
 

 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিবিবিটি) 

৪.১  ভূরিকা:  

 
ক্রিবর্ তিান নগিায়ণ ও রশল্পায়দনি ফদল প্ররর্রনয়র্ নষ্ট হদে পৃরিবীি জলবায়ুি স্বাভারবক আচিণ ও প্রাকৃরর্ক ভািসাম্য। 

বৈশ্বিক উষ্ণতা ৈদৃ্ধি ও শ্বৈশ্বিন্ন প্রাকৃশ্বতক কারণে ৈাাংলাণেশ ৈততমাণে পশৃ্বিৈীর অেযতম 

জলৈায় ুঝুুঁ শ্বকপূে ত একটি দেশ। তাই জলৈায় ুপশ্বরৈততণের সাণি অশ্বিণ াজে এৈাং দেণশর 

জেগণের িশ্বৈষ্যত কলযাণের কিা শ্বিন্তা কণর ৈততমাে সরকার জলৈায়ু পশ্বরৈততণের 

শ্বৈষ্য়টিণক দেণশর উন্নয়ে পশ্বরকল্পোর দেণে অেযতম গুরুত্বপূে ত শ্বৈষ্য় শ্বিসাণৈ শ্বিশ্বিত 

কণরণে। জলৈায় ুপশ্বরৈততে জশ্বেত ঝুুঁ শ্বক দমাকাণৈলায় সরকার কতৃতক প্রেয়ে করা িণয়ণে 

ৈাাংলাণেশ জলৈায় ুপশ্বরৈততে দকৌশল ও কম তপশ্বরকল্পো ২০০৯ (শ্বৈশ্বসশ্বসএসএশ্বপ-২০০৯)। 

শ্বৈশ্বসশ্বসএসশ্বপ ২০০৯ এ ৈশ্বে তত কম তসূিী ৈাস্তৈায়ণের জেয ২০০৯-১০ অি তৈেণর সরকাণরর 

শ্বেজস্ব অি তায়ণে জলৈায়ু পশ্বরৈততে ট্রাস্ট ফান্ড (শ্বসশ্বসটিএফ) গঠে করা িয়। জলৈায় ু

পশ্বরৈততণের ঝুুঁ শ্বক দমাকাণৈলায় শ্বৈশ্বিন্ন প্রকল্প গ্রিণের মাধ্যণম স্থােীয় জেগণের সেমতা 

ৈদৃ্ধি ও জলৈায়ু পশ্বরৈততে সশ্বিষু্ণ শ্বৈশ্বিন্ন প্র ুদ্ধি উদ্ভাৈে ও সম্প্রসারে করাই এই তিশ্বৈণলর 

মূল লেয।  
 

জলৈায় ুপশ্বরৈততে ট্রাস্ট ফান্ড পশ্বরিালোর জেয জলৈায় ুপশ্বরৈততে ট্রাস্ট আইে, ২০১০ 

ৈলৈৎ করা িয়। উি আইণের শ্বৈধ্াে অেু ায়ী পশ্বরণৈশ, ৈে ও জলবায়ু পররবর্তন 

মন্ত্রোলণয়র মােেীয় মন্ত্রীর দেতৃণত্ব ১১ জে মােেীয় মন্ত্রী/প্রশ্বতমন্ত্রী, মশ্বন্ত্রপশ্বরষ্ে সশ্বিৈ, 

অি ত সশ্বিৈ, ৈাাংলাণেশ ৈযাাংণকর গিে তর, পশ্বরকল্পো কশ্বমশণের একজে সেসয ও শ্বসশ্বিল 

দসাসাইটির েুই জে শ্বৈণশষ্জ্ঞসি দমাি ১৭ জে সেসয শ্বেণয় একটি উচ্চ েমতা সম্পন্ন 

জলৈায় ুপশ্বরৈততে শ্বৈষ্য়ক ট্রাশ্বস্ট দৈার্ত  গঠে করা িণয়ণে। উি দৈার্তণক সিায়তা করার 

জেয পশ্বরণৈশ, ৈে ও জলবায় ুপররবর্তন মন্ত্রোলণয়র সশ্বিণৈর দেতৃণত্ব ১৩ সেসয শ্বৈশ্বশষ্ট 

একটি কাশ্বরগশ্বর কশ্বমটি গঠে করা িণয়ণে। জলৈায় ুপশ্বরৈততেজশ্বেত েশ্বতকারক প্রিাৈ 

