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মুখবন্ধ 

 

সুশাসবনর জন্য প্রবয়াজন সরকাবরর র্াবিীয় কম িকাবের স্বচ্ছিা এবাং জবাবর্দর্িিা র্নর্িিকরণ। বিিমান সরকার 

জনগবণর প্রকৃি ক্ষমিায়ন এবাং একটি আধুর্নক কল্যাণমূখী রাষ্ট্র ও জবাবর্দর্িিামূলক টেকসই গণিার্ন্ত্রক সরকার ব্যবস্থা প্রর্িষ্ঠায় 

প্রর্িশ্রুর্িবদ্ধ। টস লবক্ষেই প্রর্িটি মন্ত্রণালয় ও র্বভাগ বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাশ কবর আসবে।  

 
িাজার বেবরর টেষ্ঠ বাঙার্ল জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু টশখ মুর্জবুর রিমাবনর টনতৃবে ১৯৭১ সাবল স্বাধীন সাব িবভৌম 

বাাংলাবদবশর অভ্যেদবয়র ির িরই প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় প্রর্ির্ষ্ঠি িয়। সরকার ব্যবস্থার ির্রবিিবনর সাবে সাবে র্বর্ভন্ন সময় এ 

কার্ িালবয়র নামও ির্রবর্িিি িবয়বে। সব িবশষ ১৯৯১ সাবল সাংসদীয় গণিার্ন্ত্রক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্িিি িবল এ কার্ িালয় পূব ি অর্ভধা 

র্িবর িায়। সাংসদীয় গণিার্ন্ত্রক ব্যবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকাবরর প্রধান র্নব িািী র্বধায় স্বাভার্বকভাববই এ কার্ িালবয়র কাবজর 

গুরুে ও ব্যার্ি বৃর্দ্ধ িায়। এ কার্ িালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর র্বর্ভন্ন প্রশাসর্নক ও উন্নয়নমূলক কার্ িক্রম ির্রবীক্ষণ, সমন্বয় ও 

িত্ত্বাবধান কবর। কার্ িপ্রণালী র্বর্ধমালা অনুর্ায়ী আইন ও র্বর্ধমালা প্রণয়ন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুবমাদন এবাং গুরুেপূণ ি নীর্ি র্নধ িারণী 

র্সদ্ধান্ত/প্রস্তাব বাস্তবায়বন প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র অনুবমাদন প্রবয়াজন িয়। সরকাবরর দশ িবনর আবলাবক গণমানুবষর আশা-আকাঙ্ক্ষা 

বাস্তবায়বনর লবক্ষে র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাগবক প্রবয়াজনীয় িরামশ ি, নীর্িগি অনুশাসন ও র্নবদ িশনা প্রদানও এ কার্ িালবয়র অন্যিম 

কাজ।  

এ োড়া স্থানীয় ও বববদর্শক র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধ ও আকৃষ্টকরন, দর্রদ্র ও গৃিিীন মানুবষর আবাসন,                  

নৃিার্ত্ত্বক জনবগাষ্ঠীর আে িসামার্জক উন্নয়ন, র্ির্জোল বাাংলাবদশ র্বর্নম িাণ, এনর্জও র্বষয়ক কার্ িক্রম িত্ত্বাবধান এবাং মিামান্য 

রাষ্ট্রির্ি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নরািত্তাসি আগি র্ববদর্শ অর্িগুরুেপূণ ি রাষ্ট্রীয় অর্ির্েগবণর র্ববশষ র্নরািত্তা র্বধান প্রভৃর্ি 

কার্ িক্রম সম্পাদবনর লবক্ষে সাংর্িষ্ট র্বর্নবয়াগ টবাি ি, এনর্জও র্বষয়ক বুেবরা, টবিজা, টবজা, প্রাইবভোইবজশন কর্মশন, িাবর্লক 

প্রাইবভে িাে িনারর্শি অর্িস, জািীয় র্নরািত্তা টগাবয়ন্দা সাংস্থা এবাং টেশাল র্সর্কউর্রটি টিাস ি প্রভৃর্ি দিরসমূবির কার্ িক্রম 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র সরাসর্র িত্ত্বাবধাবন করা িবয় োবক।  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুবমাদনক্রবম প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র ২০১২-১৩ অে িবেবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাশ করা 

িবলা। টর্ সকল কার্ িক্রম এ কার্ িালবয়র সরাসর্র িত্ত্বাবধাবন সম্পন্ন িবয় োবক এবাং টর্ সকল কার্ িক্রম বাস্তবায়বনর দায়-দার্য়ে 

প্রিেক্ষভাবব এ কার্ িাবলয়র ওির ন্যস্ত, শুধু টসসব কার্ িক্রবমর গুরুেপূণ ি র্ববরণ ও অগ্রগর্ি এ প্রর্িববদবন অন্তভ্য িক্ত িবয়বে। আশা করা 

র্ায়, এ প্রর্িববদন একর্দবক এ কার্ িালবয়র কার্ িক্রবমর স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্িিা র্নর্িিকরবণ সিায়ক ভূর্মকা িালন করবব, 

অন্যর্দবক কার্ িক্রমসমূবির সাবে সাংর্িষ্ট কম িকিিাগণ িাবদর আত্মমূল্যায়বনও এটিবক কাবজ লাগাবি িারববন। 
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র্নব িািী সার-সাংবক্ষি 

সাংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকাবরর প্রধান র্নব িািী র্বধায় প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র 

কাবজর গুরুে ও ব্যার্ি বৃর্দ্ধ টিবয়বে। এ কার্ িালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর র্বর্ভন্ন প্রশাসর্নক ও উন্নয়নমূলক 

কার্ িক্রম ির্রবীক্ষণ, সমন্বয় ও িত্ত্বাবধান কবর। কার্ িপ্রণালী র্বর্ধমালা অনুর্ায়ী আইন ও র্বর্ধমালা প্রণয়ন, প্রকল্প 

প্রস্তাব অনুবমাদন এবাং গুরুেপূণ ি নীর্ি র্নধ িারণী র্সদ্ধান্ত/প্রস্তাব বাস্তবায়বন এ কার্ িালবয়র অনুবমাদন প্রবয়াজন িয়। 

সরকাবরর দশ িবনর আবলাবক গণমানুবষর আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়বন র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাগবক প্রবয়াজনীয় 

িরামশ ি, র্নবদ িশনা ও নীর্ি অনুশাসন প্রদানও এ কার্ িালবয়র অন্যিম কাজ। এ োড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র 

প্রিেক্ষ িত্ত্বাবধাবন স্থানীয় ও বববদর্শক র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধ ও আকৃষ্টকরণ, দর্রদ্র ও গৃিিীন মানুবষর আবাসন, 

নৃিার্ত্ত্বক জনবগাষ্ঠীর আে ি-সামার্জক উন্নয়ন, র্ির্জোল বাাংলাবদশ র্বর্নম িাণ, এনর্জও র্বষয়ক কার্ িক্রম িত্ত্বাবধান 

এবাং মিামান্য রাষ্ট্রির্ি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নরািত্তাসি আগি টদর্শ র্ববদর্শ অর্িগুরুেপূণ ি রাষ্ট্রীয় অর্ির্েবদর 

র্ববশষ র্নরািত্তা র্বধান প্রভৃর্ি কার্ িক্রম সম্পার্দি িয়। এ লবক্ষে কার্ িালয় কতৃিক র্বর্নবয়াগ টবাি ি, এনর্জও 

