظمات غير  مدفوعة األجر من خالل التعاقد مع زراعيةالمشورة الخدمات و )ب( 

سالسل قيمة السلع األساسية )التوعية، وتخطيط سالسل القيمة، والتخطيط  تنمية)ج(  ؛الحتومية
)د( تتنولوجيا  ؛االستثماري االستراتيجي، والتدريب، واالستثمار في سالسل القيمة، واإلرشاد والرصد(
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الدعم المؤسسي ودعم سبل العيش من خالل التعاقد مع )هـ(  ؛المعلومات واالتصاالت الزراعية
في ذلك دعم سبل العيش المنزلية، والمياه والنظافة الشخصية، والتوعية بالقوانين وحقوق شرتاء، بما 

 اإلنسان والتوعية االجتماعية، ومنظمات إدارة المياه.

لتقديم اإلرشاد والمساعدة  تقنيةسيتم التعاقد مع فريق مساعدة والدعم اإلداري:  التقنيةالمساعدة  (5)
عداد تقارير موحدة جودة األعمال المنفذة، و للوتاالت المنفذة، واإلشراف على  عن سير التنفيذ والقيام ا 

دارة بأعمال اإلدارة المالية. وسيتون الفريق مسؤوال عن  تقييم أثر المشروع، وتعلم الدروس، وا 
دراسة هيدرومورفولوجية لتوليد  إعدادتمويل أيضا لألغراض التالية: )أ( الوسيتم تخصيص المعرفة. 

بغرض تحسين إجراء عمليات تخطيط استراتيجي )ب(  ؛التربةماط التعرية وتراتم معلومات عن أن
 اإلطار المؤسسي لالستثمارات الجديدة في الجزر الساحلية وتصميم المرحلة الخامسة من المشروع.

طار إلعادة التوطين ) (6)  (:إجراءات التقييم االجتماعي والبيئي والمناخيوضع خطة عمل وا 
موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من األسر التي يتم الحصول على أراضيها جزئيا أو الحصول على  )أ(

)ب( تقديم تعويضات  ؛تليا ألغراض أعمال البنية التحتية المقاومة لعوامل المناخ المقرر تنفيذها
)ج( اتخاذ إجراءات مبترة لصالح  ؛2017األراضي ومصادرتها لعام  االستحواذ علىوفقا لقانون 

والتعامل مع الشتاوى )د( وضع آليات للرصد  ؛متأثرة، بما في ذلك دعم سبل عيشهااألسر ال
 والتظلمات.

 الفوائد والتكلفة والتمويل -دال
 تكلفة المشروع

 بما في ذلكمليون دوالر أمريتي على ثالث سنوات ) 54.8تبلغ التتلفة اإلجمالية للتمويل اإلضافي المقترح  -18
التتلفة  2، ويعرض الجدول التمويلتتلفة المشروع حسب المتون وجهة  1الضرائب(. ويعرض الجدول 

 التتلفة حسب المتون والسنة. 3، بينما يعرض الجدول التمويلحسب المصروفات وجهة 

 1الجدول 
 تكلفة المشروع حسب المكون وجهة التمويل

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المكون

 قرض الصندوق

المنظمات غير 
 المستفيدون هولندا الحتومية

األموال المقترض/
 المجموع النظيرة

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

            الحماية من تغير المناخ – 1

 735 25 0 497 18 - - - - - - 28.1 238 7 إدارة الموارد المائية 1-1

 283 1 18.7 240 - - - - - - 81.3 043 1 الحراجة لألغراض االجتماعية 1-2

            البنية التحتية الداخلية -2

البنية التحتية لالتصاالت والحماية  2-1
 من األعاصير

7 106 65.9 - - - - - - 3 684 34.1 10 790 

 704 3 34.5 278 1 - - - - - - 65.5 426 2 المياه والتصحاح 2-2

صدار صتوك ملتية  -3 التوطين وا 
 األراضي

938 58.9 - - - - - - 655 41.1 1 593 



EB 2019/126/R.21/Rev.1 

7 

            دعم سبل العيش -4

 971 5 5.6 333 1.3 77 - - 61.6 680 3 31.5 880 1 تنمية الزراعة التجارية 4-1

 424 - - - - 100 424 - - - - الدعم االجتماعي ودعم سبل العيش 4-2

 275 5 - - - - 100 275 5 - - 29.4 880 1 المساعدة الفنية والدعم اإلداري -5

 775 54 45.1 24688 1.3 77 10.4 700 5 61.6 680 3 37.7  630 20 المجموع

 2الجدول 
 التكاليف بحسب فئة االنفاق وجهة التمويل

 )بآالف الدوالرات األمريتية( 
 المجموع المستفيدون المنظمات هولندا المقترض قرض الصندوق 

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ فئة اإلنفاق

            تكاليف االستثمار -1

 600 23 - - - - - - 30.2 137.1 7 69.8 463 16 األعمال المدنية -أ

 867 - - - - - - 0.9 8.0 99.1 859 زراعة األشجار وصيانتها -ب

 المرتبات والمعدات -ج
           

 181 - - - - - - 11.8 21.4 88.2 160  المرتبات

المعدات واألثاث وأجهزة 
 الحاسب اآللي

212 64.3 81.8 24.7 36 10.9 - - - - 330 

 275 5 - - - - 100.0 275 5 - - - - التقنيةأنشطة المساعدة  -د

 3.3 532 التعويضات والمساهمات -هـ
15 

216.0 
95.5 182 1.1 - - - - 15 931 

الدراسات والموظفون المتعاقد معهم  -و
            والتدريب والحلقات التطبيقية

 8 - - - - - - 70.0 5.5 30.0 2 الدراسات

التدريب والحلقات التطبيقية 
 واالجتماعات

2 319 82.4 212.5 7.6 206 7.3 - - 77 2.8 2 815 

 680 3 - - 100.0 680 3 - - - - - - أنشطة المنظمات غير الحتومية -ز

 686 52 0.1 77 7.0 680 3 10.8 700 5 43.1 682 22 39.0 547 20 مجموع تتاليف االستثمار

            التكاليف المتكررة -2

 395 1 - - - - - - 100.0 394.6 1 - - الرواتب والبدالت -أ

 334 - - - - - - 96.8 323.6 3.2 11 تشغيل البنية التحتية وصيانتها -ب

 مصروفات التشغيل -ج
           

 61 - - - - - - 70.2 42.9 29.8 18 تشغيل المرتبات وصيانتها

تشغيل وصيانة المعدات 
 والمباني

54 18.1 245.0 81.9 - - - - - - 299 

 089 2 - - - - - - 96.0 006 2 4.0 83 مجموع التتاليف المتتررة

 775 54 0.1 77 6.7 680 3 10.4 700 5 45.1 688 24 37.7 630 20  المجموع

 3الجدول 
 حسب المكون والسنةالتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريتية( 

 المتون/المتون الفرعي

 المجموع 2021 2020 2019

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

        الحماية ضد تغير المناخ -أ

 

 735 25 14.05 616 3 54.0 897 13 31.9 222 8 إدارة الموارد المائية -1

 