দমাকাণৈলায় েৃঢ় দেতৃণত্বর জেয 2015 সাণল জাশ্বতসাংঘ কতৃতক মােেীয় প্রধ্ােমন্ত্রীণক 

পশ্বরণৈশ শ্বৈষ্য়ক সণৈ তাচ্চ পেক “Champions of the Earth” পেণক িূশ্বষ্ত করা িয়। 

সম্প্রশ্বত “পশ্বরণৈশ ও ৈে মন্ত্রোলয়” এর োম পশ্বরৈততে কণর “পশ্বরণৈশ, ৈে ও জলৈায় ু

পশ্বরৈতে ত মন্ত্রোলয়” করা িণয়ণে-  া জলৈায় ু পশ্বরৈততে অগ্র াোয় েতুে মাো দ াগ 

কণরণে।  
 

৪.২ পরিরচরর্:  

জলৈায় ু পশ্বরৈততে ট্রাস্ট আইে-২০১০ এর শ্বৈধ্াে অেু ায়ী ২৪ জােুয়ারর ২০১৩ সাণল 

ৈাাংলাণেশ জলৈায় ু পশ্বরৈততে ট্রাস্ট (শ্বৈশ্বসশ্বসটি) গঠে করা িয়। ৈাাংলাণেশ জলৈায়ু 

পশ্বরৈততে ট্রাস্ট পশ্বরণৈশ, ৈে ও জলৈায় ু পশ্বরৈততে মন্ত্রোলণয়র আওতাধ্ীে একটি 

সাংশ্বৈশ্বধ্ৈি সাংস্থা। ৈাাংলাণেশ জলৈায় ু পশ্বরৈততে ট্রাস্ট ট্রাশ্বস্ট দৈাণর্তর এৈাং কাশ্বরগশ্বর 

কশ্বমটির সাশ্বিশ্বৈক োশ্বয়ত্ব পালেসি ট্রাস্ট ফাণন্ডর সাশ্বৈ তক কা তক্রম সম্পােে করণে। 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি কার্ তক্রি পরিচালনাি জন্য  সংস্থা প্রধান রিসাণব একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক 

রণয়ণেন এবং রর্রন ট্রাদস্টি সাব তক্ষরণক মুখ্য রনব তাহী কি তকর্তা রহদসদব োরয়ত্ব পালন কিদেন। এোড়াও একজন উপ-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একজন সরচব ও দুই জন পরিচালক িদয়দেন। বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি অগ তাদনাগ্রাদি 

মিাট ৮২ জনকি তকর্তা/কি তচািীি সাংস্থান িদয়দে। 

 

৪.৩ কার্ তাবরল: 

 জলৈায় ুপশ্বরৈততে ট্রাস্ট ফাণন্ডর সাশ্বৈ তক ৈযৈস্থাপো; 



 

 

 জলৈায় ুপশ্বরৈততে শ্বৈষ্য়ক ট্রাশ্বস্ট দৈার্ত এৈাং কাশ্বরগশ্বর কশ্বমটিণক সাশ্বিশ্বৈক সিায়তা প্রোে; 

 শ্বৈশ্বিন্ন মন্ত্রোলয়/শ্বৈিাগ িণত প্রাপ্ত প্রকল্পসমূি কাশ্বরগশ্বর কশ্বমটিণত উপস্থাপে এৈাং কাশ্বরগশ্বর 

কশ্বমটি কতৃতক  সুপাশ্বরশকৃত 

    প্রকল্প প্রস্তাৈসমূি ট্রাশ্বস্ট দৈাণর্তর সিায় উপস্থাপে; 

 ট্রাশ্বস্ট দৈার্ত এর শ্বসিান্তসমিূ ৈাস্তৈায়ে করা; 

 শ্বিন্ন মন্ত্রোলয়/শ্বৈিাণগর জলৈায় ুপশ্বরৈততে শ্বৈষ্য়ক দফাকাল পণয়ন্টণের সাণি সমন্বয় সাধ্ে; 

 জলৈায় ুপশ্বরৈততণের সাণি সম্পশ্বকতত সশু্বৈধ্াণিাগী, শ্বসশ্বিল দসাসাইটি সাণি, এেদ্ধজও, প্রাইণিি 

দসক্টর এৈাং আন্তজতাশ্বতক 

    প্রশ্বতষ্ঠাণের সাণি দ াগাণ াগ স্থাপে; 

 ৈাস্তৈায়োধ্ীে প্রকণল্পর পশ্বরৈীেে ও মূলযায়ে কা তক্রম গ্রিে করা।  

 

