অর্ থ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প
থ তথ্য
সম্পবকত
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অর্ থ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প সম্পবকথত তথ্য
২০১৬-১৭ অর্ থ িছগর সংগ াবধত িাবষ থক উন্নয়ন কর্থসূবিগত (আরএবিবি) অর্ থ বিভাগের মর্াট ৬ টি প্রকল্প অন্তর্ভথক্ত বছল। এ
প্রকল্পসমূগের অনুকূগল আরএবিবিগত মর্াট ৩২,২৬০.০০ লক্ষ টাকা িরাদ্দ রাখা েয়। তন্মগে বিওবি ৫,০৫০.০০ লক্ষ টাকা এিং
প্রকল্প সাোয্য ২৭,২১০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্ থ িছগর ব্যগয়র িবরর্াণ ২৪,২৯১.১৩ লক্ষ টাকা (বিওবি ৩,৯২২.০৭ লক্ষ টাকা
এিং প্রকল্প সাোয্য ২০,৩৬৯.০৬ লক্ষ টাকা) যা মর্াট িরাগদ্দর ৭৫.৩০ তাং । বনগে প্রকল্পগুগলার মূল উগদ্দশ্য, ২০১৬-১৭ অর্ থ
িছগর অর্ থ িরাদ্দ, ব্যয় ও অিথনসমূে সংবক্ষপ্তভাগি প্রকল্পওয়াবর মেওয়া েগলাোঃ
১) ইনগভস্টগর্ন্ট প্রগর্া ন এন্ড বিন্যাবসং িযাবসবলটি (আইবিএিএি) প্রকল্প
(িানুয়াবর ২০০৭-বিগসম্বর ২০১৬) (৩য় সংগ াবধত)
‘‘মেগ র অিকাঠাগর্া উন্নয়ন প্রকগল্প েীর্ থ মর্য়ােী অর্ থায়গন আবর্ থক খাগতর সক্ষর্তা েগে মতালার লগক্ষয আবর্ থক িািাগর সম্পগের
মযাোন ও অিকাঠাগর্া উন্নয়ন মিসরকাবর উগযাে উৎসাবেত করার লগক্ষয ২০০৭ সাগল ইনগভস্টগর্ন্ট প্রগর্া ন এন্ড বিন্যাবসং
িযাবসবলটি (আইবিএিএি)’’ ীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। বিশ্ব ব্যাংক ও িাংলাগে সরকাগরর সে-অর্ থায়গন িাংলাগে ব্যাংক
িানুয়াবর ২০০৭-বিগসম্বর ২০১৬ মর্য়াগে প্রকল্পটি িাস্তিায়ন কগরগছ। আইবিএিএি প্রকগল্পর আওতায় অং গ্রেণকারীর আবর্ থক
প্রবতষ্ঠানসমূগের (Participating Financial Institutions) র্ােগর্ িািবলক-প্রাইগভট িাট থনার ীিবভবিক অিকাঠাগর্া উন্নয়ন
প্রকল্প েীর্ থ মর্য়াবে অর্ থায়ন করা েগয়গছ। আইবিএিএি এর অর্ থায়নগযাগ্য খাত েগলাোঃ বিদ্যযৎ উৎিােন, সঞ্চালন ও বিতরণ, িন্দর
(স্থল, িল ও বির্ান) বনর্থাণ ও উন্নয়ন, স্বাস্থয ও ব ক্ষাসে অন্যান্য সার্াবিক খাত ও তথ্য প্রযুবক্ত। আইবিএিএি প্রকল্পটি কাবরেবর
সোয়তা ও অন-মলবন্ডং নার্ক দ্যটি কগম্পাগনন্ট এর সর্ন্বগয় েঠিত।
আইবিএিএি প্রকগল্পর উগদ্দশ্য
 মিসরকাবর খাগতর মনতৃগে অর্ থননবতক প্রবৃবি তরাবন্বত করা
 প্রকগল্প অং গ্রেণকারী স্থানীয় িাবণবিযক ব্যাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠাগনর র্ােগর্ সরকার অনুগর্াবেত বিবিবিবভবিক অিকাঠাগর্া
প্রকগল্প েীর্ থগর্য়াবে ঋণ প্রোন করা
 সরকার গৃেীত বিবিবি কায থক্রর্ িাস্তিায়গন িবরগি ততবর এিং সংবিষ্ট এগিবসসমূগের সার্থ্যথ ও েক্ষতা বৃবিগত কাবরেবর
সোয়তা প্রোন করা।
প্রকল্প ব্যয়োঃ
৩য় সংগ াবধত টিবিবি’মত আইবিএিএি প্রকগল্পর মর্াট ব্যয় ধরা েগয়গছ ২,৮৫,০১৮.৭১ লক্ষ টাকা। এর র্গে কাবরেবর সোয়তার
িবরর্াণ ৬,৭১৯.৩৩ লক্ষ টাকা (যা সম্পূণ থ এবিবির্ভক্ত) ও অন-মলবন্ডং এর িবরর্াণ ২,৭৮,২৯৯.৩৮ লক্ষ টাকা (যা সম্পূণ থ এবিবি
িবের্ভথত) এিং বিওবি ৪৬,৫৩২.৮৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাোয্য ২,৩১,৭৬৬.৫৪ লক্ষ টাকা।
২০১৬-১৭ অর্ থিছগর সংগ াবধত িরাদ্দ ও ব্যয়োঃ
অন-মলবন্ডং কগম্পাগনন্ট (এবিবি িবের্ভতথ):
(লক্ষ টাকায়)
িরাদ্দ
মর্াট
বিওবি
প্রকল্প সাোয্য
৩১,৯০০.০০ ১৮,৭০০.০০ ১৩,২০০.০০

