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                        অথ ি র্ফবাবগয প্রকল্পমূ  
 

        ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ংবার্ধত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্িবত (আযএর্ডর্) অথ ি র্ফবাবগয মভাট ৪টি প্রকল্প অন্তর্ভ িক্ত র্ছর। 

এ প্রকল্পমূবয অনুকূবর আযএর্ডর্বত মভাট ৫৩,৯৭৫.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। তন্মবে র্িওর্ফ ৭,০৭৩.০০ রক্ষ টাকা 

এফং প্রকল্প াায্য ৪৬,৯০২.০০ রক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অথ িফছবয ব্যবয়য র্যভাণ ৩৮,৪৪১.০২ রক্ষ টাকা (র্িওর্ফ  ৩,৭৮৫.৭১ 

রক্ষ টাকা এফং প্রকল্প াায্য ৩৪,৬৫৫.৩১ রক্ষ টাকা) মা মভাট ফযাবদ্দয ৭১.২২ তাং। র্নবে প্রকল্পগুবরায মূর উবদ্দশ্য, 

২০১৯-২০ 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 

                                                                                                                                                 ।৯৭। 
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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; 

 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। 

 

২০১৯-২০ অর্ থবছররর বরাদ্দ ও ব্যয় 

প্রকরের অন-লন্ডিং করপারনন্ট বাবদ বরাদ্দ ন্ছ 800.00 লকাটি টাকা, যার মরে ব্যয় হরয়রছ 376.28 লকাটি টাকা। টিএ 

করপারনন্ট বাবদ বরাদ্দ ন্ছ ১০.৫৯ লকাটি টাকা, যার মরে ব্যয় হরয়রছ ২.২২ লকাটি টাকা। 

আইর্এপএপ II প্রকবল্পয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয পার্দত কাম িক্রভ 

 প্রকবল্পয অন-মরর্ন্ডং কবপাবনবন্টয আওতায় ২০১৯-২০ অথ িফছবয কার্রয়ানকয, গািীপুবয অফর্স্থত ফঙ্গফন্ধু াইবটক 

র্টিবত র্নভ িাণাধীন Bangladesh Technosity Limited ীল িক াফ-প্রবিক্ট-এ ১১.০৯ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায 

ফা ৯৩.৭৩ মকাটি টাকা এফং নাযায়ণগবে র্নর্ভ িত/র্নভ িাণাধীন Meghna Industrial Economic Zone 

Limited ীল িক াফ-প্রবিক্ট-এ ৩৩.৩০ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায ফা ২৮২.৫৬ মকাটি টাকা অথ িাৎ ফ িবভাট ৪৪.৩৯ 

র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায ফা ৩৭৬.২৯ মকাটি টাকা দীঘ িবভয়ার্দ ঋণ প্রদান কযা বয়বছ।  

 িট্টগ্রাবভ র্নভ িাণাধীন Karnafully Dry Dock Limited (KDDL) াফ-প্রবিক্ট-এ ৪০ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায 

ফা ৩৪৪.০০ মকাটি টাকা এয ঋণ আবফদনটি র্ফশ্বব্যাংবকয অনার্্তয অবক্ষায় যবয়বছ। এছাড়া, মটকনাবপ র্নর্ভ িত 

Technaf SolarTech Energy Limited এয ২০ মভগাওয়াট ক্ষভতাপন্ন মারায াওয়ায প্লান্ট াফ-

প্রবিক্ট-এ ১৭.৭৮ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায ফা ১৫২.৯১ মকাটি টাকা এফং বালুকা, ভয়ভনর্ংব র্নভ িাণাধীন 

RawTech Limited াফ-প্রবিক্ট-এ ১.৮৮ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায ফা ১৬.২১ মকাটি টাকা এয ঋণ আবফদন দ্যটি 

আইর্এপএপ II প্রকবল্প র্ফবফিনাধীন যবয়বছ। 

 

                                                                                                                               ।৯৮। 
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২। র্ির পয এভপ্লয়বভন্ট ইনববস্টবভন্ট মপ্রাগ্রাভ (SEIP) প্রকল্প 

অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারয় এয আওতায় ফাস্তফায়নাধীন র্ির পয এভপ্লয়বভন্ট 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 

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 প্রার্ঙ্গক 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 ৩,৮২,৫৩৯ িন। মবেম্বয ২০২০ ম িন্ত 

নদপ্রাপ্তবদয 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। 

 

 

                                                                                                                                ।৯৯। 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন  ২০১৯-২০ 

 

