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                       অথ ি র্ফবাবগয প্রকল্পমূ  

        ২০২০-২১ অথ িফছবযয ংবার্ধত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্িবত (আযএর্ডর্) অথ ি র্ফবাবগয মভাট ৫টি প্রকল্প অন্তর্ভ িক্ত র্ছর। 

এ প্রকল্পমূবয অনুকূবর আযএর্ডর্বত মভাট ৩৯,৬৩৭.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। তন্মবে র্িওর্ফ ৬,৯৬৪.০০ রক্ষ টাকা 

এফং প্রকল্প াায্য ৩২,৬৭৩.০০ রক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অথ িফছবয ব্যবয়য র্যভাণ ২৩,২২৩.৩২ রক্ষ টাকা (র্িওর্ফ  

১,৭৯২.৭৭ রক্ষ টাকা এফং প্রকল্প াায্য ২১,৪৩০.৫৫ রক্ষ টাকা) মা মভাট ফযাবদ্দয ৫৮.৫৯ তাং। র্নবে প্রকল্পগুবরায মূর 

উবদ্দশ্য, ২০২০-২১ অথ িফছবয অথ ি ফযাদ্দ, ব্যয় ও অিিনমূ ংর্ক্ষপ্ত আকাবয প্রকল্পওয়ার্য মদখাবনা বরাোঃ 

১)  ইনববস্টবভন্ট প্রবভান এন্ড র্পন্যার্সং পযার্র্রটি (আইর্এপএপ II) প্রকল্প 

যকায অনুবভার্দত মফযকার্য অংগ্রবণয ভােবভ গৃীত অফকাঠাবভা উন্নয়ন প্রকবল্প অথ িায়বনয র্নর্ভ্ত র্ফশ্বব্যাংবকয 

অথ িায়বন অথ ি র্ফবাবগয বক্ষ ফাংরাবদ ব্যাংক “ইনববস্টবভন্ট প্রবভান এন্ড র্পন্যার্সং পযার্র্রটি II (আইর্এপএপ II)” 

ীল িক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযবছ। আইর্এপএপ II একটি অনবরর্ন্ডং র্বর্্তক কার্যগযী ায়তা প্রকল্প। প্রকল্পটি ফাস্তফায়বনয 

মভয়াদ জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০২২ ম িন্ত। আইর্এপএপ II প্রকবল্প র্ফশ্ব ব্যাংবকয ৩৫৬.৭০ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায এয 

াাার্ ফাংরাবদ যকাযও ৬০ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায ভর্যভান অথ ি প্রদান কবযবছ। আইর্এপএপ II এয অনবরর্ন্ডং 

কবপাবনন্ট বত প্রকবল্প অংগ্রণকাযী ফার্ণর্িযক ব্যাংক ও আর্থ িক প্রর্তষ্ঠানমূবয (র্এপআই) ভােবভ যকায 

অনুবভার্দত অফকাঠাবভা প্রকবল্প ঋণ প্রদান কযা য়। কার্যগযী ায়তা কবপাবনন্ট বত যকায কর্তিক গৃীত র্র্র্ 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন প্রকবল্প অংগ্রণকাযী র্এপআই ও অন্যান্য অংীিন মমভন ফাংরাবদ ব্যাংক, র্র্র্ অথর্যটি এফং 

ংর্িষ্ট এবিসীমূবয াভর্থ্ি ও দক্ষতা বৃর্িবত কার্যগর্য ায়তা প্রদান কযা য়। 

আইর্এপএপ II প্রকবল্পয উবদ্দশ্য 

 মফযকার্য খাবতয মনর্তবে অথ িননর্তক প্রবৃর্ি েযার্িত কযা; 

 প্রকবল্প অংগ্রণকাযী স্থানীয় ফার্ণর্িযক ব্যাংক ও আর্থ িক প্রর্তষ্ঠাবনয ভােবভ যকায অনুবভার্দত মফযকার্য খাবত 

গৃীত অফকাঠাবভা প্রকবল্প দীঘ িবভয়ার্দ ঋণ প্রদান কযা; এফং 

 যকায গৃীত র্র্র্ কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন র্যবফ ততর্য এফং ংর্িষ্ট এবির্সমূবয াভর্থ্ি ও দক্ষতা বৃর্িবত 

কার্যগর্য ায়তা প্রদান কযা। 

 

প্রকবল্পয মভয়াদোঃ জুরাই ২০১৭-জুন ২০২২। 

আইর্এপএপ II প্রকবল্পয কবপাবনন্ট 

     ক) কার্যগযী ায়তা কবপাবনন্ট 

     খ) অন-মরর্ন্ডং কবপাবনন্ট                                                                                                                                         

আইর্এপএপ II এয আওতায় উযুক্ত খাত 

অন-মরর্ন্ডং কবপাবনন্ট খাত মূ বে: 

 র্ফদ্যযৎ উৎাদন, ঞ্চারন ও র্ফতযণ, নফায়নবমাগ্য জ্বারার্ন ও মফা; 

 ফন্দয (স্থর, ির ও র্ফভান) র্নভ িাণ ও উন্নয়ন; 

 র্ল্প এবস্টট ও াকি উন্নয়ন; 

 স্বাস্থয ও র্ক্ষা; 
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 তর্থ্ ও মমাগাবমাগ প্রযুর্ক্ত; 

