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অর্ থ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প সম্পবকথত তথ্য 

 

২০১৭-১৮ অর্ থ িছগর সংগ াবধত িাবষ থক উন্নয়ন কর্ থসূবিগত (আরএবিবি) অর্ থ বিভাগের মর্াট ৫ টি প্রকল্প অন্তর্ভ থক্ত বছল। এ 

প্রকল্পসমূগের অনুকূগল আরএবিবিগত মর্াট ৪২,৬৪১.৭৫ লক্ষ টাকা িরাদ্দ রাখা েয়। তন্মগে বিওবি ৭,১৯২.৪৫ লক্ষ টাকা এিং 

প্রকল্প সাোয্য ৩৫,৪৪৯.৩০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্ থিছগর ব্যগয়র িবরর্াণ ২৬,৫৫৯.৫৫ লক্ষ টাকা (বিওবি  ৪,৫৪৪.৩৩  লক্ষ 

টাকা এিং প্রকল্প সাোয্য ২২,০১৫.২২ লক্ষ টাকা) যা মর্াট িরাগদ্দর ৬২.১০  তাং । বনগে প্রকল্পগুগলার মূল উগদ্দশ্য, ২০১৭-১৮ 

অর্ থিছগর অর্ থ িরাদ্দ, ব্যয় ও অিথনসমূে সংবক্ষপ্তভাগি প্রকল্পওয়াবর মেওয়া েগলাোঃ 

 

১) ইনগভস্টগর্ন্ট প্রগর্া ন এন্ড বিন্যাবসং িযাবসবলটি (আইবিএিএি II) প্রকল্প 

   (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২) 

সরকার অনুগর্াবেত মিসরকাবর অং গ্রেগণর র্ােগর্ গৃেীত অিকাঠাগর্া উন্নয়ন প্রকগল্প অর্ থায়গনর বনবর্্ত বিশ্বব্যাংগকর অর্ থায়গন অর্ থ 

বিভাগের িগক্ষ িাংলাগে  ব্যাংক “ইনগভস্টগর্ন্ট প্রগর্া ন এন্ড বিন্যাবসং িযাবসবলটি II(আইবিএিএিII)” ীষ থক একটি প্রকল্প 

িাস্তিায়ন করগছ। আইবিএিএি II একটি অনগলবন্ডং বভব্তক কাবরেরী সোয়তা প্রকল্প। প্রকল্পটি িাস্তিায়গনর মর্য়াে জুলাই ২০১৭ 

েগত জুন ২০২২ িয থন্ত। আইবিএিএি II প্রকগল্প বিশ্ব ব্যাংগকর ৩৫৬.৭০ বর্বলয়ন র্াবকথন িলার এর িা ািাব  িাংলাগে  সরকারও 

৬০ বর্বলয়ন র্াবকথন িলার সর্িবরর্ান অর্ থ প্রোন কগরগছ। আইবিএিএি II এর অনগলবন্ডং কগম্পাগনন্ট েগত প্রকগল্প অং গ্রেণকারী 

মিসরকাবর খাত গৃেীত অিকাঠাগর্া প্রকগল্প েীর্ থগর্য়ােী ঋণ প্রোন ও কাবরেবর সোয়তা অংগ র র্ােগর্ বিবিবি (িািবলক প্রাইগভট 

িাট থনার ীি) কর্তথিক্ষগক ট্রানগিক ন এযািভাইিরী সোয়তা মসিা ও আইনী িরার্ থক সংক্রান্ত সোয়তা প্রোন, সরকাবর আবর্ থক 

প্রবতষ্ঠান বিআইএিএিএল এর সক্ষর্তা বৃবিসে আইবিএিএি II প্রকল্প িাস্তিায়ন ব্যয় বনি থাগের ব্যিস্থা করা। আইবিএিএি II 

এর মর্াট ব্যয় ধরা েয় ৩,২৭৯.৪৩ মকাটি (কাবরেরী সোয়তা ১০২.৩১ মকাটি ও অন-মলবন্ডং ৩,১৭৭.১২ মকাটি টাকা)। 

আইবিএিএি II প্রকগল্পর উগদ্দশ্য 

 মিসরকাবর খাগতর মনর্তগে অর্ থননবতক প্রবৃবি তরাবিত করা 

 প্রকগল্প অং গ্রেণকারী স্থানীয় িাবণবিযক ব্যাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠাগনর র্ােগর্ সরকার অনুগর্াবেত মিসরকাবর খাগত গৃেীত 

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। 

 

আইবিএিএি II প্রকগল্পর কগম্পাগনন্ট 

ক) কবরবেরী সোয়তা কগম্পাগনন্ট 

খ) অন-মলবন্ডং কগম্পাগনন্ট 

আইবিএিএি II এর আওতায় উিযুক্ত খাত 

অন-মলবন্ডং কগম্পাগনন্ট খাত সমূে েগে: 