 283 1 23.52 302 30.8 395 45.7 586 الحراجة لألغراض االجتماعية -2

        البنية التحتية الداخلية -ب
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 790 10 17.08 842 1 43.2 666 4 39.7 281 4 البنية التحتية لالتصاالت والحماية من األعاصير -1

 704 3 8.40 311 49.1 820 1 42.5 573 1 المياه والتصحاح -2 

صدار صتوك ملتية األراضي -ج  593 1 24.27 387 34.3 547 41.4 660 التوطين وا 

        دعم سبل العيش  -د

 971 5 23.11 380 1 39.1 334 2 37.8 257 2 تنمية الزراعة لألغراض التجارية -1 

 480 11.98 51 28.7 122 59.3 252 الدعم االجتماعي ودعم سبل العيش -2 

 172 5  -  45.70 100 275 5 المساعدة الفنية والدعم اإلداري -هـ

 775 54 14.40 889 7 43.4 781 23 42.2 105 23 المجموع

 

 مشروعلل الموجهخطة التمويل/التمويل المشترك و  استراتيجية

بشروط متفاوتة مليون دوالر أمريتي  20.6سيتتون التمويل اإلضافي المقترح من: قرض من الصندوق بقيمة  -19
ماليين  5في المائة بشروط مختلطة(، ومنحة من هولندا بقيمة  33في المائة بشروط تيسيرية للغاية و 67)

مليون دوالر أمريتي، ومساهمة من المنظمات غير  24.7الديش بقيمة غيورو، ومساهمة من حتومة بن
مليون دوالر  0.1مليون دوالر أمريتي، ومساهمة من المستفيدين بقيمة  3.7الحتومية المشارتة بقيمة 

 .1.66إلى  1أمريتي. وستتون النسبة بين قرض الصندوق والتمويل المشترك 

 الصرف

سيطبق المشروع نفس ترتيبات اإلدارة المالية والصرف المتبعة في المشروع األصلي. وستتدفق أموال  -21
الديش حسب القواعد الحتومية المطبقة. وسيتم التعامل بنغ مصرفالصندوق إلى حساب مخصص في 

وسيتم فتح خمسة على الحساب المخصص من خالل الوتالة المنفذة الرئيسية طبقا لترتيبات السلف. 
حسابات تشغيل بالعملة المحلية لتل من الوتاالت المنفذة. وستتدفق األموال من الحساب المخصص إلى 

طط العمل والميزانيات السنوية المعتمدة والمعلومات المالية ذات الصلة. وسيتم حسابات التشغيل وفق خ
 إرسال خطاب إلى المقترض يتضمن إجراءات الصرف بالتفصيل.

 موجز الفوائد والتحليل االقتصادي

ة ألف أسر  57سيتيح التمويل اإلضافي المقترح مجموعة من الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية لحوالي  -21
 (2) ؛أراض مستقرة محمية من التقلبات المناخية( ا)ألف شخص. وستتون هذه الفوائد في صورة:  342تضم 

زيادة الدخل من الزراعة وتربية الحيوانات  (3) ؛األراضي للنساء والرجال الفقراء ملتيةإصدار صتوك 
تحسين الصحة  (5) ؛توفير البنية التحتية للمواصالت (4) ؛واألنشطة خارج المزارع ومصايد األسماك

تمتين المرأة. ونظرا ألن المرحلة الرابعة والمراحل السابقة من المشروع  (6) ؛والنظافة الشخصية والتصحاح
ساهمت بالفعل في تنمية البنية التحتية وتشجيع جميع أنشطة المشروع، سيستخدم التمويل اإلضافي المحدود 

 دة ملحوظة في الدخل والفوائد األخرى.نسبيا في زيا

في المائة، تما تبلغ نسبة التتلفة إلى  37ويبلغ معدل العائد االقتصادي الداخلي للتمويل اإلضافي المقترح  -22
قد يحدث فيها تآتل سريع لبوابات . وتم إجراء تحليل مستقل لسيناريو الحالة األسوأ التي 1.43الفوائد 

في المائة على مستوى المشروع أو  30يبلغ معدل العائد االقتصادي الداخلي السدود. وفي هذه الحالة، س
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ئد االقتصادي الداخلي معدل العافي المائة على مستوى البوابات المتأثرة بالتآتل. وتجدر اإلشارة إلى أن  16
 يتجاوز بتثير تتلفة فرصة رأس المال البديلة في جميع السيناريوهات.

للتمويل اإلضافي مستواه وقت تصميم المرحلة الرابعة من قتصادي الداخلي ويتجاوز معدل العائد اال -23
ويرجع ذلك إلى االستثمارات الرأسمالية المنفذة بالفعل في إطار في المائة.  17المشروع، حيث تان يبلغ 

سيقدم على أساسها التمويل اإلضافي، إلى جانب تفاءة آلية والتي مراحل المشروع من األولى إلى الرابعة 
وتساهم زيادة عدد المستفيدين نتيجة التمويل اإلضافي اإلدارة والتنفيذ التي ثبتت قدرتها على تنفيذ المشروع. 

 في ارتفاع معدل العائد االقتصادي الداخلي.

ائة. وتم خصم صافي تدفقات الفوائد بنسبة في الم 34ويبلغ معدل العائد المالي الداخلي للتمويل اإلضافي  -24
. األرباح والخسائر النقديةمن نقطة تعادل متوسط سعر العائد المرجح الحالي( بغرض التأتد في المائة ) 12

 فوائد موجبة صافية.وخالل سبع سنوات، سيبدأ المشروع في توليد 

 استراتيجية الخروج واالستمرارية

تملك األراضي، وتنمية البنية التحتية،  ملتيةتمرارية من خالل إصدار يتضمن المشروع نهجا لضمان االس -25
وتتضمن استراتيجية الخروج من التمويل اإلضافي وتحسين سبل العيش، وتطوير الخدمات االجتماعية. 

 وتمويل السوقتعزيز استمرارية المؤسسات المحلية والمجتمعية، والتشارك في تشغيل وصيانة البنية التحتية، 
على خطة دلتا  2018وافقت الحتومة في سبتمبر/أيلول نشطة الداعمة لسبل العيش. فضال على ذلك، لأل

شامل ومتتامل إلدارة الموارد المائية وتغير المناخ والتحديات البيئية ، وهي عبارة عن نهج 2100 بنغالديش
تشمل  ،في ست مناطقالتنمية المستدامة طويلة األجل تدعم هذه الخطة وترتز على . و 2100حتى عام 

الخطة لمصبات المائية في المناطق التي يغطيها المشروع. وتم إعداد هذه المنطقة الساحلية ونظم األنهار وا
مليار دوالر أمريتي، وهي محاولة لمواجهة أهم  38بمساعدة حتومة هولندا. وتبلغ تتلفة تنفيذ هذه الخطة 

ا المشروع. وتمت الموافقة على مشروع دعم تنفيذ خطة يتصدى له، بما في ذلك التحديات التي التحديات
وسيتضمن هذا المشروع وضع خطة استثمارية وتعزيز  ؛2018/تشرين األول برفي أتتو دلتا بنغالديش 