র্বষয়ক বুেবরা, বাাংলাবদশ রিানী প্রর্ক্রয়াকরণ কতৃিিক্ষ (টবিজা), বাাংলাবদশ অে িননর্িক অঞ্চল কতৃিিক্ষ (টবজা), 

প্রাইবভোইবজশন কর্মশন, িাবর্লক প্রাইবভে িাে িনারর্শি অর্িস, জািীয় র্নরািত্তা টগাবয়ন্দা সাংস্থা (এনএসআই) 

এবাং টেশাল র্সর্কউর্রটি টিাস ি (এসএসএি) প্রভৃর্ি দিরসমূবির কার্ িক্রম সরাসর্র িত্ত্বাবধান করা িবয় োবক।  

২. প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র র্নধ িার্রি কার্ িাবলীর বাইবর এ কার্ িালবয়র আওিাধীবন ৩টি উবেখবর্াগ্য 

প্রকল্প/কম িসূর্ি বাস্তবার্য়ি িবচ্ছ। টসগুবলা িবচ্ছঃ                  (    )       , আেয়ণ প্রকল্প এবাং 

                            (                 )       । এ টু আই কম িসূর্ির মাধ্যবম িথ্যপ্রযুর্ক্ত 

ব্যবিার কবর সমাবজর সকল টেণী-টিশার মানুবষর টদারবগাড়ায় দ্রুি এবাং সুলবভ স্বচ্ছ ও িয়রার্নমুক্ত টসবা টিৌৌঁবে 

টদয়ার কার্ িক্রম বাস্তবার্য়ি িবচ্ছ। ইউর্নয়ন টেবক শুরু কবর উিবজলা, টজলা, র্বভাগ ও মন্ত্রণালয়সি সব িত্র সমর্ন্বি 

ই-টসবা কাঠাবমা গড়ার কার্ িক্রম িলবে, র্াবি টর্খাবনই টসবা বির্র টিাক না টকন জনগণ টর্বকাবনা সমবয়, 

টর্বকাবনা জায়গায় ববস িা টিবি িাবর।         ইউর্নয়ন িথ্য ও টসবাবকন্দ্র     , টজলা ই-টসবাবকন্দ্র    , 

ই-পূর্জি, জািীয় িথ্য টকাষ প্রভৃর্ি Ground Breaking Initiatives গ্রিণ করা িবয়বে।                  

                 ।       জািীয় ই-িথ্যবকাবষর ওবয়বসাইে টেবক ২০১৩ সাল ির্ িন্ত প্রায় আে লাখ 

মানুষ িথ্য সাংগ্রি কবরবে এবাং ইউর্নয়ন ও িথ্যবসবা টকন্দ্র টেবক প্রর্ি মাবস গবড় প্রায় ৪০ লক্ষার্ধক মানুষ টসবা 

গ্রিণ করবে।  

৩. বঙ্গবন্ধুকন্যা জনবনত্রী টশখ িার্সনা ১৯৯৬ সাবল টদশ ির্রিালনার দার্য়ে িাওয়ার ির আেয়ণ প্রকল্প 

গ্রিণ ও বাস্তবায়বনর মাধ্যবম সব িপ্রেম ঘূর্ণ িঝড় ড় ও নদী ভাঙ্গন কবর্লি অসিায় মানুষবক পুনব িাসন এবাং 

কম িসাংস্থাবনর ব্যবস্থা কবরন। বাাংলাবদশ সরকাবরর অে িায়বন ১৯৯৭-২০০২ সময়কাবল এ প্রকবল্পর অধীবন ৩০০ 

টকাটি োকা ব্যবয় ৪৭ িাজা         ির্রবারবক এবাং ২০০২-২০১০ সময়কাবল ৬৫ িাজার       ,        ও 

      ির্রবারবক পুনব িাসবনর কার্ িক্রম গ্রিণ করা িবয়বে। 

৪. ১৯৯৬ সাবল সরকার্র অে িায়বন র্িনটি িাব িিে টজলা ব্যিীি ৬১টি টজলার র্বর্ভন্ন উিবজলায় সমিল 

ভূর্মবি বসবাসরি র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, সাাংস্কৃর্িক ঐর্িিে সাংরক্ষণ, র্শক্ষার িার বৃর্দ্ধ, ধমীয় 

প্রর্িষ্ঠান র্নম িাণ/সাংস্কার, স্যার্নবেশন ইিোর্দ কার্ িক্রবমর জন্য ‘র্ববশষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সিায়িা (িাব িিে 

িট্টগ্রাম ব্যিীি)’ শীষ িক কম িসূর্ি গ্রিণ করা িয়। কম িসূর্িটি সম্পূণ ি সরকার্র অবে ি বাস্তবার্য়ি িবচ্ছ। এ প্রকল্প টেবক 

প্রায় ৩০ িাজার নৃ-িার্ত্ত্বক জনবগার্ষ্ঠর আে ি-সামার্জক উন্নয়ন েরার্ন্বি িবয়বে।  
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৫.    /                                                                         ও 

                          -                    ও                            ২        

     /                ।  

৬. ২০১০ সাবলর ১২ জানুয়ারী বাাংলাবদশ ও ভারবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কতৃিক টর্ৌে ইশবিিার (Joint 

Communique) স্বাক্ষর এবাং ২০১১ সাবলর ০৭ টসবেম্বর ভারবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাাংলাবদশ সিবরর সময় 

বাাংলাবদশ ও ভারবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্ববয়র টর্ৌে র্ববৃর্ির ধারাবার্িকিায় ২০১২ সাবল উি-আঞ্চর্লক 

সিবর্ার্গিা টসল গঠন করা িয়। টর্ৌে ইশবিিার এবাং টর্ৌে র্ববৃর্িবি বর্ণ িি র্বষয়সমূি বাস্তবায়ন েরার্ন্বি করার 

জন্য উক্ত টসল প্রধানমন্ত্রীর অে িননর্িক র্বষয়ক মাননীয় উিবদষ্টা ি. মর্সউর রিমাবনর িত্ত্বাবধাবন কাজ কবর 

আসবে। 

৭. গভবন িন্স ইবনাবভশন ইউর্নে (GIU) -এর কার্ িক্রম িদারর্ক ও প্রবয়াজনীয় র্দকর্নবদ িশনা প্রদাবনর জন্য 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টনতৃবে একটি Steering Committee এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তজিার্িক র্বষয়ক 

উিবদষ্টা ি. গওির র্রজভীবক প্রধান কবর একটি Strategy Committee গঠন করা িবয়বে। সুশাসন র্বষয়ক 

ইউর্নেবক নীর্িগি িরামশ ি ও সিায়িা টদয়ার জন্য Steering Committee কাজ করবে। নাগর্রক টসবার মান 

বৃর্দ্ধ এবাং টসবা প্রদান সির্জকরণ টকৌশল উদ্ভাববন GIU কাজ কবর র্াবচ্ছ।  
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৯.                      মিামান্য রাষ্ট্রির্ি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জার্ির র্িিার ির্রবাবরর সদস্যবগ ি, 

সিরকারী সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার ট ার্ষি র্ভর্ভআইর্িবদর র্নরািত্তা র্নর্িি করার দার্য়ে র্োর্েভাবব 

িালন কবর আসবে। র্বর্ভন্ন সমবয় র্ববদর্শ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগবণর বাাংলাবদশ সিরকাবল র্নরািত্তা 

র্নর্িিকরবণ িাবদর র্নরলস ও কবঠার ির্রেম র্ববদর্শ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ কতৃিক প্রশাংর্সি িবয়বে। 