 

 

২০১৯-২০ অথ িফছবয SEIP প্রকবল্পয ংবার্ধত ফযাদ্দ ও ব্যয় 

                                                                                                                                     (রক্ষ টাকায়) 

ফযাদ্দ ব্যয় 
ব্যবয়য তকযা ায (ফযাবদ্দয 

%) 
মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৫০,৮০০.০০ ৬,৭২০.০০ ৪৪,০৮০.০০ ৩৬,৯৭৭.৪৪ ৩,৬৪৩.৬৩ ৩৩,৩৩৩.৮১                ৭২.৮০% 

 

SEIP প্রকবল্পয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয অগ্রগর্ত ও পার্দত কাম িক্রভ 
 

 ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা অনুমায়ী র্ফগত অথ িফছবয ৮৯,৮৪৪ িনবক প্রর্ক্ষবণয িন্য তার্রকার্ভক্ত (enrolment) এফং 

প্রর্র্ক্ষতবদয ভে বত ৬০% এয কভ িংস্থাবনয ব্যফস্থা কযায রক্ষযভাত্রা র্ছর। এ রক্ষযভাত্রায র্ফযীবত 

কভ িংস্থাবনয ব্যফস্থা কযা বয়বছ ৬৩,৯৬৬ িবনয মা তার্রকার্ভক্ত প্রর্ক্ষনাথীবদয ৭২%; 

 “মভাটয ড্রাইর্বং উইথ ব্যার্ক মভইবন্টবনস’ মকাব িয িন্য র্ক্ষা ভন্ত্রণারবয়য আওতাধীন কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয-এয 

অধীনস্থ ২৪টি কার্যগর্য স্কুর এন্ড কবরি এ ২৪টি ডাফর মকর্ফন র্কআ, প্রফাী কল্যাণ ও তফবদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য 

আওতাধীন িনর্ক্ত, কভ িংস্থান ও প্রর্ক্ষণ ব্যযবযা-এয অধীনস্থ ৬১টি কার্যগর্য প্রর্ক্ষণ মকন্দ্র (টিটির্)-মত ৭১টি, 

র্ফআযটির্ মত ২৬টি এফং ট্রাস্ট মটকর্নকযার মট্রর্নং ইনর্ষ্টটিউট এ ৪টি  মভাট ১২৬টি ডাফর মকর্ফন র্কআ প্রদান কযা 

বয়বছ। এছাড়া, প্রর্ক্ষবনয িন্য ৩টি টিটির্বত ৩টি র্বডন কায ৯টি টিটির্বত ৯টি র্মুবরটয প্রদান কযা বয়বছ;  

 প্রকবল্পয আওতায় প্রফাী কল্যাণ ও তফবদর্ক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারবয়য আওতাধীন িনর্ক্ত, কভ িংস্থান ও প্রর্ক্ষণ ব্যযবযা-

এয অধীনস্থ মভৌরবীফািায, িট্টগ্রাভ ভর্রা, খুরনা ভর্রা এফং াফনা টিটির্’মত ‘মাবটর ম্যাবনিবভন্ট’ র্ফলবয় 

প্রর্ক্ষণ মকা ি িালুকযবণয রবক্ষয ২০২০ মথবক র্ডবম্বয ২০২৩ মভয়াবদ ১৪,৫৭,২২,৬৪০ টাকা মূল্যভাবনয একটি 

চুর্ক্ত অনুবভার্দত বয়বছ। প্রকবল্পয ভােবভ টিটির্গুবরাবত প্রবয়ািনীয় মন্ত্রার্ত যফযা কযা বফ; 

 প্রকবল্পয আওতায় ‘ইসটিটিউট অপ াফর্রক পাইনাস (আইর্এপ)’-এ ৩টি ব্যাবি ৭৫ িন প্রর্ক্ষণাথীয ১২ র্দন 

মভয়াদী ‘মট্রর্নং অন মপ্রাবপনার মডববরবভন্ট’ প্রর্ক্ষবণয আবয়ািন কযা বয়বছ। প্রর্ক্ষবনয মুর উবদ্দশ্য র্ছর 

র্িরস্ পয এভপ্লয়বভন্ট ইনববস্টবভন্ট মপ্রাগ্রাভ পর এফং স্যিারুবাবফ ফাস্তফায়বনয িন্য প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠান 

প্রধান/ব্যফস্থাকবদয প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত প্রবয়ািনীয় র্ফলয়মূ র্ফস্তার্যতবাবফ িানাবনা এফং াবত করবভ 