ব্যয়
মর্াট
বিওবি
প্রকল্প সাোয্য
৩১,৭৮৮.১১ ১৮,৬৪৫.৮০ ১৩,১৪২.৩১
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ব্যগয়র তকরা োর
৯৯.৬৫ %

অন-মলবন্ডং খাগত (এবিবি িবের্ভতথ) উগেখগযাগ্য কায থক্রর্োঃ
২০১৬-১৭ অর্ থ িছগরর সংগ াবধত অনুন্নয়ন িাগিট িরাদ্দ েগত ৩টি প্রকগল্প (িট্টগ্রাগর্র আগনায়ারায় অিবস্থত কণ থফুলী ড্রাই িক
বলবর্গটি-এর ড্রাই িক, িট্টগ্রাগর্র িাোেতলীগত অিবস্থত ইগম্পবরয়াল েসবিটাল বলবর্গটি নার্ক একটি বিগ ষাবয়ত োসিাতাল ও
সাবর্ট কবর্উবনগক স বলবর্গটি নার্ক একটি আইটি অিকাঠাগর্া উন্নয়ন প্রকল্প) সি থগর্াট ৩১,৭৮৮.১১ লক্ষ টাকা েীর্ থগর্য়ােী ঋণ
প্রোন করা েগয়গছ।
কাবরেরী সোয়তা কগগম্পাগনন্ট (এবিবির্ভক্ত)
(লক্ষ টাকায়)
মর্াট
৮০৮.০০