প্রযুর্ক্তর সুষ্ঠু ও সমবয়ািবর্াগী প্রবয়াগ, টগাবয়ন্দা কার্ িক্রম, িথ্য সাংগ্রি ও র্ববশষ িবথ্যর ওির র্ভর্ত্ত কবর 

র্ভর্ভআইর্িগবণর র্নরািত্তা র্নর্িি করা িবয়বে, র্া িাবদর কম িদক্ষিার বর্িঃপ্রকাশ।   

১০. জািীয় র্নরািত্তা টগাবয়ন্দা অর্ধদির রাবষ্ট্রর গুরুেপূণ ি, েশ িকাির ও সাংববদনশীল সাংস্থা র্িবসবব 

র্বববর্িি। টদবশর অিীি ও বিিমান আে ি-সামার্জক টপ্রক্ষািে র্বববিনায় টদবশর সাব িবভৌমে এবাং র্নরািত্তা 

আবরা সুদৃঢ় করার লবক্ষে টভৌবগার্লক সীমানা লঙ্ঘন, অে িননর্িক ও গুরুেপূণ ি স্থািনা ধ্বাংস, টকাবনা র্ববদর্শ 

অনাকার্ঙ্ক্ষি মিবাদ বা ধারণা স্থািবনর মাধ্যবম টদবশর মূল স্বে র্বনষ্ট, সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার িরম অবনর্ি, টদর্শ 

ও র্ববদর্শ প্রর্শক্ষণপ্রাি গুিির কতৃিক টদবশর র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবনর র্বর্ভন্ন টিশায় অবস্থানপূব িক েদ্মবববশর আেয় 

র্নবয় গুিিরবৃর্ত্ত, ধ্বাংসাত্মক ও নাশকিামূলক কার্ িকলাি ির্রিালনা ইিোর্দ কম িিৎিরিায় র্লি ব্যর্ক্ত, টগাষ্ঠী বা 

প্রর্িষ্ঠান/সাংগঠবনর র্বরুবদ্ধ অর্গ্রম িথ্য সাংগ্রি কবর িাৎক্ষর্ণক ও ির্ িায়ক্রর্মকভাবব র্ববিষণ এবাং মূল্যায়নপূব িক 

মিামি ও সুিার্রশ সরকারবক অবর্িি করবে। টদবশর counter terrorism অবস্থা অনুধাবন, জর্ঙ্গবাদ দমন 

ইিোর্দর জন্য Threat Assessment Centre (TAC) প্রর্িষ্ঠা করা িবয়বে।  
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       (      ) ২০১২-১৩ অে িবেবর র্বর্নবয়াগ িবয়বে ৩২৮.৫৩ র্মর্লয়ন মার্কিন িলার এবাং প্রকৃি 

রিিার্ন িবয়বে ৪,৮৫৬.৬৮ র্মর্লয়ন মার্কিন িলার। এোড়া, টবিজার অধীবন র্বশ্বব্যাাংবকর অে িায়বন ৩২৬ 

টকাটি োকা র্বর্নবয়াবগ জানুয়ারী, ২০১২ িবি র্িবসম্বর, ২০১৫ টময়াবদ বাস্তবায়নাধীন Northern Areas of 

Reduction of Poverty Initiatives (NARI) প্রকবল্পর আওিায় ঢাকা, িট্টগ্রাম ও ঈশ্বরদী ইর্িবজবি প্রর্শক্ষণ 

টকন্দ্র র্নম িাণ            । প্রকবল্প উত্তরববঙ্গর রাংপুর র্বভাবগর ৫টি টজলা িবি টমাে ১০,৮০০ জন মর্িলাবক 

বাোই কবর প্রর্শক্ষণ প্রদানপূব িক ইর্িবজবি িাকুরীর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িবব।  

১২.  ি অে িননর্িক উন্নয়বন বববদর্শক র্বর্নবয়াগ আকৃষ্টকরণ িো র্শল্পায়ন, কম িসাংস্থান, উৎিাদন এবাং 

রিার্ন বৃর্দ্ধ ও বহুমুখীকরবণ উৎসাি প্রদাবনর জন্য িিাৎিদ ও অনগ্রসর এলাকাসি বাাংলাবদবশর সভাবাবনাময় 

সকল এলাকায় অে িননর্িক অঞ্চল প্রর্িষ্ঠা করার উবেবে বাাংলাবদশ অে িননর্িক অঞ্চল আইন-২০১০ প্রণীি িয়। 

এ আইবনর আওিায় অে িননর্িক অঞ্চল প্রর্িষ্ঠা, এর উন্নয়ন, ির্রিালনা, ব্যবস্থািনা ও র্নয়ন্ত্রণকবল্প বাাংলাবদশ 

অে িননর্িক অঞ্চল কতৃিিক্ষ (টবজা) প্রর্িষ্ঠা করা িয়। টদবশর র্বর্ভন্ন স্থাবন অে িননর্িক অঞ্চল স্থািবন টবজা 

র্নরলসভাবব কাজ কবর র্াবচ্ছ।  

১৩. টবসরকার্র খাবি র্শল্প র্বর্নবয়াবগ উৎসািদান এবাং র্শল্প স্থািবন প্রবয়াজনীয় সুবর্াগ-সুর্বধা ও সিায়িা 

প্রদাবনর উবেবে র্বর্নবয়াগ টবাি ি নীর্ি িরামশ ি (ির্লর্স অোিবভাবকর্স), র্বর্নবয়াগ উন্নয়ন ও র্বর্নবয়াগ সিায়িা 

প্রদান কবর। র্বর্নবয়াগ টবাি ি- এর র্িসাব অনুর্ায়ী ২০০২-২০০৬ এই িাঁি অে ি বেবর টদবশ প্রস্তার্বি র্বর্নবয়াবগর 

ির্রমান র্েল ৬,৬৩,৭৯৫ র্মর্লয়ন োকা এবাং র্ববদশী র্বর্নবয়াগ র্েল ২,৬৭,২৮৪ র্মর্লয়ন োকা। অিরর্দবক 

২০০৯-২০১৩ অে ি বেবরর র্িবসম্বর ির্ িন্ত সাবড় িার বেবর প্রস্তার্বি স্থানীয় র্বর্নবয়াগ টববড় দাঁর্ড়বয়বে 

২০,০৭,৮০৮ র্মর্লয়ন োকা এবাং প্রস্তার্বি র্ববদশী র্বর্নবয়াগ র্নবর্ন্ধি িবয়বে ২৬,৭৮,৫১৭ র্মর্লয়ন োকা। অে িাৎ 

২০০২-০৬ অে ি বেবরর তুলনায় ২০০৯-২০১৩ অে ি বেবর সাবড় িার বৎসবর স্থানীয় র্বর্নবয়াগ টববড়বে ২০২.৪৭% 

এবাং র্ববদশী র্বর্নবয়াগ টববড়বে  ৯০২%। বাাংলাবদশ ব্যাাংক এর ির্রসাংখ্যান অনুসাবর ২০০২-২০০৬ ির্িকা 

বেবরর অে িাৎ িাঁি বেবর টদবশ টবসরকারী খাবি প্রকৃি র্বর্নবয়াবগর ির্রমান র্েল ২৭৮৩.৮৬ র্মর্লয়ন মার্কিন 

িলার। অির র্দবক জানুয়ার্র ২০০৯  টেবক জুন ২০১৩ ির্ িন্ত সাবড় িার বেবর এই খাবি প্রকৃি র্বর্নবয়াগ িবয়বে 

৪৯৭৫.৫১ র্মর্লয়ন মার্কিন িলার। অে িাৎ ২০০২-২০০৬ এই িাঁি বেবরর তুলনায় জানুয়ার্র ২০০৯ টেবক জুন 