 বিদ্যযৎ উৎিােন,সঞ্চালন ও বিতরণ,নিায়নগযাগ্য জ্বালানী ও মসিা 

 িন্দর (স্থল,িল ও বির্ান) বনর্ থাণ ও উন্নয়ন 

 ব ল্প এগস্টট ও িাকথ উন্নয়ন 

 স্বাস্থয ও ব ক্ষা 

 তথ্য ও মযাোগযাে প্রযুবক্ত  

 ব ল্প িিথয ব্যিস্থািনা 

 সড়ক-র্োসড়ক,ফ্লাইওভার ও বিবভন্ন এক্সগপ্রসওগয় বনর্ থাণ 

 িাবন সরিরাে ও স্যযয়াগরি ব্যিস্থািনা 

 বির্ান িন্দর, টাবর্ থনালসে অন্যান্য স্যবিধাবে বনর্ থাণ 
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টিএ কগম্পাগনন্ট খাত সমূে েগে 

 প্রধানর্ন্ত্রীর কায থালগয়র বিবিবি কর্তথিক্ষ 

 সরকাবর আবর্ থক প্রবতষ্ঠান ‘িাংলাগে  ইনফ্রাস্টাকিার বিন্যাস িান্ড বলবর্গটি’  

 িংলাগে  ব্যাংক আইবিএিএি-II প্রগিক্ট মসল 

 

২০১৭-১৮ অর্ থবছরেে বোদ্দ ও ব্যয় 

 প্রকরেে অন-লেন্ডিং করপারনন্ট বাবদ বোদ্দ ন্ছে ২০০.০০ লকাটি টাকা যা এ পয থন্ত ব্যয় হয়ন্ন। টিএ করপারনন্ট বাবদ বোদ্দ ন্ছে 

৩৫৮.০০ েক্ষ টাকা যাে মরে ব্যয় হরয়রছ ১৮৬.৭৫ েক্ষ টাকা। 

২। বিলস ির এর্প্লয়গর্ন্ট ইনগভস্টগর্ন্ট মপ্রাগ্রার্ (SEIP) প্রকল্প 

     (জুলাই ২০১৭-বিগসম্বর ২০২০) 

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। প্রকগল্পর কায থক্রর্ জুলাই ২০১৪ েগত বিগসম্বর 

২০১৭ িয থন্ত বছগলা, যার মর্য়াে িরিতীগত সংগ াবধত েগয় বিগসম্বর ২০২০ িয থন্ত িবধ থত েগয়গছ। এ প্রকগল্পর উগদ্দশ্য েগে মেগ  

বিদ্যর্ান ে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 স্যবনবে থষ্ট রূিগরখা চূড়ান্তকরণও এ প্রকগল্পর 

অন্যতর্ প্রধান অনুষঙ্গ। এ প্রকগল্পর প্রর্র্ িয থাগয় (1st Tranche) মেগ র বিদ্যর্ান 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 উগদ্দশ্যসমূে 

 ব ল্পখাগতর উৎিােন ও প্রবৃবির লগক্ষয নতুন ও ইগতার্গে কগর্ থ বনগয়াবিত শ্রবর্কগের মি াবভব্তক েক্ষতার উন্নয়ন করা 

 িািার িাবেো বভব্তক কর্ থসংস্থান উিগযােী ও অন্তর্ভ থবক্তমূলক প্রব ক্ষণ প্রোন করা  

 প্রব ক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠানসমূগের র্গে একটি মযােসূত্র স্থািন কগর ব ল্প প্রবতষ্ঠান কর্তথক অনুগর্ােন গ্রেণ করা, মযন 

প্রব ক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠানসমূে র্ানসম্মত এিং িাকুবরোতা সংস্থাসমূগের েক্ষ িনিগলর িাবেো ূররণ করগত িাগর  

 উন্নতর্াগনর প্রব ক্ষণ প্রোন বনবিতকরগণর লগক্ষয প্রব ক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠানসমূগের ক্ষর্তা উন্নয়গন সোয়তা করা  

 একটি স্যসঙ্গত ে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 ক্ষণার্ীগক প্রব ক্ষণ প্রোন করা 

 SEIP প্রকগল্পর র্ােগর্ প্রব বক্ষতগের র্গে প্রর্র্ ও বিতীয় িয থাগয় ৬০% অর্ থাৎ ৩ লক্ষ িনিগলর ি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 স্যসংেত করার লগক্ষয প্রধানর্ন্ত্রীর কায থালগয়র অধীগন একটি National Skills 

Development Authority (NSDA) েঠগন সরকারগক সোয়তা করা 

SEIP প্রকগল্পর কগম্পাগনন্টসমূে 

 সংবিষ্ট ব ল্প খাগতর িাবেো মর্াতাগিক অন্তর্ভ থবক্তমূলক েক্ষতা প্রব ক্ষণ প্রোন  

 গুণেত র্ান বনবিতকরণ িিবত  বক্ত ালীকরণ  

 প্রবতষ্ঠানসমূে  বক্ত ালীকরণ  

 েক্ষতা প্রব ক্ষণ ব্যিস্থািনা ও স্য াসগনর উন্নয়ন  
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SEIP অন্তর্ভ থক্ত প্রব ক্ষণ প্রোনকারী প্রবতষ্ঠানসমূে 