 র্ল্প ফিিয ব্যফস্থানা; 

 ড়ক-ভাড়ক, ফ্লাইওবায ও র্ফর্বন্ন এক্সবপ্রওবয় র্নভ িাণ; 

 ার্ন যফযা ও স্যযয়াবযি ব্যফস্থানা; এফং 

 র্ফভান ফন্দয, টার্ভ িনার অন্যান্য স্যর্ফধার্দ র্নভ িাণ। 

 

টিএ কবপাবনন্ট খাতমূ বে 

 প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য অধীনস্থ র্র্র্ কর্তিক্ষ; 

 যকার্য আর্থ িক প্রর্তষ্ঠান ‘ফাংরাবদ ইনফ্রাস্টাকিায র্পন্যাস পান্ড র্রর্ভবটড’; এফং 

 ফাংরাবদ ব্যাংক এয আইর্এপএপ-II প্রবিক্ট মর। 

 

২০২০-২১ অর্ থবছরে আইর্এপএপ II প্রকবল্পয আেএডিডি বোদ্দ ও ব্যয় 

                                                                                                                                                                  (রক্ষ টাকায়) 

ফযাদ্দ ব্যয় 
ব্যবয়য তকযা ায 

(ফযাবদ্দয %) 
মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৭০০.০০ ৭০.০০ ৬৩০.০০ ১৭৪.৮৫ ৩৮.৯৪ ১৩৫.৯১                ২৫% 

আইর্এপএপ II প্রকবল্পয ২০২০-২১ অথ িফছবযয পার্দত কাম িক্রভ 

 অন-মরর্ন্ডং কবপাবনন্ট এয আওতায় ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত ৪টি াফ-প্রবিক্ট অথ িায়বনয র্ফযীবত ফ িবভাট ৭৮৫.০৪ 

মকাটি টাকা দীঘ িবভয়ার্দ ঋণ প্রদান কযা বয়বছ। ২০২০-২১ অথ িফছবয অথ িার্য়ত াফ-প্রবিক্টগুবরা বরা িট্টগ্রাবভয 

আবনায়াযায় কণ িফুরী ড্রাই-ডক র্রর্ভবটড (৮৩.৭৫ মকাটি টাকা), ার্ভট কর্ভউর্নবকন র্রর্ভবটড (৩২৫.০০ মকাটি 

টাকা) এয মদ ব্যাী পাইফায অটিকযার মকফর ম্প্রাযণ। এছাড়া, মটকনাবপ র্নর্ভ িত ২০ মভগাওয়াট 

ক্ষভতাপন্ন মটকনাপ মারাযবটক এনার্িি র্রর্ভবটড এয মারায াওয়ায প্ল্যান্ট াফ-প্রবিবক্ট ১৭.৭৮ র্ভর্রয়ন 

ভার্কিন ডরায ফা ১৫১.১৩ মকাটি টাকা, বালুকা, ভয়ভনর্ংব র্নভ িাণাধীন য’মটক র্রর্ভবটড াফ-প্রবিবক্ট ২.১০ 

র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায ফা ১৭.৮৫ মকাটি টাকায ঋণ আবফদন অথ িায়বনয অবক্ষায় যবয়বছ। 

 প্রকবল্পয কার্যগর্য ায়তা (টিএ) কবপাবনন্ট এয আওতায় ংর্িষ্ট অংীিবনয ক্ষভতা ও াভর্থ্ি বৃর্ি প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন ইউর্নট (র্আইইউ) তথা আইর্এপএপ II প্রবিক্ট মর এয র্যিারন ব্যয় এফং র্র্র্ কর্তিক্ষ ও 

র্ফআইএপএপএর এয যাভ িক মফা ংগ্র ব্যয় র্নফ িা কযা য়। উবেখ্য, আইর্এপএপ II প্রকবল্পয ংর্িষ্ট 

অংীিবনয  ক্ষভতা বৃর্িয অং র্ববফ জুন, ২০২১ ম িন্ত র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/ এবিসী/প্রর্তষ্ঠান, র্এপআই ও 

কনারবটন্ট ফ িবভাট ২১৪ িন কভ িকতিাবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।                                                                                                                   

২। র্ির পয এভপ্ল্য়বভন্ট ইনববস্টবভন্ট মপ্রাগ্রাভ (SEIP) প্রকল্প 

অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারয় এয আওতায় ফাস্তফায়নাধীন র্ির পয এভপ্ল্য়বভন্ট ইনববস্টবভন্ট মপ্রাগ্রাভ (SEIP) যকাবযয 

একটি র্ফবলার্য়ত প্রকল্প। প্রকল্পটি Asian Development Bank (ADB), Swiss Agency for Development and 

Cooperation (SDC) এফং ফাংরাবদ যকাবযয মমৌথ অথ িায়বন ফাস্তফার্য়ত বে। প্রকবল্পয কাম িক্রভ জুরাই ২০১৪ বত 

র্ডবম্বয ২০১৭ ম িন্ত র্ছবরা, মায মভয়াদ যফতীবত ংবার্ধত বয় জুন ২০২৪ ম িন্ত ফর্ধ িত বয়বছ। এ প্রকবল্পয উবদ্দশ্য বে 

মদবয ফধ িনীর যুফভািবক র্ল্পখাবতয িার্দায আবরাবক দক্ষতা উন্নয়নমূরক প্রর্ক্ষণ প্রদান এফং উযুক্ত খাবত তাবদয 