২০১৩ ির্ িন্ত এই সাবড় িার বৎসবর টবসরকারী র্বর্নবয়াবগর প্রবৃর্দ্ধর িার ৭৮.৭২%। উবেখ্য, ২০১৩ ির্িকা 

বেবরর প্রেম েয় মাবস (জানুয়ারী-জুন) টদবশ প্রকৃি বববদর্শক র্বর্নবয়াগ ৯৩৩.০৯ র্মর্লয়ন মার্কিন িলার র্া 

পূব িবিী বৎসবরর একই সমবয়র তুলনায় ৮৮.৪৭% টবশী এবাং স্বাধীনিা-উত্তর বাাংলাবদবশর ইর্িিাবস সবব িাচ্চ। 

উক্ত ির্িকা বেবরর িরবিী েয় মাবস এই ধারা অব্যািি োকবল এটি িবব টদবশর ইর্িিাবস টবসরকারী খাবি 

সবব িাচ্চ প্রকৃি বববদর্শক র্বর্নবয়াবগর টরকি ি। আবরা উবেখ্য, ২০১১ ও ২০১২ িরির দুই ির্িকা বেবর টদবশ 

প্রকৃি বববদর্শক র্বর্নবয়াগ অিীবির সকল টরকি ি ভঙ্গ কবরবে।  

১৪. র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধর মাধ্যবম টদবশর অে িননর্িক প্রবৃর্দ্ধ ও উন্নয়ন েরার্ন্বি করার লবক্ষে িাবর্লক প্রাইবভে 

িাে িনারশীি উবযাগ বাস্তবায়বনর জন্য Policy and Strategy for Public-Private Partnership (PPP), 2010 
এবাং এর আওিায় বৃিৎ প্রকল্প (২৫০ টকাটি োকার ঊবধ্বি), মাঝড় ার্র প্রকল্প (৫০ টকাটি োকা টেবক ২৫০ টকাটি 

োকা) এবাং ক্ষুদ্র প্রকল্প (অনূধ্বি ৫০ টকাটি োকা) এর জন্য র্িনটি গাইিলাইন জার্র করা িবয়বে, র্া র্ির্ির্ি প্রকল্প 

গ্রিণ, অনুবমাদন ও বাস্তবায়বনর টক্ষবত্র অনুসৃি িবচ্ছ। এোড়াও এর্ির্ব সিায়িাপুষ্ট র্ির্ির্ি টপ্রাগ্রাম 

অিাবরশনালাইবজশন প্রকবল্পর আওিায় র্ির্ির্ি প্রকল্প গ্রিণ, সভাবাব্যিা র্ািাই, প্রকল্প অনুবমাদন ও মর্নের্রাং 

সিজির করার লবক্ষ খসড়া র্ির্ির্ি আইন, প্রবজক্ট টিবভলিবমন্ট ম্যানুয়াল, প্রবজক্ট র্ির্নাং ম্যানুয়াল, 



vi 

ভায়ার্বর্লটি গ্যাি িাইন্যার্ন্সাং গাইিলাইনস, র্ির্ির্ি টেকর্নকোল এর্সসট্যান্স গাইিলাইনস, র্বি প্রবসস ম্যানুয়াল 

ও মবিল িকুবমন্টসমূবির খসড়া প্রস্ত্ত্তি করা িবয়বে । র্বববিে অে ি-বেবর টমাে ০৯টি র্ির্ির্ি প্রকল্প অে িননর্িক 

র্বষয় সাংক্রান্ত মর্ন্ত্রসভা কতৃিিক্ষ কতৃিক নীর্িগিভাবব অনুবমার্দি িবয়বে। র্ির্ির্ি এর মাধ্যবম র্বপুল সাংখ্যক 

প্রকল্প কর্মটি বাস্তবায়বনর প্রর্ক্রয়াধীন।   

১৫. প্রর্িবর্ার্গিার মাধ্যবম র্শবল্পর দক্ষিা ও উৎিাদন বৃর্দ্ধ এবাং কার্ িকর সুশৃাংখল ব্যবস্থািনার মাধ্যবম 

      রাজস্ব বৃর্দ্ধ        টবসরকার্রকরণ নীর্ি           । ১৯৯৩ সাবল টবসরকার্রকরণ কার্ িক্রমবক 

গর্িশীল করার লবক্ষে প্রাইবভোইবজশন টবাি ি গঠন করা িয়। প্রাইবভোইবজশন টবাি ি   িরবিীবি 

প্রাইবভোইবজশন কর্মশবন রুিান্তর করা িয়। প্রর্িষ্ঠার ির টেবক অযাবর্ধ কর্মশন টমাে ৭৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত 

র্শল্পপ্রর্িষ্ঠান ও বার্ণর্জেক প্রর্িষ্ঠান সিলভাবব টবসরকার্রকরণ কবরবে। এ সমস্ত প্রর্িষ্ঠান টবসরকার্রকরবণর 

মাধ্যবম ৭০০,৯০,০০,০০০/- (সাি শি টকাটি নব্বই লক্ষ) োকা সরকার্র রাজস্ব এবসবে।  

১৬. বিিমাবন এক ধাবি টসবাদান টকন্দ্র র্িবসবব ও বববদর্শক অনুদান আইবনর আওিায় এনর্জও র্নবন্ধন ও 

নবায়ন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুবমাদন, অে িোড়, অর্িেসি র্বর্ভন্ন কার্ িাবর্ল এনর্জও র্বষয়ক বুেবরা টেবক সম্পার্দি 

িবচ্ছ। ২০১২-১৩ অে িবেবর ৫০৮১.৩৫ টকাটি োকা ব্যবয় ১০৪৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা িবয়বে।  

 

১৭.                                                                             

                         ‘              ’     ‘               ’                           

                ।  

 

১৮.                            ২০২১         -২০৪১                        

           ২০২১                                                             

        ।                                                                    

            ।  
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গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকাবরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টশখ িার্সনা, এমর্ি 



1 

 

১.০ প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র ির্রর্ির্ি  
 

 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদবশর সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয়। ঢাকা শিবরর টিজগাঁও 

এলাকায় পুরািন সাংসদ ভবনটিবক প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয় রূিান্তর্রি করা িবয়বে। ১৯৯১ সাবল সাংসদীয় গণিন্ত্র প্রর্িষ্ঠার ির 

প্রধানন্ত্রীর কার্ িালয় টশ - -বাাংলা নগর িবি পুরািন সাংসদ ভববন স্থানান্তর করা িয়। বিিমাবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টশখ িার্সনার 

সুবর্াগ্য টনতৃবে এ কার্ িালয় ির্রিার্লি িবচ্ছ। প্রকৃিিবক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় একটি র্বভাগ এবাং একটি মন্ত্রণালবয়র সমতুল্য। এবি 

দুটি শাখা রবয়বে। একটি ব্যর্ক্তগি     , অন্যটি সর্িব শাখা। এ কার্ িালবয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উিবদষ্টাবৃন্দ, টপ্রস সর্িব, সামর্রক 

সর্িব, ব্যর্ক্তগি/একান্ত সর্িবগণ কম িরি। সািজন মিাির্রিালবকর অধীবন প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র ির্রিালকগণ সকল 

মন্ত্রণালয়/র্বভাগ/সাংস্থা এর কম িকাে ির্রিালনায় সিায়িা কবরন। প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র আওিায় এ টু আই প্রকল্প, আেয়ণ-২ 