িরাদ্দ
বিওবি
-

প্রকল্প সাোয্য
৮০৮.০০

মর্াট
৫৪৩.৬০ -

ব্যয়
বিওবি

ব্যগয়র তকরা োর
প্রকল্প সাোয্য
৫৪৩.৬০

৬৭.২৮ %

কাবরেরী সোয়তা খাগত (এবিবির্ভক্ত) উগেখগযাগ্য কায থক্রর্
২০১৬-১৭ অর্ থিছগর সংবিষ্ট সরকাবর কর্থকতথার বিবিবি বিষয়ক সক্ষর্তা বৃবির লগক্ষয মর্াট ৪টি প্রব ক্ষণ ও কর্থ ালা আগয়ািন
করা েগয়গছ। এছাো প্রকগল্পর িন্য িরার্ থ মসিা সংগ্রে ও িবরিালনা ব্যয় বনি থােসে প্রধানর্ন্ত্রীর কায থালগয়র অধীন বিবিবি
কতৃথিক্ষগক বিবভন্ন ধরগনর লবিবস্টক সাগিাট থ (িাবে ভাো ও ইউটিবলটি বিল প্রোন, আইবিএিএি েগত সরিরােকৃত যানিােন
মর্রার্ত ও রক্ষণাগিক্ষণসে অন্যান্য িবরিালন ব্যয় বনি থাে) প্রোন করা েগয়গছ।
আইবিএিএি প্রকগল্পর সার্বগ্রক িাস্তিায়ন অগ্রেবত
আইবিএিএি প্রকগল্পর অন-মলবন্ডং কগম্পাগনন্ট-এর আওতায় বিদ্যযৎ, িন্দর, িাবন ম াধন, আইটি ও স্বাস্থয খাগতর ২১টি সািপ্রগিগের বিিরীগত মর্াট ২,৪৪,১৪৯.৩২ লক্ষ টাকা েীর্ থগর্য়ােী ঋণ প্রোন করা েগয়গছ। বিতরণকৃত ঋগণর বিিরীগত জুন, ২০১৭
িয থন্ত সুেসে সি থগর্াট ৭৬,৩৭৯.১৫ লক্ষ টাকা সরকাবর মকাষাোগর ির্া মেয়া েগয়গছ।
অিরবেগক আইবিএিএি প্রকগল্পর কাবরেবর সোয়তা কগম্পাগনন্ট-এর আওতায় িবরগি , প্রবকউরগর্ন্ট, বিন্যাা্বসয়াল
ম্যাগনিগর্ন্টসে বিবিবি বিষগয় েক্ষতা ও সার্থ্যথ বৃবির িন্য বিবভন্ন র্ন্ত্রণালয় এিং বিবিবি কায থক্রগর্র সাগর্ সংবিষ্ট সরকাবরমিসরকাবর সংস্থা/ এগিসীর মর্াট ১,৫৭৮ িন কর্থকতথাগক প্রব ক্ষণ প্রোন করা েগয়গছ। তাছাো আইবিএিএি প্রগিে মসল,
প্রধানর্ন্ত্রীর কায থালগয়র অধীন বিবিবি কতৃথিক্ষ ও অর্ থ বিভাগের বিবিবি ইউবনগটর িন্য বিবভন্ন ধরগনর িণ্য ও মসিা সংগ্রেসে
িবরিালন ব্যয় বনি থাগে কাবরেবর সোয়তা কগম্পাগনন্ট-এর অর্ থ ব্যিোর করা েগয়গছ। এ িািে প্রকল্প সি থগর্াট ৫,৭২৫.৮৩ লক্ষ টাকা
ব্যয় েগয়গছ।
িগলা-অন প্রগিে
অিকাঠাগর্া খাগত েীর্ থ মর্য়াবে অর্ থায়গনর অব্যােত িাবেোর িবরগপ্রবক্ষগত একটি মটকসই বভবি ততরী এিং অিকাঠাগর্া শূণ্যতা
পূরগণ মিসরকাবর খাগতর েক্ষতা ও সক্ষর্তা বক্ত ালীকরগণর লগক্ষয সরকার বিশ্ব ব্যাংগকর অর্ থায়ন সোয়তায় IPFF-II নার্ক
একটি প্রকল্প গ্রেগণর বসিান্ত বনগয়গছ। িাঁি িছর মর্য়ােী IPFF-II প্রকগল্পর প্রাক্কবলত মর্াট ব্যয় ধরা েগয়গছ ৩,২৭,৯৪২.৯০ লক্ষ
টাকা, যার র্গে কাবরেবর সোয়তা কগম্পাগনন্ট (এবিবির্ভক্ত) ১০,২৩১.০০ লক্ষ টাকা ও অন-মলবন্ডং কগম্পাগনন্ট (এবিবি িবের্ভথত)
৩,১৭,৭১১.৯০ লক্ষ টাকা। িাংলাগে ব্যাংগকর আইবিএিএি প্রগিে মসল প্রস্তাবিত IPFF-II প্রকগল্পর িাস্তিায়নকারী বেগসগি
োবয়ে িালন করগি।
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২। বিলস ির এর্প্লয়গর্ন্ট ইনগভস্টগর্ন্ট মপ্রাগ্রার্ (SEIP) প্রকল্প
(জুলাই ২০১৬-বিগসম্বর ২০১৮)
অর্ থ বিভাে, অর্ থ র্ন্ত্রণালয় এর আওতায় িাস্তিায়নাধীন বিলস ির এর্প্লয়গর্ন্ট ইনগভস্টগর্ন্ট মপ্রাগ্রার্ (SEIP) সরকাগরর একটি
বিগ ষাবয়ত প্রকল্প। প্রকল্পটি Asian Development Bank (ADB), Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) এিং িাংলাগে সরকাগরর মযৌর্ অর্ থায়গন িাস্তিাবয়ত েগে। প্রকল্পটি বতন িয থাগয় ২০২৪ সাল িয থন্ত
িাস্তিাবয়ত েগি। এ প্রকগল্পর উগদ্দশ্য েগে মেগ বিযর্ান েক্ষতা কাঠাগর্ার গুণেত র্াগনান্নয়গনর র্ােগর্ এর িবরসর ব্যািকতর
করা। েক্ষতা উন্নয়ন কায থক্রর্গক মটকসই করার লগক্ষয এর প্রাবতষ্ঠাবনক কাঠাগর্াগক মেগল সািাগনাসে এর ভবিষ্যত অর্ থায়ন িিবতর
সুবনবে থষ্ট রূিগরখা চূোন্তকরণও এ প্রকগল্পর অন্যতর্ প্রধান অনুষঙ্গ। বিগসম্বর ২০১৮ মর্য়াগে িাস্তিাবয়তব্য এ প্রকগল্পর প্রর্র্ িয থাগয়
(1st Tranche) মেগ র বিযর্ান বি াল িন বক্তর ২,৬০,০০০ িন এিং ২য় িয থাগয় ২০২০ সাগলর র্গে ২,৪০,০০০ িনসে মর্াট
৫,০০,০০০ িনগক বিবভন্ন মটকবনকযাল ও মভাগক নাল বিষগয়র উির প্রব ক্ষণ প্রোন করা েগি। বনগে প্রকগল্পর মূল উগদ্দশ্যসমূে
উগেখ করা েগলা:
প্রকগল্পর মূল উগদ্দশ্যসমূেোঃ
 ব ল্পখাগতর উৎিােন ও প্রবৃবির লগক্ষয নতুন ও ইগতার্গে কগর্থ বনগয়াবিত শ্রবর্কগের মি াবভবিক েক্ষতার উন্নয়ন করা
 িািার িাবেো বভবিক কর্থসংস্থান উিগযােী ও অন্তর্ভথবক্তমূলক প্রব ক্ষণ প্রোন করা
 প্রব ক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠানসমূগের র্গে একটি মযােসূত্র স্থািন কগর ব ল্প প্রবতষ্ঠান কতৃথক অনুগর্ােন গ্রেণ করা, মযন
প্রব ক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠানসমূে র্ানসম্মত এিং িাকুবরোতা সংস্থাসমূগের েক্ষ িনিগলর িাবেো পূরণ করগত িাগর
 উন্নতর্াগনর প্রব ক্ষণ প্রোন বনবিতকরগণর লগক্ষয প্রব ক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠানসমূগের ক্ষর্তা উন্নয়গন সোয়তা করা
 একটি সুসঙ্গত েক্ষতা উন্নয়ন কাঠাগর্ার র্ে বেগয় TVET িিবতগক সবক্রয় করা ও প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা মিারোর করার
লগক্ষয িাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কবর্টি এিং সরকাগরর মূল র্ন্ত্রণালয়সমূেগক সোয়তা করা
 SEIP প্রকগল্পর প্রর্র্ ও বিতীয় িয থাগয় ২০২০ সাগলর র্গে মর্াট ৫ লক্ষ প্রব ক্ষণার্থীকগক প্রব ক্ষণ প্রোন করা
 SEIP প্রকগল্পর র্ােগর্ প্রব বক্ষতগের র্গে প্রর্র্ ও বিতীয় িয থাগয় ৭০% অর্ থাৎ ৩ লক্ষ ৫০ োিার িগনর িন্য িাকুবরর
ব্যিস্থা করা
 একটি কায থকর িাতীয় র্ানিসম্পে উন্নয়ন তেবিল (National Human Resource Development Fund) প্রবতষ্ঠায়
সরকারগক সোয়তা করা
 িাংলাগেগ র েক্ষতা উন্নয়ন কায থক্রর্গক সুসংেত করার লগক্ষয প্রধানর্ন্ত্রীর কায থালগয়র অধীগন একটি National Skills
Development Authority (NSDA) েঠগন সরকারগক সোয়তা করা
SEIP অন্তর্ভথক্ত প্রব ক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠানসমূে

