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অর্ ি র্বভাবের প্রকল্পসমূহ
২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর সংব ার্িি বার্ষ িক উন্নয়ন কর্িসূর্িবি (আরএর্ির্ি) অর্ ি র্বভাবের মর্াট ৫ টি প্রকল্প অন্তর্ভিক্ত র্ছল।
এ প্রকল্পসমূবহর অনুকূবল আরএর্ির্িবি মর্াট ৪৩,৪১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। িন্মবে র্িওর্ব ৬,৭৭২.০০ লক্ষ টাকা
এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৬,৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর ব্যবয়র ির্রর্াণ ৩৪,৯৬৪.৫২ লক্ষ টাকা (র্িওর্ব
৪,৩১৭.৫৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০,৬৪৬.৯৯ লক্ষ টাকা) যা মর্াট বরাবদ্দর ৮০.৫৩ িাং । র্নবে প্রকল্পগুবলার
মূল উবদ্দশ্য, ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর অর্ ি বরাদ্দ, ব্যয় ও অিিনসমূহ সংর্ক্ষপ্তভাবব প্রকল্পওয়ার্র মদওয়া হবলাোঃ
১) ইনবভস্টবর্ন্ট প্রবর্া ন এন্ড র্িন্যার্সং িযার্সর্লটি (আইর্িএিএি II) প্রকল্প
সরকার অনুবর্ার্দি মবসরকার্র অং গ্রহবণর র্ােবর্ গৃহীি অবকাঠাবর্া উন্নয়ন প্রকবল্প অর্ িায়বনর র্নর্র্ত্ত র্বশ্বব্যাংবকর
অর্ িায়বন অর্ ি র্বভাবের িবক্ষ বাংলাবদ ব্যাংক “ইনবভস্টবর্ন্ট প্রবর্া ন এন্ড র্িন্যার্সং িযার্সর্লটি II (আইর্িএিএিII)”
ীষ িক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবছ। আইর্িএিএি II একটি অনবলর্ন্ডং র্ভর্ত্তক কার্রেরী সহায়িা প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনর
মর্য়াদ জুলাই ২০১৭ হবি জুন ২০২২ িয িন্ত। আইর্িএিএি II প্রকবল্প র্বশ্ব ব্যাংবকর ৩৫৬.৭০ র্র্র্লয়ন র্ার্কিন িলার এর
িা ািার্ বাংলাবদ সরকারও ৬০ র্র্র্লয়ন র্ার্কিন িলার সর্ির্রর্ান অর্ ি প্রদান কবরবছ। আইর্িএিএি II এর অনবলর্ন্ডং
কবপাবনন্ট হবি প্রকবল্প অং গ্রহণকারী বার্ণর্িযক ব্যাংক ও আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান সমূবহর (র্িএিআই) র্ােবর্ সরকার
অনুবর্ার্দি অবকাঠাবর্া প্রকবল্প ঋণ প্রদান করা হয়। কার্রেরী সহায়িা কবপাবনন্ট হবি সরকার কর্তিক গৃহীি র্ির্ির্ি
কায িক্রর্ বাস্তবায়বন প্রকবল্প অং গ্রহণকারী র্িএিআই ও অন্যান্য অং ীিন মযর্ন বাংলাবদ ব্যাংক, র্ির্ির্ি অর্র্রটি এবং
সংর্িষ্ট এবিসীসমূবহর সার্র্থ্ি ও দক্ষিা বৃর্িবি কার্রের্র সহায়িা প্রদান করা হয়।
আইর্িএিএি II প্রকবল্পর উবদ্দশ্য
➢ মবসরকার্র খাবির মনর্তবে অর্ িননর্িক প্রবৃর্ি িরার্িি করা;
➢ প্রকবল্প অং গ্রহণকারী স্থানীয় বার্ণর্িযক ব্যাংক ও আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠাবনর র্ােবর্ সরকার অনুবর্ার্দি মবসরকার্র খাবি
গৃহীি অবকাঠাবর্া প্রকবল্প দীর্ িবর্য়ার্দ ঋণ প্রদান করা; এবং
➢ সরকার গৃহীি র্ির্ির্ি কায িক্রর্ বাস্তবায়বন ির্রবব তির্র এবং সংর্িষ্ট এবির্সসমূবহর সার্র্থ্ি ও দক্ষিা বৃর্িবি
কার্রের্র সহায়িা প্রদান করা।
প্রকবল্পর মর্য়াদোঃ জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২।
আইর্িএিএি II প্রকবল্পর কবপাবনন্ট
ক) কার্রেরী সহায়িা কবপাবনন্ট
খ) অন-মলর্ন্ডং কবপাবনন্ট
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আইর্িএিএি II এর আওিায় উিযুক্ত খাি
অন-মলর্ন্ডং কবপাবনন্ট খাি সমূহ হবে:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

র্বদ্যযৎ উৎিাদন, সঞ্চালন ও র্বিরণ, নবায়নবযাগ্য জ্বালানী ও মসবা;
বন্দর (স্থল, িল ও র্বর্ান) র্নর্িাণ ও উন্নয়ন;
র্ ল্প এবস্টট ও িাকি উন্নয়ন;
স্বাস্থয ও র্ ক্ষা;
ির্থ্ ও মযাোবযাে প্রযুর্ক্ত;
র্ ল্প বিিয ব্যবস্থািনা;
সড়ক-র্হাসড়ক, ফ্লাইওভার ও র্বর্ভন্ন এক্সবপ্রসওবয় র্নর্িাণ;
িার্ন সরবরাহ ও স্যযয়াবরি ব্যবস্থািনা; এবং
র্বর্ান বন্দর, টার্র্িনালসহ অন্যান্য স্যর্বিার্দ র্নর্িাণ।

