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মনিটন িং সেল
মনিটন িং সেল াষ্ট্রায়ত্ত প্রনিষ্ঠািেমূহে আনথ িক েিংহেষ েম্পনকিি যাবিীয় নবষায়ানি সযমিঃ বাহেট প্রণয়ি ও মনিটন িং,
েিংস্থােমূহে মূলধি পুিনব িন্যাে, পু কারা া ানি নকারম প ীক্ষা, ভর্তনি ক, ঋণ, স্ব-অথ িায়হি বািবানয়ি প্রকহে আনথ িক েভাবাযতািা প ীক্ষা
ইিযানি নবষহয় নেদ্ধান্তামিামি প্রিাি কহ থাহক। ২০১৬-১৭ অথ ি বছহ মনিটন িং সেল কর্তিক েম্পানিি উহেখহযাগ্য কায িাবলী
নিম্নরূপঃ
াষ্ট্রায়ত্ত প্রনিষ্ঠাহি বাহেট প্রণয়ি
৪৫টি াষ্ট্রায়ত্ত প্রনিষ্ঠাহি নবপ ীহি ২৫০৩.৮৩ সকাটি টাকা লভযািং ধায িপূব িক বাহেট অনুহমািি
াষ্ট্রায়ত্ত প্রনিষ্ঠাহি অনুূলহল ১২৯৭৯.৪৬ সকাটি টাকা মূলধি প্রহয়াগ
সয েকল প্রনিষ্ঠাহি অনুূলহল উহেখহযাগ্য মূলধি প্রহয়াগ ক া েয় এহি মহে অন্যিম প্রনিষ্ঠাি েহলা: পেী নবদ্যযিায়ি সবার্ ি,
বািংলাহি নবদ্যযৎ উন্নয়ি সবার্ ি, ঢাকা ওয়াো, খুলিা ওয়াো, মিংলা বন্দ কর্তিপক্ষ, খুলিা উন্নয়ি কর্তিপক্ষ, ােধািী উন্নয়ি
কর্তিপক্ষ, বািংলাহি অভযন্ত ীণ সিৌ-পন বেি কর্তিপক্ষ, বািংলাহি স ম সবার্ ি ইিযানি।
ঋণাগ্যা ানি
বািংলাহি কৃনষ উন্নয়ি কহপিাহ ি (নবএনর্নে) কর্তিক াষ্ট্রীয় চুনি আওিায় ো আমিানি লহক্ষয সোিালী এবিং েিিা
যতাািংক েহি Loan against Trust Receipt (LTR) ঋণ গ্রেহণ েন্য অথ ি মন্ত্রণালহয় কাউিা গ্যা ানি সময়াি
বৃনদ্ধ নবষহয় মিামি প্রিাি
ভর্তনি ক
কৃনষ, কৃনষ নভনত্তক ন ে ও ো আমিানি অথ িায়হি উপ ভর্তনি ক প্রিাি েিংক্রান্ত কায িক্রম
বািংলাহি অভযন্ত ীণ সিৌ-পন বেণ কহপিাহ হি অনুূলহল ভর্তনি ক বাবি ব াদ্দ িেনবল েহি অথ ি ছাড়ক ণ
মূলধি নবনিহয়াগ (স্ব-অথ িায়ি)
২০১৬-১৭ অথ িবছহ ১৫টি াষ্ট্রায়ত্ত প্রনিষ্ঠাহি অধীহি ৩৯টি প্রকে বািবায়হি লহক্ষয আনথ িক ছাড়পত্রাLiquidity Certificate
প্রিাি ক া েয়। িন্মহে গৃোয়ণ ও গণপূিি মন্ত্রণালহয় আওিাধীি োিীয় গৃোয়ি কর্তিপহক্ষ অনুূলহল ৭টি, ােধািী উন্নয়ি কর্তিপহক্ষ অনুূলহল
২টি ও াে ােী উন্নয়ি কর্তিপক্ষ ( াউক) এ অনুূলহল ২টিেে সমাট ১১টি প্রকে
সিৌ-পন বেি মন্ত্রণালহয় আওিাধীি চট্টগ্রাম বন্দ কর্তিপহক্ষ অনুূলহল ৩টি, বািংলাহি অভযন্ত ীণ সিৌ-পন বেি
কহপিাহ হি অনুূলহল ৩টি বািংলাহি ন নপিং কহপিাহ হি অনুূলহল ১টি এবিং মিংলা বন্দ কর্তিপহক্ষ অনুূলহল ১টিেে
সমাট ৮টি প্রকে
জ্বালানি ও খনিে েম্পি নবভাহগ আওিাধীি নবনপনে এবিং নবনপনে’ অধীি অঙ্গ প্রনিষ্ঠািেমূহে অনুূলহল ২টি,