সরকাবর প্রব ক্ষণ প্রোনকারী সংস্থাোঃ SEIP প্রকগল্পর দ্যই িয থাগয় িাস্তিায়নাধীন কায থক্রগর্ ২০২০ সাগলর র্গে মর্াট ১,৩৭,০০০ িন 

প্রব ক্ষণার্ীগক বনেবলবখত সরকাবর প্রব ক্ষণ প্রোনকারী সংস্থা কর্তথক প্রব ক্ষণ প্রোগনর লক্ষযর্াত্রা অিথগন কায থক্রর্ গ্রেণ করা েগে:  

 ব ক্ষা র্ন্ত্রণালয় এর অধীগন কাবরেবর ব ক্ষা অবধেপ্তর (DTE) এর ৮টি কাবরেবর স্কুল ও কগলি (TSC) এিং মিনী 

কবম্পউটার প্রব ক্ষণ মকন্দ্র 

 প্রিাসী কল্যাণ ও কর্ থসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এর অধীগন িন বক্ত কর্ থসংস্থান ও প্রব ক্ষণ ব্যযগরা (BMET) এর ৩০টি কাবরেবর 

প্রব ক্ষণ মকন্দ্র (TTC) 

 িাংলগে  সড়ক িবরিেন কগি থাগর ন (BRTC)-এর ১৯টি প্রব ক্ষণ প্রবতষ্ঠান/গকন্দ্র  

 যুি উন্নয়ন অবধেপ্তর, যুি ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয় এর অধীন ১১টি প্রব ক্ষণ মকন্দ্র 

িাংলাগে  ব্যাংকোঃ   ক্ষুদ্র ও র্াঝাবর প্রবতষ্ঠান সমূগের েক্ষতা িাবেোূররগণর লগক্ষয িাংলাগে  ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ও র্াঝাবর উগদ্যাক্তা 

সংক্রান্ত বিভাে ১০,৯৫০ িনগক প্রব ক্ষণ প্রোন কগরগছ।  

িেী কর্ থ-সোয়ক িাউগন্ড ন (PKSF): বিগকএসএি এর সেগযােী এনবিওসমূে তাগের প্রব ক্ষণ মকন্দ্রগুবলগত প্রব ক্ষণ প্রোন করগছ। 

বিগকএসএি সেগযােী এনবিওসমূগের র্ােগর্ ২০২০ সাগলর র্গে ২২,০০০ প্রব ক্ষণার্ীগক প্রব ক্ষণ প্রোন করগি এিং 

কর্ থসংস্থাগনর িা আত্ম-কর্ থসংস্থাগনর স্যগযাে সৃবষ্ট কগর মেগি।  

ব ল্প সংস্থাোঃ  ৯টি অগ্রাবধকার বভব্তক 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 ২,৬৪,০০০ ি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 সাবভ থগসস (BASIS) 

 িাংলাগে  নীটওয়যার ম্যানুিযাকিারাস থ এন্ড এক্সগিাট থাস থ এগসাবসগয় ন (BKMEA) 

 িাংলাগে  োগর্ থন্ট 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  উইগর্ন মিম্বার অি কর্াস থ এন্ড ইন্ডাবি (BWCCI)  

 সরকাগরর র্ে ও উচ্চ িয থাগয়র কর্ থকতথাগেরগক Policy বিষগয় েক্ষ করার িন্য িাংলাগে  ইসটিটিউট অি েভগন থস এন্ড 

ম্যাগনিগর্ন্ট (BIGM) এর র্ােগর্ Policy Analysis Course িালু েগয়গছ, যার র্ােগর্ ৩৭৫ িন বসবনয়র সেকারী 

সবিি/উি-সবিি ও সর্িয থাগয়র কর্ থকতথাগের প্রব ক্ষণ প্রোন করা েগে। 

 বিবভন্ন ব ল্প ও কলকারখানায় র্ের্ সাবরর ম্যাগনিগর্ন্ট িয থাগয় কর্ থকতথা-কর্ থিারীগের েক্ষতা অভাি ূররগণর িন্য সংবিষ্ট 

বিশ্ববিদ্যালগয়র সাগর্ র্ের্ ও উচ্চ িয থাগয়র বিল মিগভলিগর্ন্ট কায থক্রর্ শুরুর িবরকল্পনা রগয়গছ। মসলগক্ষয ১,২৯০ 

িনগক প্রব ক্ষণ প্রোগনর লক্ষযর্াত্রা মরগখ বতনটি বিশ্ববিদ্যালগয়র সাগর্ চুবক্ত স্বাক্ষবরত েগয়গছ। আগরা একটির সাগর্ চুবক্ত 