 ذي الصلة والقدرات والبحث.اإلطار المؤسسي 

  األنشطة المنفذة باستخدام التمويل اإلضافيمخاطر  -ثالثا
  واإلجراءات التخفيفيةمخاطر المشروع  -ألف
تناقص مساحات بمرور الوقت إلى  التربة: يمتن أن تؤدي التغيرات في أنماط التآتل وتراتم المخاطر البيئية -26

األراضي التي تمت تنمينها في إطار المرحلة الرابعة من المشروع. وسيتم إجراء دراسة هيدرومورفولوجية 
، وسيسترشد بها في تصميم البنية التربةاط التآتل وتراتم أنمباستخدام التمويل اإلضافي المقترح لرصد 

خطر أحوال الطقس المتطرفة، ال سيما األعاصير، التي قد تؤدي إلى التحتية وتحديد أماتنها. ويوجد أيضا 
من اإلضرار بالبنية التحتية وسبل العيش. وتستثمر المرحلة الرابعة من المشروع في بناء مالجئ الحماية 

 لتخفيف جزئيا من أثر هذا الخطر. األعاصير ل

األراضي التعاون والتنسيق بين الوتاالت الحتومية  لملتيةيتطلب إصدار صتوك آمنة  .الخطر المؤسسي -27
والمجتمعات المحلية. ومن شأن الخالفات على الحدود اإلدارية المحلية تعطيل عملية إصدار الصتوك 
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مشتلة تعيين الحدود حيثما وجدت لتيسير عملية إصدار ضافي المقترح وتأخيرها. وسيعالج التمويل اإل
  .تسريع وتيرتهاالصتوك و 

باء أدناه، سيتعين إعادة توطين عدد من األسر بسبب -تما يرد في القسم ثالثامخاطر إعادة التوطين.  -28
ومن شأن عدم بنية تحتية الحتواء حاالت التآتل والتعرية غير المتوقعة.  بتشييدالحاجة إلى التعجيل 

ويوجد تذلك خطر عدم تقديم التعويضات ألف أسرة.  22التصدي لهذه الظاهرة اإلضرار بسبل عيش 
وضع وللحد من هذا الخطر، تم إجراء مشاورات متثفة مع جميع األطراف المعنية أدت إلى . الالزمة سريعا

 ة."إطار إعادة التوطين وخطة العمل ذات الصلة" اللذين اعتمدتهما الحتوم

من ميزانياتها سوى جزء الوتاالت الحتومية  تخصيصعدم المتمثل في خطر الأيضا  هنالكاالستمرارية.  -29
لصيانة البنية التحتية التي يتم إنشاؤها في إطار المشروع. وسيمتن التخفيف من هذا الخطر من  اإلنمائية
م للمصروفات اإلنمائية ووضع التخطيط المالئإجراء حوارات مستمرة مع الوتاالت المعنية لضمان خالل 

. وسيساعد تذلك على آليات مؤسسية دائمة لضمان إتاحة الموارد الالزمة لتشغيل البنية والتحتية وصيانتها
شراتهم في   أعمال الصيانة.ضمان االستمرارية إشعار المزارعين والمجتمعات بملتيتهم للمشروع وا 

 التصنيف البيئي واالجتماعي -باء
إطار التمويل اإلضافي المقترح إعادة توطين عدد من األسر بسبب الحاجة إلى التعجيل ببناء سيتعين في  -31

في السدود الثانوية( الحتواء حاالت التآتل غير المتوقعة بنية تحتية مقاومة لعوامل المناخ )البوابات و 
ألعمال، مما سيؤثر هتتار من األراضي ألغراض هذه ا 291مصادرة جزيرتي نولر ونانغوليا. ومن المتوقع 

أسرة ستتم مصادرة جزء  700أسرة ستتم مصادرة أراضيها بالتامل، و 300، منها أسرة 1 000على حوالي 
ألف أسرة وسبل عيشها )بما في  22التصدي لحاالت التآتل اإلضرار بأراضي ومن شأن عدم من أراضيها. 
ضمن فئة المخاطر االجتماعية/البيئية  المقترح التمويل اإلضافيصنف أسرة المشار إليها(. ويذلك األلف 

عادة توطينها.)ألف(    بسبب ضرورة مصادرة أراضي بعض األسر وا 

ت متثفة مع جميع األطراف المعنية تتلفة مصادرة األراضي بالتامل. وتم إجراء مشاوراوستتحمل الحتومة  -31
طار تمخضت عن وضع  إعادة التوطين وخطة العمل ذات تقييم مفصل وشامل لألثر البيئي واالجتماعي، وا 

مناقشة هذه المستندات . وتمت إجراءات التقييم االجتماعي والبيئي والمناخيالصلة، وذلك وفق متطلبات 
بالتفصيل والموافقة عليها بالتنسيق مع الوتاالت الحتومية المعنية، وتم نشرها حسب القواعد المتبعة )على 

 ديش(.الموقع اإللتتروني للصندوق وفي بنغال

من المنظور البيئي، سيستمر المشروع في العمل  (1)وقد خلص تقييم األثر البيئي واالجتماعي إلى ما يلي:  -32
دخال تعديالت إيجابية على البيئة المادية على استقرار األراضي المشتلة حديثا  والطبيعية من خالل الحد وا 

سيتون من المنظور االجتماعي،  (2) ؛الزراعية وتعزيز النمو الطبيعي وزيادة اإلنتاجيةمن تسرب الملوحة 
األثر سلبيا للغاية في حالة عدم توافر التمويل اإلضافي المقترح. ويتضمن التقييم خطة مفصلة إلدارة 

 حي البيئية واالجتماعية تم إدراجها بالفعل في تصميم المشروع.النوا

طار إعادة التوطين عمل إعادة التوطين و خطة وتمت صياغة  -33 لصالح األسر التي تمت مصادرة أراضيها ا 
عدد األسر  (1)وتتضمن الوثيقة تفاصيل عن:  ، واألسر التي ستتأثر بالتمويل اإلضافي على التوالي.بالفعل
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اإلطار القانوني والمؤسسي،  (3)طبيعة وحجم هذا األثر، و (2)التي تأثرت بالفعل أو ستتأثر مستقبال، و
أحتام خاصة ـ( 5) ؛والمسؤوليات واألطر الزمنيةذ عملية مصادرة األراضي، الخطوات اإلجرائية لتنفي (4)و

معلومات مفصلة عن  (6) ؛بشأن المجموعات المعرضة للخطر واألثر على قضايا التمايز بين الجنسين
 التعاملآليات  (7) ؛من األسر والمجتمعات المتأثرةعملية الحصول على الموافقات الحرة والمسبقة والمستنيرة 

 (9) ؛منهجية تقييم األراضي التي تمت مصادرتها واألضرار التي لحقت بسبل العيش (8)، ومع التظلمات
وقد صدرت الموافقات الداخلية الالزمة على رصد وتقييم العمليات.  (10) ؛تتلفة عملية مصادرة األراضي

طار إعادة التوطين االجتماعي والبيئي والمناخي، ال حسب إجراءات التقييم  خطة عمل إعادة التوطين وا 
 بشأن إعادة التوطين المادي واالقتصادي. 13البيان التوجيهي رقم سيما 

 وسيعمل الصندوق عن تثب على رصد تنفيذ عملية مصادرة األراضي. -34

 تصنيف مخاطر المناخ -جيم
خ. ويستهدف معرضة بدرجة تبيرة لمخاطر تغير المنا –ال سيما المنطقة الساحلية  –تعد بنغالديش  -35

مورفولوجيا، ويعمل على إنشاء البنية التحتية الالزمة الستقرار الجزر المشروع منطقة ال تزال نشطة 
قد يؤثر على المناطق الساحلية خالل العقود الثالثة أو الساحلية بمرور الوقت. ونظرا ألن تغير المناخ 

على عدد  –بما في ذلك مرحلة التمويل اإلضافي المقترح  –تنطوي جميع مراحل المشروع األربعة القادمة، 
 ويصنف المشروع بالتالي ضمن فئة المخاطر المناخية "المرتفعة".من المخاطر. 