সপহরাবািংলা অধীি সকাম্পানিেমূহে অনুূলহল ৮টি েে সমাট ১০টি প্রকে
নবদ্যযৎ নবভাহগ আওিাধীি বািংলাহি নবদ্যযৎ উন্নয়ি সবাহর্ ি অনুূলহল ২টি প্রকে
সবোমন ক নবমাি পন বেি ও পয িটি মন্ত্রণালহয় আওিাধীি বািংলাহি সবোমন ক নবমাি চলাচল কর্তিপহক্ষ অনুূলহল
৪টি প্রকে
প্রধািমন্ত্রীয় কায িালহয় আওিাধীি বািংলাহি প্তানি প্রনক্রয়াক ণ এলাকা কর্তিপক্ষ (হবপো) এ অনুূলহল ১টি প্রকে
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালহয় আওিাধীি বািংলািহ জুট নমলে কহপিাহ হি অনুূলহল ১টি প্রকে
সের্ত নবভাহগ আওিাধীি বািংলাহি সের্ত কর্তিপহক্ষ অনুূলহল ১টি প্রকে
বািংলাহি অভযন্ত ীণ সিৌ-পন বেি কহপিাহ ি (নবআইর্নিউটিনে) এ অনুূলহল ১টি প্রকে
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িগি েোয়িা প্রিাি
Vosta LMG-Karnafuly Joint Venture Consortium Ltd. সক প্রিযক্ষ প্তানি ন্যায় প্তানি ভর্তনি কািগি

েোয়িা সুনবধা প্রিাহি অেম্মনি জ্ঞাপি
োভাহ চামড়া ন ে িগ ীহি স্থািান্তন ি ন ে প্রনিষ্ঠাি েহি ক্রাস্ট ও নিনি র্ সলিা প্তানি নবপ ীহি িগি েোয়িা
প্রিাি
সিহ উৎপানিি কাগে ও কাগে োিীয় দ্রযতা প্তানিহি িগি েোয়িা প্রিাি
আগ ও আি প্তানিহি িগি েোয়িা প্রিাি
োহড় গুড়া প্তানি খাহি িগি েোয়িা প্রিাি
গরু মনেহষ িানড়, ভনুঁ ড়, ন িং ও গ ইিযানি (োড় যতািীি) প্তানিহি িগি েোয়িা প্রিাি
সটন টাওহয়ল এন্ড নলহিি প্তানিহি “ির্তি পণ্যা ির্তি বাো (বস্ত্রখাি) েম্প্রো ণ েোয়িা” প্রিাহি বািংলাহি সটন
টাওহয়ল এন্ড নলহিি ম্যানুিযাকচা াে ি এহোনেহয় ি (নবটিটিএলএমইএ) িাম প্রিযায়হি েন্য অন্তভিিক ণ
স্য ও াক েবনে বীে প্তানি নবপ ীহি িগি েোয়িা প্রিাি
পাটকাঠি সথহক উৎপানিি কাব িি প্তানি নবপ ীহি িগি েোয়িা প্রিাি
িগি েোয়িা েিংক্রান্ত অন্যান্য কায িানি
অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি কায িাবলী
২০১৬-১৭ অথ িবছহ আখ মাড়াই সমৌসুহম নচনিকলগুহলা উৎপািি কায িক্রম পন চালিা,আখ ক্রয় ও চানষহি আহখ মূল্য
পন হ াধ এবিং শ্রনমক কমিচা ীহি সবিি-ভািানিেে উৎপািি েিংনেষ্ট খ চেমূে পন হ াহধ নিনমত্ত চলনি মূলধি
সযাগাি নেহেহব িানবকৃি ভর্তনি ক ও সরর্ গ্যাপ েমন্বহয় হিি ন্যযিিম ৩০০.০০ সকাটি টাকা মঞ্জু ও ছাড়ক ণ
পাট খাহি েন্য বািংলাহি যতাািংক কর্তিক গঠিি ২০০ সকাটি টাকা পুি: অথ িায়ি কারীম (Refinance Scheme) বৃনদ্ধ