প্রকল্প এবাং র্ববশষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সিায়িা (িাব িিে িট্টগ্রাম ব্যিীি) প্রকল্প নাবম র্িনটি প্রকল্প বাস্তবার্য়ি িবচ্ছ। এ োড়া 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র সরাসর্র িত্ত্বাবধাবন টবিজা, এনর্জও অোবিয়াস ি বুেবরা, র্বর্নবয়াগ টবাি ি, প্রাইবভোইবজশন কর্মশন, র্ির্ির্ি 

অর্িস, বাাংলাবদশ অে িননর্িক অঞ্চল কতৃিিক্ষ, টবসরকার্র রিার্ন প্রর্ক্রয়াকরণ অঞ্চল, গভণ িরস টবাবি ির র্নব িািী টসল, উি-আঞ্চর্লক 

সিবর্ার্গিা টসল, জািীয় র্নরািত্তা টগাবয়ন্দা অর্ধদির (এনএসআই), র্ববশষ র্নরািত্তা বার্িনী (এসএসএি) এবাং নবগঠিি সুশাসন 

র্বষয়ক ইউর্নে ির্রিার্লি িবচ্ছ।  

 

২.০ প্রধান কার্ িাবর্ল 

‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীবক রাজননর্িক এবাং জািীয় সাংসদ সাংক্রান্ত দার্য়ে িালনসি িার র্াবিীয় কার্ িার্দ  

 সম্পাদবন সার্ির্বক সিায়িা প্রদান। 
 

‡ প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র সাবে সম্পকিযুক্ত কার্ িক্রবমর র্বষবয় র্বর্ভন্ন টদশ এবাং আন্তজিার্িক সাংগঠবনর সবঙ্গ  

 টর্াগাবর্াগ রক্ষা এবাং র্বর্ভন্ন টদশ ও আন্তজিার্িক সাংস্থাসমূবির সাবে             /চুর্ক্ত সম্পাদন। 
 

‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নরািত্তা, বাাংলাবদশ সিরকাবল র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান এবাং সরকার কতৃিক  

 ট ার্ষি গুরুেপূণ ি সম্মার্নি ব্যর্ক্তববগ ির প্রবোকল ও এিদসাংক্রান্ত আনুষ্ঠার্নকিা িালন। 
 

‡ দর্রদ্র, ভূর্মিীন এবাং গৃিিীনবদর জন্য বাসস্থাবনর এবাং সমিল ভূর্মবি বসবাসরি নৃ-িার্ত্ত্বক জনবগাষ্ঠীর  

 আে িসামার্জক উন্নয়বনর জন্য কার্ িক্রম গ্রিণ। 
 

‡ র্বর্নবয়াগ টবাি ি, রিার্ন প্রর্ক্রয়াকরণ এলাকা, টবসরকার্র রিার্ন প্রর্ক্রয়াকরণ অঞ্চল, প্রাইবভোইবজশন কর্মশন  

 সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল সম্পাদন। 
 

‡ এনর্জও র্বষয়ক বুেবরা-সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ। 

‡ জািীয় র্নরািত্তা টগাবয়ন্দা সাংস্থার প্রশাসর্নক কার্ িাবর্ল এবাং সকল টগাবয়ন্দা সাংস্থার কার্ িাবর্লর সমন্বয় সাধন। 
 

‡ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয় এবাং র্বভাগ কতৃিক মিামান্য রাষ্ট্রির্ি এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্বববিনার জন্য টপ্রর্রি  

 প্রস্তাবসমূি র্নষ্পর্ত্ত এবাং র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর কার্ িক্রম সমন্বয়। 
 

‡ প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র প্রশাসর্নক ও আর্ে িক কার্ িার্দ সম্পাদন। 
 

 

৩.০  প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র আওিা  বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূি : 
 

৩.১  একবসস টু ইনিরবমশন প্রকল্প  

র্ির্জোল বাাংলাবদশ বাস্তবায়বন এটুআই প্রকল্প  
 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত র্ভশন ২০২১ এর মূলস্তভাব র্ির্জোল বাাংলাবদশ। র্ির্ন ববলন “জার্ির র্িিার স্ববের টসানার 

বাাংলার আধুর্নক রুি িবচ্ছ র্ির্জোল বাাংলাবদশ” সরকার্র টসবা প্রদাবনর প্রির্লি দৃেিে বদবল সমাবজর সকল টে  -টিশার 

মানুবষর টদারবগাড়ায় সুলবভ,  স্বচ্ছ ও িয়রার্নমুক্ত টসবা দ্রুি টিৌৌঁবে র্দবয় একটি       ও জ্ঞানর্ভর্ত্তক সমাজ প্রর্িষ্ঠা করাই 

র্ির্জোল বাাংলাবদবশর মূল লক্ষে। এ লক্ষে বাস্তবায়ন ইউর্নয়ন টেবক শুরু কবর উিবজলা, টজলা, র্বভাগ ও মন্ত্রণালয় ির্ িন্ত সব িত্র 

সমর্ন্বি ই-টসবা কাঠাবমা গবড় টিালা িবচ্ছ র্াবি টর্খাবনই টসবা বির্র টিাক না টকন জনগণ টর্ন টর্ টকাবনা সমবয়, টর্ টকাবনা 

জায়গায় টেবক িা টিবি িাবরন। ইউএনর্ির্ি'র কার্রগর্র সিায়িায় প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় টেবক ির্রিার্লি একবসস টু ইনিরবমশন 
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(এটুআই) প্রকল্প সরকাবরর র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়, র্বভাগ, অর্ধদিরসি অন্যান্য অর্িবস ই-টসবা প্রদান কার্ িক্রবম কার্রগর্র ও টকাবনা 

টকাবনা টক্ষবত্র আর্ে িক সিায়িা প্রদান কবর আসবে। এটুআই টপ্রাগ্রাবমর আওিায় শুরু িওয়া উবেখবর্াগ্য র্কছু ই-টসবা কার্ িক্রবমর 

(২০১২-২০১৩ অে িবের) সাংর্ক্ষি র্ববরণী র্নম্নরূিঃ  

 

          ও                             

ন্যাশনাল ই-সার্ভ িস র্সবেম (NESS)  
 

বাাংলাবদবশর সকল অর্ধদির, টজলা এবাং উিবজলা ির্ িাবয়র সরকার্র অর্িসসমূি টর্ সকল নাগর্রক টসবা প্রদান কবর 

োবক, টসই টসবাসমূিবক ই-টসবায় রূিান্তবরর লবক্ষে জািীয়ভাবব একটি একবকন্দ্রীক সমর্ন্বি ই-সার্ভিস প্লােিম ি বির্র করা িবয়বে র্া 

ন্যাশনাল ই-সার্ভিস র্সবেম নাবম ির্রর্িি।  এই একবকন্দ্রীক ই-সার্ভিস প্লােিম ি ব্যবিাবরর মাধ্যবম সাংর্িষ্ট সকল প্রর্িষ্ঠান প্রর্িটি 

নাগর্রক টসবা প্রদাবনর র্বর্ভন্ন ির্ িায় ও অগ্রগর্ি দক্ষিার সাবে িাৎক্ষর্ণকভাবব মর্নের করবি িারবব। ই-সার্ভিস র্সবেম এর 

উবেখবর্াগ্য উিাদানগুবলা িবলা: ই-িাইর্লাং, ই-িম ি, ই-টর্াগাবর্াগ, ই-সার্ভিস ব্যবস্থািনা, ব্যবিারকারী ব্যবস্থািনা, গভণ িবমন্ট 