مختلف مراحل المشروع في تحقيق االستقرار في األراضي المشتلة ويتمثل المفهوم العام الذي تقوم عليه  -36
استثمارا يهدف إلى التأقلم وبالتالي يعد المشروع  .وطين الستانحديثا وحمايتها من تغير المناخ للسماح بت

 مع تغير المناخ.

  التنفيذ -رابعا
  االمتثال لسياسات الصندوق -ألف

يمتثل التمويل اإلضافي المقترح لسياسات الصندوق ذات الصلة، بما في ذلك اإلطار االستراتيجي للفترة  -37
، وسياسة المساواة بين الجنسين وتمتين حيازة األراضي أمنوسياسة االستهداف،  سياسة، و 2016-2025
إلجراءات التقييم االجتماعي والبيئي والمناخي، أخذا في االعتبار واألهم تحديدا أن المشروع يمتثل  .المرأة

مع أحد مجاالت الترتيز التي المشروع  ويتسقأنه مصنف ضمن فئة المخاطر االجتماعية والبيئة )ألف(. 
التي ترتز على اإلجراءات التحولية في مجال المساواة بين الجنسين والتنمية يوليها الصندوق أولوية، وهو 

 التأقلم مع التغير المناخي.

  اإلطار التنظيمي -باء
 إدارة المشروع وتنسيقه

تقريبا المتبعة في المرحلة الرابعة من ستطبق مرحلة التمويل اإلضافي المقترح نفس الترتيبات اإلدارية  -38
هو الوتالة المنفذة الرئيسية. التابع لوزارة الموارد المائية  وسيتون مجلس تنمية المياه في بنغالديش .المشروع

أنشطة إدارة وتنفيذ المشروع مع الوتاالت األربع األخرى المسؤولة عن أنشطة  وسيضطلع المجلس بتنسيق
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عن أنشطة صتوك ملتية األراضي، ودائرة الغابات المسؤولة المسؤولة عن إصدار معينة )وزارة األراضي 
، ودائرة التصحاحالحراجة لألغراض االجتماعية، ودائرة الهندسة الصحة العامة المسؤولة عن أعمال 

 الهندسة في الحتومة المحلية المسؤولة عن البنية التحتية الصغيرة(.

تنمية المياه في بنغالديش باالضطالع بمهام مدير تنسيق المشروع.  مدير المشروع من مجلس وسيستمر -39
)إلى جانب مديرين مشارتين مسؤولين عن األنشطة خاص بها للمشروع تون لتل وتالة منفذة مدير يوس

من خالل عملية تنافسية  التقنيةمساعدة خدمات ال تختار هولندا فريق لتقديموسوف المرتبطة باألراضي(. 
سيتم تشتيل لجنة إدارة يرأسها مدير تنسيق المشروع وعلى مستوى العمليات، لتوريد المتبعة. حسب قواعد ا

لجنة توجيه وزارية يرأسها لتقديم اإلرشاد والنصح الالزمين للمشروع. وعلى مستوى السياسات، سيتم تشتيل 
 وزير الموارد المائية.

 اإلدارة المالية والتوريد والحوكمة

ضمان سالمة الممارسات لمياه في بنغالديش بوصفه الوتالة المنفذة الرئيسية مسؤولية يتولى مجلس تنمية ا -41
وتعتبر مخاطر المشروع االئتمانية متوسطة، نظرا ألن المجلس واجه تحديات في تنسيق أعمال االئتمانية. 

تعيين : حدة المخاطر وتتضمن التدابير المقترحة للتخفيف مناإلدارة المالية وتوحيد القوائم المالية للمشروع. 
عدد تاف من الموظفين، واستخدام البرامج المحاسبية، وتطبيق إطار رقابي يتسق مع أفضل الممارسات، 

عداد تقارير مالية نصف سنوية للعرض على الصندوق.  لى جانب ووضع دليل إرشادي باللغة المحلية، وا  وا 
جهاز األعلى لمراجعة من جانب المن الوتاالت المنفذة لتل حسابات السنوية اإللزامية لل مراجعةال

  ستتم االستعانة بشرتة خاصة لمراجعة القوائم المالية الموحدة للمشروع سنويا. الحسابات،

على أن وستتم أعمال التوريد حسب اإلجراءات الحتومية المتبعة، بشرط امتثالها لمتطلبات الصندوق،  -41
 من جانب الصندوق.تخضع للمراجعة المسبقة والالحقة 

دارة المعرفة، ومناهج التواصل االستراتيجية  -جيم  الرصد والتقييم، والتعلم، وا 

في المرحلة الرابعة من المشروع بجميع عناصره األساسية التي  المطبقسيستمر العمل بنظام الرصد والتقييم  -42
جراء مسوح عن إعداد تقارير عن سير التنفيذ تل ستة شهور، والتشارك في عملية اتتضمن  لرصد والتقييم، وا 

عداد دراسات عن الحالة األساسية واألثر ، ممارسات إدارة المعرفة ومسوح سنوية عن النتائج المحققة، وا 
جراء دراسات تشخيصية عن قضايا معينة تما في إدارة المشروع ورصد النتائج، من هذا النظام وسيستفاد  .وا 

 مبادرات إدارة المعرفة والتواصل االستراتيجي.سيتيح موادا يمتن االستناد إليها في 

أنشطة حيازة وتما ورد في خطة عمل إعادة التوطين/إطار إعادة التوطين، سيتم رصد فضال على ذلك،  -43
عادة التوطين على أساس ربع سنوي، وسيتم إجراء تقييم الحق للعملية وأثرها على األسر  األراضي وا 

 المعنية.

   على اتفاقية تمويل المشروعالتعديالت المقترحة  -دال

وستنص هذه االتفاقية  .تحدد شروط اإلقراض الجديدة والتفاوض بشأنهاسيتم إعداد اتفاقية تمويل جديدة  -44
. 2022إلى مارس/آذار  2019آذار من مارس/ على تمديد تاريخ إنجاز المشروع لثالث سنوات إضافية
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المتعلقة بسالمة تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين/إطار وستتضمن اتفاقية التمويل مجموعة من الضمانات 
 إعادة التوطين.

