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১৫ জ  ১৪২৫

িবষয়: Asian University for Women (AUW)-Asian University for Women (AUW)-এরএর  আ িলকআ িলক  আইিডএআইিডএ  ফা ডফা ড  হেতহেত  ৯০৯০  িমিলয়নিমিলয়ন  মািকনমািকন
ডলারডলার  আিথকআিথক  িবধািবধা  াি রাি র  জজ   িব ব াংেকরিব ব াংেকর  িজ ািজ া   িবষয়িবষয়  ি করণি করণ।।

উপযু  িবষেয় অথৈনিতক স ক িবভােগর পে র ছায়ািলিপ এ সংেগ রণ করা হেলা। পে  উি িখত Asian
University for Women (AUW)-এর আ িলক আইিডএ ফা ড হেত ৯০ িমিলয়ন মািকন ডলার আিথক িবধা াি র
জ  িব ব াংেকর িনে া  িজ াসার িবষেয় তথ ািদসহ  মতামত জ ির িভি েত রেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা:

িলক আইিডএ ফা ড হেত আিথক িবধা াি র জ  শত ি করেণর জ  উপ ািপত িবষয়
1. Project benefits spill across country

boundaries, 
2. There is clear evidence of country or

regional ownership (e.g. generate positive
externalities or mitigate negative ones
across countries) and,

3. Project provides a platform for high level
policy harmonization between countries in
the context of a well-developed and
broadly-supported regional strategy;

1. i) Whether the proposed project
design-largely focusing on
infrastructure-will help meet the
development objectives of the
regional project,

2. ii) Ensure that the design conforms
to what is considered as global
best practice in tertiary programs of
this nature, and 

iii) Assess the long-term sustainability of
this effort.

২৯-৫-২০১৮

উপাচায

িজ াত রহানা
উপ-সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.৯৮.০০১.১৭.৭৫/১(৪) তািরখ: ১৫ জ  ১৪২৫
২৯ ম ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব, অথৈনিতক স ক িবভাগ, শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা(দ:ৃআ: উপসিচব, িব ব াংক
অিধশাখা-৪)।
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২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) রিজ ার, এিশয়ান ইউিনভািসিট ফর উইেমন, চ াম।
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িজ াত রহানা 
উপ-সিচব
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