সরকাবর প্রব ক্ষণ প্রোনকারী সংস্থা SEIP প্রকগল্পর দ্যই িয থাগয় িাস্তিায়নাধীন কায থক্রগর্ ২০২০ সাগলর র্গে মর্াট ৯৭,৪৪০ িন
প্রব ক্ষণার্থীকগক বনেবলবখত সরকাবর প্রব ক্ষণ প্রোনকারী সংস্থা কতৃথক প্রব ক্ষণ প্রোগনর লক্ষযর্াত্রা অিথগন কায থক্রর্ গ্রেণ করা েগে:
 কাবরেবর ব ক্ষা অবধেপ্তর (DTE), ব ক্ষা র্ন্ত্রণালয় এর অধীগন ০৮টি কাবরেবর স্কুল ও কগলি এিং মিনী কবম্পউটার
প্রব ক্ষণ মকন্দ্র
 িন বক্ত কর্থসংস্থান ও প্রব ক্ষণ ব্যযগরা (BMET), প্রিাসী কল্যাণ ও কর্থসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এর অধীগন ২২টি কাবরেবর
প্রব ক্ষণ মকন্দ্র
 িাংলাগে ব ল্প কাবরেবর সোয়তা মকন্দ্র (BITAC), ব ল্প র্ন্ত্রণালয় এর অধীগন ৪টি প্রব ক্ষণ মকন্দ্র
 যুি উন্নয়ন অবধেপ্তর, যুি ও ক্রীো র্ন্ত্রণালগয়র অধীন ১১টি প্রব ক্ষণ মকন্দ্র
িাংলাগে ব্যাংকোঃ ক্ষুদ্র ও র্াঝাবর প্রবতষ্ঠান সমূগের েক্ষতা িাবেোপূরগণর লগক্ষয িাংলাগে ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ও র্াঝাবর উগযাক্তা
সংক্রান্ত বিভাে ২০২০ সাগলর র্গে ১৫,২০০ িনগক প্রব ক্ষণ প্রোন করগি।
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িেী কর্থ-সোয়ক িাউগন্ড ন (PKSF) বিগকএসএি এর সেগযােী এনবিওসমূে তাগের প্রব ক্ষণ মকন্দ্রগুবলগত প্রব ক্ষণ প্রোন করগছ।
বিগকএসএি সেগযােী এনবিওসমূগের র্ােগর্ ২০২০ সাগলর র্গে ৩০,০০০ প্রব ক্ষণার্থীকগক প্রব ক্ষণ প্রোন করগি এিং
কর্থসংস্থাগনর িা আত্ম-কর্থসংস্থাগনর সুগযাে সৃবষ্ট কগর মেগি।
ব ল্প সংস্থা ৯টি অগ্রাবধকার বভবিক খাগত [(i) RMG & Textile (ii) IT (iii) Construction (iv) Light Engineering (v)
Leather and Footwear (vi) Shipbuilding, (vii) Agro-food Processing, (viii) Tourism and Hospitality, (ix)
Health Technician and Nursing] ১২টি ীষ থ িয থাগয়র ব ল্প সংস্থা ২০২০ সাগলর র্গে মর্াট ৩,৪৫,০০০ িনগক প্রব ক্ষণ প্রোন