 الوثائق القانونية والسند القانوني -خامسا
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية  بنغالديش جمهوريةبين الجديدة  تمويلالستشتل اتفاقية  -45

التمويل اتفاقية  مننسخة  ترفقو  .المقترح إلى المقترض اإلضافي التمويلالتي يقوم على أساسها تقديم 
 .تذيل أول بهذه الوثيقة المتفاوض بشأنها

من الصندوق الدولي تلقي تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة  بنغالديش الشعبيةوجمهورية  -46
 .للتنمية الزراعية

ني مقتنع بأن  -47  اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالمقترح يتفق وأحتام  اإلضافي التمويلوا 
 .وسياسات التمويل ومعاييره في الصندوق

 التوصية -سادسا

 المقترح بموجب القرار التالي: اإلضافي التمويلأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -48

في  67للغاية على  شروط تيسيريةبقرضًا  بنغالديش الشعبية جمهورية: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
دوالر  ألف وستمائةمليون  عشرينتعادل قيمته و  ،في المائة منه 33المائة منه وشروط خليطة على 

أخرى تتون مطابقة على  وأحتام، وأن يخضع ألية شروط (دوالر أمريتي 20  600 000) أمريتي
 .هذه الوثيقة الواردة فيواألحتام نحو أساسي للشروط 

 

  ر أنغبويجيلب
 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Char Development and 

Settlement Project – Phase IV" 

(Negotiations concluded on 25 April 2019) 

New Loan No: ______________ 

 

Project name: Char Development and Settlement Project - Phase IV (“the Project”)  

 

People's Republic of Bangladesh ("the Borrower") 

 

and 

 

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund”) 

 

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 

 

 

WHEREAS for the purpose of financing the Char Development and Settlement 

Project-Phase IV (CDSP-IV)  (the "Initial Project"),  on 9 May 2011, the Borrower and 

IFAD entered into a Financing Agreement No. L-807-BD  ("Initial Financing Agreement") 

pursuant to which the Fund agreed to provide financing to the Borrower in the form of a 

loan in the amount of thirty million, eight hundred sixty thousand special drawing rights 

(SDR 30 860 000); 

 

WHEREAS, on 18th June 2018, the Borrower requested additional financing to 

scale-up the Initial Project's achievements, effectively increase the outreach and expand 

the benefits, innovations, and best practices of the Initial Project; 

 

WHEREAS the Fund has agreed to provide new financing in the form of a New 

Loan to further support the Initial Project;  

 

WHEREAS the New Loan shall complement the Initial Project;  

 

WHEREAS, on the basis of the above considerations, the Fund has agreed to 

extend the New Loan to the Borrower on the terms and conditions set forth herein; 

 

NOW THEREFORE, the Parties have agreed to enter into this Financing Agreement 

(this “Agreement”) as follows: 

 

 

Section A 

 

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 

Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table 

(Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).  

 

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 

29 April 2009, amended as of December 2018, and as may be amended hereafter from 

time to time (the “General Conditions”), are annexed to this Agreement, and all 

provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the 

terms defined in the General Conditions shall have the meanings set forth therein. 
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3. The Fund shall provide a New Loan to the Borrower (the “New Loan”), which the 

Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions 

of this Agreement. 

 

 

Section B 

 

1. The New Loan is granted on 67% highly concessional terms and 33% blend terms. 

 

2. The amount of the New Loan eligible to highly concessional terms is thirteen 

million, eight hundred two thousand United States dollars (USD 13 802 000). 

 

3. The amount of the New Loan eligible to blend terms is six million seven hundred 

ninety-eight thousand United States dollars (USD 6 798 000). 

 

4. The New Loan granted on highly concessional terms shall be free of interest but 

shall bear a fixed service charge as determined by the Fund at the date of approval of 

the New Loan by the Fund’s Executive Board, payable semi-annually in the Loan Service 

Payment Currency. The New Loan shall have a maturity period of forty (40) years, 

including a grace period of ten (10) years starting from the date of approval of the Loan 

by the Fund’s Executive Board. 

 

5. The principal of the New Loan granted on highly concessional terms will be repaid 

at four and half per cent (4.5%) of the total principal per annum for years eleven (11) to 

thirty (30), and one per cent (1%) of the total principal per annum for years thirty-first 

(31) to forty (40). 

 

6. The New Loan granted on blend terms shall be subject to interest on the principal 

amount outstanding and a service charge as determined by the Fund at the date of 

approval of the New Loan by the Fund’s Executive Board. The interest rate and service 

charge determined will be fixed for the life cycle of the loan and payable semi-annually in 

the Loan Service Payment Currency, and shall have a maturity period of twenty-five (25) 

years, including a grace period of five (5) years starting from the date of approval of the 

New Loan by the Fund’s Executive Board. 
 

7. The portion of the New Loan granted on blend terms will be repaid in equal 

instalments. 

 

8. The Loan Service Payment Currency shall be US dollar. 

 

9. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July. 

 

10. Payments of principal and service charge of the New Loan shall be payable on each 

15 April and 15 October.  

 

11. The Designated Account of the Initial Loan shall be used for the New Loan. 

Separate ledgers shall be set-up and maintained by the Project for the  New Loan. 

 

12. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount of 

twenty four million seven hundred thousand United States dollars (USD 24 700 000) 

which includes  duties and taxes. The remaining part of the counterpart financing shall be 

utilised to fully cover the costs of land acquisition and all Project staff salaries and 

allowances, and to cost-share civil works, equipment, studies and training, infrastructure 

operation and maintenance, and operating costs. Beneficiaries shall provide their share of 

project activities. 
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13. The Project shall be co-financed by a grant from the Netherlands in the amount of 

five million Euro (Euro 5 000 000). The grant will be administered directly by the 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Dhaka and will be used to provide 

technical assistance to the implementing agencies. 

 

 

Section C 

 
1. The Lead Project Agency shall be the Bangladesh Water Development Board (BWDB) within 
the Ministry of Water Resources of the Borrower. 

 

2. The Project Completion Date shall be the 31 March 2022 and the Financing Closing 

Date the 30 September 2022. 

 

 

Section D 

 

The New Loan will be administered and the Project supervised by the Fund. The Borrower 

will conduct its own administration and supervision of the New Loan and Project. 

 

 

Section E 

 

1. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 

communication related to this Agreement: 

 

For the Borrower: 

 

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 
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This Agreement has been prepared in the English language in two (2) original copies, one 

(1) for the Fund and one (1) for the Borrower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH 

 

 
 
 
____________________  

(Authorized Representative) 

(name and title) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL FUND FOR 

AGRICULTURAL DEVELOPMENT  

 

 

 

 
___________________ 

Gilbert F. Houngbo  

President 
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Schedule 1 

 
I. Project Description 

 
 
1. Target Population. The target groups and beneficiaries of the Project are: (i) small and marginal 
farmers to benefit from climate resilient water infrastructure and climate smart agriculture technology; 
(ii) new settlers to obtain land titles; (iii) new and existing settlers to obtain access to improved 
communication infrastructure; and, (iv) small entrepreneurs to benefit from micro-finance and micro-
enterprise support. Women will be specifically targeted in the provision of land titles; support for 
economic activities; access to water, sanitation, hygiene and health facilities and services; financial 
inclusion; and legal rights awareness. 