মখাবনা; 

 ি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, KOICA এফং SEIP-

এয মমৌথ ায়তায় র্ফটাক-এয ১২ তরা একটি র্ফর্ডং র্নভ িাবণয িন্য র্ফটাক-এয াবথও একটি চুর্ক্ত স্বাক্ষর্যত 

বয়বছ; 

 মদব ও র্ফবদব র্ফবলার্য়ত নার্ িং ও মকয়ায র্গর্বং মফায িার্দায র্দবক রক্ষয মযবখ দক্ষ না ি ও মকয়াযর্গবায 

ততর্যয উবদ্দবশ্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রর্ক্ষণ র্যিারনায উবযাগ র্নবয়বছ SEIP। প্রর্ক্ষবণয প্রস্তুর্তমূরক কাম িার্দ 

পাদবনয িন্য মদবয ফ িিনর্ফর্দত দাতব্য ও মফামূরক প্রর্তষ্ঠান কুমুর্দনী ওবয়রবপয়ায ট্রাস্ট অফ মফংগর এয 

াবথ ২২ জুন ২০২০ তার্যবখ একটি ভব াতা স্মাযক স্বাক্ষর্যত বয়বছ;                                             ।১০০। 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন  ২০১৯-২০ 

 

 

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

দক্ষতা উন্নয়নমূরক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয রবক্ষয Bangladesh Women Chamber of Commerce and 

Industry (BWCCI)-এয াবথ ২২,২২,২৬,৬৩৭/- (ফাই মকাটি ফাই রক্ষ ছার্ি ািায ছয়ত াইর্ত্র) 

টাকায চুর্ক্ত গত ০২-০৩-২০২০ ইং তার্যবখ স্বাক্ষর্যত বয়বছ; এফং 

 

 SEIP প্রকবল্পয অথ িায়বন Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry 

(BWCCI)-এয ভােবভ প্রকবল্পয প্রর্ক্ষণ কাম িক্রবভয াবথ পৃক্ত প্রর্ক্ষকবদয ভে বত ৪০ িন প্রর্ক্ষবকয 

দক্ষতা উন্নয়বনয িন্য (ভর্রা ৩১ িন, পুরুল ০৯ িন) গত ০১-১২-২০১৯ বত ০৫-১২-২০১৯ ম িন্ত মভাট ০৫র্দন 

ব্যাী মট্রর্নং অপ মট্রইনাযস্ (ToT) মপ্রাগ্রাভ র্যিার্রত বয়বছ। 

 

 

৩। মরংবদর্নং া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 অবরর্রয়ায 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 ২০১৮ মভয়াবদ 

ফাস্তফার্য়ত বয় আবছ। প্রকবল্পয মভয়াদ মবল অব্যর্য়ত অথ ি থাকায় প্রকবল্পয অপন্ন কাি পন্ন কযায রবক্ষয য য ২ 

ফায মভয়াদ বৃর্ি কবয জুন, ২০২০ ম িন্ত র্নধ িাযণ কযা বয়র্ছর। ফর্ধ িত মভয়াবদয বযও ৩য় দপায় জুন, ২০২১ ম িন্ত প্রকবল্পয 

মভয়াদ বৃর্ি কযা বয়বছ। 

প্রকবল্পয মূর উবদ্দশ্য 

 াভার্িক র্নযা্তা র্ফলয়ক Management Information System (MIS)  ততযী কযা। 

প্রকবল্পয াধাযণ উবদ্দশ্য 

 াভার্িক র্নযা্তা র্ফলয়ক নীর্ত র্নধ িাযণ, মকৌরগত র্যকল্পনা, অথ িায়ন, ফাস্তফায়ন ও র্যফীক্ষণ উন্নয়ন ির্তয 

উন্নয়ন; এফং 

 ব্যর্ক্তগত ও প্রার্তষ্ঠার্নক ম িাবয় দক্ষতা বৃর্ি। 

 

প্রকবল্পয মভয়াদোঃ র্ডবম্বয ২০১৪- জুন ২০২১। 

প্রকবল্পয অগ্রগর্ত ও পার্দত কাম িক্রভ 

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

র্নযা্তা কভ িসূর্ি ংর্িষ্ট ৬টি Diagnostic Study এফং ৪ টি Reform Plan পন্ন কযা বয়বছ। প্রকবল্পয কার্যগর্য 