৪.৪ জনবল: 

৪.৬.১ বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি জনবল: 

ক্ররিক গ্রেড অনুদিারের্ পে কি তির্ পে শূন্যপে 

১. ১ম শ্রেেী  

(শ্রেড ২ িণর্ ৯) 

২৫ ১৯ ০৬ 

২. ২য় শ্রেেী (মগ্রড ১০) ০৩ ০১ ০২ 

৩. ২য় শ্রেেী  

(শ্রেড ১১ িণর্ 

১৬) 

২৯ ২০ ০৯ 

৪. ২য় শ্রেেী  

(শ্রেড ১৭ িণর্ 

২০) 

২৫ ২১ ০৪ 

 মিাট: ৮২ ৬১ ২১ 

 

৪.৫ ট্রাদস্টি উদেখদর্াগ্য কার্ তক্রি: 

 

বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাদস্টি ২০১৭-১৮ অি ত বেদিি উদেখদর্াগ্য কার্ তক্রি: 

ক্র; কার্ তক্রদিি রববিণ ২০১৭-১৮ 

১. জলৈায়ু পশ্বরৈততে শ্বৈষ্য়ক ট্রাশ্বস্ট দৈার্ত এর সিা অেুটষ্ঠত 

িয় 

০৩ টি 

২. জলবায়ু পরিবর্তদনি অরভঘার্ মিাকাদবলায় সিকারর প্রকদল্প অি তায়দনি পরিিান ১৯৮.৮৭ মকাটি টাকা 

৩. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদেি অি তায়দন গৃহীর্ প্রকদল্পি সাংখ্যা ৬১ টি 

৪. গিৃীর্ প্রকণের অনুকূণল অর্ ত োণের পররমান ২৩৫.৯৬৮৪ মকাটি 

টাকা 

৫. অর্ তোেকৃর্ প্রকে সংখ্যা ২৫৮টি 

৬. বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হদর্ প্রকল্প কার্ তক্রি সদিজরিদন পরিেশ তন 

কিা হদয়দে 

১৯৩টি 

৭. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাদেি অি তায়দন বাস্তবারয়র্ সিাপ্ত প্রকল্প সাংখ্যা ৫৩ টি 

৮. প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকািী সাংস্থা এবাং িন্ত্রণালদয়ি প্ররর্রনরর্শ্রের সিন্বদয় 

বাস্তবায়নার্ীন প্রকল্পসমূদহি অগ্রগরর্ পর্ তাদলাচনা সভাি সংখ্যা 

০৫টি 

 



 

 

 ৪.৬ গ্রিবিনার, কি মশালা, সভা ও উদ্ভািন ধারণাাঃ  

 ৪.৬.১ ‘মশখ হারসনাি রবদশষ উদযাগ’ ব্রারোং কার্ তক্রি  

‘মশখ হারসনাি রবদশষ উদযাগ’ সংরিষ্ট ব্রারোং-এি েশটি উণেযাণগর মণধ্য “পশ্বরণৈশ সুরো” 

একটি। জলৈায়ু পশ্বরৈততে ট্রাস্ট ফান্ড িণত পাাঁচ মকাটি টাকা প্রাক্কলিরলর্ ব্যদয় “িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রী মশখ 

হারসনাি উদ্ভাবনী উদযাগ ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাে গঠন’ রবষদয় প্রণীর্ ব্রারোং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন” শীষ তক 

প্রকল্প গ্রহণ কিা হদয়দে। প্রকণের কার্ তক্রম চলমান রণয়ণে। উক্ত ব্রারোং পরিকল্পনাি আওর্ায় গিৃীর্ 

কার্ তক্রম রনম্নরুপ; 

 

 দজলা/উপণজলা প তাণয় অেুটষ্ঠত উন্নয়ে দমলায় জলৈায় ুপশ্বরৈততে ট্রাস্ট ফান্ড’ 