কভ িংস্থান কযা। প্রকল্প মভয়াবদ ৮,৪১,৬৮০ িনবক ১১টি খাবত দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ প্রদান এফং প্রর্র্ক্ষতবদয অন্তত ৬০ 
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তাংবয কভ িংস্থাবনয রক্ষযবক াভবন মযবখ প্রকবল্পয কাম িক্রভ িরভান আবছ। যকার্য ও মফযকার্য উবয় খাবতয কার্যগযী 

ও বৃর্্তমূরক প্রর্ক্ষণ ও র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাবনয ভােবভ প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ত বে। প্রর্ক্ষবণ উৎকল ি আনয়বনয উবদ্দবশ্য 

ভানম্মত র্ক্ষা উকযণ, াঠ্যসূর্ি ও মূল্যায়ন কাঠাবভা প্রণয়ন এফং তায ব্যফায র্নর্িত কযা বে। এছাড়া, প্রর্ক্ষক, 

মূল্যায়নকাযী ও ব্যফস্থাকগণ মদব-র্ফবদব প্রার্িক প্রর্ক্ষণ গ্রবণয ভােবভ প্রবয়ািনীয় দক্ষতা অিিন কযবছন। াাার্, 

কর্তয় মকাব ি আন্তিিার্তক স্বীকৃত ংস্থায ভােবভ মূল্যায়ন ও নদায়ন এয ব্যফস্থা থাকায় মদব ও মদবয ফাইবয ভানম্মত 

কভ িংস্থাবনয স্যবমাগ ম্প্রার্যত বে। প্রর্ক্ষণ মবল ইবতাভবে নদ মবয়বছ প্রায় ৪,২৯,৩০৯ িন। মবেম্বয ২০২১ ম িন্ত 

নদপ্রাপ্তবদয ৭৭.৭৮ তাংবয কভ িংস্থান বয়বছ। র্নবে প্রকবল্পয মূর উবদ্দশ্যমূ উবেখ কযা বরা: 

প্রকবল্পয মূর উবদ্দশ্যমূ 

 উৎাদনীরতা ও উৎার্দত বেয গুণগত ভান বৃর্িয রবক্ষয নতুন ও ইবতাভবে কবভ ি র্নবয়ার্িত শ্রর্ভক/কভ িিাযীবদয 

মার্বর্্তক দক্ষতায উন্নয়বন প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযা; 

 ফািায িার্দা র্বর্্তক কভ িংস্থান উবমাগী ও অন্তর্ভ ির্ক্তমূরক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা; 

 উন্নতভাবনয প্রর্ক্ষণ প্রদান র্নর্িতকযবণ প্রর্ক্ষণ প্রদানকাযী প্রর্তষ্ঠানমূবয ক্ষভতা উন্নয়বন ায়তা কযা; 

 দক্ষতা খাবত র্নযফর্েন্ন অথ িায়ন র্নর্িত কযায িন্য একটি কাম িকয িাতীয় ভানফপদ উন্নয়ন তর্ফর (National 

Human Resource Development Fund) প্রর্তষ্ঠায় ায়তা কযা; এফং 

 ফাংরাবদবয দক্ষতা উন্নয়ন কাম িক্রভবক স্যংত কযায রবক্ষয ইবতাভবে গঠিত National Skills 

Development Authority (NSDA) –মক ায়তা কযা। 

 

প্রকবল্পয মভয়াদোঃ জুরাই ২০১৪-জুন ২০২৪। 

 

SEIP প্রকবল্পয প্রতযার্ত পরাপর 

 ংর্িষ্ট র্ল্প খাবতয িার্দা মভাতাবফক অন্তর্ভ ির্ক্তমূরক দক্ষতা প্রর্ক্ষণ প্রদান;  

 গুণগত ভান র্নর্িতকযণ ির্ত র্ক্তারীকযণ; 

 প্রর্তষ্ঠানমূ র্ক্তারীকযণ; এফং 

 দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ ব্যফস্থানা ও স্যাবনয উন্নয়ন।                                                                                                         

২০২০-২১ অথ িফছবয SEIP প্রকবল্পয আযএর্ডর্ ফযাদ্দ ও ব্যয় 

                                                                                                                                     (রক্ষ টাকায়) 

ফযাদ্দ ব্যয় 
ব্যবয়য তকযা ায (ফযাবদ্দয 

%) 
মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৩৭০০০.০০ ৬৬০০.০০ ৩০৪০০.০০ ২১৫৮৭.৯৪ ১৬৭৩.৫২ ১৯৯১৪.৪২                ৫৮.৩৫% 

 

SEIP প্রকবল্পয ২০২০-২১ অথ িফছবযয অগ্রগর্ত ও পার্দত কাম িক্রভ 
 

 যকাযী মফযকাযী প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠাবন মভাট  ৫৩,২৩৮ িনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ মায র্ফযীবত ২৫,৭৬৭ 

িবনয কভ িংস্থান র্নর্িত কযা বয়বছ; 
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 প্রকবল্পয আওতায় প্রফাী কল্যাণ ও তফবদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয়  এয আওতাধীন িনর্ক্ত, কভ িংস্থান ও 