টিএ কবপাবনন্ট খাি সমূহ হবে
➢ প্রিানর্ন্ত্রীর কায িালবয়র র্ির্ির্ি কর্তিিক্ষ;
➢ সরকার্র আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান ‘বাংলাবদ ইনফ্রাস্টাকিার র্িন্যাস িান্ড র্লর্র্বটি’; এবং
➢ বাংলাবদ ব্যাংক আইর্িএিএি-II প্রবিক্ট মসল।
২০১৮-১৯ অর্ থবছরেে বোদ্দ ও ব্যয়
প্রকরেে অন-লেন্ডিং করপারনন্ট বাবদ বোদ্দ ন্ছে ৬০০.৩০ লকাটি টাকা, যা এ পয থন্ত ব্যয় হয়ন্ন। টিএ করপারনন্ট বাবদ বোদ্দ
ন্ছে ১৪.৮০ লকাটি টাকা, যাে মরে ব্যয় হরয়রছ ১.৯৯ লকাটি টাকা।
আইর্িএিএি II প্রকবল্পর ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর সপার্দি কায িক্রর্
➢
➢
➢

➢

র্িএিআইসমূহ হবি দার্খলকৃি র্বর্ভন্ন সাব-প্রবিবক্টর প্রস্তাবনাসমূহ িয িাবলািনার িন্য আইর্িএিএি II প্রকবল্পর
মটকর্নকযাল এিভাইিার র্হবসবব একটি িরার্ কি িার্িবক র্নযুক্ত করা হবয়বছ;
সাব-প্রবিবক্টর ির্রবব ও সার্ার্িক ঝর্ুঁ ক িয িাবলািনার িন্য আন্তিিার্িক দরিবের র্ােবর্ অির একটি িরার্ িক
প্রর্িষ্ঠান র্নযুক্ত করা হবয়বছ;
সরকার কর্তিক গৃহীি র্ির্ির্ি কায িক্রর্ বাস্তবায়বন ির্রবব তিরী এবং সংর্িষ্ট এবিসীসমূবহর সার্র্থ্ি ও দক্ষিা
বৃর্ির লবক্ষয র্ির্ির্ি কর্তিিবক্ষর িন্য র্লগ্যাল এিভাইির্র িার্ি ও ট্রানবিক ন এিভাইির্র িার্ি র্নবয়াবের
কায িক্রর্ িলর্ান রবয়বছ; এবং
বাংলাবদ ইনফ্রাস্ট্রাকিার র্িন্যাস িান্ড র্লর্র্বটি (র্বআইএিএিএল)-মক প্রবযািয মক্ষবে কার্রের্র সহায়িা
প্রদাবনর িন্য Innovation Financial Product Development & Capacity Building এবং Project
ি প্রর্িষ্ঠান র্নবয়াে প্রর্ক্রয়ািীন রবয়বছ।
Appraisal & Due Diligence প্যাবকবির আওিায় িরার্ িক/িরার্ ক

২। র্িলস ির এর্প্লয়বর্ন্ট ইনবভস্টবর্ন্ট মপ্রাগ্রার্ (SEIP) প্রকল্প
অর্ ি র্বভাে, অর্ ি র্ন্ত্রণালয় এর আওিায় বাস্তবায়নািীন র্িলস ির এর্প্লয়বর্ন্ট ইনবভস্টবর্ন্ট মপ্রাগ্রার্ (SEIP) সরকাবরর
একটি র্বব ষার্য়ি প্রকল্প। প্রকল্পটি Asian Development Bank (ADB), Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) এবং বাংলাবদ সরকাবরর মযৌর্ অর্ িায়বন বাস্তবার্য়ি হবে। প্রকবল্পর কায িক্রর্ জুলাই ২০১৪ হবি
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র্িবসম্বর ২০১৭ িয িন্ত র্ছবলা, যার মর্য়াদ িরবিীবি সংব ার্িি হবয় র্িবসম্বর ২০২০ িয িন্ত বর্ি িি হবয়বছ। এ প্রকবল্পর উবদ্দশ্য
হবে মদব র বি িন ীল যুবসর্ািবক র্ ল্পখাবির িার্হদার আবলাবক দক্ষিা উন্নয়নমূলক প্রর্ ক্ষণ প্রদান এবং উিযুক্ত খাবি
িাবদর কর্িসংস্থান করা। দক্ষিা উন্নয়ন কায িক্রর্বক মটকসই করার লবক্ষয এর প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠাবর্াবক মেবল সািাবনাসহ এর
ভর্বষ্যি অর্ িায়ন িির্ির স্যর্নর্দ িষ্ট রূিবরখা চূড়ান্তকরণও এ প্রকবল্পর অন্যির্ প্রিান অনুষঙ্গ। প্রকল্প মর্য়াবদ ৫,০২,০০০ িনবক
৯টি খাবি দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্ ক্ষণ প্রদান এবং প্রর্ র্ক্ষিবদর অন্তি ৬০ িাংব র কর্িসংস্থাবনর লক্ষযবক সার্বন মরবখ প্রকবল্পর
কায িক্রর্ িলর্ান আবছ। প্রর্ ক্ষণ ম বষ ইবিার্বে সনদ মিবয়বছ প্রায় র্িন লক্ষ িন। সনদপ্রাপ্তবদর ৭২ িাংব র কর্িসংস্থান
হবয়বছ। সার্ব িক কায িক্রবর্র সিলিার উির র্ভর্ত্ত কবর অর্ির্রক্ত প্রায় ৩,৩০,০০০ িনবক প্রর্ ক্ষবণর লক্ষযর্াো র্নবয় প্রকল্পটি
আোর্ী মর্ ২০২৪ িয িন্ত বর্ি িিকরণ প্রর্ক্রয়ািীন আবছ। সরকার্র ও মবসরকার্র উভয় খাবির কার্রেরী ও বৃর্ত্তমূলক প্রর্ ক্ষণ ও
র্ ক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর র্ােবর্ প্রর্ ক্ষণ কায িক্রর্ বাস্তবার্য়ি হবে। র্নবে প্রকবল্পর মূল উবদ্দশ্যসমূহ উবেখ করা হবলা:
প্রকবল্পর মূল উবদ্দশ্যসমূহ
➢ উৎিাদন ীলিা ও উৎিার্দি িবের গুণেি র্ান বৃর্ির লবক্ষয নতুন ও ইবিার্বে কবর্ি র্নবয়ার্িি শ্রর্র্ক/কর্িিারীবদর
মি ার্ভর্ত্তক দক্ষিার উন্নয়বন প্রর্ ক্ষণ কায িক্রর্ বাস্তবায়ন করা;
➢ বািার িার্হদা র্ভর্ত্তক কর্িসংস্থান উিবযােী ও অন্তর্ভির্ক্তমূলক প্রর্ ক্ষণ প্রদান করা;
➢ উন্নির্াবনর প্রর্ ক্ষণ প্রদান র্নর্িিকরবণ প্রর্ ক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠানমূবহর সক্ষর্িা উন্নয়বন সহায়িা করা;
➢ দক্ষিা খাবি র্নরবর্েন্ন অর্ িায়ন র্নর্িি করার িন্য একটি কায িকর িািীয় র্ানবসপদ উন্নয়ন িহর্বল (National
Human Resource Development Fund) প্রর্িষ্ঠায় সহায়িা করা; এবং
➢ বাংলাবদব র দক্ষিা উন্নয়ন কায িক্রর্বক স্যসংহি করার লবক্ষয ইবিার্বে েঠিি National Skills
Development Authority (NSDA) –মক সহায়িা করা।
প্রকবল্পর মর্য়াদোঃ জুলাই ২০১৪-র্িবসম্বর ২০২০।
SEIP প্রকবল্পর প্রিযার্ ি িলািল