স্বাক্ষগরর কায থক্রর্ প্রবক্রয়াধীন রগয়গছ। ৩টি বিশ্ববিদ্যালগয়র PGD ক্লাস শুরু েগয়গছ। 

 মেগ  বিগেগ  েক্ষ োড়ীিালগকর িাবেো ূররণকগল্প আোর্ী িাঁি িছগর এক লক্ষ েক্ষ ড্রাইভার ততবরর সরকাবর িবরকল্পনা 

িাস্তিায়গনর িন্য BMET-এর আওতাধীন ৬১টি TTC এিং BRTC-এর ১৯টি প্রব ক্ষণ প্রবতষ্ঠান/গকগন্দ্রর র্ােগর্ 

প্রব ক্ষণ কায থক্রর্ আরম্ভ েগয়গছ। প্রার্বর্কভাগি আোর্ী বিগসম্বর ২০২০ িয থন্ত প্রায় ৪০,০০০ িনগক প্রব ক্ষণ প্রোগনর 

লক্ষযর্াত্রা মরগখ তাগের সাগর্ চুবক্ত স্বাক্ষবরত েগয়গছ এিং প্রব ক্ষণ কায থক্রর্ শুরু েগয়গছ।  
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২০১৭-১৮ অর্ থিছগরর SEIP প্রকগল্পর সংগ াবধত িরাদ্দ ও ব্যয় 

                                                                                                                                    (লক্ষ টাকায়) 

িরাদ্দ ব্যয় 
ব্যগয়র  তকরা োর 

(িরাগদ্দর %) 
মর্াট বিওবি প্রকল্প সাোয্য মর্াট বিওবি প্রকল্প সাোয্য 

৩৬৭০০.০০ ৬৭৫০.০০ ২৯৯৫০.০০ ২৪৯৫২.৪০ ৪২৮৯.৭৪ ২০৬৬২.৬৬ ৬৮% 

 
 

SEIP প্রকগল্পর ২০১৬-১৭ অর্ থিছগরর অগ্রেবত ও সম্পাবেত কায থক্রর্ 
 

 (ক) িাংলাগে  ব্যাংগকর SME বিভাে (খ) িেী কর্ থ 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 কর্ থসংস্থান র্ন্ত্রণালগয়র আওতাধীন িন বক্ত, কর্ থসংস্থান ও প্রব ক্ষণ ব্যযগরা (BMET) এর অধীনস্থ ৩০টি TTC 

(ঙ) ব ল্প র্ন্ত্রণালগয়র আওতাধীন িাংলাগে  কাবরেবর ব ল্প সোয়তা মকন্দ্র (BITAC) এর অধীনস্থ ৪টি প্রবতষ্ঠান এিং (ি) 

১২টি ব ল্প সংস্থার র্ােগর্ েক্ষতা প্রব ক্ষণ কায থক্রর্ িলর্ান রগয়গছ। এ সকল প্রবতষ্ঠানসমূগের আওতায় মর্াট লক্ষযর্াত্রা 

৪,৩৫,১১৩ (৩০ জুন ২০১৮ িয থন্ত) প্রব ক্ষণ গ্রেণকারীর সংখ্যা ২,৫৭,৪০৬ িন, সনেপ্রাপ্ত প্রব ক্ষণার্ীর সংখ্যা ২,১৮,৫৩৮ 

িন, িাকুবর প্রাপ্তগের সংখ্যা ১,৬১,৬৭৩ িন ও িাকুবর প্রাবপ্তর  তকরা োর ৭৪%।  

 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 কর্ থকতথা বনগয়াে মেয়াসে প্রার্বর্ক তেবিল বেগসগি ২০১৭-১৮ 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 কর্তথক 

িবরিাবলত েক্ষতা উন্নয়ন কায থক্রর্গক স্যসংেত করার লগক্ষয প্রধানর্ন্ত্রীর কায থালগয়র অধীগন একটি National Skills 

Development Authority (NSDA) প্রবতষ্ঠায় সোয়তা প্রোন। ইগতার্গে NSDA প্রবতষ্ঠার প্রস্তািও র্বন্ত্রসভা কর্তথক 

অনুগর্াবেত েগয়গছ। িতথর্াগন প্রধানর্ন্ত্রীর কায থালগয়র মনর্তগে এটি িবরিালনার িন্য একটি আইন ততবরর কাি এবেগয় 

িলগছ।  

 SEIP প্রকগল্পর িন্য একটি ওগয়িসাইট ততবর করা েগয়গছ (www.seip-fd.gov.bd)। উক্ত ওগয়িসাইগট প্রকগল্পর 

যািতীয় কায থক্রগর্র োলনাোে তথ্য সবন্নগি  করা েগে এিং প্রকগল্পর সকল প্রবকউরগর্ন্ট সংক্রান্ত মনাটি  আিগলাি করা 