র্িবরক্টর্র একবসস সার্ভ িস, ই-র্িবরক্টর্র, ন্যাশনাল ই-সার্ভিস টিাে িাল, র্সটিবজন ওবয়ব একাউন্ট,  ই-টনাটির্িবকশন এবাং NESS 

ওবয়ব সার্ভ িবসস। র্বশার টজলার ২৪০টি সরকার্র অর্িবস িরীক্ষামূলকভাবব এটি িালু করা িয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টশখ িার্সনা 

২০১২ সাবলর ২০ র্িবসম্বর, ‘র্ির্জোল র্বশার’ উবদ্বাধনকাবল িরীক্ষামূলকভাবব ই-সার্ভিস র্সবেম উবদ্বাধন কবরন।  

 

 
 

                  ও        
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জািীয় িথ্য বািায়ন  
 

জািীয় টিাে িাল টেমওয়াকি এর আওিায় টদবশর সকল ইউর্নয়ন, উিবজলা, টজলা, র্বভাগ, অর্ধদির, মন্ত্রণালয়সি সকল 

সরকার্র দিবরর জন্য ২৫ িাজার টিাে িাল (িথ্য বািায়ন) র্নম িাবণর কাজ প্রায় টশষ। টসবেম্বর, ২০১৩ এর মবধ্য এটি পুবরাপুর্র িালু 

িবব। সকল দিবরর টিাে িাল িালু িবল জনগবণর িথ্য ও টসবা প্রার্ি আবরা সিজ িবয় উঠবব। 
 

ই-িি িা 

জনসাধারণ এখন খুব সিবজ অনলাইবন আববদবনর মাধ্যবম টজলা প্রশাসবকর কার্ িালবয়র টরকি িরুম টেবক  জায়গা জর্মর 

র্বর্ভন্ন টরকবি ির (এসএ, র্সএস, র্বআরএস) নকল/িি িা/ খর্িয়ান এবাং সাটি িিাইি কর্ি িাবচ্ছন। এবি প্রায় ৪.৫ টকাটি  খর্িয়ান 

টরকি ি র্ির্জোইজ িবব।  এ ির্ িন্ত ১৭ লক্ষ ৫০ িাজার টরকি ি অনলাইবন প্রদান করা িবয়বে। 

 

 
 

 -            

ইউর্নয়ন িথ্য ও টসবাবকন্দ্র (ইউআইএসর্স) 

টদবশর সকল ইউর্নয়বন স্থার্িি িথ্য ও টসবাবকন্দ্র (ইউআইএসর্স) টেবক প্রর্ি মাবস গবড় ৪০ লক্ষার্ধক গ্রামীণ জনগণ 

টসবা র্নবচ্ছ। টসবা প্রদান কবর টকবন্দ্রর উবযাক্তাবদর মার্সক গড় আয় িাঁি টকাটি োকা। গ্রাবমর সাধারণ মানুষবক টসবা প্রদান োড়াও 

এসব টকবন্দ্রর মাধ্যবম সাবড় িার িাজার নারীসি ৯ িাজাবরর টবর্শ মানুবষর কম িসাংস্থাবনর ব্যবস্থা িবয়বে। এসব ইউর্নয়ন িথ্য ও 

টসবাবকন্দ্র টেবক গ্রামীণ জনিবদর মানুষ খুব সিবজ সরকার্র িরম, টনাটিশ, িাসবিাে ি-র্ভসা সাংক্রান্ত িথ্য, জািীয় ই-িথ্যবকাষ, 

কৃর্ষ, র্শক্ষা, স্বাস্থে, আইন র্বষয়ক িথ্য, িাকর্রর খবর, নাগর্রকে সনদিত্র, িাবর্লক িরীক্ষার িলািলসি অন্যান্য সরকার্র টসবা 

িাবচ্ছন। িা োড়া এসব িথ্য ও টসবাবকবন্দ্র ইন্টারবনে ব্যবিার, ই-টমইল করা, কর্ম্পউোর কবম্পাজ, িবোকর্ি, স্কোর্নাং করার 

সুর্বধা রবয়বে। প্রির্লি টসবার বাইবর এসব টকন্দ্র টেবক বিিমাবন টমাবাইল ব্যাাংর্কাং, জীবনবীমা, মাটি িরীক্ষা ও ব্যবিাবরর িরামশ ি, 

র্বদুেৎ র্বল ির্রবশাধ এবাং টজলা প্রশাসক অর্িবস জর্মর িরিাসি অন্যান্য টসবার আববদন করা র্াবচ্ছ। প্রর্ি মাবস এসব টকন্দ্র টেবক 

টমাবাইল ব্যাাংর্কাংবয়র মাধ্যবম গবড় ১৫ টকাটি োকার ওিবর আদান-প্রদান িবচ্ছ। টবর্শর ভাগ টক্ষবত্র অে ি শির টেবক গ্রাবম র্াবচ্ছ। 

এ োড়া গ্রামাঞ্চবলর জনগণ র্াবি ইউআইএসর্স টেবক টর্বকাবনা সময় র্নরবর্চ্ছন্নভাবব টসবা গ্রিণ করবি িাবর, টস জন্য 

প্রায় ৩,০০০ ইউআইএসর্সবি টসালার প্যাবনল স্থািন করা িবয়বে। 
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টজলা ই-টসবাবকন্দ্র 

টজলা ই-টসবাবকবন্দ্র এবস জনগণ সরাসর্র, িাকবর্াবগ র্কাংবা অনলাইবন টসবার আববদন করবি িারবে। আববদবনর সাবে 

সাবে আববদনকারীবক একটি গ্রিণ রর্শদ টদয়া িবচ্ছ, িবল টসবা প্রদাবনর টক্ষবত্র জবাবর্দর্িিা র্নর্িি িবয়বে। টজলা প্রশাসবনর 

সকল কম িকাণ্ড এখন অনলাইবনর মাধ্যবম সম্পন্ন করা িবচ্ছ। টসবার মান উন্নি িওয়ার িাশািার্শ টর্ টকাবনা সমবয় টর্ টকাবনা স্থান 

িবি টসবা টনয়া বা টদয়ার িবল টসবা প্রদাবন এবসবে গর্ি। টদবশর সকল টজলায় স্থার্িি টজলা ই-টসবাবকন্দ্র টেবক প্রর্ি মাবস ৪০ 

িাজাবরর টবর্শ িি িা অনলাইন িদ্ধর্িবি প্রদান করা িবচ্ছ। টজলা ই-টসবাবকন্দ্র িালু িওয়ার িবল জনগবণর িয়রার্ন বন্ধ িওয়ার 

িাশািার্শ সময় ও অবে ির সােয় িবচ্ছ। জনগণ টকাবনা রকম ঝড় াবমলা োড়াই দ্রুিিম সমবয় টসবা িাবচ্ছ। প্রশাসবনর কম িকিিা-

কম িিার্রবদর কাবজ এবসবে স্বচ্ছিা ও গর্িশীলিা, কবমবে দুনীর্ি। এ ির্ িন্ত টজলা ই-টসবাবকন্দ্র টেবক প্রায় ১১ লক্ষ জর্মর িি িা 

র্বিরণ করা িবয়বে।  
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মার্ির্মর্িয়া ক্লাসরুবম র্ির্জোল কনবেন্ট 

িথ্যপ্রযুর্ক্ত র্শক্ষা নয়, বরাং র্শক্ষায় িথ্যপ্রযুর্ক্ত-এই মূলমন্ত্র ধারণ কবর র্শক্ষক-র্শক্ষােীবদর জন্য ‘মার্ির্মর্িয়া ক্লাসরুম’ 