কহ ২০০০ সকাটি টাকায় উন্নীি ও সুহি ো ২% ক া নবষহয় মিামি প্রিাি
কাঁচাপাট প্তানিকা কহি নব ােমাি েমস্যানি েমাধাহি লহক্ষয নবনভন্ন িানব-িাওয়া েিংক্রান্ত আহবিি এ নবষহয়
মিামি প্রিাি
পাটকলেমূহে নেনে িক ঋহণ আেল ও সুি পন হ াহধ সময়াি ৫ বছহ পন বহিি ১০ বছ ক া নবষহয় মিামি
প্রিাি
বািংলাহি নচনি ও খাদ্য ন ে কহপিাহ ি এ অনুূলহল সবিি ভািা খাহি োোয্য মঞ্জুন (নেওনব) ব াদ্দ প্রিাি প্রিাহব
উপ মিামি প্রিাি
ে কান ক্রয় েিংক্রান্ত মনন্ত্রেভা কনমটিহি উপস্থানপি ো আমিানি, নবনভন্ন চুনি, স্থািীয় ক্রয়েে িািানবধ নবষহয় উপ
মিামি প্রিাি
নবনবধ
“েয ি ােোলাল আন্তেিানিক নবমািবন্দহ নবদ্যমাি এক্সহপাট ি কাহগাি এহপ্রাহি উত্ত নিহক এহপ্রাি েম্প্রো ণ (২য়
পয িায়)” ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
সবোমন ক নবমাি চলাচল কর্তিপক্ষ এ নিেস্ব অথ িায়হি বািবায়হি নিনমত্ত “েয ি ােোলাল আন্তেিানিক নবমািবন্দহ
সেিাহ ল এনভহয় ি েযাঙ্গা , েযাঙ্গা এহপ্রাি এবিং িায়া সস্ট হি উত্ত নিহক এহপ্রাি নিমিাণ” ীষ িক প্রকহে
নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
বািংলাহি প্তানি প্রনক্রয়াক ণ এলাকা কর্তিপক্ষ (হবপো) এ নিেস্ব অহথ ি বািবায়হি নিনমত্ত “Construction of 4
Nos. Multistoried Factory Buildings at Chittagong EPZ” ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
বািংলাহি সপহরানলয়াম কহপিাহ ি (নবনপনে) এ আওিাধীি ইস্টাি ি ন িাইিা ী নলনমহটর্ (ইআ এল) কর্তিক
বািবানয়িযতা “FEED Services for the Installation of ERL Unit-2” ীষ িক প্রকহে টিনপনপ’ উপ মিামি
প্রিাি
বািংলাহি সপহরানলয়াম কহপিাহ ি (নবনপনে) এ আওিাধীি পমা া অহয়ল সকাম্পািী নলনমহটর্ (নপওএল) কর্তিক
বািবানয়িযতা “Feasibility Study for Pipeline from Chittagong to Dhaka” ীষ িক স্টানর্াোহভি প্রকহে উপ
মিামি প্রিাি
চট্টগ্রাম বন্দ কর্তিপহক্ষ নিেস্ব অথ িায়হি বািবায়হি লহক্ষয প্রিানবি “কণ িফুলী িিী েি ঘাট েহি বাকনলয়া চ পয িন্ত
সেনেিং-এ মােহম িাযতািা বৃনদ্ধ” ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
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সকনর্এ কহলেহক ১০০.০০ লক্ষ টাকা সুিনবেীি ঋণ প্রিাহি নবষহয় মিামি প্রিাি
কৃনষ নভনত্তক ও সপালনর ন হে যতাবহৃি নবদ্যযৎ নবহল ২০% ন হবট বাবি নি ীনক্ষি নেোব অনুযায়ী জুলাইা২০১৫ েহি