প্রর্ক্ষণ ব্যযবযা-এয অধীনস্থ ফগুড়া, িাঁাইনফাফগঞ্জ এফং নীরপাভাযী টিটির্’মত এই প্রথভ ‘মবী ইকুইবয়ন্ট 

অাবযন’ র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ মকা ি গত এর্প্রর ২০২১ এ িালু বয়বছ। এই অথ িফছবয ৯০ িনবক তার্রকার্ভক্ত 

(enrolled) কযা বয়বছ। উক্ত মকাব ি র্ডবম্বয ২০২৩ এয ভবে মভাট ১,২৬০ িনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বফ। 

প্রকবল্পয ভােবভ টিটির্গুবরাবত প্রবয়ািনীয় মস্ত্রার্ত যফযা কযা বয়বছ;  

 িনর্ক্ত কভ িংস্থান ও প্রর্ক্ষণ ব্যযবযা (BMET)-এয ক্ষভতা বৃর্িয রবক্ষয র্বরট, খুরনা এফং ফাংরাবদ-িাভ িান 

কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র, ঢাকা এয আধুর্নকায়বনয রবক্ষয Korea International Cooperation Agency 

(KOICA) এফং SEIP-এয মমৌথ ায়তায় কাম িক্রভ শুরু বয়বছ। এছাড়া, Koreatech এফং SEIP-এয মমৌথ 

ায়তায় র্ফটাক-এয ১২ তরা বফন র্নভ িাবনয কাি িরভান যবয়বছ; 

 ম িটন ও আর্তবথয়তা খাবত ৭৪৬ িনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ মাবদয ভবে ৫৫৭ িবনয কভ িংস্থান বয়বছ। 

িাভড়া ও াদ্যকা র্ল্পখাবত পরবাবফ প্রর্ক্ষণ মল কবযবছ ১,৭১০ িন। ফস্ত্রর্ল্প খাবত এ ভবয় প্রর্ক্ষণ গ্রণ 

কবযবছ ৪২৫ িন এফং কভ িংস্থান বয়বছ ৪৪৮ িবনয। প্রর্র্ক্ষতবদয ৩৯ তাং ও কবভ ি র্নযুক্ত িনফবরয ৩৬ 

তাং ভর্রা। ারকা প্রবকৌর (light engineering) খাবত ২০২০-২১ অথ িফছবয ২,০১৬ িন প্রর্ক্ষণ মবয়বছ 

এফং কভ িংস্থান বয়বছ ১,৬৪৬ িবনয এফং যপ্তার্নর্নব িয িাাি র্নভ িাণ খাবত এ ভবয় প্রর্ক্ষণ গ্রণ কবযবছ 

১,০৫৩ িন, র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবন কাবি র্নযুক্ত বয়বছন ৭৩৯ িন; 

 SEIP প্রকবল্পয আওতায় ২০২০-২১ অথ িফছবয বার্চ িয়ার এফং যার্য উর্স্থর্তয ভােবভ ংর্িষ্ট যাভ িক, ইন্ডার্ি 

এক্সাট ি এফং ংর্িষ্টবদয ভিবয় ১৩টি Competency Standard (CS) প্রস্তুত কযা বয়বছ; 

 র্ফবলার্য়ত নার্ িং ও মকয়াযর্গর্বং প্রর্ক্ষণ কাম িক্রবভয প্রস্তুর্তমূরক কাবিয অং র্ববফ দর্ক্ষণ মকার্যয়ায 

Yonsei University’য ভােবভ Critical Care Nursing ,Trauma Nursing, Oncology Nursing ও   

Caregiving র্ফলবয় কর্পবটর্স স্টযান্ডাড ি ও মকা ি কার্যকুরাভ প্রণয়ন এফং  দর্ক্ষণ মকার্যয়ায Inha University 

বত উক্ত মকা িওয়যায এয অনুবভাদন Accreditation গ্রন কযা বয়বছ;                                              

  SEIP প্রকবল্পয আওতায় ভাি ি ২০২০ বত র্ডবম্বয ২০২৩ মভয়াবদ মভাট ৫,৩০০ িনবক উবদ্দাক্তা সৃর্ষ্ট র্ফলয়ক 

দক্ষতা উন্নয়নমূরক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয রবক্ষয Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry 

(BWCCI)-এয াবথ ২২.২২ মকাটি টাকায র্চর্ক্ত ভাি ি ২০২০ তার্যবখ স্বাক্ষর্যত বয়বছ;  

 SEIP প্রকবল্পয আওতায় যুফ উন্নয়ন অর্ধদপ্তবযয অধীন ৮টি যুফ প্রর্ক্ষণ মকন্দ্রবক আধুর্নকীকযবণ ায়তা প্রদাবনয 

রবক্ষয যুফ উন্নয়ন অর্ধদপ্তবযয াবথ গত মপব্রুয়ার্য ২০২১ তার্যবখ একটি ভব াতা স্মাযক স্বাক্ষর্যত বয়বছ; 

 SEIP প্রকবল্পয আর্থ িক ায়তায় যকাযী ও মফযকাযী মক্টবয কভ িযতবদয দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষয ফাংরাবদ 

ইনর্ষ্টটিউড অফ গববন িস এন্ড ম্যাবনিবভন্ট (র্ফআইর্িএভ) এয অধীন র্রর্ এনারাইর্ মকাব ি ৫৬ িন কভ িকতিা 