➢ সংর্িষ্ট র্ ল্প খাবির িার্হদা মর্ািাববক অন্তর্ভির্ক্তমূলক দক্ষিা প্রর্ ক্ষণ প্রদান;
➢ গুণেি র্ান র্নর্িিকরণ িির্ি র্ক্ত ালীকরণ;
➢ প্রর্িষ্ঠানসমূহ র্ক্ত ালীকরণ; এবং
➢ দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্ ক্ষণ ব্যবস্থািনা ও স্য াসবনর উন্নয়ন।

প্রকবল্পর আওিায় প্রর্ ক্ষণ প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠানসমূহ
সরকার্র প্রর্ ক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাোঃ সরকার্র প্রর্ ক্ষণ প্রর্িষ্ঠান/ সংস্থার র্ােবর্ প্রকল্প মর্য়াবদ প্রায় ১,৪২,০০০ িনবক দক্ষিা
উন্নয়ন প্রর্ ক্ষণ প্রদান এবং কর্িসংস্থাবনর ব্যবস্থা/স্যবযাে তির্রর লক্ষয র্নি িারণ করা আবছ। প্রর্ ক্ষণ কায িক্রবর্ র্নবয়ার্িি
প্রর্িষ্ঠানসমূবহর র্বে আবছ:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

কার্রের্র র্ ক্ষা অর্িদপ্তর (DTE) এর ৩২টি কার্রের্র স্কুল ও কবলি (মিনী কর্পউটার প্রর্ ক্ষণ মকন্দ্রসহ);
িন র্ক্ত কর্িসংস্থান ও প্রর্ ক্ষণ ব্যযবরা (BMET) এর ৬১টি কার্রের্র প্রর্ ক্ষণ মকন্দ্র (TTC);
বাংলাবদ সড়ক ির্রবহন কবিিাবর ন (BRTC) এর ১৯টি প্রর্ ক্ষণ প্রর্িষ্ঠান/বকন্দ্র;
বাংলাবদ র্ ল্প কার্রের্র সহায়িা মকন্দ্র (র্বটাক) এর ৪টি প্রর্ ক্ষণ প্রর্িষ্ঠান/বকন্দ্র;
বাংলাবদ ব্যাংক (BB-SME Unit); এবং
িেী কর্ি-সহায়ক িাউবন্ড ন (PKSF)।
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র্ ল্প সংস্থাোঃ নয়টি অগ্রার্িকারখাবি [(i) RMG & Textile (ii) IT (iii) Construction (iv) Light Engineering (v)
Leather and Footwear Manufacturing (vi) Shipbuilding (vii) Agro-food Processing (viii) Tourism
and Hospitality (ix) Transport (Motor Driving)] প্রকল্প মর্য়াবদ প্রায় ৩,৬০,০০০ িনবক প্রর্ ক্ষণ প্রদান করার লবক্ষয
র্নেবর্ণ িি ১৩টি র্ ল্প সংস্থা (Industry Association)-এর সাবর্ সপার্দি চুর্ক্তর আওিায় মবসরকার্র খাবি প্রর্ ক্ষণ কায িক্রর্