গঠে শ্বৈষ্ণয় মােেীয় প্রধ্ােমন্ত্রীর অৈোে িাইলাইি কণর শ্বৈশ্বসশ্বসটির কা তক্রম 

সম্বশ্বলত 27000টি কযাণলন্ডার, 08 প্রকাণরর 31500 টি শ্বলফণলি এৈাং 03 প্রকাণরর 

5800টি দফস্িুে  শ্বৈতরে করা িণয়ণে।  

 শ্বৈি পশ্বরণৈশ শ্বেৈস উপলণে অেুটষ্ঠত পশ্বরণৈশ দমলা, ২০১৮ এ শ্বৈশ্বসশ্বসটির 

স্টণল ’দশখ িাশ্বসোর শ্বেণেতশ, জলৈায় ু সশ্বিষু্ণ ৈাাংলাণেশ’ দলাগাে সম্বশ্বলত 

3000টি টি শািত শ্বৈতরে করা িয়ণে। অশ্বধ্ক প্রিাণরর জেয 64টি দজলা প তাণয় 

আরও 1000টি শািত শ্বৈতরে করা িণয়ণে।  

 জলৈায় ুপশ্বরৈততে ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠে শ্বৈষ্ণয় মােেীয় প্রধ্ােমন্ত্রীর অৈোে এৈাং 

ট্রাস্ট ফাণন্ডর কা তক্রম সম্বশ্বলত ১টি দিশ্বলশ্বিশে শ্বৈজ্ঞাপে, ০২টি দরশ্বর্ও 

শ্বৈজ্ঞাপে বতশ্বর কা তক্রম িলমাে রণয়ণে র্া শীঘই প্রিার করা িণৈ। 

 পরিদবশ সুিক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তদনি মনরর্বাচক প্রভাব মিাকাদবলার রবষদয় স্কুল পর্ তাদয়ি রবরভন্ন রশক্ষা 

প্ররর্ষ্ঠাদন োত্র োত্রীদেি িদে প্রচাদিি িােদি উদ্বুদ্ধকিণ এবাং সদচর্নর্া তর্রিি লদক্ষে জলবায়ু সম্পরকতর্ 

একটি জলবায়ু বাস এি রডজাইন চূড়ান্ত কিা হদয়দে। 

 
 

৪.৬.২ বিশ্ব জলিায় ুসম্মেলম্মে (Cop-2৩) অংশগ্রহণ:  

রবগত ০৬-১৭ নদভম্বি ২০১৭ হদর্ জাি তানীি বন শহদি শ্বৈি জলৈায় ুসণেলে (Cop-2৩) অনুরষ্ঠর্ 

িয়। উক্ত সণেলণন বাংলাণেশ শ্রডরলণগশণনর সাণর্ অে ট্রাণের েুই জন প্ররর্রনরর্ 

অাংশগ্রিে কণরে। জলৈায় ুপশ্বরৈততে ট্রাস্ট উি সণেলণে ৈাাংলাণেশ পণে আকষ্ তেীয় 

েল স্থাপেসি বাাংলাদেশ প্রশ্বতশ্বেশ্বধ্ েণলর লদ্ধজশ্বস্টক সিায়তা প্রোে কণর। শ্বৈশ্বসশ্বসটির 

পে দিণক স্টণল ও সাইর্ ইণিণন্ট আগত েশ তোিীণের শুণিচ্ছা স্মারক এৈাং 

শ্বৈশ্বসশ্বসটির প্রকাশোসমূি শ্বৈতরে করা িয়। 

 

          ৪.৬.৩  কি মশালা আয় াজন:  

জলবায় ুপররবর্তন ট্রাে ফাণের অর্ তায়ণন বাস্তবায়নাধীন প্রকেসমূণির কার্ তক্রণমর 

উপর এবং জলবায়ু পররবর্তন রবষয়ক কম তশালা অনুটির্ িণয়ণে -র্ার রববরেী রনম্নরুপ: 

 

ক্র: 

নং 
কি মশালার বশয়রানাি 

অনুষ্ঠায়নর 

তাবরখ 
অংশেহণকারী 

1 “বাাংলাদেদশি জলবায়ু ঝুাঁ রকপূণ ত অঞ্চদল জন্মাদনাি লদক্ষে 

উপকূলীয় এলাকাি মকৌরলসম্পে ব্যবহাি কদি লবন-

সরহষ্ণু ডাবলড হোপ্লয়েদয়ড জাদর্ি উদ্ভাবন” শীষ তক 

প্রকদল্পি কি তশালা 

11 জলুাই 

2017 

35 

2 “ইট ভাটায় কাব তন রনগ তিন হ্রাসকদল্প ব্যবস্থা 23 অণটাবর 60 



 

 

রচরির্কিণঃ মপ্ররক্ষর্ ঢাকা মিগারসটি” শীষ তক প্রকদল্পি 

কি তশালা 

2017 

3 BIDS কর্ততক ২৭টি প্রকদল্পি মূল্যায়ন সাংক্রান্ত কি তশালা 1 মাচত 2018 35 

4 জলবায়ু পরিবর্তন ও দুদর্ তাগ সাংক্রান্ত কি তশালা 23 এরপ্রল 

2018 

20 

5 রবরসরসটি এি িরনটরিাং ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত কি তশালা 28 শ্রম 2018 23 