পরতায াবথ মকা িটি পন্ন কবযবছন; 

 মযর্ডবভড গাবভ িন্টস্ মক্টবয কভ িযত ভেভ ও উচ্চতয ম িাবয়য  ৯৯০ িন ব্যফস্থাকবক Post Graduate Diploma 

in Garment Business (PGD-GB) মকাব ি প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয রবক্ষয ঢাকা র্ফশ্বর্ফদ্যারবয়য Institute of 

Business Administration (IBA)-এয াবথ িানুয়ার্য ২০২০ বত র্ডবম্বয ২০২৩ মভয়াবদ ২৬.৫৫ মকাটি 

টাকায র্চর্ক্ত র্ফগত মভ, ২০২০ তার্যবখ পার্দত বয়বছ। 

 

৩। মিংবদর্নং াফর্রক পাইনার্সয়ার ম্যাবনিবভন্ট পয মাশ্যার প্রবটকন (SPFMSP) প্রকল্প 

অথ ি ভন্ত্রণারবয়য অথ ি র্ফবাবগয অধীন “Strengthening Public Financial Management for Social Protection 

(SPFMSP)” ীল িক প্রকল্পটি যুক্তযাবিযয DFID এফং অবির্রয়ায DFAT এয অনুদান ায়তায় মভাট ১২০.৮৩ মকাটি 

টাকা (র্িওর্ফ ৭.১৮ মকাটি এফং প্রকল্প াায্য ১১৩.৬৫ মকাটি) প্রাক্কর্রত ব্যবয় র্ডবম্বয ২০১৪ বত জুন ২০২১ মভয়াবদ 

ফাস্তফার্য়ত য়। প্রাথর্ভকবাবফ প্রকল্পটিয মভয়াদ র্ছর র্ডবম্বয ২০১৪ বত জুন ২০১৮ ম িন্ত। র্কন্তু উক্ত ভয় মবল ফযাদ্দকৃত 
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অথ ি অব্যর্য়ত থাকায় প্রকবল্পয অপন্ন কাি পন্ন  কযায রবক্ষয য য ৩ ফায প্রকবল্পয মভয়াদ বৃর্ি কবয  ৩০ জুন,  ২০২১ 

ম িন্ত র্নধ িাযণ কযা য়। প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ ভাপ্ত বয়বছ। 

প্রকবল্পয মূর উবদ্দশ্য 

 াভার্িক র্নযা্তামূরক র্ফর্বন্ন কভ িসূর্ি মূবয িন্য ফযাদ্দকৃত যকার্য ব্যয় ব্যফস্থানাবক র্ক্তারীকযবণয িন্য 

উকায মবাগীবদয ঠিক ডাটাবফি ততর্য দক্ষ মবভন্ট র্বস্টভ প্রণয়বনয রবক্ষয প্রবয়ািনীয় কার্যগর্য ায়তা 

প্রদান কযা। 

প্রকবল্পয াধাযণ উবদ্দশ্য 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারায়/র্ফবাবগয াভার্িক র্নযা্তা র্ফলয়ক র্যিার্রত কভ িস্যর্িমূবয নীর্ত র্নধ িাযণ, মকৌরগত 

র্যকল্পনা, অথ িায়ন, ফাস্তফায়ন ও র্যফীক্ষণ ির্তয উন্নয়ন; এফং 

 াভার্িক র্নযা্তামূরক কভ িসূর্িবত পৃক্ত কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয ব্যর্ক্তগত ও প্রার্তষ্ঠার্নক ম িাবয় দক্ষতা বৃর্িয 

রবক্ষয প্রর্ক্ষণ র্ফর্ফধ কভ িসূর্িয ফাস্তফায়ন। 

প্রকবল্পয মভয়াদোঃ র্ডবম্বয ২০১৪- জুন ২০২১। 

২০২০-২১ অর্ থবছরে SPFMSP প্রকবল্পয আেএডিডি বোদ্দ ও ব্যয় 

                                                                                                                                                                  (রক্ষ টাকায়) 

ফযাদ্দ ব্যয় 
ব্যবয়য তকযা ায (ফযাবদ্দয 

%) 
মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য 

১৩০০.০০ ২০০.০০ ১১০০.০০ ১১৩৫.২৮ ৭৫.৭৪ ১০৫৯.৫৪               ৮৭.৩৩% 

প্রকবল্পয অগ্রগর্ত ও পার্দত কাম িক্রভ 

SPFMSP প্রকবল্পয মকৌরগত উবদ্দশ্য বরা াভার্িক র্নযা্তা মফষ্টনী র্ক্তারীকযণ। প্রকবল্পয উবদ্দশ্য অনুমায়ী াভার্িক 

র্নযা্তা কভ িসূর্ি ংর্িষ্ট System Based Targeting, Data Protection and Use Policy, Risk Management 

and Risk Framework র্ফলয়ক ৩টি এফং ৬টি াভার্িক র্নযা্তা কভ িসূর্িয Diagnostic Study  অথ িাৎ মভাট ৯টি 

Study   ৪টি Existing াভার্িক র্নযা্তা কভ িসূর্িয Reform Plan পন্ন কযা বয়বছ। এই ভবয় প্রকল্পটি যকার্য 