ির্রিালনা করা হবে:
➢ বাংলাবদ এবসার্সবয় ন অব কসট্রাক ন ইন্ডার্স্ট্রি (BACI);
➢ বাংলাবদ এবসার্সবয় ন অব সিটওয়যার এন্ড ইনিরবর্ ন সার্ভিবসস (BASIS);
➢ বাংলাবদ র্নটওয়যার ম্যানুিযাকিারাস ি এন্ড এক্সবিাট িাস ি এবসার্সবয় ন (BKMEA);
➢ বাংলাবদ োবর্িন্ট ম্যানুিযাকিার্রং এন্ড এক্সবিাট িার এবসার্সবয় ন (BGMEA);
➢ বাংলাবদ মটক্সটাইল র্র্লস্ এবসার্সবয় ন (BTMA);
➢ বাংলাবদ ইর্ির্নয়ার্রং ইন্ডার্স্ট্র ওনাস ি এবসার্সবয় ন (BEIOA);
➢ এবসার্সবয় ন অব এক্সবিাট ি ওর্রবয়বন্টি র্ ি র্বর্ডং ইন্ডার্স্ট্রি্ি অব বাংলাবদ (AEOSIB);
➢ মলদার গুিস্ এন্ড ফুটওয়যার ম্যানুিযাকিারাস ি এন্ড এক্সবিাট িাস ি এবসার্সবয় ন অব বাংলাবদ (LFMEAB);
➢ বাংলাবদ এবসার্সবয় ন অব কল মসন্টারস এন্ড আউটবসার্স িং (BACCO);
➢ ইন্ড্রার্স্ট্র র্িলস্ কাউর্সল (ট্যযর্রির্ এন্ড হসর্িটার্লটি) (ISC-Tourism and Hospitality);
➢ বাংলাবদ এবগ্রাপ্রবসসরস এবসার্সবয় ন (BAPA);
➢ বাংলাবদ উইবর্ন মিম্বার অব কর্াস ি এন্ড ইন্ডার্স্ট্র (BWCCI); এবং
➢ র্রবয়ল এবস্টট এন্ড হাউর্িং এবসার্সবয় ন অব বাংলাবদ (REHAB)।
২০১৮-১৯ অর্ িবছবর SEIP প্রকবল্পর সংব ার্িি বরাদ্দ ও ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ

ব্যয়

মর্াট

র্িওর্ব

প্রকল্প সাহায্য

মর্াট

র্িওর্ব

প্রকল্প সাহায্য

ব্যবয়র িকরা হার (বরাবদ্দর
%)

৩৯৪০০.০০

৫৯৮০.০০

৩৩৪২০.০০

৩৩৪০৬.৮৮

৪২২৬.৮৪

২৯১৮০.০৪

৮৪.৭৯%

SEIP প্রকবল্পর ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর অগ্রের্ি ও সপার্দি কায িক্রর্

➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর লক্ষযর্াো এবং অগ্রের্ি: বার্ষ িক কর্িির্রকল্পনা অনুযায়ী র্বেি অর্ িবছবর ৯১,১৯৮ িনবক
প্রর্ ক্ষবণর িন্য িার্লকার্ভক্ত (enrollment) এবং প্রর্ র্ক্ষিবদর র্ে হবি সব িবর্াট ৫৫,৩৬৪ িবনর কর্িসংস্থাবনর
ব্যবস্থা করার লক্ষযর্াো র্ছল। এ লক্ষযর্াোর র্বিরীবি অিিবনর ির্রর্াণ যর্াক্রবর্ ৯৭,৫৮৪ বা ১০৭% এবং
৫৩,৫৮৩ বা ৯৭%;
➢ প্রর্ ক্ষবণর গুণেির্ান র্নর্িিকরণ এবং আন্তিিার্িক র্াবনর প্রর্ ক্ষণ প্রদাবনর লবক্ষয প্রর্ ক্ষকবদর িন্য মদব এবং
র্ববদব উন্নি প্রর্ ক্ষবণর ব্যবস্থা করা হয়। এ িয িন্ত ২৯৮ িন নারীসহ মর্াট ২৩৬৭ িন প্রর্ ক্ষকবক মদব প্রর্ ক্ষণ
প্রদান করা হবয়বছ। এছাড়া, র্সংোপুবরর Nanyang Polytechnic International (NYPi) এবং ITE
Education Services (ITEES) এ ৫৪ িন নারীসহ ৩৭৬ িন প্রর্ ক্ষকবক উচ্চির প্রর্ ক্ষণ প্রদান করা হবয়বছ;
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➢ SEIP প্রকবল্পর Institutional Strengthening কবপাবনবন্টর আওিায় অন্যির্ কায িক্রর্ র্ছল িািীয়
র্ানবসপদ উন্নয়ন িহর্বল (NHRDF) েঠবন সরকারবক সহায়িা প্রদান। ইবিার্বে NHRDF েঠন করা হবয়বছ
এবং NHRDF-মক কায িকর করার িন্য বিির্াবন অর্ ি র্বভাবের র্িনিন কর্িকিিা িাঁবদর র্নি দার্য়বের অর্ির্রক্ত
দার্য়ে র্হবসবব ব্যবস্থািনা ির্রিালকসহ র্িনটি িবদর র্বিরীবি কাি করবছন। প্রার্র্র্ক িহর্বল র্হবসবব মর্াট
৩০০ (র্িন ি) মকাটি টাকা NHRDF-এর একাউবন্ট ির্া হবয়বছ;
➢ SEIP প্রকবল্পর আবরকটি দার্য়ে র্ছল র্ানবসপদ উন্নয়বনর লবক্ষয র্বর্ভন্ন র্ন্ত্রণালয় ও িাবদর অিীনস্থ দপ্তরসমূহ
কর্তিক ির্রিার্লি দক্ষিা উন্নয়ন কায িক্রর্বক স্যসংহি করার লবক্ষয প্রিানর্ন্ত্রীর কায িালবয়র অিীবন National Skill
Development Authority (NSDA) প্রর্িষ্ঠায় সহায়িা প্রদান। ইবিার্বে NSDA আইন র্হান সংসবদ িা
হবয়বছ এবং ১ িন র্নব িাহী মিয়ারম্যান (সর্িব িদ র্য িাদায়) সহ অন্যান্য কর্িকিিা িদায়ন করা হবয়বছ। NSDA-মক
কায িকর করার লবক্ষয SEIP’র িক্ষ মর্বক সহায়িা অব্যাহি রবয়বছ;
➢ SEIP প্রকবল্পর একটি ওবয়বসাইট রবয়বছ (www.seip-fd.gov.bd)। এ ওবয়বসাইবট প্রকবল্পর যাবিীয় কায িক্রবর্র
হালনাোদ ির্থ্ সর্ন্নবব করা হবে এবং প্রকবল্পর সকল প্রর্কউরবর্ন্ট সংক্রান্ত মনাটি আিবলাি করা হবে। িাছাড়া
এ ওবয়বসাইবট Training Management System (TMS) নাবর্ একটি স্বিন্ত্র িাটাববইস িালু করা হবয়বছ। এর
র্ােবর্ প্রকবল্পর দক্ষিা উন্নয়ন প্রর্ ক্ষণ সংক্রান্ত সকল কায িক্রবর্র হালনাোদ ির্থ্ ও উিাত্ত সংরক্ষণ/উিস্থািন
করা হবে । প্রর্ ক্ষণার্ীবদর ির্থ্ র্নর্ভিলভাবব প্রার্প্ত ও সংরক্ষণ এবং তৈিিা এড়াবনার লবক্ষয র্নব িািন কর্র্ বনর
NID Database এর সবঙ্গ উক্ত TMS-মক সংযুক্ত করা হবয়বছ;
➢ SEIP প্রকবল্পর আওিায় এ িয িন্ত ৮৭টি Competency Standard (CS), ৮৭টি Competency Based
Learning Materials (CBLM) এবং ৬০টি Assessment Tools এবং Assessor-মদর িন্য একটি
Assessment Guideline প্রণয়ন করা হবয়বছ; এবং
➢ SEIP প্রকবল্পর আওিায় িন র্ক্ত, কর্িসংস্থান ও প্রর্ ক্ষণ ব্যযবরার (BMET) আওিািীন র্বর্ভন্ন মটকর্নকযাল
মট্রর্নং মসন্টার-এ ির্রিার্লি িার র্াসব্যািী মর্াটর ড্রাইর্ভং মকাবস ির সিল প্রর্ ক্ষণার্ীবদর র্ে মর্বক সম্প্রর্ি ২৮৩
িনবক র্ববদব িাকুর্রর িন্য Dubai Taxi Corporation কর্তিক চূড়ান্তভাবব র্নব িার্িি হবয়বছন।
৩। মস্ট্রংবদর্নং িাবর্লক িাইনার্সয়াল ম্যাবনিবর্ন্ট ির মসাশ্যাল প্রবটক ন (এসর্িএিএর্এসর্ি)
অর্ ি র্ন্ত্রণালবয়র অর্ ি র্বভাবের অিীন “Strengthening Public Financial Management for Social Protection
(SPFMSP)” ীষ িক প্রকল্পটি যুক্তরাবিযর DFID এবং অবস্ট্রর্লয়ার DFAT এর অনুদান সহায়িায় মর্াট ১২০.৮৩ মকাটি
টাকা (র্িওর্ব ৭.১৮ মকাটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৩.৬৫ মকাটি) প্রাক্কর্লি ব্যবয় র্িবসম্বর ২০১৪ হবি জুন ২০১৮ মর্য়াবদ
বাস্তবার্য়ি হবয় আসবছ। মর্য়াদ ম বষ র্িওর্ব অংব ৪.৮০ মকাটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য অংব ৩২.৬ মকাটি টাকা অব্যর্য়ি
র্াকায় প্রকবল্পর মর্য়াদ জুন ২০১৯ িয িন্ত বৃর্ি করা হবয়বছ। বর্ি িি মর্য়াবদর িবরও র্িওর্ব অংব ৩.৫৯ মকাটি এবং প্রকল্প
সাহায্য অংব ২৩.৭০ মকাটি টাকা অব্যর্য়ি র্াকায় অসপন্ন কাি সপন্ন করার িন্য প্রকবল্পর মর্য়াদ আবরা ১ বছর জুন
২০২০ িয িন্ত বৃর্ি করা হবয়বছ।
প্রকবল্পর মূল উবদ্দশ্য
➢ সার্ার্িক র্নরািত্তা র্বষয়ক Management Information System (MIS) তিরী করা।
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প্রকবল্পর সািারণ উবদ্দশ্য
➢ সার্ার্িক র্নরািত্তা র্বষয়ক নীর্ি র্নি িারণ, মকৌ লেি ির্রকল্পনা, অর্ িায়ন, বাস্তবায়ন ও ির্রবীক্ষণ উন্নয়ন িির্ির
উন্নয়ন; এবং
➢ ব্যর্ক্তেি ও প্রার্িষ্ঠার্নক িয িাবয় দক্ষিা বৃর্ি।
প্রকবল্পর মর্য়াদোঃ র্িবসম্বর ২০১৪- জুন ২০২০।
প্রকবল্পর অগ্রের্ি ও সপার্দি কায িক্রর্
SPFMSP প্রকবল্পর মকৌ লেি উবদ্দশ্য হবলা সার্ার্িক র্নরািত্তা মবষ্টনী র্ক্ত ালীকরণ। প্রকবল্পর উবদ্দশ্য অনুযায়ী
সার্ার্িক র্নরািত্তা কর্িসূর্ি সংর্িষ্ট ৬টি Diagnostic Study এবং ৪টি Reform Plan সপন্ন করা হবয়বছ। প্রকবল্পর
কার্রের্র সহায়িায় অর্ ি র্বভাবে সার্ার্িক র্নরািত্তা মবষ্টনীর কর্িসূর্িসমূবহর ির্থ্ সম্বর্লি একটি মকন্দ্রীয় SPBMU MIS
স্থািন করা হবয়বছ। অর্ ি র্বভাবের SPBMU MIS এর সবঙ্গ ৬টি র্ন্ত্রণালবয়র ৯টি প্রকল্প/কর্িসূর্ির MIS এর সংবযাে স্থািন
এবং G2P িির্িবি সরকার্র মকাষাোর হবি িনেবণর র্নকট সরাসর্র ভািা/অর্ ি হস্তান্তর করা হবয়বছ। ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর
G2P িির্িবি র্র্হলা ও র্ শু র্বষয়ক র্ন্ত্রণালবয়র দর্রদ্র র্া’র র্ার্তেকাল ভািা কর্িসূর্ির অিীবন ৪৯৩ টি উিবিলার ৭.০