েগে। তাছাড়া এ ওগয়িসাইগট Trainee Management System (TMS) নাগর্ একটি স্বতন্ত্র িাটাগিইস বসগস্টর্ িালু 

করা েগয়গছ। উক্ত বসগস্টগর্র র্ােগর্ প্রকগল্পর আওতার্ভক্ত সকল প্রব ক্ষগণ অং গ্রেণকারীগের তথ্য ও উিা্ত সংরক্ষণ 

করা েগে । TMS এর র্ােগর্ প্রব ক্ষণার্ীগের তথ্য আগরা বনর্ভ থলভাগি প্রাবপ্ত ও সংরক্ষগণর লগক্ষয বনি থািন কবর্ গনর 

Database এর সগঙ্গ উক্ত TMS সংযুক্ত করা েগয়গছ। 

 SEIP প্রকগল্পর আওতায় ব ল্প সংস্থা ও অন্যান্য সরকাবর প্রব ক্ষণ প্রবতষ্ঠান কর্তথক িবরিাবলত প্রব ক্ষণসমূগের অবধকতর 

র্াগনান্নয়ন ও প্রব ক্ষণসমূেগক ব ল্প িাবেোবভব্তক করার িন্য Industry Expert এিং অন্যান্য stakeholder-মের 

সর্িগয় এ িয থন্ত ৭০টি Competency Standards, ১৯টি Competency Based Learning Materials এিং ১৫টি 

Assessment Tools প্রণয়ন করা েগয়গছ, যা SEIP প্রকগল্পর Partner Training Organization-সমূে প্রব ক্ষণ 

কায থক্রগর্ ব্যিোর করগছ। এ কায থক্রগর্র র্ােগর্ প্রব ক্ষণসমূেগক আরও ব ল্প িাবেোবভব্তক করা সম্ভি েগি। 

 

৩। মিংগেবনং িািবলক িাইনাবসয়াল ম্যাগনিগর্ন্ট ির মসাশ্যল প্রগটক ন (এসবিএিএর্এসবি) 

    (বিগসম্বর, ২০১৫- জুন, ২০১৮) 

অর্ থ র্ন্ত্রণালগয়র অর্ থ বিভাগের অধীন “Strengthening Public Financial Management for Social Protection 
(SPFMSP)”  ীষ থক প্রকল্পটি যুক্তরাগিযর DFID এিং অগিবলয়ার DFAT এর অনুোন সোয়তায় মর্াট ১২০.৮৩ মকাটি টাকা 
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(বিওবি ৭.১৮ মকাটি এিং প্রকল্প সাোয্য ১১৩.৬৫ মকাটি) প্রাক্কবলত ব্যগয় বিগসম্বর, ২০১৪ েগত জুন, ২০১৮ মর্য়াগে িাস্তিাবয়ত 

েগে। মর্য়াে ম গষ বিওবি অংগ  ৪.৮০ মকাটি টাকা এিং প্রকল্প সাোয্য অংগ  ৩২.৬ মকাটি টাকা অব্যবয়ত র্াকায় প্রকগল্পর মর্য়াে 

জুন, ২০১৯ িয থন্ত বৃবি করা েগয়গছ। 

প্রকগল্পর অগ্রেবত ও সম্পাবেত কায থক্রর্ 

SPFMSP প্রকগল্পর মকৌ লেত উগদ্দশ্য েগলা সার্াবিক বনরাি্তা মিষ্টনী  বক্ত ালীকরণ। এ প্রকগল্পর র্ােগর্ সরকাবর সার্াবিক 

বনরাি্তা সংক্রান্ত ভাতাসমূে মযর্ন েবরদ্র র্া’র র্ার্তেকাল ভাতা, VGD, VGF, বিধিা ভাতা, েবরদ্র ও মর্ধািী ছাত্রছাত্রীগের 

উিবৃব্ত ভাতা প্রভৃবত সরকাবর মকাষাোর মর্গক সরাসবর িনেণ (G2P) এর বনকট ইগলকট্রবনক্স িিবতর র্ােগর্ খুি সেগি এিং 

বনবে থষ্ট সর্গয় ভাতাগভােীগের োগত মিৌৌঁছাগনা যাগে। 
 

এসবিএিএর্এসবি প্রকগল্পর ২০১৭-১৮ অর্ থিছগরর অিথনসমূে 

প্রকগল্পর র্ােগর্ সম্পাবেত উগেখগযাগ্য অিথনসমূে সম্পগকথ িণ থনা বনগে প্রোন করা েগলাোঃ 

 

 সার্াবিক বনরাি্তা কর্ থসূবির িায়ােনবস্টক স্টাবি সম্পন্ন এিং এর র্ােগর্ সার্াবিক স্যরক্ষা িলয় এর আওতায় ভাতা 

প্রোগনর িিবত বনি থািন 

 ভাতাগভােীর তথ্য বিবিটালাইিি করা  

 প্রস্তাবিত ৬টি লাইন বর্বনবির MIS মক মকন্দ্রীয় MIS এর সাগর্ যুক্ত করা 
 ইগলকট্রবনক G2P বসগস্টর্ িালু করা 