 

৪.৬.৪ পরিদবশ মিলায় অাংশগ্রহণ: 

রবশ্ব পরিদবশ রেবস ০৫ জুন, ২০১৮ উের্াপন উপলদক্ষ পরিদবশ অরর্েপ্তি কর্ততক বারণজে মিলাি িাদঠ পাঁচ রেনব্যাপী 

পরিদবশ মিলাি আদয়াজন কিা হয়। প্ররর্বাদিি নযায় এবািও উক্ত মিলায় বাাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট 

কর্ততক একটি স্টল প্রোন কিা হয়। স্টদল জলবায়ু ট্রাস্ট ফাদেি অি তায়দন বাস্তবারয়র্ গুরুত্বপূণ ত প্রকল্পসমূণির রচদত্রি 

ডোিী, অনুদিারের্ প্রকল্পসমূদহি প্রদজ্ট  মপ্রাফাইল, ট্রাদস্টি কার্ তক্রদিি উপি পুস্তস্তকা ও রলফণলি রবর্িণ কিা 

হয়।  

 

৪.৭    ২০১৭-১৮ অর্ মিছয়র জলিা  ু পবরিতমন ট্রাস্ট ফায়ের অর্ মা য়ন 

প্রকল্প অনুয়িাদন িংক্রান্ত তর্যাঃ  

 জলবায় ুপররবর্তণনর অরিঘার্ শ্রমাকাণবলায় জলবায় ুপররবর্তন রবষয়ক ট্রারে শ্রবাডত 

করৃ্তক ২০১৭-১৮ অর্ তবেণর বরাদ্দকৃর্ অর্ ত ও র্িরবণলর সুে দ্বারা রবরিন্ন সরকারর 

সংস্থার শ্রমাি ৬১টি প্রকে অনুণমােন করা িয়। রনণম্ন অনুণমারের্ প্রকণের 

মন্ত্রোলয়রিরিক, রবিাগরিরিক এবং রর্ণমটিক এররয়ারিরি র্ারলকা শ্রেওয়া িণলাোঃ 

  

 ৪.৭.১   িন্ত্রণাল বিবিক অনুয়িাবদত প্রকল্প: 

 ২০১৭-১৮ অি ত বেদি অনুদিারের্ শ্রমাি ৬১টি প্রকদল্পি িদে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রোলয়; ৪১টি, পররণবশ, বন ও জলবায় ুপররবর্তন মন্ত্রোলয়; ১০টি, রশক্ষা 

মন্ত্রোলয়; ৪টি, পারন সম্পে মন্ত্রোলয়; ০২টি, কৃরষ মন্ত্রোলয়; ০২টি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোলয়; ১টি 

এবং প্ররর্রক্ষা মন্ত্রোলয়; ০১টি প্রকে বাস্তবায়ন করণে। 

 



 

 

  

২০১৭-১৮ অি তবেদি িন্ত্রণালয় রভরিক গৃহীর্ প্রকদল্পি রবন্যাস 

 

৪.৭.২ বিিাগবিবিক প্রকল্পাঃ 

২০১৭-১৮ অি তবেদি ট্রারস্ট মবাড ত কর্ততক অনুণমারের্ ৬১টি প্রকণের মণধয ঢাকা রবিাণগ ১৮টি, 

বরিশাল রবভাদগ ১৩ টি,  চট্টগ্রাি রবভাদগ ৯টি, িাজশাহী রবভাদগ ৯ টি, খুলনা রবভাদগ ৫টি, িাংপুি রবভাদগ ৩টি, 

রসদলট রবভাদগ ১ টি এবাং একারধক রবভাশ্রগর ৩টি প্রকল্প অনুদিােন কিা হদয়দে।  

 
২০১৭-১৮ অি তবেদি রবভাগ রভরিক গৃহীর্ প্রকদল্পি রবন্যাস 

৪.৭.৩    বর্য়িটিক এবর া বিবিক প্রকল্পাঃ 

ৈাাংলাণেশ জলৈায়ু পশ্বরৈততে দকৌশল ও কম তপশ্বরকল্পো ২০০৯ (শ্বৈশ্বসশ্বসএসএশ্বপ-

২০০৯) এ ৬টি রর্ণমটিক এররয়া রণয়ণে। ২০১৭-১৮ অি ত বেদি অনুণমারের্ ৬১টি 

প্রকণের মণধয অবকাঠাদিা রিদিটিক এরিয়া রিরিক ৩৮টি প্রকল্প অনুদিােন কিা হদয়দে। এোড়া, খায 