ায়তায় অথ ি র্ফবাবগ াভার্িক র্নযা্তা মফষ্টর্নয কভ িসূর্িমূবয তর্থ্ ম্বর্রত একটি মকন্দ্রীয় SPBMU MIS স্থান কযা 

বয়বছ। অথ ি র্ফবাবগয SPBMU MIS এয বঙ্গ ৫টি ভন্ত্রণারবয়য ১১টি প্রকল্প/কভ িসূর্িয MIS এয ংবমাগ স্থান এফং G2P 

ির্তবত যকার্য মকালাগায বত িনগবণয র্নকট যার্য বাতা/অথ ি স্তান্তয কযা বয়বছ। SPBMU MIS এয সরে 

প্রাথর্ভক ও গণর্ক্ষা ভন্ত্রণারবয়য PESP কম থসূন্ি ও স্বাস্থয ও র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারবয়য DSF কম থসূন্ির MIS এয ংবমাগ 

স্থান কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

 

                                                                                                                              ।১০১। 
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এর্এপএভএর্ প্রকবল্পয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয অিিনমূ 

প্রকবল্পয ভােবভ ২০১৯-২০ অথ িফছবয পার্দত উবেখবমাগ্য অিিনমূ র্নবে প্রদান কযা বরাোঃ 

 মাননীয় ন্লক্ষা মন্ত্রী কর্তথক G2P দ্ধন্িরি হাররমানাইজড স্টাইরড লপ্রাগ্রাম এর মােরম উবৃন্ি বৃন্ি প্রদারনর 

কায থক্রম উরবাধন 

র্ফগত ২০ মভ ২০২০ তার্যবখ ভাননীয় র্ক্ষা ভন্ত্রী ডা. দীপু ভর্ন র্ক্ষা ভন্ত্রণারবয়য অধীন াযবভানাইিড স্টাইবন্ড 

মপ্রাগ্রাভ ফা ভর্িত উবৃর্্ত ও ভাের্ভক ও উচ্চ র্ক্ষা র্ফবাবগয বৃর্্তপ্রাপ্ত র্ক্ষাথীবদয বৃর্্তয অথ ি G2P ির্তবত 

অথ িাৎ ইবরকট্রর্নক মবভন্ট ির্তবত অথ ি র্ফতযণ কাম িক্রভটি আনুষ্ঠার্নকবাবফ উববাধন কবযন।  
 

 মাননীয় ন্লক্ষা মন্ত্রী কর্তথক G2P দ্ধন্িরি ন্লক্ষা অন্ধদপ্তররর বৃন্ি উরবাধন 

র্ফগত ২৭ জুন, ২০২০ তার্যবখ ভাননীয় র্ক্ষা ভন্ত্রী ডা. দীপু ভর্ন র্ক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তবযয অধীন 

ভাদ্রাায় বৃর্্তপ্রাপ্ত র্ক্ষাথীবদয বৃর্্ত যকার্য মকালাগায মথবক যার্য G2P ির্তবত অথ ি র্ফতযণ কাম িক্রভটি 

আনুষ্ঠার্নকবাবফ র্বর্ডও কনপাবযর্সং এয ভােবভ উববাধন কবযন।  

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 ১,৮৫২.০০ রক্ষ টাকা (র্িওর্ফ ১২৫.০০ রক্ষ টাকা এফং প্রকল্প 

াায্য ১,৭২৭.০০ রক্ষ টাকা) প্রাক্কর্রত ব্যবয় জুরাই ২০১৬- মবেম্বয ২০২০ মভয়াবদ ফাস্তফার্য়ত বয় আবছ। ফতিভাবন 

প্রকল্পটিয মভয়াদ বৃর্িয (ববেম্বয ২০২১ ম িন্ত) প্রস্তাফ প্রর্ক্রয়াধীন আবছ। 

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 ২০২০ । 
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২০১৯-২০ অথ িফছবযয (IBFCR) প্রকবল্পয ংবার্ধত ফযাদ্দ ও ব্যয় 

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকায়) 

ফযাদ্দ ব্যয় 
ব্যবয়য তকযা ায (ফযাবদ্দয 

%) 
মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য মভাট র্িওর্ফ প্রকল্প াায্য 

২৬৮.০০ ৩১.০০ ২৩৭.০০ ২৪১.৬৩ ৪.৬৩ ২৩৭.০০                ৯০.১৬% 

 