করগি। ব ল্প সংস্থাসমূে এিং অন্যান্য প্রবতষ্ঠাগনর তাবলকা বনন্মরূিোঃ














িাংলাগে এগসাবসগয় ন অি কসট্রাক ন ইন্ডাবি (BACI)
িাংলাগে এগসাবসগয় ন অি সিট্ওয়যার এন্ড ইনিরগর্ ন সাবভথগসস (BASIS)
িাংলাগে নীটওয়যার ম্যানুিযাকিারাস থ এন্ড এক্সগিাট থাস থ এগসাবসগয় ন (BKMEA)
িাংলাগে োগর্থন্ট ম্যানুিযাকিাবরং এন্ড এক্সগিাট থার এগসাবসগয় ন (BGMEA)
িাংলাগে মটক্সটাইল বর্লস্ এগসাবসগয় ন (BTMA)
িাংলাগে ইবিবনয়াবরং ইন্ডাবি ওনাস থ এগসাবসগয় ন (BEIOA)
এগসাবসগয় ন অি এক্সগিাট থ ওবরগয়গন্টি ব ি বিবডং ইন িাংলাগে (AEOSIB)
মলোর গুিস্ এন্ড ফুটওয়যার ম্যানুিযাকিারাস থ এন্ড এক্সগিাট থার এগসাবসগয় ন (LFMEAB)
িাংলাগে এগসাবসগয় ন অি কল মসন্টারস এন্ড আউটগসাবস থং (BACCO)
িাংলাগে ট্যযবরির্ এন্ড েসবিটাবলটি বিল কাউবসল
িাংলাগে এগগ্রাপ্রগসসর এগসাবসগয় ন
িাংলাগে র্বেলা মির্িার অি কর্াস থ এন্ড ইন্ডাবি (BWCCI) চুবক্ত স্বাক্ষর কগর প্রব ক্ষণ প্রোন শুরু কগরগছ
সরকাগরর র্ে ও উচ্চ িয থাগয়র কর্থকতথাগের িন্য Policy Analysis Course িবরিালনার উগদ্দগশ্য িাংলাগে
ইসটিটিউট অি েভগন থস এন্ড ম্যাগনিগর্ন্ট (BIGM) এর সাগর্ চুবক্ত স্বাক্ষর করা েগয়গছ। ীঘ্রই প্রব ক্ষণ কায থক্রর্ শুরু েগি
 বিবভন্ন ব ল্প ও কলকারখানায় র্ের্ সাবরর ম্যাগনিগর্ন্ট িয থাগয় কর্থকতথা-কর্থিাবরগের েক্ষতা অভাি পূরগণর িন্য ৪টি
বিশ্ববিযালগয়র সাগর্ র্ের্ ও উচ্চ িয থাগয়র বিল মিগভলিগর্ন্ট কায থক্রর্ শুরুর লগক্ষয MoU স্বাক্ষবরত েগয়গছ। ীঘ্রই
প্রব ক্ষণ কায থক্রর্ শুরু েগি