জুিা২০১৬ পয িন্ত েমহয় বািংলাহি পেী নবদ্যযিায়ি সবাহর্ ি পাওিা ১০০.৮০ সকাটি টাকা কৃনষ মন্ত্রণালহয় ো ও অন্যান্য
কৃনষ কায িক্রম খাহি ব াদ্দকৃি অথ ি েহি েিংস্থা অনুূলহল অথ ি ছাড় ক া নবষহয় মিামি প্রিাি
২০১৬-১৭ অথ িবছহ অনি ীনক্ষি নেোব অনুযায়ী বািংলাহি পেী নবদ্যযিায়ি সবাহর্ ি পাওিা ১২১.১৭ সকাটি টাকা মহে
৫০% অথ িাৎ ৬০.৫৮ সকাটি টাকা েিংস্থা অনুূলহল ছাড়ক হণ নবষহয় মিামি প্রিাি
বািংলাহি অথ িনিনিক েমীক্ষা ২০১৭ এ বািংলা েিংকার হণ অন্তভিনি েন্য সিব্রুয়া ী, ২০১৭ পয িন্ত িথ্যানিাউপাত্ত
োলিাগািক ণ
বািংলাহি অথ িনিনিক েমীক্ষা ২০১৬ এ ইিংহ নে েিংকার হণ অন্তভিনি েন্য জুি, ২০১৬ পয িন্ত িথ্যানিাউপাত্ত
োলিাগািক ণ
বািংলাহি স্থলবন্দ কর্তিপহক্ষ ২০১৬-১৭ অথ িবছহ বাহেহট প্রধাি কায িালয় ও ইউনিটি েমূহে েনম অনধগ্রেণাক্রয়
খাহি ব াদ্দকৃি ১০০০.০০ লক্ষ টাকা েহি ৫০০.০০ লক্ষ টাকা সবিাহপাল স্থলবন্দ সপরাহপাল আইনেনপ এ েিংহযাগ
েড়ক নিমিাণ কাহে বনধ িি যতায় উপহযােিক্রহম েিংহ ানধি বাহেহট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব াদ্দ াখা নবষহয় মিামি
প্রিাি
বািংলাহি মৎস্য উন্নয়ি কহপিাহ হি অবে প্রাপ্ত কমিকিিাাকমিচা ীহি গ্রাচুযইটি, ছুটি িগিায়ি ও অন্যান্য পাওিা
পন হ াহধ েন্য ২০১৩-১৪ অথ িবছ েহি ২০১৬-১৭ অথ িবছ পয িন্ত েমহয় গ্রাচুযইটি, ছুটি িগিায়ি, সবিাহভাহলি িান্ড
এবিং সযৌথ বীমা বাবি েব িহমাট ২০.৩৯ সকাটি টাকা কহপিাহ হি অনুূলহল ঋণাঅনুিাি প্রিাহি নবষহয় মিামি প্রিাি
সপহরাবািংলা আওিাধীি নেহলট গ্যাে নিল্ডে নলনমহটর্ (এেনেএিএল) কর্তিক বািবানয়িযতা Work-over of 4 wells
(Kailastila-1, Beanibazar-1, Rashidpur-2 and Rashidpur-6) under Sylhet Gas Fields Limited
(SGFL) ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
সপহরাবািংলা আওিাধীি নেহলট গ্যাে নিল্ডে নলনমহটর্ (এেনেএিএল) কর্তিক বািবানয়িযতা Reviewing of 3D
Sesmic Survey Data and Reports of Sylhet (Haripur), Kailastila and Rashidpur Structures of
Sylhet Gas Fields Limited ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি

সপহরাবািংলা

আওিাধীি বড়পুকুনড়য়া সকাল মাইনিিং সকাম্পানি নলনমহটর্ (নবনেএমনেএল) কর্তিক বািবানয়িযতা

Feasibility study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh

ীষ িক studyাোহভি প্রকহে উপ মিামি প্রিাি
Techno-economic Feasibility Study and Engineering Service for Construction of Land Based