 অনাকাবিত, অগযাগ্য এিং ডুবপ্লগকট ভাতাগভােী বিবিত ও র্বনটবরং করা 

 ভাতাগভােীর মোঁরগোড়ায় মসিা ও ভাতার অর্ থ দ্রুত মিৌৌঁগছ মেয়া 

 মসাস্যাল মপ্রাগটক ন এর মক্ষগত্র অর্ থ বিভাগের মকন্দ্রীয় SPBMU MIS প্রবতষ্ঠা 

 র্বেলা ও ব শু বিষয়ক র্ন্ত্রণালগয়র ৮,৮১১িন এিং সর্ািকল্যাণ র্ন্ত্রণালগয়র ১,১৫,০৮৮ িনগক ইগলকট্রবনক G2P 

িিবতগত ভাতা প্রোন সিলভাগি সম্পন্ন 

 মিগর্গন্টর মক্ষগত্র ব্যাংক,গর্ািাইল বিনাবসয়াল সাবভ থস ব্যিোর 

 অনাকাবিত, অগযাগ্য এিং ডুবপ্লগকট ভাতাগভােী বিবিত এিং মিগর্ন্ট তাবলকা মর্গক িাে মেয়া সম্ভি েগয়গছ।  

৪। মিংগেবনং কযািাবসটি ির িাইড মিাকাস িাগিটিং ইন িাংলাগে  

    (জুলাই, ২০১৫- জুন, ২০১৯) 

প্রকরেে মূে উরদ্দশ্যঃ 

 চাইল্ড ল াকাস ড বারেট প্রস্তুতকেণ ও প্রন্তরবদন ততন্েকেরণ অর্ থ ন্বভাগ এবিং সামান্েক খারতে সারর্ সিংন্িষ্ট 
মন্ত্রণােয়সমূরহে দক্ষতা বৃন্িকেণ। 

প্রকগল্পর সাধারণ উগদ্দশ্যোঃ 

 িাইড মিাকাস্ ি িাগিটিং ও বরগিাটি থংগক প্রাবতষ্ঠাবনকীকরণ 

 ব শুগকবন্দ্রক িাগিট িাস্তিায়নগক বনয়বর্ত িবরিীক্ষণ যাগত নীবত-বনধ থারক র্েল যর্াযর্ িেগক্ষি গ্রেণ করগত িাগরন। 

২০১৭-১৮ অর্ থ িছগরর আগলািয প্রকগল্প সংগ াবধত িরাদ্দ ও ব্যয়োঃ 

                                                                                                                                 (লক্ষ টাকা) 

িরাদ্দ 
ব্যয় 

ব্যগয়র  তকরা োর (িরাগদ্দর %) 

মূল সংগ াবধত 

মর্াট বিওবি প্রকল্প 

সাোয্য 

মর্াট  বিওবি প্রকল্প 

সাোয্য 

 

১৮৪.০০ ৭.০০ ১৭৩.০০ ১৮০.০০ ৪.২৫ ১৮৭.৯২ ১০৬.৮% 
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২০১৭-১৮ অর্ থিছগরর উগেখগযাগ্য কায থক্রর্ 

 ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর িন্য ১৫টি র্ন্ত্রণালয়/বিভাগের ব শু সংবিষ্ট কায থক্রগর্র বিষগয় “বিকব ত ব শু: সমৃি িাংলাগে ” 

 ীষ থক প্রবতগিেন প্রকা  (িাংলা ও ইংগরিী সংিরণ) 

 োইিান্ধা  মিলায় ব শু িাগিট বনগয় ব শুগের সাগর্ র্ত বিবনর্য় সভার আগয়ািন 

 িাতীয় িাগিগট ব শুগের বেস্যা পৃর্কীকরগণর িন্য iBAS
++ 
তথ্য ভান্ডাগর তথ্য Entry ন্বষয়ক ৪৫ েন কম থকতথাে 

সর্িগয় ৪টি প্রব ক্ষণ কর্ থসূবির আগয়ািন  

 িাল্য বিিাে প্রবতগরাগধর লগক্ষয “Scoping Analysis of Budget Allocation for Ending Child Marriage” 

 ীষ থক একটি েগিষণািত্র প্রকা  ও মর্াড়ক উগন্মািন 

 Public Expenditure Review on Nutrition (PER-N) এে কায থক্রম অগ্রায়রনে েন্য একটি “Technical 

Advisory Committee” েঠনসে িাতীয় িাগিগটর পুবষ্ট সংক্রান্ত ব্যয় পৃর্কীকরগণর িন্য বিবভন্ন কায থক্রর্ গ্রেণ 

 PER-N এর ইনগসি ন প্রবতগিেন বিষয়ক কর্ থ ালা আগয়ািন, ১টি মসবর্নার আগয়ািন, ৫টি “Technical Advisory 