ব্যয় ির্ত র্নবয় একটি র্ফস্তৃত গবফলণা কাম িক্রভ পন্ন কবয এফং তায আবরাবক MIS-Integrated G2P (Government 

to Person) Payment System প্রফতিন কবয। প্রকবল্পয কার্যগর্য ায়তায় অথ ি র্ফবাবগ াভার্িক র্নযা্তা মফষ্টর্নয 

কভ িসূর্িমূবয তর্থ্ ম্বর্রত একটি মকন্দ্রীয় SPBMU MIS স্থান কযা বয়বছ মাবত ২ মকাটি ৫৮ রক্ষ উকাযববাগীয 

যকার্য অথ ি র্যবাধ ংক্রান্ত তর্থ্ যবয়বছ। অথ ি র্ফবাবগয SPBMU MIS এয বি ৭টি ভন্ত্রণারবয়য াভার্িক র্নযা্তা 

মফস্টনীয আওতাধীন ১২টি প্রকল্প/কভ িসূর্িয MIS এয ংবমাগ স্থান কবয  G2P ির্তবত যকার্য মকালাগায বত ২.৫৮ 

মকাটিয মফর্ উকাযববাগীয  র্নকট যার্য বাতা/অনুদান/ উবৃর্্তয অথ ি স্তান্তয কযা বয়বছ। এছাড়া অত্র প্রকবল্পয অথ িায়বন 

অথ ি র্ফবাবগয SPBMU MIS  মভাট ৭টি MIS প্রস্তুত কবয স্তান্তয কযা বয়বছ মা াভার্িক র্নযা্তামূরক কভ িসূর্িয 

আওতাধীন উকাযববাগীবদয ব্যর্য়ত তর্থ্ মবভন্ট র্ফলয়ক তর্থ্ ংযক্ষণ কযবফ। 

SPFMSP প্রকবল্পয ২০২০-২১ অথ িফছবযয অিিনমূ 

 Capacity Building এয আওতায় Data Digitization, Data Verification,  G2P ির্তবত Pay Roll 

প্রস্তুতকযণ, প্রধান র্াফযক্ষণ ও অথ ি কভ িকতিায র্নকট  মপ্রযণ, NID াব িাবযয াবথ মািাই ফাছাই এয িন্য HSP 

কভ িসূর্িয আওতায় াযাবদবয ৫০০ এয অর্ধক কভ িকতিা/কভ িিাযীবক কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ াভার্িক র্নযা্তা 

কভ িসূর্িয ংর্িষ্ট প্রধান র্াফ ও অথ ি অর্পায গণ ও র্ডর্ডওবদয  প্রর্ক্ষণ প্রদান  কযা বয়বছ; 
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  ২০২০-২১ অথ িফছবয ৭টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয আওতাধীন  ১২টি াভার্িক র্নযা্তামূরক কভ িসূর্িয ২ মকাটি ৫৮ 

রক্ষ ২৮ ািায ৩৩৯ িন উকাযববাগীবক ১২,৮৮৬ মকাটি টাকা র্িটুর্ ির্তবত নগদ অথ ি/বাতা/উদ্ধৃর্্ত স্তান্তয 

কযা বয়বছ; 

  প্রকবল্পয ভার্প্তরবে প্রকবল্পয অথ িায়বন প্রস্তুতকৃত SPBMU-MIS, DWA-MIS, HSP MIS, DSHE-

Scholarship MIS, Madrasha Scholarship-MIS Technical Education-MIS, Primary Education 

Stipend-MIS স্ব-স্ব র্ফবাগ/ভন্ত্রণারয়/অর্ধদপ্তবযয র্নকট স্তান্তবযয উবদ্দবশ্য অথ ি র্ফবাবগয র্নকট মপ্রযণ কযা 

বয়বছ। 

৪। িরফায়ু ঝুঁর্ক মভাকাবফরায অথ িায়নবক যকার্য ব্যয় ব্যফস্থানায় অন্তর্ভ ির্ক্তকযণ (IBFCR) প্রকল্প  

অথ ি ভন্ত্রণারবয়য অথ ি র্ফবাবগয অধীন “িরফায়ু ঝুঁর্ক মভাকাবফরায অথ িায়নবক যকার্য ব্যয় ব্যফস্থানায় অন্তর্ভ ির্ক্তকযণ 

(IBFCR)” ীল িক প্রকল্পটি  ইউএনর্ডর্’য ায়তায় মভাট ২,১২৫.০০ রক্ষ টাকা (র্িওর্ফ ১২৫.০০ রক্ষ টাকা এফং প্রকল্প 

াায্য ২,০০০.০০ রক্ষ টাকা) প্রাক্কর্রত ব্যবয় জুরাই ২০১৬-মবেম্বয ২০২১ মভয়াবদ ফাস্তফার্য়ত বয়বছ। প্রকল্পটি মবেম্বয 

২০২১ এ ভাপ্ত বয়বছ। 

প্রকবল্পয মূর উবদ্দশ্য 

 িরফায়ু অথ ি ব্যফস্থা র্কবাবফ র্যিার্রত বফ তায কাঠাবভা র্স্থয কযা এফং মাযা এবক্ষবত্র অংীিন তাঁবদয াবথ 

আবরািনা কবয মদ-র্ফবদ মথবক অথ ি ংগ্রবয র্ফলয়টি র্নর্িত কযা; 