ও ‘র্শক্ষক কতৃিক র্ির্জোল কনবেন্ট বির্র’ নাবম দুটি মবিল উদ্ভাবন করা িবয়বে। ‘মার্ির্মর্িয়া ক্লাসরুম’ এ একটি ল্যািেি, একটি 

প্রবজক্টর এবাং ইন্টারবনে সাংবর্াগ-এর ব্যবস্থা রবয়বে।  বিিমাবন টমাে ১,০০০টি প্রাের্মক র্বযালয়, মাধ্যর্মক র্বযালয় এবাং 

মাদ্রাসায় মার্ির্মর্িয়া ক্লাসরুবমর কার্ িক্রম িালু রবয়বে। এোড়া একটি প্রকবল্পর আওিায় টদবশর ২০,৫০০ মাধ্যর্মক স্তবরর 

র্বযালবয় (মাদ্রাসাসি) মার্ির্মর্িয়া ক্লাসরুম স্থািবনর কাজ এর্গবয় িবলবে। মার্ির্মর্িয়া ক্লাসরুবমর মাধ্যবম টের্ন কার্ িক্রম 

ির্রিার্লি িবল আমাবদর নতুন প্রজন্ম মানসম্মি র্শক্ষা িাবব, র্ার িবল িারা ববর্শ্বক িোবলি টমাকার্বলায় র্নবজবদর প্রতুত ি করবি 

িারবব। প্রায় ৭০ লক্ষ র্শক্ষােী এর মাধ্যবম সরাসর্র উিকৃি িবব।  

 

 

                   

‘র্শক্ষক কতৃিক র্ির্জোল কনবেন্ট বিরী’ মবিবলর প্রর্শক্ষণপ্রাি র্শক্ষকরাই র্শক্ষেীবদর উিবর্াগী কনবেন্ট বিরী কবর 

ক্লাবস ব্যবিার করবেন। “র্শক্ষার উৎকষ ি সাধবন র্শক্ষক” এ টিাগানবক সামবন টরবখ র্শক্ষকবদর বিরী র্ির্জোল কনবেন্ট র্ভর্ত্তক 

ওবয়ব টিাে িাল “র্শক্ষক বািায়ন (www.teachers.gov.bd)”              । অবনক উন্নয়নশীল টদশ এ মবিল দু’টি 

অনুসরবণ আগ্রি প্রকাশ করবে।  

লার্ন িাং এে আর্ন িাং 

িথ্যপ্রযুর্ক্ত ব্যবিাবরর মাধ্যবম নতুন কম িসাংস্থান সৃর্ষ্টর টক্ষবত্র বিিমাবন অনলাইন আউেবসার্স িাং গুরুেপূণ ি ভূর্মকা িালন 

করবে। টদবশর উযমী িরুণরা ইবিামবধ্য আউেবসার্স িাং কাবজর সাবে যুক্ত িবয় বববদর্শক মুদ্রা আয় করবে। উযমী িরুণ সমাজবক এ 

কাবজ প্রর্শর্ক্ষি করার জন্য র্ির্জোল বাাংলাবদশ (এটুআই) টপ্রাগ্রাবমর আওিায় সরকার্র-টবসরকার্র অাংশীদার্রে নীর্িমালায় 

‘লার্ন িাং এে আর্ন িাং’ কম িসূর্ি িাবি টনয়া িবয়বে। এ কম িসূর্ির মাধ্যবম স্কুল, কবলজ ও র্বশ্বর্বযালবয়র র্শক্ষােীবদর অনলাইন 

আউেবসার্স িাং র্বষবয় প্রর্শক্ষবণর মাধ্যবম উিাজিন সক্ষম কবর টিালা িবচ্ছ। ইবিামবধ্য ঢাকাসি ১২টি টজলার ১,৫০০ র্শক্ষােীবক এ 

র্বষবয় প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িবয়বে।  

নতুন বাাংলা িন্ট ‘আমার বণ িমালা’ বির্রর উবযাগ 

টদবশ প্রেমবাবরর মবিা সরকার্র উবযাবগ বাাংলা একাবিমীর টনতৃবে ইউর্নবকাি সুর্বধাসাংবর্লি নতুন বাাংলা িন্ট 

‘আমার বণ িমালা’ প্রস্ত্ত্তি ও র্বনা মূবল্য র্বিরবণর উবযাগ টনয়া িবয়বে। এ উবযাগ বাস্তবায়বন বাাংলা একাবিমী, ঢাকা 

http://www.teachers.gov.bd/
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র্বশ্বর্বযালবয়র গ্রার্িক্স র্িজাইন র্বভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র একবসস টু ইনিরবমশন (এটুআই) টপ্রাগ্রাবমর মবধ্য ১২ নবভম্বর, 

২০১২ িার্রবখ প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয় একটি র্ত্রিক্ষীয় সমবঝড় ািা স্মারক স্বাক্ষর্রি িয়। আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস-২০১৩-এ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টশখ িার্সনা আনুষ্ঠার্নকভাবব এ িবন্টর উবদ্বাধন কবরবেন। বিিমাবন টদবশ অনলাইবন বাাংলা ভাষা িি িার জন্য 

একার্ধক বাাংলা িন্ট োকবলও িা বাাংলা একাবিমীর প্রিেক্ষ বা িবরাক্ষ সাংর্িষ্টিা বা অনুবমাদন োড়াই প্রস্ত্ত্তি করা িবয়বে। র্বর্ভন্ন 

প্রর্িষ্ঠান র্নবজবদর মবিা কবর িন্ট প্রস্ত্ত্তি কবর ব্যবিার ও র্বিরণ করবে। এসব িবন্ট যুক্তবণ ি ও অন্যান্য র্বষয় ব্যবিাবরর টক্ষবত্র 

অসুর্বধা রবয় টগবে। এর িবল প্রর্মিকরবণর কাজটি অসম্পূণ িই টেবক টগবে। এমন টপ্রক্ষািবে সরকার্র উবযাবগ সাধারণ মানুবষর 

িার্িদা মাোয় টরবখ ইউর্নবকাি সুর্বধাসাংবর্লি প্রর্মি বাাংলা িন্ট প্রস্ত্ত্তবির উবযাগ টনয়া িবয়বে। 

 

 

ইবলকট্রর্নক র্িন্যার্ন্সয়াল ইনক্লুশন  

বাাংলাবদবশর প্রায় ৭৬ শিাাংশ মানুষ িেী এলাকায় বসবাস কবর এবাং এই জনবগাষ্ঠীর প্রায় ৩০ শিাাংবশর আয় বদর্নক 

এক িলাবরর র্নবি। বাাংলাবদশ ব্যাাংবকর এক র্িসাবব টদখা টগবে, ৪৮.৪৯% প্রািবয়স্ক জনগণ ব্যাাংর্কাং টসবার আওিার বাইবর 

(আমানি র্িসাব ির্রিালনার র্ভর্ত্তবি)। িেী এলাকায় শাখা স্থািবনর মাধ্যবম ব্যাাংর্কাং কার্ িক্রম ির্রিালনা লাভজনক না িওয়ার 

কারবণ ব্যাাংকগুবলাও িেী এলাকায় শাখা স্থািবনর ব্যািাবর আগ্রিী নয়। এ োড়া দর্রদ্র জনবগাষ্ঠীর মবধ্য র্শক্ষা ও সবিিনিার 

অভাবব গিানুগর্িক ব্যাাংর্কাং সুর্বধা টনওয়া িাবদর জন্য সিজসাধ্য নয়। র্কন্তু টেকসই ও র্নরািদ আর্ে িক টসবার অর্ভগম্যিা দর্রদ্র 