২০১৬-১৭ অর্ থিছগরর SEIP প্রকগল্পর সংগ াবধত িরাদ্দ ও ব্যয়োঃ
(লক্ষ টাকায়)

িরাদ্দ

ব্যয়

মর্াট

বিওবি

প্রকল্প সাোয্য

মর্াট

বিওবি

প্রকল্প সাোয্য

ব্যগয়র তকরা োর
(িরাগদ্দর %)

২৫,৬৮৩.০০

৪,৮২০.০০

২০,৮৬৩.০০

২০,০৮৩.৪১

৩,৮২৫.২৭

১৬,২৫৮.১৪

৭৮.২০%

SEIP প্রকগল্পর

২০১৬-১৭ অর্ থিছগরর অগ্রেবত ও সম্পাবেত কায থক্রর্োঃ

 (ক) িাংলাগে ব্যাংগকর SME বিভাে, (খ) িেী কর্থ সোয়ক িাউগন্ড ন (PKSF), (ে) ব ক্ষা র্ন্ত্রণালগয়র আওতাধীন
কাবরেবর ব ক্ষা অবধেপ্তর (DTE) এর অধীনস্থ ৯টি TSC (গিনী কবম্পউটার ইনবস্টটিউটসে) (র্) প্রিাসী কল্যাণ ও
তিগেব ক কর্থসংস্থান র্ন্ত্রণালগয়র আওতাধীন িন বক্ত, কর্থসংস্থান ও প্রব ক্ষণ ব্যযগরা (BMET) এর অধীনস্থ ২২টি TTC
(ঙ) ব ল্প র্ন্ত্রণালগয়র আওতাধীন িাংলাগে কাবরেবর ব ল্প সোয়তা মকন্দ্র (BITAC) ৪টি প্রবতষ্ঠান এিং (ি) ১০টি ব ল্প
সংস্থার সাগর্ সর্গঝাতা স্মারক চুবক্ত সম্পাবেত েগয়গছ। বনগে এ সকল প্রবতষ্ঠানসমূগের নার্, Tranche-1 এর আওতায়
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মর্াট লক্ষযর্াত্রা ২,৫১,৭৫০ (৩০ জুন ২০১৭ িয থন্ত) প্রব ক্ষণ গ্রেণকারীর সংখ্যা ১,৩৯,৩৭৪ সনেপ্রাপ্ত প্রব ক্ষণার্থীকর সংখ্যা
১,০৮,৮১৭ িাকুবর প্রাপ্তগের সংখ্যা ৭৩,৮৬০ ও িাকুবর প্রাবপ্তর তকরা োর ৬৮%।
 SEIP প্রকগল্পর Institutional Strengthening কগম্পাগনগন্টর আওতায় অন্যতর্ কায থক্রর্ বছল িাতীয় র্ানিসম্পে
উন্নয়ন তেবিল (NHRDF) েঠগন সরকারগক সোয়তা প্রোন। ইগতার্গে NHRDF েঠন করা েগয়গছ এিং ব্যিস্থািনা
িবরিালকসে ৩ িন উিথতন কর্থকতথা বনগয়াে মেয়াসে প্রার্বর্ক তেবিল বেগসগি ২০১৬-১৭ অর্ থিছগরর িাগিট েগত ১০০
মকাটি টাকা NHRDF এর একাউগন্ট ির্া মেয়া েগয়গছ।
 SEIP প্রকগল্পর আগরকটি োবয়ে বছল র্ানিসম্পে উন্নয়ন এর লগক্ষয বিবভন্ন র্ন্ত্রণালয় ও তাগের অধীনস্থ েপ্তরসমূে কতৃথক
িবরিাবলত েক্ষতা উন্নয়ন কায থক্রর্গক সুসংেত করার লগক্ষয প্রধানর্ন্ত্রীর কায থালগয়র অধীগন একটি National Skills
Development Authority (NSDA) প্রবতষ্ঠায় সোয়তা প্রোন। ইগতার্গে NSDA প্রবতষ্ঠার প্রস্তািও র্বন্ত্রসভা কতৃথক
অনুগর্াবেত েগয়গছ। িতথর্াগন প্রধানর্ন্ত্রীর কায থালগয়র মনতৃগে এটি িবরিালনার িন্য একটি আইন ততবরর কাি এবেগয়
িলগছ।
৩। মিংগেবনং বে অবিস অি বে কম্পগট্রালার এন্ড অবিটর মিনাগরল প্রগিে (SPEMP-B)
(জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬)সংগ াবধত
প্রকগল্পর মূল উগদ্দশ্য