 ফাবিট যকার্য অথ ি ব্যফস্থায র্ফর্বন্ন ম িাবয় িরফায়ু র্যফতিবনয র্ফলয়টিবক স্পষ্ট কবয তুবর ধযা; এফং 

 িরফায়ু র্যফতিবনয ঝুঁর্ক মভাকাবফরায িন্য মকান্ মকান্ উৎ মথবক অথ ি ংগ্র কযা ম্ভফ তা র্ির্িত কযা এফং 

মই অথ ি ব্যফাবযয মকৌর ততর্য কযা। 

প্রকবল্পয াধাযণ উবদ্দশ্য 

 িরফায়ু অথ িায়বনয মক্ষবত্র ফাংরাবদবয প্রস্তুর্ত ও ক্ষভতাবক মিাযদাযকযণ; 

 িরফায়ু কাম িক্রবভ ঠিক ভবয় অথ ি মমাগান র্নর্িত কযায উবমাগী র্যকল্পনা ও ফাবিট প্রণয়ন; 

 িরফায়ু অথ ি ংস্থাবনয র্যিারন ব্যফস্থা র্ক্তারীকযণ; 

 িরফায়ু অথ ি ব্যফস্থা র্যিারনায় অথ ি র্ফবাবগয ভিবয়য ক্ষভতা বৃর্িকযণ; এফং 

 িরফায়ু র্যফতিবনয ঝুঁর্ক র্ফবফিনা কবয কাম িকয র্যকল্পনা ও ফাবিট প্রণয়ন। 

প্রকবল্পয মভয়াদোঃ জুরাই ২০১৬-মবেম্বয ২০২১। 

                                                                                                                                                     

২০২০-২১ অথ িফছবয (IBFCR) প্রকবল্পয আযএর্ডর্ ফযাদ্দ ও ব্যয় 

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকায়) 

ফযাদ্দ ব্যয় 
ব্যবয়য তকযা ায (ফযাবদ্দয 

%) 
মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৪২৫.০০ ৯৪.০০ ৩৩১.০০ ১৬৫.৩৪ ৪.৫৭ ১৬০.৭৭                ৩৮.৯০% 
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২০২০-২১ অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভোঃ 

 ২০২০-২১ অথ িফছবয মভাট ২৫টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয ফাবিট কাঠাবভাবত িরফায়ু র্যফতিবনয র্ফলয়টি অন্তর্ভ িক্ত কযা 

বয়বছ;  

 িরফায়ু র্যফতিবনয ঝুঁর্ক মভাকাবফরায় যকার্য পদ ঞ্চারবনয র্িত্র িনাধাযবনয াভবন তুবর ধযায িন্য 

২০২০-২১ অথ িফছবয  িরফায়ু ফাবিট প্রর্তবফদন ততর্য কযা বয়বছ;  

 িরফায়ু র্যফতিবনয প্রবাফ মভাকাবফরায় যকায র্কবাবফ অথ ি মমাগান র্দবে তা িবফাে বালায় এফং 

ইনবপাগ্রার্পক্স ব্যফায কবয প্রর্তবফদন আকাবয াধাযণ ভানুবলয র্নকট তুবর ধযা বয়বছ; 

 যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয প্রায় ২০০ িন কভ িকতিাবক ফাবিট কাঠাবভাবত িরফায়ু র্যফতিবনয র্ফলয়টি 

অন্তর্ভ িক্ত কযায ির্ত পবকি প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ; 

 িরফায়ু ংর্িষ্ট ৫টি ভন্ত্রণারবয়য প্রধান কভ িকৃর্ত র্নবদ িক (বকর্আই) ম িাবরািনা কবয র্ফদ্যাভান র্নবদ িকমূব 

িরফায়ু র্যফতিবনয র্ফলয়টি অন্তর্ভ িক্ত কযা বয়বছ; 

 িরফায়ু অথ িায়ন র্ফলয়ক একটি র্িবার্লক মকাল গ্রন্থ প্রণয়ন কযা বয়বছ; 

 ২০২০-২১ অথ িফছবয যকার্য র্নযীক্ষা ব্যফস্থায় িরফায়ু অথ িায়বনয র্ফলয়টি অন্তর্ভ িক্ত কযায িন্য র্নযীক্ষা র্ফবাবগয 

র্ফর্বন্ন ম িাবয় ৫০ িন কভ িকতিাবক একটি র্ফস্তার্যত প্রর্ক্ষণ ম্যানুয়াবরয র্বর্্তবত প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। 

৫।  ‘াবাটি িং  মটকর্নকযার এডুবকন এন্ড র্ির মডববরবভন্ট পযার্র্রটি’ প্রকল্প 

অথ ি ভন্ত্রণারবয়য অথ ি র্ফবাগ এফং কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয আওতায় “াবাটি িং  মটকর্নকযার এডুবকন এন্ড র্ির 

মডববরবভন্ট পযার্র্রটি” ীল িক প্রকল্পটি  এর্ডর্ফ’য ায়তায় মভাট ৪২৫.০০ রক্ষ টাকা  প্রাক্কর্রত ব্যবয় জুরাই ২০২০-জুন 

২০২৩ মভয়াবদ ফাস্তফার্য়ত বয় আবছ।  

প্রকবল্পয মূর উবদ্দশ্য 

 ‘Technical Education Modernization Project‟ (TEMP) ও „2
nd

 Skills for Employment 

Investment Program‟ এয র্ডিাইন প্রণয়ন, ক্ষভতা ততর্য, র্ডউ র্ডর্রবিস মািাই ও প্রস্তুর্তমূরক কাম িক্রভ 