Committee”- এর সভা আগয়ািন,  PER-N এর খসড়া উিস্থািন। 

 South-South Cooperation –এর অধীন ব শুগের পুবষ্ট সংক্রান্ত ব্যয় িয থগিক্ষগণর লগক্ষয বিবভন্ন র্ন্ত্রণালগয়র ৮ িন 

কর্ থকতথা সর্িগয় মিরু (PERU) ভ্রর্ণ 

 র্াগলাগয়ব য়ায় অনুবষ্ঠত Girls not Brides  ীষ থক আন্তথিাবতক মিারাগর্ “Scoping Analysis of Budget 

Allocation for Ending Child Marriage” েগিষণািত্রটি উিস্থািন 

 ব শুগকবন্দ্রক িাগিগট প্রবতগিেগনর সাগর্ সংবিষ্ট ১৫ টি র্ন্ত্রণালগয়র ৩০ িন কর্ থকতথাসে অর্ থ বিভাগের মিি িয থাগয়র ১৫ 
িন কর্ থকতথার উিবস্থবতগত ৮টি PEER GROUP সভার আগয়ািন 

 ব শুগকবন্দ্রক িাগিট এর িরাদ্দ ও কায থকাবরতা বৃবির লগক্ষয বিবভন্ন িয থাগয়র ৭৫ িন কর্ থকতথার সর্িগয় “Towards 

Better Budget”  ীষ থক কর্ থ ালা আগয়ািন। 

 িাংলা ও ইংগরবিগত ব শু িাগিট সংবিষ্ট Flier প্রস্তুত ও প্রকা  

৫। িলিায়ু ঝৌঁবক মর্াকাগিলার অর্ থায়নগক সরকাবর ব্যয় ব্যিস্থািনায় অন্তর্ভ থবক্তকরণ (IBFCR) প্রকল্প  

    (জুলাই, ২০১৬- মসগেম্বর, ২০২০) 

প্রকগল্পর মূল উগদ্দশ্য 

 িলিায়ু অর্ থব্যিস্থা কীভাগি িবরিাবলত েগি তার কাঠাগর্া বস্থর করা এিং যারা এগক্ষগত্র অং ীিন তাঁগের সাগর্ আগলািনা 

কগর মে -বিগে  মর্গক অর্ থ সংগ্রগের বিষয়টি বনবিত করা 

 িাগিটসে সরকাবর অর্ থব্যিস্থার বিবভন্ন িয থাগয় িলিায়ু িবরিতথগনর বিষয়টিগক স্পষ্ট কগর তুগল ধরা 

 িলিায়ু িবরিতথগনর ঝৌঁবক মর্াকাগিলার িন্য মকান মকান উৎস মর্গক অর্ থ সংগ্রে করা সম্ভি তা বিবিত করা এিং মসই অর্ থ 
ব্যিোগরর মকৌ ল ততবর করা 

প্রকগল্পর সাধারণ উগদ্দশ্য 

 িলিায়ু অর্ থায়গনর মক্ষগত্র িাংলাগেগ র প্রস্তুবত ও সক্ষর্তাগক মিারোরকরণ 

 িলিায়ু কয থক্রগর্ সঠিক সর্গয় অর্ থ মযাোন বনবিত করার উিগযােী িবরকল্পনা ও িাগিট প্রণয়ন 

 িলিায়ু অর্ থসংস্থাগনর িবরিালন ব্যিস্থা  বক্ত ালীকরণ 

 িলিায়ু অর্ থব্যিস্থা িবরিালনায় অর্ থ বিভাগের সর্িগয়র সক্ষর্তা বৃবিকরণ 

 িলিায়ু িবরিতথগনর ঝৌঁবক বিগিিনা কগর কায থকর িবরকল্পনা ও িাগিট প্রণয়ন। 

২০১৭-১৮ অর্ থিছগরর (IBFCR) প্রকগল্পর সংগ াবধত িরাদ্দ ও ব্যয় 

                                 (লক্ষ টাকায়) 

িরাদ্দ 
ব্যয় ব্যগয়র  তকরা োর  

( িরাগদ্দর % ) 
মূল সংগ াবধত 

মর্াট বিওবি প্রকল্প সাোয্য মর্াট বিওবি প্রকল্প সাোয্য 

৫৭৮.০০ ৩১.০০ ৫৪৭.০০ ৫৭৮.০০ ৭.৩৬ ৫৬৯.৩৮ ৯৯.৭৮%  
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২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে উরেখরযাগ্য কায থক্রমঃ 

 সরকাবর িাগিগট িলিায়ু সংবিষ্ট অর্ থিরাদ্দ স্যবনবে থষ্ট করার লগক্ষয একটি িলিায়ু অর্ থায়ন ট্রযাবকং িিবত (Climate 

Finance Tracking Methodology) উদ্ভািন করা েগয়গছ এিং সর্বিত িাগিট ও বেসািরক্ষণ িিবতগত (iBAS
++