লক্ষ ভািাবভােীর র্বে ৫.৩৮ লক্ষ ভািাবভােীবক এবং একইভাবব কর্িিীবী ল্যাকবটটিং র্াদার সহায়িা ভািা কর্িসূর্ির
৩৩৮টি উিবিলার ২.৫ লক্ষ ভািাবভােীর র্বে ২.১৯ লক্ষ ভািাবভােীবক ভািা প্রদান করা হবয়বছ। সর্ািকল্যাণ
র্ন্ত্রণালবয়র বয়ি ভািা, র্বিবা ও স্বার্ী র্নগৃহীিা ভািা এবং অসেল প্রর্িবন্ধী ভািা কর্িসূর্ির অিীবন ১৫টি উিবিলার
১.৭০ লক্ষ ভািাবভােীবক ভািা হস্তান্তর করা হবয়বছ। এছাড়াও র্ ক্ষা র্ন্ত্রণালবয়র র্াের্র্ক র্ ক্ষা উিবৃর্ত্ত প্রদান প্রকল্প
(SESP) এর ১টি উিবিলার ০.৬০ লক্ষ ছােছােীর উিবৃর্ত্ত, প্রার্র্র্ক ও েণর্ ক্ষা র্ন্ত্রণালবয়র ১টি মিলার ১.২৬ লক্ষ
ছােছােীর উিবৃর্ত্ত, মুর্ক্তযুি র্বষয়ক র্ন্ত্রণালবয়র ২টি মিলার ০.০৪৫ লক্ষ মুর্ক্তবযািাবক সম্মানী, দ্যবয িাে ব্যবস্থািনা ও োণ
র্ন্ত্রণালবয়র EGPP কর্িসূর্ির ০.০২৩ লক্ষ স্যর্বিাবভােীবক G2P িির্িবি ভািা প্রদান িাইলটিং করা হবয়বছ।
এসর্িএিএর্এসর্ি প্রকবল্পর ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর অিিনসমূহ
প্রকবল্পর র্ােবর্ সপার্দি উবেখবযাগ্য অিিনসমূহ র্নবে প্রদান করা হবলাোঃ
➢ সার্ার্িক র্নরািত্তা কর্িসূর্ির িায়ােনর্স্টক স্টার্ি সপন্ন এবং এর র্ােবর্ সার্ার্িক স্যরক্ষা বলয় এর আওিায়
ভািা প্রদাবনর িির্ি র্নব িািন;
➢ ভািাবভােীর ির্থ্ র্ির্িটালাইিি করা;
➢ প্রস্তার্বি ৬টি লাইন র্র্র্নর্স্ট্রর MIS মক মকন্দ্রীয় MIS এর সাবর্ যুক্ত করা;
➢ ইবলকট্রর্নক G2P র্সবস্টর্ িালু করা;
➢ অনাকার্িি, অবযাগ্য এবং ডুর্প্লবকট ভািাবভােী র্ির্িি ও র্র্নটর্রং করা;
➢ ভািাবভােীর মদাঁরবোড়ায় মসবা ও ভািার অর্ ি দ্রুি মিৌুঁবছ মদয়া;
➢ মসাস্যাল মপ্রাবটক ন এর মক্ষবে অর্ ি র্বভাবের মকন্দ্রীয় SPBMU MIS প্রর্িষ্ঠা;
➢ র্র্হলা ও র্ শু র্বষয়ক র্ন্ত্রণালয় এবং সর্ািকল্যাণ র্ন্ত্রণালবয়র ইবলকট্রর্নক G2P িির্িবি ভািা প্রদান
সিলভাবব সপন্ন;
➢ মিবর্বন্টর মক্ষবে ব্যাংক, মর্াবাইল র্িনার্সয়াল সার্ভিস ব্যবহার; এবং
➢ অনাকার্িি, অবযাগ্য এবং ডুর্প্লবকট ভািাবভােী র্ির্িি কবর মিবর্ন্ট িার্লকা মর্বক বাদ মদয়া সম্ভব হবয়বছ।

। 100 ।

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯

৪। মস্ট্রংবদর্নং কযািার্সটি ির িাইড মিাকাস বাবিটিং ইন বাংলাবদ
অর্ ি র্ন্ত্রণালবয়র অর্ ি র্বভাবের অিীন “ Strengthening Capacity for Child-Focused Budgeting in Bangladesh
(SC-CFB)” ীষ িক প্রকল্পটি ইউর্নবসবির সহায়িায় মর্াট ৬৮৮.৪৯ লক্ষ টাকা (র্িওর্ব ২৩.৪০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প
সাহায্য ৬৬৫.০৯ লক্ষ টাকা) প্রাক্কর্লি ব্যবয় জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯ মর্য়াবদ বাস্তবার্য়ি হবয়বছ।
প্রকবল্পর মূল উবদ্দশ্যোঃ
➢ চাইল্ড ল াকাসড বারেট প্রস্তুতকেণ ও প্রন্তরবদন ততন্েকেরণ অর্ থ ন্বভাগ এবিং সামান্েক খারতে সারর্ সিংন্িষ্ট
মন্ত্রণােয়সমূরহে দক্ষতা বৃন্িকেণ।
প্রকবল্পর সািারণ উবদ্দশ্যোঃ
ি প্রার্িষ্ঠার্নকীকরণ; এবং
➢ িাইড মিাকাস্ি বাবিটিং ও র্রবিাটিংবক
➢ র্ শুবকর্ন্দ্রক বাবিট বাস্তবায়নবক র্নয়র্র্ি ির্রবীক্ষণ যাবি নীর্ি-র্নি িারক র্হল যর্াযর্ িদবক্ষি গ্রহণ করবি
িাবরন।
প্রকবল্পর মর্য়াদোঃ জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯ ।
২০১৮-১৯ অর্ িবছবর আবলািয প্রকবল্পর সংব ার্িি বরাদ্দ ও ব্যয়
(লক্ষ টাকা)
মূল
মর্াট
২০৬.০০