পাদন; 

 SEIP প্রকবল্পয Tranche 2 ও Tranche 3 এয ক্ষভতা বৃর্ি এফং 

 ‘Technical Education Modernization Project (TEMP)‟ ও „2
nd

 Skills for Employment 

Investment Program‟ প্রকল্প দ্য’টি প্রস্তুতকযণ ও „2
nd

 Skills for Employment Investment Program‟ 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়বন ায়তা প্রদাবনয িন্য ১৪ িন (িনভা) আন্তিিার্তক যাভ িক ও ৩১ িন িাতীয় ম িাবয়য 

(িনভা) যাভ িক  র্নবয়াগ। 

প্রকবল্পয মভয়াদোঃ জুরাই ২০২০-জুন ২০২৩। 

২০২০-২১ অথ িফছবয প্রকবল্পয আযএর্ডর্ ফযাদ্দ ও ব্যয় 

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকায়) 

ফযাদ্দ ব্যয় 
ব্যবয়য তকযা ায (ফযাবদ্দয 

%) 
মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য 

২১২.০০ ০.০০ ২১২.০০ ১৫৯.৯১ ০.০০ ১৫৯.৯১                ৭৫.৪৩% 
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২০২০-২১ অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ 

(১) আউটপুট ১ (Improved design quality and readiness of projects  achieved): 

 

 TEMP (Technical Education Modernisation Project) এয িন্য প্রর্কউযবভন্ট ও (পান্ড ম্যানবিভবন্ট) 

এপএভ ক্ষভতা র্নধ িাযবণ ায়তা প্রদান কযায রবক্ষয একিন প্রর্কউযবভন্ট মস্পার্রস্ট ও পাইনার্সয়ার 

মস্পার্রস্ট (উবয়ই িাতীয়) র্নবয়াগ কযা বয়বছ; 

 দ্য’িন  TVET র্ফবলজ্ঞ  (উবয়ই িাতীয় যাভ িক) র্নযুক্ত কযা বমবছ। একিন TVET ংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাবনয 

ির্য র্যিারনা কযবছন এফং অযিন TEMP -য াবথ র্বল্পয  ংবমাগ পর্কিত একটি গবফলণা ত্র প্রস্তুত 

কযবছন; 

 TVET ভথ িবনয িন্য ফািায  িার্দা র্ফবিলণ র্যিারনায িন্য একিন র্ক্ষা অথ িনীর্তর্ফদ (িাতীয় যাভ িক) 

র্নবয়াগ কযা বয়বছ; এছাড়াও, টিইএভর্য অধীবন অফকাঠাবভাগত উন্নয়বনয র্যকল্পনা এফং প্রাথর্ভক নকা প্রস্তুত 

কযবত দ্যই স্থর্ত (একিন আন্তিিার্তক এফং একিন িাতীয়) র্নবয়াগ কযা বয়বছ;  

 TVET এয িার্দা র্ফবিলবণয িন্য একিন র্ক্ষা অথ িনীর্তর্ফদ,  এছাড়া, TEMP আওতায় অফকাঠাবভা উন্নয়ন ও 

প্রাথর্ভক নকা প্রণয়বনয িন্য দ্য’িন স্থর্ত (একিন িাতীয় ও একিন আন্তিিার্তক) র্নবয়াগ কযা বয়বছ।    

 

(২) আউটপুট ২ (Iinternational best practice and innovative solutions mainstreamed in project design  

and implementation)  

 
 SEIP 2  প্রকবল্পয ধাযণাগত র্ডিাইন প্রণয়বনয  রবক্ষয র্তনিন যাভ িক (আন্তিিার্তক)  র্নবয়াগ কযা বয়বছ; 

 দ্য’িন TVET যাভ িক (দ্য’িনই আন্তিিার্তক) TEMP এয র্ডিাইন কযায িন্য ফাংরাবদবয মটকর্নকযার 

র্ক্ষক উন্নয়ন ির্ত মূল্যায়ন কবযবছ; 

 TEMP এয র্ডিাইন কযায িন্য স্যর্নর্দ িষ্ট প্রযুর্ক্ত মক্ষবত্র ৫ িন  TVET মস্পার্রষ্ট র্নবয়ার্িত বয়বছ।   

 

(৩) আউটপুট ৩ (Capacity of executing and implementing agencies on planning, implementation and   

management strengthened) 
 

 SEIP Tranche 2 এয ফাস্তফায়বন প্রর্কউযবভন্ট ক্ষভতা বৃর্িবত ায়তায িন্য একিন প্রর্কউযবভন্ট মস্পার্রস্ট 

(িাতীয়) র্নবয়ার্িত বয়বছ। 
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“িরফায়ুয ঝুঁর্ক মভাকাবফরায অথ িায়নবক যকার্য ব্যয় ব্যফস্থানায় অন্তর্ভ িক্তকযণ (আইর্ফএপর্আয) (১ভ ংবার্ধত)” 

ীল িক কার্যগর্য ায়তা প্রকবল্পয প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্ি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াফ-প্রবিক্ট-১: ার্ভট কর্ভউর্নবকন র্রর্ভবটড -পাইফায অটিকযার মকফর ম্প্রাযণ 