 বনরীক্ষা বিভাগের প্রাবতষ্ঠাবনক কাঠাগর্াসে বনরীক্ষার উন্নয়ন
২০১৬-১৭ অর্ থ িছগরর SPEMP-B প্রকগল্প সংগ াবধত িরাদ্দ ও ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)
মর্াট
৪০০

িরাদ্দ
বিওবি
-

প্রকল্প সাোয্য
৪০০

ব্যয়
মর্াট
বিওবি
৩৫৮.৯০ -

ব্যগয়র তকরা োর
প্রকল্প সাোয্য
৩৫৮.৯০

৯০%

SPEMP-B প্রকগল্পর ২০১৬-১৭ অর্ থিছগরর অগ্রেবত ও সম্পাবেত কায থক্রর্

২০১৬-১৭ অর্ থ অর্ থিছগর প্রকগল্পর িরাদ্দ বছল ৪০০.০০ লক্ষ টাকা যা শুধু প্রকগল্পর ৩০ জুন ২০১৬ বরোঃ িয থন্ত সম্পাবেত কায থক্রগর্র
িগকয়া োবিসমূে িবরগ াগধর িন্য িরাদ্দ রাখা েগয়বছল। উক্ত িরাদ্দ েগত ব্যয় েগয়গছ ৩৫৮.৯০ লক্ষ টাকা। উগেখ্য ময, এসবিইএর্
বি-বি প্রকগল্পর অনুগর্াবেত সংগ াবধত মর্য়াে ৩০ জুন ২০১৬ তাবরগখ সর্াবপ্তর প্রাক্কাগল জুন, ২০১৬ িয থন্ত সম্পাবেত কায থক্রগর্র
োবি িবরগ াগধর িন্য প্রকগল্পর মর্য়াে ৩১ অগোির ২০১৬ িয থন্ত ৪ র্াস িবধ থত করা েয়। উক্ত ৪ র্াস অর্ থাৎ ৩১ অগোির ২০১৬
িয থন্ত শুধু প্রকগল্পর িগকয়া োবি িবরগ াধ করা েয়।
৪। মিংগেবনং িািবলক িাইনাবসয়াল ম্যাগনিগর্ন্ট ির মসাশ্যল প্রগটক ন (এসবিএিএর্এসবি)
(বিগসম্বর, ২০১৫- জুন, ২০১৮)
প্রকগল্পর মূল উগদ্দশ্যোঃ
 সার্াবিক বনরািিা বিষয়ক Management Information System (MIS) ততবর।
 সার্াবিক বনরািিা বিষয়ক নীবত বনধ থারণ, মকৌ লেত িবরকল্পনা, অর্ থায়ন, িাস্তিায়ন ও িবরিীক্ষণ িিবতর উন্নয়ন
 ব্যবক্তেত ও প্রাবতষ্ঠাবনক িয থাগয় েক্ষতা বৃবি
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২০১৬-১৭ অর্ থিছগরর এসবিএিএর্এসবি প্রকগল্প সংগ াবধত িরাদ্দ ও ব্যয়োঃ
(লক্ষ টাকায়)
মর্াট
৪,৭২০.০০