 

 

রনিাপিা, সািারজক সুিক্ষা ও স্বাস্থে রিদিটিক এরিয়া রিরিক ০৯টি ,  প্রশিন ও কি কাব তন উৎপােন প্রযুরক্ত 

রিদিটিক এরিয়া রিরিক  ০৯টি , গদবষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা রিদিটিক এরিয়া রিরিক ০২টি এবাং 

সক্ষমর্া ও প্রারর্িারনক েক্ষর্া বসৃ্তি রিদিটিক এরিয়া রিরিক ০৩টি প্রকল্প অনুদিােন কিা হদয়দে। 

 
২০১৭-১৮ অি তবেদি রিদিটিক এরিয়া রভরিক প্রকল্প গ্রহদণি রচত্র 

 

 ৪.৮  ভরবষ্যৎ িি ািদ্ধ কি মপবরকল্পনাাঃ 

 

ক্র: নং িশ্বৈষ্যৎ কম তপশ্বরকল্পো ৈাস্তৈায়েকাল 

১ ৈাাংলাণেশ জলৈায় ু পশ্বরৈততে ট্রাস্টণক জলৈায় ু পশ্বরৈততে শ্বৈষ্য়ক 

কা তক্রম, গণৈষ্ো ও দেণগাশ্বসণয়শণের দকন্দ্রশ্বৈন্দ ু শ্বিণসণৈ প্রশ্বতষ্ঠা 

করা।  

201৮-২০ 

২ ৈাাংলাণেশ জলৈায় ু পশ্বরৈততে ট্রাশ্রেি পশ্বরশ্বধ্ ৈদৃ্ধির লণেয পিৃক 

অশ্বধ্েপ্তর সৃজে  

201৮-19 

৩ Green Climate Fund (GCF) ও অেযােয আন্তজতাশ্বতক জলৈায় ু

তিশ্বৈণল প্রণৈশাশ্বধ্কাণরর দ াগযতা অজতে করা। 

২০১৮-১৯ 

৪ “জলৈায়ু পশ্বরৈততে ট্রাস্ট ফান্ড গঠে শ্বৈষ্ণয় মােেীয় প্রধ্ােমন্ত্রীর 

অৈোে িাইলাইি কণর প্রেীত ব্রাদ্ধন্ডাং পশ্বরকল্পো ৈাস্তৈায়ে” শীষ্ তক 

প্রকণল্পর আওতায় কা তক্রমসমিূ  দেশীয় ও আন্ততজাশ্বতক 

পশ্বরমন্ডণল প্রচার। 

২০১৮-১৯ 

5 জলৈায়ু পশ্বরৈততে ট্রাস্ট আইে, ২০১০ এর শ্বৈধ্াে অেু ায়ী ৈাশ্বষ্ তক 

ৈরাণের ৬৬% অি ত এৈাং সদ্ধিত ৩৪% অি ত িণত প্রাপ্ত সুে দ্বারা 

প্রকল্প গ্রিে।  

প্রশ্বত অি তৈের 

6 শ্বৈি জলৈায়ু সণেলণে (কপ-২৪) ৈাাংলাণেশ দর্শ্বলণগশণের পণে 

সাইর্ ইণিন্ট আণয়াজে করা, লদ্ধজশ্বস্টক সিায়তা প্রোে ও 

অাংশগ্রিে।  

রডণসম্বর,২০১৮ 

7 ৈাাংলাণেশ জলৈায় ুপশ্বরৈততে ট্রাণস্টর ওণয়ৈ সাইি আধু্শ্বেকায়ে। শ্বর্ণসম্বর,২০১৮ 

8 জলৈায়ু পশ্বরৈততে ট্রাস্ট ফাণন্ডর অি তায়ণে সমাপ্তকৃত প্রকণল্পর 

তৃতীয় পে দ্বারা মূলযায়ণের  শ্বেশ্বমত্ত কা তক্রম গ্রিে। 

২০১৮-১৯ 



 

 

9 Green Climate Fund এর অি তায়ণে শ্বৈশ্বসশ্বসটি কতৃতক প্রকল্প গ্রিে ও 

ৈাস্তৈায়ে 

২০১৮-২০ 

 

  