 
2. Project Area. The Project is implemented in selected chars of four Southern coastal districts, 
namely Noakhali, Lakshmipur, Feni and Chattogram districts. The additional financing will cover 
poldered and non-poldered areas in these districts, including the following chars: Char Bagga Donna 1 
and 2, Char Mojid, Vatirtek, Boyer Char, Char Nangulia, Noler Char, Caring Char, Urir Char and Char 
Ziauddin. Additionally, some initial work will be done in Char Mozammel, Dhal Char, Char Kolatoli and 
Char Maksumul Hakim. 
 
3. Goal. The Project goal is to reduce poverty and hunger for poor people living on newly accreted 
coastal chars through improved and more secure livelihoods. 
 
4. Object: The Project objective is the development of improved and more secure rural livelihoods 
for poor households in the selected coastal chars. 
 
5. Components. The Project consists of five (5) components, namely: (i) protection from climate 
change; (ii) internal infrastructure; (iii) land settlement and titling; (iv) livelihoods support; and (v) 
technical assistance and management support. The key activities within these components which will 
be supported with additional financing are outlined below. 

 
5.1 Component 1. Protection from climate change: (a) water management through repairs or 
retirement of embankments; replacement or maintenance of sluices; re-excavation or construction of 
canals; construction or improvement of Water Management Group centres; and, acquisition of land for 
retired embankments and sluices; (b) social forestry including mangrove plantation; strip plantation 
along canals, embankments and roads; and, formation or strengthening of Social Forestry Groups. 
 
5.2 Component 2. Climate resilient infrastructure: (a) internal infrastructure including paved and 
earth roads, cyclone shelters, markets and killas (raised mounds of land); (b) water and sanitation 
facilities including deep tube-wells (including test tube-wells), and household latrines. 
 
5.3 Component 3. Land settlement and titling: (a) settlement and land titling in Urir Char, (b) 
demarcation of the boundary between Noakhali and Chattogram Districts; (c) settlement and land 
titling on Char Nangulia; and, (d) upgrading/extension of digital Land Record Management Systems. 
 
5.4 Component 4. Livelihoods support: (a) commercial agriculture (field crops, horticulture, poultry); 
(b) pay-based agricultural advisory services through a contracted NGO(s); (c) commodity value chain 
upgrading (awareness raising; value chain mapping; strategic investment planning; training; value 
chain investments; monitoring); (d) Agriculture Information and Communication Technology; (e) 
institutional and livelihoods support through contracted partners, covering homestead-based 
livelihoods; water and hygiene; social awareness; legal and human rights; and, support for water 
management organisations. 
 
5.5 Component 5. Technical assistance and management support: A technical assistance team will 
be contracted to assist the implementing agencies, supervise the quality of works, produce 
consolidated progress reports, and undertake financial management. It will be responsible for impact 
evaluation, lesson learning and knowledge management. Support will be provided for: (a) a hydro-
morphological study to generate information on the pattern of erosion and accretion; and, (b) a 
strategic planning exercise to improve the institutional framework for future investments in the chars. 
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6. A new activity will be included in the additional financing phase, in accordance with IFAD's 
SECAP guidelines – namely the implementation of a Resettlement Action Plan (RAP) and 
Resettlement Action Framework (RAF). This will entail: (a) undertaking a free, prior and informed 
consent (FPIC) process with households whose land is partially or completely acquired for planned 
climate resilient infrastructure; (b) provision of compensation packages in line with the 'Acquisition and 
Requisition of Immovable Property Act’ (2017); (c) provision of a package of early measures to the 
affected households, including livelihoods support; (d) establishment of monitoring and grievance 
redressal mechanisms. 

 
II. Implementation Arrangements 

 

7. Lead Project Agency. The Bangladesh Water Development Board (BWDB) under the Ministry of 
Water Resources will be the lead Project management and implementing agency. It will coordinate 
Project management and implementation among the four other agencies that are responsible for 
specific activities (the Ministry of Land for land titling; the Forest Department for social forestry; the 
Department of Public Health Engineering for sanitation works; and, the Local Government Engineering 
Department for small infrastructure). 

 
8. Project Management. The Project Director from BWDB will continue to act as the Project 
Coordinating Director. Each of the other implementing agencies will have its own Project Director (with 
joint Project Directors for the land settlement and titling component). The Project management 
structure and staffing for the additional financing will mirror that of the original Project. 

 
9. Project Governance. At the policy level there will be an Inter-Ministerial Steering Committee, 
chaired by the Secretary, Ministry of Water Resources. The composition and terms of reference of the 
Inter-Ministerial Steering Committee will be similar to those of the original Project. At the operational 
level, the Project will be guided and advised by a Project Management Committee, chaired by the 
Project Coordinating Director. The composition and terms of reference of the Project Management 
Committee will be similar to those of the original Project. 

 
10. Implementation of Components. The arrangements for the implementation of activities under 
the additional financing will be similar to those of the original Project. The main changes will be the 
introduction of pay-based agricultural advisory services and Agricultural Information and 
Communication Technology for the provision of extension to farmers. 

 
11. Project Implementation Manual (PIM). The Lead Project Agency, working with the respective 
implementing agencies, shall prepare a draft PIM outlining the standard operating procedures for the 
implementation of the Project, including for financial management, accounting and procurement, in 
line with international best practices. Once prepared, the PIM shall be subject to approval by the Inter-
Ministerial Steering Committee. Subsequently, the Lead Project Agency shall forward the draft PIM to 
IFAD for its concurrence. Should IFAD not provide any comment on the draft PIM within 
thirty (30) days after receipt, it shall be deemed to have no objection. The Lead Project Agency shall 
adopt the PIM, substantially in the form approved by the Fund. 
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Schedule 2 

 

Allocation Table 

 

 

1. Allocation of the Loan Proceeds. (a) The Table below sets forth the Categories of 

Eligible Expenditures to be financed by the New Loan and the allocation of the amounts of 

the New Loan to each Category and the percentages of expenditures for items to be 

financed thereby in each Category: 

 

Category 

67% of the New 

Loan granted on 

Highly 

Concessional 

(HC) terms  

USD 

33% of the New 

Loan granted on 

Blend terms (BT)  

USD 

Percentage of Eligible 

Expenditures to be 

financed 

(net of taxes and co-

financiers) 

I. Works 11 591 000 5 709 000 67% HC and 33% BT 

II. Equipment & Materials 234 500 115 500 67% HC and 33% BT 

III. Consultancies & 

Training 
1 547 700 762 300 67% HC and 33% BT 

IV. Operating costs 428 800 211 200 67% HC and 33% BT 

TOTAL 13 802 000 6 798 000  

 

 

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

 

 "Works" under category I shall also include water and sanitation works; 

 

“Equipment & Materials” under category II, shall mean eligible expenditures 

also for vehicles under Investment costs; 

 

“Consultancies & Training” under category III, shall also include eligible 

expenditures for survey of district boundary to be carried out for land titling; 

 

“Operating costs” under category IV, shall mean eligible expenditures for 

vehicles, equipment and operations and maintenance expenditures. 
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Schedule 3 

 

Special Covenants 

 
 

1. In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 

suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from the 

New Loan if the Borrower has defaulted in the performance of any covenant set forth 

below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a 

material adverse effect on the Project: 

 
(a) The Borrower shall ensure that land acquisition under the Project is governed by the 

provisions of the Acquisition and Requisition of Immovable Property Act (2017) and IFAD's 
Social, Environmental and Climate Assessment Procedures. 
 