২০১৯-২০ অথ ি ফছবযয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভোঃ 

 মভাট ২৫টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয ফাবিট কাঠাবভাবত িরফায়ু র্যফতিবনয র্ফলয়টি অন্তর্ভ িক্ত কযা বয়বছ;  

 িরফায়ু র্যফতিবনয ঝুঁর্ক মভাকাবফরায় যকায র্কবাবফ অথ ি মমাগান র্দবে তা িনাধাযবণয াভবন তুবর ধযায 

িন্য একটি প্রর্তবফদন ততর্য কবয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফাবিট অর্ধবফবন ম 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;   

 িরফায়ু অথ িায়বনয িফাফর্দর্তা ও স্বেতা র্নর্িত কযায িন্য প্রবয়ািনীয় ভানফ পদ ততর্যয রবক্ষয অর্ডট 

র্ফবাবগয ভেভ ম িাবয়য ২৫ িন কভ িকতিাবক ‘ক্লাইবভট াযপযবভস অর্ডট প্লযার্নং’ র্ফলবয়য ওয প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযা বয়বছ;  

 ভন্ত্রণারবয়য ফাবিট কাঠাবভাবক িরফায়ু ংবফদনীর কযায িন্য ফাবিট াকুিরাবয প্রবয়ািনীয় র্নবদ িনা অন্তর্ভ িক্ত 

কবয তায র্বর্্তবত ২৫টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয ফাবিট ও র্যকল্পনা প্রণয়বনয াবথ যুক্ত কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষণ মদয়া 

বয়বছ; 

 র্ফযভান Climate Fiscal Framework (CFF) 2014 ম িাবরািনা কবয ারনাগাদকৃত Bangladesh 

Climate Fiscal Framework 2020-এয খড়া চুড়ান্ত কযা বয়বছ;  

 মদবয অথ িনীর্তবত িরফায়ু র্যফতিবনয ক্ষর্তকয প্রবাফ কী বত াবয তা স্পষ্ট কযায িন্য র্ফযভান াভর্ষ্টক 

অথ িননর্তক কাঠাবভাবত র্যফতিন আনয়বনয রবক্ষয একটি ভীক্ষা কবয তায প্রর্তবফদন চুড়ান্ত কযা বয়বছ;  

 িরফায়ু র্যফতিনতার্ড়ত দ্যবম িাবগয ক্ষয়ক্ষর্ত কাটিবয় উঠবত ক্ষর্তগ্রস্ত ভানুলবক ফীভা ায়তা প্রদাবনয িন্য র্ফযভান 

ফীভা নীর্ত ও কাঠাবভাবত র্যফতিন আনয়বনয রবক্ষয একটি ভীক্ষা র্যিারনা কযা বয়বছ; 

 র্ফযভান িরফায়ু অথ িায়ন ব্যফস্থাবক র্ক্তারী কযায রবক্ষয ক্লাইবভট ফন্ড িালুয র্ফলবয় একটি ভীক্ষা র্যিারনা 

কযা বয়বছ; এফং 

 স্থানীয় ম িাবয় র্যকল্পনা ও ফাবিট প্রণয়ন প্রর্ক্রয়ায় িরফায়ু র্যফতিবনয র্ফলয়টিবক অন্তর্ভ িক্ত কযায রবক্ষয ইউর্নয়ন 

র্যলবদয িন্য ‘স্থানীয় িরফায়ু অথ িায়ন কাঠাবভা (Local Climate Financing Framework (LCFF))’ 

প্রণয়বনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ।   

                                                                                                                             ।১০৩। 
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ভাননীয়  র্ক্ষা ভন্ত্রী ডা. দীপু ভর্ন কর্তিক G2P ির্তয ভােবভ র্ক্ষা ভন্ত্রণারবয়য াযবভানাইিড স্টাইবন্ড মপ্রাগ্রাভ ফা ভর্িত উবৃর্্ত ও ভাের্ভক    

                                      ও উচ্চ র্ক্ষা র্ফবাবগয বৃর্্তপ্রাপ্ত র্ক্ষাথীবদয বৃর্্তয অথ ি র্ফতযণ উববাধন 

 

 

‘মট্রর্নং অন মপ্রাবপনার মডববরবভন্ট’ প্রর্ক্ষবণয উববাধনী অনুষ্ঠাবন অথ ি র্ফবাবগয র্র্নয়য র্িফ ভবাদয় এফং মই প্রকবল্পয অন্যান্য কভ িকতিা 

প্রর্ক্ষণাথীবৃন্দ 

 

   

                                                                                                                                          ।১০৫।    