বরাদ্দ
সংব ার্িি
র্িওর্ব প্রকল্প
মর্াট
সাহায্য
৯.০০ ১৯৭.০০ ২০৬.০০

ব্যবয়র িকরা হার (বরাবদ্দর %)

ব্যয়
র্িওর্ব
১.৬৪

প্রকল্প
সাহায্য
৩৬.০৪

মর্াট
৩৭.৬৮

১৮.২৯%

২০১৮-১৯ অর্ িবছবর প্রকবল্পর উবেখবযাগ্য কায িক্রর্
➢ ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর িন্য ১৫টি র্ন্ত্রণালয়/র্বভাবের র্ শু সংর্িষ্ট কায িক্রবর্র র্বষবয় “র্বকর্ ি র্ শু: সমৃি
বাংলাবদ ” ীষ িক প্রর্িববদন প্রকা (বাংলা ও ইংবরিী সংিরণ);
➢ ৯ মর্ ২০১৯ এ বাবেরহাট মিলায় র্বভােীয় consultation সভা আবয়ািন;
➢ িািীয় বাবিবট র্ শুবদর র্হস্যা পৃর্কীকরবণর িন্য iBAS++ ির্থ্ ভান্ডাবর ির্থ্ Entry ন্বষয়ক ৯০ েন কমথকতথাে
সর্িবয় ২টি প্রর্ ক্ষণ কর্িসূর্ির আবয়ািন;
➢ Public Expenditure Review on Nutrition (PER-N) এে কায থক্রম অগ্রায়রনে েন্য একটি “Technical
Advisory Committee” েঠনসহ িািীয় বাবিবটর পুর্ষ্ট সংক্রান্ত ব্যয় পৃর্কীকরবণর িন্য র্বর্ভন্ন কায িক্রর্ গ্রহণ;
➢ PER-N এর ইনবসি ন প্রর্িববদন র্বষয়ক কর্ি ালা আবয়ািন, ১টি মসর্র্নার আবয়ািন, ৫টি “Technical
Advisory Committee”- এর সভা আবয়ািন, PER-N এর খসড়া উিস্থািন;
➢ র্ শুবকর্ন্দ্রক বাবিবট প্রর্িববদবনর সাবর্ সংর্িষ্ট ১৫ টি র্ন্ত্রণালবয়র ৩০ িন কর্িকিিাসহ অর্ ি র্বভাবের মিি
িয িাবয়র ১৫ িন কর্িকিিার উির্স্থর্িবি ৪টি PEER GROUP সভার আবয়ািন;
➢ র্ শুবকর্ন্দ্রক বাবিট এর বরাদ্দ ও কায িকার্রিা বৃর্ির লবক্ষয র্বর্ভন্ন িয িাবয়র ১৫০ িন কর্িকিিার সর্িবয়
“Towards Better Budget” ীষ িক ২ টি কর্ি ালা আবয়ািন;
➢ বাংলা ও ইংবরর্িবি র্ শু বাবিট সংর্িষ্ট Flier প্রস্তুি ও প্রকা ; এবং
। 101 ।

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯

➢ Short Term Consultant ২ িন র্নবয়াে সপন্ন।
৫। িলবায়ু ঝর্ুঁ ক মর্াকাববলার অর্ িায়নবক সরকার্র ব্যয় ব্যবস্থািনায় অন্তর্ভির্ক্তকরণ (IBFCR) প্রকল্প
অর্ ি র্ন্ত্রণালবয়র অর্ ি র্বভাবের অিীন “িলবায়ু ঝঁর্ক মর্াকাববলার অর্ িায়নবক সরকার্র ব্যয় ব্যবস্থািনায় অন্তর্ভির্ক্তকরণ
(IBFCR)” ীষ িক প্রকল্পটি ইউএনর্ির্ি’র সহায়িায় মর্াট ১,৮৫২.০০ লক্ষ টাকা (র্িওর্ব ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প
সাহায্য ১,৭২৭.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কর্লি ব্যবয় জুলাই ২০১৬- মসবেম্বর ২০২০ মর্য়াবদ বাস্তবায়নািীন আবছ।
প্রকবল্পর মূল উবদ্দশ্য
➢ িলবায়ু অর্ িব্যবস্থা কীভাবব ির্রিার্লি হবব িার কাঠাবর্া র্স্থর করা এবং যারা এবক্ষবে অং ীিন িাঁবদর সাবর্
আবলািনা কবর মদ -র্ববদ মর্বক অর্ ি সংগ্রবহর র্বষয়টি র্নর্িি করা;
➢ বাবিটসহ সরকার্র অর্ িব্যবস্থার র্বর্ভন্ন িয িাবয় িলবায়ু ির্রবিিবনর র্বষয়টিবক স্পষ্ট কবর তুবল িরা; এবং
➢ িলবায়ু ির্রবিিবনর ঝর্ুঁ ক মর্াকাববলার িন্য মকান মকান উৎস মর্বক অর্ ি সংগ্রহ করা সম্ভব িা র্ির্িি করা এবং
মসই অর্ ি ব্যবহাবরর মকৌ ল তির্র করা।
প্রকবল্পর সািারণ উবদ্দশ্য
➢
➢
➢
➢
➢