(b) The Borrower shall implement the Resettlement Action Plan and Resettlement Action 
Framework, which have been prepared jointly by IFAD and BWDB in compliance with the 
Acquisition and Requisition of Immovable Property Act (2017) and IFAD's Social, 
Environmental and Climate Assessment Procedures, and which have been publicly disclosed. 
 

(c) BWDB shall closely monitor the implementation of the Resettlement Action Plan and 
Resettlement Action Framework and shall report to the Inter-Ministerial Steering Committee 
and to the Fund accordingly. 
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 Updated logical framework incorporating additional financing 

Results Hierarchy 

Indicators Means of verification  

Name  Original baseline 
Original target/ 

achievement till date 
Revised target  Source of data Risks and assumptions   

Outreach 

Households directly benefiting 
and receiving project services 

Persons receiving project 
services / total hh members 

77,500 women 
77,500 men 

92,900 women 
92,900 men 

171,000 women 
171,000 men 

Project progress reports 
Frequency: Annual 

 

Number of households 
reached 

28,000 households 29,008 households(1160 
female headed) 

57,000 households 

Goal 

Reduced poverty and hunger 
for poor people living on newly 
accreted coastal chars 

Increase in household income 
(average per year) 

Tk71,950 Tk296,925 – 313% 
increase 

Further 50% increase 
in HH income 

Sample surveys at 
baseline and completion 
plus Annual Outcome 
Surveys 
 

A sharp increase in food 
prices relative to wages 
could offset improvements 
in living standards.  An  
opposite movement could 
make farming attractive 

50% increase in household 
assets. 
 

Tk35,162 avg total 
asset value 

Tk261,480 – 644% 
increase 

Further 50% increase 
in value of assets 

Percent of HH with 5 months 
or more of food shortage  

Reduce from 46% 
to 23% 

Reduce from 82% to 4% Zero households with 
food shortage 

Development 

objective 

Improved and more secure 
rural livelihoods for 28,000 
households in coastal chars 

Number of HHs reporting 
increased agricultural (paddy) 
production 

20,000 HH (71% of 
all HH) 

22,850 HH (79% of all 
HH) 

49,118 HH report 
increased farm 
production 

Sample surveys at 
baseline and completion 
plus Annual Outcome 
Surveys 

Cyclones and other 
abnormal weather disrupts 
livelihoods 

21,000 hh with improved 
hygiene practices  

94% (26,320 hh) wash 
hands with plain water 
 

95% (27,550 hh) wash hands 
with soap or ash 

20,000 HH adopt 
improved sanitation  
 
 

Outcome 1. Water resources 
managed effectively to protect 
land from tidal and storm 
surges, improve drainage, and 
enhance accretion 

Number of WMG rated 
effective/ sustainable 
   1b.  

80% WMG rated 
sustainable 

50% WMG rated as A or 
B 

75% of WMG rated as 
A or B 

Assessment of WMG  
performance 

Unexpected erosion 
destroy infrastructure,  
removing control flooding 
and drainage, along with 
loss of land and 
displacement of h’holds 

1b. 70% empoldered land has 
reduced soil salinity, flooding 
and improved drainage 

70% empoldered 
land has reduced 
soil salinity, flooding 
and improved 
drainage 

Farmers reporting reductions 
in salinity = 93%, flooding = 
89%, waterlogging= 91% 

At least 90% of 
farmers report 
improved crop 
growing conditions 

Sample surveys at 
baseline and completion 
plus Annual Outcome 
Surveys 
 Output 1. Area empoldered by 

embankment and foreshore 
protected through plantation 

Area empoldered. 
Length of embankment 
Length of khal excavation 

10,000 ha of land, 

40 km embankment 

202 km khal 

13,000 ha empoldered, 

57 km embankment 

141 km khal 

20 km embankment 

3 new sluices,  

185 additional km 

khal 

Project progress reports Need to be able to acquire 
land for retired 
embankments and sluices 
and compensate affected 
households.  

Area/km of  plantation 2206 ha & 546 km 7623 ha and 383 km 10,123 ha and 448 

km 

Water management and social 
forestry groups 

31 WMG 
490 SFG 

24 WMG  
695 SFG 

168 WMG 
835 SFG 

Outcome 2: Improved road 
communication, available 
infrastructure for multipurpose 
use and ensured safe water 
and hygienic sanitation 

Better communication in 
different places 
 

No pucca or brick 
roads.   

75% of journeys to 
school or market use 
pucca or brick roads.  

75% of journeys to school 
or market use pucca or 
brick roads. 

Baseline and impact 
survey 
Traffic survey  

Government agencies 
need to allocate sufficient 
resources to maintain 
infrastructure once project 
investment is completed.   

No. of people having access 
to shelter 

Only one shelter – 
Uirir Char 

37 shelters – capacity 
92,500 people  

46 additional shelters, 
capacity 115,000  

Project progress reports 

No. of children at  school in 
shelters 

 5244 at school in 23 
shelters 

1,800 children at 
school in 9 shelters 

Rapid survey of cyclone 
shelters 

21,000 hh with access to safe 
water and hygienic sanitation  

21,000 HH  29,000 HHs, water source 
84% closer 

47,240HHs reduced 
distance to DTW  

Baseline and impact 
surveys 
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Results Hierarchy 

Indicators Means of verification  

Name  Original baseline 
Original target/ 

achievement till date 
Revised target  Source of data Risks and assumptions   

Output 2. Climate resilient 
infrastructure for 
communications, markets, 
cyclone protection, potable 
water and hygienic 
sanitation. 

Length of roads 
No of bridges & culverts 

153 km paved road 
129 km earth road 
25 bridges,  
223 culverts 

152.5 km paved,  
134.7 km earth road 
4 bridges 
210 culverts 

202.5 km paved 

roads 

164.7 km earth roads 

273 culverts 

Project progress reports Risks exist in procurement 
of contractors for this work 
– however this has not 
been a major problem in 
the past 

Number market & UP complex 
 

7 market, 2 UP  7 market, 2 UP complex 1 market 

Number of cyclone shelters &  
livestock refuges (killa) 
 

60 cyclone shelters 
& 17 killa 

39 cyclone shelters, 7 
killa 

9 cyclone shelters, 1 

killa 

Expansion of irrigated 

boro may deplete fresh 

groundwater needed for 

domestic supplies  

Number of water supply points  
Number of household latrines 

1160 DTW 
23,909 latrines 

1475 DTW 
25,639 latrines 

1,300 DTW 

16,500 latrines 
Outcome 3.   Secure 
possession of land 

Households with secure 
possession of land 

20,000 HH  with land 

titles 

14,082 HH with land titles 6,000 HH with land 

titles 

Project progress reports Disputes over local 

government boundaries, 

can disrupt land titling, 

with the risk of delay.   