LNG Terminal at Moheskhali and Kutubdia, Cox’s Bazar and Payra, Patuakhali ীষ িক প্রকহে উপ

মিামি প্রিাি
সপহরাবািংলা আওিাধীি কণ িফুলী গ্যাে নর্নিনবউ ি সকাম্পানি নলনমহটর্ (হকনেনর্নেএল) কর্তিক বািবানয়িযতা
Construction of Gas Pipeline Project for Mirsarai Economic Zone, Chittagong ীষ িক প্রকহে উপ
মিামি প্রিাি
Rehabilitation of Gardner Denver E-1100 (IPS)Rig ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
রূপকে-৫ খিি প্রকে: ২টি অনুেন্ধাি ূলপ (শ্রীকাইল-িথ ি-১, সমাবা কপু োউথ ইস্ট-১), ১টি মূল্যায়ি কাম উন্নয়ি ূলপ
(হবগমগঞ্জ-৪) এবিং ১টি ওয়াকিওভা (হবগমগঞ্জ-৩) ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
নবনেএিনেএল কর্তিক বািবায়হি েন্য প্রিানবি “নিিাে, েনবগঞ্জ, ি নেিংিী ও বাখ াবাি গ্যাে নিহল্ড ৭টি ূলহপ
ওয়াকিওভা ” ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
বাহপক্স কর্তিক নেনর্এি অথ িায়হি বািবায়হি েন্য প্রিানবি “২-নর্ োইেনমক োহভি ওভা এক্সহলাহ ি িক ৩নব, ৬নব
এবিং ৭” ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
বাহপক্স কর্তিক প্রিানবি “রূপকে -৯ ২নর্ োইেনমক প্রকে” ীষ িক প্রকহে নর্নপনপ’ উপ মিামি প্রিাি
সপহরাবািংলা কর্তিক বািবানয়িযতা Reserve Update And Reservoir Management Project ীষ িক প্রকহে
PFS’ উপ মিামি প্রিাি
বািংলাহি ভা ি অভযন্ত ীণ সিৌ-পথ অনিক্রমি ও বানণেয সপ্রাহটাকহল আওিায় নিনি িষ্ট দ্যটি সিৌ-পথ েিং ক্ষহণ ভা ি
ে কা কর্তিক েিং ক্ষণ চােি বাবি প্রিত্ত অথ ি যতাহয় েম্মনি প্রিাি
বািংলাহি কৃনষ যতাািংহক ২০১৬-১৭ অথ িবছহ েিংহ ানধি ও ২০১৭-১৮ অথ িবছহ প্রাক্কনলি মূলধি যতায় বাহেহট উপ
মিামি প্রিাি
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ইিহভস্টহমি কহপিাহ ি অব বািংলাহি (আইনেনব) এ ২০১৬-১৭ অথ িবছহ েিংহ ানধি এবিং ২০১৭-১৮ অথ িবছহ
প্রাক্কনলি মূলধি বাহেহট উপ মিামি প্রিাি
কল্যাণ যতাািংহক ২০১৬-১৭ অথ িবছহ েিংহ ানধি ও ২০১৭-১৮ অথ িবছহ প্রাক্কনলি বাহেহট উপ মিামি প্রিাি
াে ােী কৃনষ উন্নয়ি যতাািংহক ২০১৫-১৬ অথ িবছহ েিংহ ানধি ও ২০১৬-১৭ অথ িবছহ প্রাক্কনলি মূলধি খাহি
প্রিানবি বাহেট ব াহদ্দ উপ মিামি প্রিাি
কমিেিংস্থাি যতাািংক, বািংলাহি োউে নবনল্ডিং িাইিান্স কহপিাহ ি এ বাহেট এ উপ মিামি প্রিাি
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