িলবায়ু অর্ িায়বনর মক্ষবে বাংলাবদব র প্রস্তুর্ি ও সক্ষর্িাবক মিারদারকরণ;
িলবায়ু কায িক্রবর্ সঠিক সর্বয় অর্ ি মযাোন র্নর্িি করার উিবযােী ির্রকল্পনা ও বাবিট প্রণয়ন;
িলবায়ু অর্ িসংস্থাবনর ির্রিালন ব্যবস্থা র্ক্ত ালীকরণ;
িলবায়ু অর্ িব্যবস্থা ির্রিালনায় অর্ ি র্বভাবের সর্িবয়র সক্ষর্িা বৃর্িকরণ; এবং
িলবায়ু ির্রবিিবনর ঝর্ুঁ ক র্বববিনা কবর কায িকর ির্রকল্পনা ও বাবিট প্রণয়ন।

প্রকবল্পর মর্য়াদোঃ জুলাই ২০১৬- মসবেম্বর ২০২০ ।
২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর (IBFCR) প্রকবল্পর সংব ার্িি বরাদ্দ ও ব্যয়

মূল
মর্াট
৪০১.০০

র্িওর্ব
৩১.০০

বরাদ্দ
সংব ার্িি
প্রকল্প সাহায্য
৩৭০.০০

(লক্ষ টাকায়)
ব্যবয়র িকরা হার
( বরাবদ্দর % )

ব্যয়
মর্াট
৪০১.০০

র্িওর্ব
৭.১৯

প্রকল্প সাহায্য
৩২৭.৭০

মর্াট
৩৩৪.৮৯

৮৩.৫১%

২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর উবেখবযাগ্য কায িক্রর্োঃ
➢ সরকার্র বাবিবট িলবায়ু সংর্িষ্ট অর্ িবরাদ্দ স্যর্নর্দ িষ্ট করার লবক্ষয একটি িলবায়ু অর্ িায়ন ট্রযার্কং িির্ি (Climate
Finance Tracking Methodology) উদ্ভাবন করা হবয়বছ এবং সর্র্িি বাবিট ও র্হসাবরক্ষণ িির্িবি
(iBAS++) এ ট্রযার্কং ব্যবস্থা স্থািবনর িন্য একটি পৃর্ক িলবায়ু অর্ িায়ন র্র্িউল মখালা হবয়বছ;
➢ িলবায়ু ির্রবিিবনর ঝর্ুঁ ক মর্াকাববলায় সরকার কীভাবব অর্ ি মযাোন র্দবে িা িনসািারবণর সার্বন তুবল িরার
িন্য একটি প্রর্িববদন তির্র কবর ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর বাবিট অর্িবব বন মি করা হবয়বছ;
➢ মর্াট ২০ টি র্ন্ত্রণালবয়র বাবিট কাঠাবর্াবি িলবায়ু ির্রবিিবনর র্বষয়টি অন্তর্ভিক্ত করা হবয়বছ;
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➢ িলবায়ু অর্ িায়বনর িবাবর্দর্হিা ও স্বেিা র্নর্িি করার লবক্ষয ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর িলবায়ু ির্রবিিবনর সাবর্
সরাসর্র সপর্কিি দ্যটি প্রকবল্পর িারিরবর্স অর্িট সপন্ন করা হবয়বছ;
➢ িলবায়ু ির্রবিিবনর প্রভাব মর্াকাববলায় সরকার কীভাবব অর্ ি মযাোন র্দবে িা সহিববাে ভাষায় এবং
ইনবিাগ্রার্িক্স ব্যবহার কবর প্রর্িববদন আকাবর সািারণ র্ানুবষর র্নকট তুবল িরা হবয়বছ;
➢ িলবায়ু অর্ িায়ন র্নরীক্ষার র্বষবয় প্রর্ ক্ষণ প্রদাবনর লবক্ষয “Training Manual on Climate Performance
Audit Planning” ীষ িক একটি প্রর্ ক্ষণ ম্যানুবয়ল তির্র করা হবয়বছ;
➢ র্ন্ত্রণালবয়র বাবিট কাঠাবর্াবক িলবায়ু সংববদন ীল করার িন্য বাবিট সাকুিলাবর প্রবয়ািনীয় র্নবদ ি না অন্তর্ভিক্ত
কবর িার র্ভর্ত্তবি বাবিট ও ির্রকল্পনা প্রণয়বনর সাবর্ যুক্ত কর্িকিিাবদর প্রর্ ক্ষণ মদয়া হবয়বছ;
➢ র্বদ্যর্ান Climate Fiscal Framework (CFF) িয িাবলািনা কবর িা হালনাোদ করার কাি হাবি মনয়া হবয়বছ;
➢ মদব র অর্ িনীর্িবি িলবায়ু ির্রবিিবনর ক্ষর্িকর প্রভাব কী হবি িাবর িা স্পষ্ট করার িন্য র্বদ্যর্ান সার্র্ষ্টক
অর্ িননর্িক কাঠাবর্াবি ির্রবিিন আনয়বনর কাি হাবি মনয়া হবয়বছ; এবং
➢ স্থানীয় িয িাবয় ির্রকল্পনা ও বাবিট প্রণয়ন প্রর্ক্রয়ায় িলবায়ু ির্রবিিবনর র্বষয়টিবক অন্তর্ভিক্ত করার কায িক্রর্ গ্রহন
করা হবয়বছ।
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