Output 3: Land titles 
granted to HH 

No. of HH given secure title to 
land 

20,000 HH 14,082 HH 
 

6.000 HH 

Outcome 4. Improved 
livelihoods and household 
resilience 

Number of farmers adopt 
improved agriculture or 
participate in new value chains 
 

20,000 farmers 22,740 farmers adopt new 
paddy varieties 

22,500 farmers adopt 
new practices / value 
chains 

Project progress reports Farmers need to be willing 
to pay for agricultural 
advice in order to 
implement the proposed 
PBAS.    

Nos. of women involved with 
their own IGA 
 

 68% women earn income 
62% women have direct IGA 

68% of newly targeted 
women earn income; 
62% of newly 
targeted women have 
direct IGA 

Number of women aware 
about legal rights 

  Knowledge: 42% moderate, 
58% good. Practice 72%.   

1,000 women have 
increased awareness  

KAP survey 

Output 4. Improved 
livelihood support for the 
households 

Number of Farmer Forums 
formed and supported 

280 Farmers 
Forums 

90 FF 750 FF (new and 
existing) 

Project progress reports Need to be able to recruit 
NGOs to implement 
component 4.   In 
particular need an NGO 
with the required 
experience and expertise 
to implement PBAS  

Number of farmers attending 
extension events. 

5,600 farmers 
(members of FF) 

5,400 farmers 22,500 farmers 
supported  

No. of women trained in IGA 28,000 women 22.101 women 20,000 women 
supported by CRPs 

No. of women attending rights-
based training and events 

28,000 women 21,261 women 1,000 women attend 
legal rights training 
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Updated summary of the economic and financial analysis 
incorporating additional financing 
 
Table A: Models' financial cash flow 

Sensitivity Analyses EIRR 
B/C 
Ratio 

NPV ($ 
1000) 

NPV (BTK 
1000) 

Base Case 37% 1.43 137,484  11,273,703 

All cost increase by 10% 29% 1.30 105,195  8,625,990 

All cost increase by 20% 23% 1.19 72,906  5,978,276 

All benefits decrease by 10% 29% 1.28 91,447  7,498,619 

All benefits decrease by 20% 20% 1.14 45,409  3,723,535 

Cost increase by 10% and benefits decrease by 10% 22% 1.17 59,157  4,850,906 

One year delay in getting benefits 21% 1.39 86,058  7,056,765 

 

 

Table B: Programme/project costs and Logframe targets 
 

 

 

Table C: Main assumptions and shadow prices 

The EFA was based on the following main assumptions: 

(a) All benefits were estimated using 2018 prices. A 20-year effective period of the project investment is assumed which 
include the 3-year project implementation period. 

(b) For all activities which used labour, a financial rural daily wage rate of BDT 444 per person-day was assumed which was 
the prevailing rate. The same wage rate was used to value household family labour too because of the availability of wage 
labour opportunities in the project areas with all the development activities taking place in the areas. 

(c) Full production of the crops and livestock models have been valued. It is possible that a part of the production is 
consumed by the families. This portion is however valued at the same farm-gate price to reflect the full financial and economic 
value of the production models. 

(d) With increased input deliveries using improved roads in the production areas and market linkages through improved 
markets, the crops, livestock and fish producers are capable of achieving the increased production levels (WP situation after 
2019) that are assumed in this analysis. The AICT, value chain partnerships and cost recovery technical support for farming and 
livestock would further consolidate these benefits. The production levels and the cost of production assumed at the full 
development stage (i.e. 10th year of CDSP IV) of CDSP IV was assumed as the without project (WOP) situation to reflect the 
2018 situation. The with project (WP) situation was reflected by increased productivity owing all contributing factors highlighted 
above. 

(e) The AF project would cover a total land extent of 65,200 ha in all CDSP areas. Out of that, TA team estimated that 
39,749 ha would be arable land. Most of these arable lands are under agricultural production but with low technology and 
consequently low productivity. The risk of land becoming saline and also would subject to erosion, farmers tend to invest lower 
than optimum and thus getting a disproportionately low income. With rolling out of the AF project interventions, the adverse 
effects due to salinity and erosion will gradually decrease and therefore farmers will go for high tech inputs with increased 
productivity. The EFA maintained this assumption in estimating project level incremental costs and incremental benefits of all 
the farm and livestock models. 

 

B) 

Beneficiaries           342,590 people 57,098 Households 800 groups 10,688

Cost per beneficiary                   158                     946 USD x HH
Adoption 

rates
66%

Components Cost (USD mn)

25.7

1.3

10.8

3.7

1.6

5.9

0.4

Total Project Cost (USD mn)

Water and sanitation 20000 hh having access to safe water hygienic sanitation

Land settlement Households possession of land

Agric Support 53,000 farmers reporting adoption of improved agriculture

Livelihood Support HH involved in IGA

Outcomes and Indicators

Water management infra 80% WMG rated effective / sustainable

Internal infra Better communication

Social forestry 80% empoldered land has reduced soil salinity, flooding & improved drainage

PROJECT COSTS AND INDICATORS FOR LOGFRAME

54 Base costs 50.9 PMU 1.32

 USD x person
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Table D: Beneficiaries adoption rates and phasing 
 

 

 

 

Table E: Sensitivity analysis 
 

 

 

 

 

D) 

Adoption rates 

at completion

PY1 PY2 PY3 Total 100%

Total (removing multiple benefits) 57,098 Average

Paddy (all varieties) 13,628 18,739 20,868 20,868

Adjusted (adoption rate) 26% 61% 100% 62%

Keshari 511 1,817 1,987 1,987

Adjusted (adoption rate) 12% 54% 100% 55%

Mung bean 511 2,271 4,259 4,259

Adjusted (adoption rate) 7% 40% 100% 49%

Vegetables 9,693 14,764 19,165 19,165

Adjusted (adoption rate) 22% 56% 100% 59%

Sorjon: Fish, Veg and Aman Paddy 170 681 2,839 2,839

Adjusted (adoption rate) 5% 23% 100% 43%

Back yard layers 570 1,069 1,425 1,425

Adjusted (adoption rate) 19% 53% 100% 57%

Back yard broilers 228 214 285 285

Adjusted (adoption rate) 31% 61% 100% 64%

Milk production 2,850 2,850 2,850 2,850

Adjusted (adoption rate) 33% 67% 100% 67%

Beef fattening 570 1,710 3,420 3,420

Adjusted (adoption rate) 10% 40% 100% 50%

BENEFICIARIES (cumulative), ADOPTION RATES AND PHASING

F) ∆% EIRR BC Ratio NPV (USD mn)

Base scenario 37% 143% 137,484

All cost increase by 10% 10% 29% 130% 105,195

All cost increase by 20% 20% 23% 119% 72,906

All benefits decrease by 10% 10% 29% 128% 91,447

All benefits decrease by 20% 20% 20% 114% 45,409

Cost increase+benefits decrease 10% 22% 117% 59,157

1 year delay in getting benefits 21% 139% 86,058

Both scenariors together

Late commencing of adoption

Combination of risks affecting output prices, 

yields, erosion and land loss

Increase of cost of farm and livestock 

production

SENSITIVITY ANALYSIS (SA)

Link with the risk after 2nd Year of project start-up
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