) 

এ ট্রযাবকং ব্যিস্থা স্থািগনর িন্য একটি পৃর্ক িলিায়ু অর্ থায়ন র্বিউল মখালা েগয়গছ 

 িলিায়ু িবরিতথগনর ঝৌঁবক মর্াকাগিলায় সরকার কীভাগি অর্ থ মযাোন বেগে তা িনসাধারগণর সার্গন তুগল ধরার িন্য 
একটি প্রবতগিেন ততবর কগর ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর িাগিট অবধগি গন মি  করা েগয়গছ 

 মর্াট ২০ টি র্ন্ত্রণালগয়র িাগিট কাঠাগর্াগত িলিায়ু িবরিতথগনর বিষয়টি অন্তর্ভ থক্ত করা েগয়গছ 

 িলিায়ু অর্ থায়গনর বিষয়টিগক সরকাবর বনরীক্ষা কায থক্রগর্র মূল ধারায় অন্তর্ভ থক্ত করার লগক্ষয Generic Criteria for 

Climate Performance Audit এিং Guideline for Planning Climate Performance Audit প্রণয়ন করা 

েগয়গছ 

 িলিায়ু অর্ থায়গনর িিািবেবেতা ও স্বেতা বনবিত করার লগক্ষয ২০১৭-১৮ অর্ থিছগর িলিায়ু িবরিতথগনর সাগর্ সরাসবর 

সম্পবকথত দ্যটি প্রকগল্পর িারিরগর্স অবিট সম্পন্ন করা েগয়গছ 

 প্রকল্প েবলগল উবেবখত কায থক্রর্ কতট্যকু িাস্তিসম্মত েগয়গছ তা যািাই করার িন্য একটি প্রার্বর্ক েগিষণা িবরিালনা 
করা েয় এিং েগিষণার িলািগলর উির সংবিষ্ট অং ীিনগের র্তার্ত সংগ্রগের িন্য িাতীয় িয থাগয় একটি কর্ থ ালার 

আগয়ািন করা েয় 

 র্ন্ত্রণালগয়র িাগিট কাঠাগর্াগক িলিায়ু সংগিেন ীল করার িন্য একটি বনগে থব কা প্রণয়ন করা েয় এিং তার বভব্তগত 
একটি প্রব ক্ষণ ম্যানুগয়ল প্রণয়ন কগর িাগিট ও িবরকল্পনা প্রণয়গনর সাগর্ যুক্ত কর্ থকতথাগের প্রব ক্ষণ মেয়া েয় 

 বিদ্যর্ান িলিায়ু অর্ থায়ন কাঠাগর্াটি (বসএিএি) িয থাগলািনা ও োলনাোে করার প্রবক্রয়া োগত মনয়া েয় 

 িলিায়ু িবরিতথগনর িগল ক্ষবতগ্রস্ত অন্যান্য মে  ঝৌঁবক মর্াকাগিলার িন্য মযসি নীবত ও মকৌ ল অিলম্বন কগরগছ মস 
বিষগয় জ্ঞান অিথন ও িারস্পবরক অবভজ্ঞতা বিবনর্গয়র অং  বেগসগি সরকাগরর একটি উচ্চ িয থাগয়র প্রবতবনবধ েল 

ইগন্দাগনব য়া এগক্ষগত্র কী কী কায থক্রর্ গ্রেণ কগরগছ তা িয থগিক্ষণ কগর। তাঁগের অবভজ্ঞতা কীভাগি এ মেগ  িলিায়ু 

অর্ থায়গন প্রগয়াে করা যায় তা সংবিষ্ট র্ন্ত্রণালগয়র কর্ থকতথাগের বনকট উিস্থািন করা েয় 

 মেগ র অর্ থনীবতগত িলিায়ু িবরিতথগনর ক্ষবতকর প্রভাি কী েগত িাগর তা স্পষ্ট করার িন্য বিদ্যর্ান সার্বষ্টক অর্ থননবতক 

কাঠাগর্াগত িবরিতথন আনার কাবরেবর িরার্ থ মেয়া েয় 

 কর ও ভতুথবক ব্যিস্থাগক িলিায়ু সংগিেন ীল করার লগক্ষয বিদ্যর্ান নীবত ও মকৌ লসমূে িয থাগলািনা এিং প্রগযািয 
মক্ষগত্র বিবভন্ন স্যিাবর  প্রোন করা েয় 

 স্থানীয় িয থাগয় িলিায়ু সবেষ্ণু িীবিকা উৎসাবেত করার লগক্ষয কাবরেবর সোয়তা প্রোন করা েয় 

 িলিায়ু অর্ থায়গনর বিষয়টিগক সরকাবর বনরীক্ষা কায থক্রগর্র মূল ধারায় অন্তর্ভ থক্ত করার লগক্ষয প্রগয়ািনীয় উগদ্যাে গ্রেণ করা 
েয়। 
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