িরাদ্দ
বিওবি
২০০.০০

প্রকল্প সাোয্য
৪,৫২০.০০

ব্যয়
মর্াট
বিওবি
৩,০১৩.৫৯ ৮৮.৮০

ব্যগয়র তকরা োর
প্রকল্প সাোয্য
২,৯২৪.৭৯

৬৪%

এসবিএিএর্এসবি প্রকগল্পর ২০১৬-১৭ অর্ থিছগরর অগ্রেবত ও সম্পাবেত কায থক্রর্োঃ
 প্রকগল্পর েক্ষতা উন্নয়ন (Capacity Building)এর আওতায় সংবিষ্ট ৬ টি র্ন্ত্রণালয় এিং অধীনস্থ অবধেপ্তগরর মর্াট ২৭৩
িন কর্থকতথাগক স্থানীয় িয থাগয় এিং ৩৪ িন কর্থকতথাগক বিগে মপ্ররণ কগর Social Protection এর উির প্রব ক্ষণ
প্রোন করা েগয়গছ। ব ক্ষাসিগরর িন্য ২৬ িন কর্থকতথাগক ৩টি মেগ (ভারত, মকবনয়া ও ইগন্দাগনব য়া) মপ্ররণ করা
েগয়গছ।
 Management Information System (MIS) এর Manual ততবর করা েগয়গছ এিং MIS কায থক্রর্ িবরিালনার িন্য
র্বেলা বিষয়ক অবধেপ্তর এিং এর র্াঠিয থাগয়র কর্থকতথাসে মর্াট ৪৮১ িন কর্থকতথা ও কর্থিাবরগেরগক প্র বক্ষণ প্রোন
করা েগয়গছ এিং MIS এর কায থক্রর্ Piloting শুরু করা েগয়গছ।
৫। মিংগেবনং কযািাবসটি ির িাইড মিাকাস িাগিটিং ইন িাংলাগে
(জুলাই, ২০১৫- জুন, ২০১৮)

প্রকল্পের মূল উল্পেশ্যঃ
 চাইল্ড ফ াকাসড বাল্পেট প্রস্তুতকরন ও প্রততল্পবদন তততরকরল্পে অর্ থ তবভাগ এবং সামাতেক খাল্পতর সাল্পর্ সংতিষ্ট
মন্ত্রোলয়সমূল্পের দক্ষতা বৃতিকরে।
প্রকগল্পর সাধারণ উগদ্দশ্যোঃ
থ প্রাবতষ্ঠাবনকীকরণ
 িাইড মিাকাস্ি িাগিটিং ও বরগিাটিংগক
 ব শুগকবন্দ্রক িাগিট িাস্তিায়নগক বনয়বর্ত িবরিীক্ষণ যাগত নীবত-বনধ থারক র্েল যর্াযর্ িেগক্ষি গ্রেণ করগত িাগরন।
২০১৬-১৭ অর্ থ িছগরর আগলািয প্রকগল্প সংগ াবধত িরাদ্দ ও ব্যয়োঃ
(লক্ষ টাকা)
মূল
মর্াট
২৩৬.১৯

িরাদ্দ
সংগ াবধত
বিওবি প্রকল্প
মর্াট
সাোয্য
৫.০০
৯২
৯৭.০০

ব্যয়
বিওবি
৩.৭৭

প্রকল্প
সাোয্য
৩৫.৬৪

ব্যগয়র তকরা োর (িরাগদ্দর %)

৪০.৬%

২০১৬-১৭ অর্ থিছগরর উগেখগযাগ্য কায থক্রর্োঃ
 ২০১৭-১৮ অর্ থিছগরর িন্য ১৩টি র্ন্ত্রণালয়/বিভাগের ব শু সংবিষ্ট কায থক্রগর্র বিষগয় “বিকব ত ব শু: সমৃি িাংলাগে ”
ীষ থক প্রবতগিেন প্রকা (িাংলা ও ইংগরিী সংিরণ);
 িাতীয় িাগিটগক ব শুগের বনকট িবরিয় করগত “ব শুগের িাগিট িাঠ সোবয়কা ীষ থক” একটি সবিত্র প্রবতগিেন প্রকা ;
 িার্ালপুর ও রংপুর মিলায় ব শু িাগিট বনগয় ব শুগের সাগর্ র্ত বিবনর্য় সভার আগয়ািন;
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 ব শুগকবন্দ্রক িাগিট প্রবতগিেগনর র্াগনান্নয়গনর িন্য সংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৪১ িন কর্থকতথা সম্বনগয় মর্াট ৬টি
কর্থ ালার আগয়ািন;
 িাতীয় িাগিগট ব শুগের বেৎসা পৃর্কীকরগণর িন্য iBAS তথ্য ভান্ডাগর তথ্য Entry তবষয়ক ১৮০ েন কমথকতথার
সর্ন্বগয় ৬টি প্রব ক্ষণ কর্থসূবির আগয়ািন ;
 িাল্য বিিাে প্রবতগরাগধর লগক্ষয “Scoping Analysis of Budget Allocation for Ending Child Marriage”
ীষ থক একটি েগিষণািগত্রর খসো প্রস্তুত;
 Public Expenditure Review on Nutrition (PER-N) এর েন্য একটি “Technical Advisory Committee”
েঠনসে িাতীয় িাগিগটর পুবষ্ট সংক্রান্ত ব্যয় পৃর্কীকরগণর িন্য বিবভন্ন কায থক্রর্ গ্রেণ।
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