মানুবষর আয় বৃর্দ্ধ ও র্বিন্নিা হ্রাবস সরাসর্র ভূর্মকা রাবখ। আনুষ্ঠার্নক আর্ে িক ব্যবস্থািনার মবধ্য র্ি টবর্শ সাংখ্যক মানুষবক আনা 

সভাবব িবব বাাংলাবদবশর অে িননর্িক প্রবৃর্দ্ধ ও উন্নয়ন িি টবর্শ র্স্থর্িশীল িবব।  

বিিমাবন বাাংলাবদবশ টমাবাইল টিান ও ইন্টারবনে প্রযুর্ক্তর ব্যািক র্বস্তাবরর কারবণ িথ্যপ্রযুর্ক্ত ব্যবিাবরর মাধ্যবম ব্যািক 

জনবগাষ্ঠীবক আর্ে িক টসবার আওিায় আনা সভাবব। টদবশর সকল ইউর্নয়বন স্থার্িি ইউআইএসর্সর উবযাক্তাবদর এবজন্ট র্িবসবব 

ব্যবিার এবাং র্োর্ে প্রযুর্ক্ত ব্যবিাবরর মাধ্যবম ব্যাাংর্কাং টসবার আওিার বাইবর োকা ব্যািক জনবগাষ্ঠীবক আর্ে িক টসবার আওিায় 

র্নবয় আসার জন্য এটুআই প্রকবল্পর আওিায় Electronic Financial Inclusion (e-FI) প্রকল্পটি গ্রিণ করা িবরবে। 
বাাংলাবদবশর মূলধারার আর্ে িক প্রর্িষ্ঠানগুবলার মাধ্যবম স্বল্প মূবল্য সিজ ও টেকসই প্রযুর্ক্ত ব্যাবিাবরর মাধ্যবম সমাবজর সকল 

টেণীর মানুবষর উিবর্াগী আর্ে িক টসবা র্নর্িি করার জন্য এটুআই টপ্রাগ্রাম বাাংলাবদশ ব্যাাংবকর সাবে এই িাইলে প্রকল্প বাস্তবায়ন 

করার কাজ শুরু কবরবে।  

 

র্ির্জোল উদ্ভাবনী টমলা  

র্বর্ভন্ন ই-টসবা সম্পবকি ধারণা প্রদান ও টকাোয় কীভাবব এসব টসবা িাওয়া র্ায়, িা সাধারণ মানুষবক জানাবনার জন্য 

ইবিামবধ্য জািীয় ির্ িাবয়, সকল র্বভাবগ, সকল টজলায় র্ির্জোল উদ্ভাবনী টমলার আবয়াজন করা িবয়বে। এ টমলা টসবাদানকারী 

এবাং টসবাগ্রিণকারীর মবধ্য টসতুবন্ধ রিনা ও র্বর্ভন্ন র্ির্জোল টসবার সাবে মানুষবক ব্যািকভাবব ির্রর্িি করার উৎকৃষ্ট মাধ্যম 

র্িবসবব ইবিামবধ্য র্বপুলভাবব সমাদৃি িবয়বে। র্ির্জোল উদ্ভাবনী টমলার মাধ্যবম র্বযমান ই-টসবার িাশািার্শ ভর্বষ্যি ই-টসবা 

র্বষবয় সাধারণ মানুষ ধারণা িাওয়া োড়াও সাংর্িষ্ট কম িকিিাগণও িা বাস্তবায়বন অঙ্গীকারবদ্ধ িবচ্ছন। র্বভাগীয় ির্ িাবয়র র্ির্জোল 

উদ্ভাবনী টমলায় এ ির্ িন্ত প্রায় ৩০টি ই-টসবাবক পুরস্কৃি করা িবয়বে। 
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িথ্য মন্ত্রণালবয়র সাবে সমবঝড় ািা স্মারবকর মাধ্যবম বাাংলাবদশ টপ্রস ইন্সটিটিউে এর সিবর্ার্গিায় এই অে িবেবর ঢাকার 

বাইবর ৫০০ এর টবর্শ সাাংবার্দকবক র্ির্জোল বাাংলাবদশ র্বষবয় প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িয়। 
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র্ির্জোল ওয়ার্ল্ি-২০১২ 
 

র্িবসম্বর ৬-৮,২০১২ িার্রখ ঢাকায় আবয়াজন করা িয় এর্শয়ার অন্যিম বড় আইর্সটি ইবভন্ট র্ির্জোল ওয়ার্ল্ি-২০১২। 

র্ির্জোল ওয়ার্ল্ি-২০১২-টি িথ্য ও টর্াবগাবর্াগ প্রযুর্ক্ত টক্ষবত্র বাইবরর টদশগুবলা কী কী অজিন কবরবে টস অর্ভজ্ঞিা র্বর্নমবয়র 

িাশািার্শ িাবদর নতুন নতুন উদ্ভাবন তুবল ধরা িয়। র্ববশ্বর শীষ িস্থানীয় প্রযুর্ক্ত প্রর্িষ্ঠান-সমূি এ টমলায় অাংশ টনয়। এ টমলার িবল 

টদবশর িরুণবদর আউেবসার্স িাং এর মাধ্যবম কম িসাংস্থান বৃর্দ্ধ ও র্ববদশী র্বর্নবয়াগ আকৃষ্ট করা সভাবব িবয়বে। 

৩.২ আেয়ণ প্রকল্প  

বঙ্গবন্ধুকন্যা জনবনত্রী টশখ িার্সনার গর্িশীল ও সমবয়ািবর্াগী টনতৃবে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সাবল টদশ 

ির্রিালনার দার্য়ে িাওয়ার ির র্ির্ন ১৯৯৭ সাবলর ২০ টম কক্সবাজাবর ঘূর্ণ িঝড় ড় আক্রান্ত উিকূলীয় অঞ্চল ির্রদশ িবন র্ান। র্ির্ন 

ঘূর্ণ িঝড় বড় আক্রান্ত, ক্ষর্িগ্রস্ত, গৃিিীন ও র্েন্নমূল ির্রবারসমূবির পুনব িাসবনর র্নবদ িশ টদন। প্রকল্প প্রণয়বনর মাধ্যবম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

টশখ িার্সনা সব িপ্রেম ঘূর্ণ িঝড় ড় ও নদী ভাঙন কবর্লি অসিায় মানুষবক পুনব িাসন ও কম িসাংস্থাবনর ব্যবস্থা কবরন। বাাংলাবদশ 

সরকাবরর অে িায়বন িাঁি বেবর (১৯৯৭-২০০২ সময়কাবল) এ প্রকবল্পর অধীবন ৩০০.০০ টকাটি োকা ব্যবয় ৪৭,২১০টি ির্রবারবক 

পুনব িাসন করা িয়। আেয়ণ প্রকবল্পর ধারাবার্িকিায় ৬৫ িাজার ভূর্মিীন, গৃিিীন ও র্েন্নমূল ির্রবাবরর দার্রদ্রে র্ববমািবনর লবক্ষে 

জুলাই ২০০২-র্িবসম্বর ২০১০ টময়াবদ আেয়ণ প্রকল্প (টিইজ-২) নাবম আবরা একটি প্রকল্প গ্রিণ করা িয়, র্া ৩১ র্িবসম্বর ২০১০-এ 

টশষ িয়। র্সআইর্সে ব্যারাক র্নম িাণপূব িক ৫৮,৬৪৬টি ির্রবারবক এ প্রকবল্পর মাধ্যবম পুনব িাসন করা িবয়বে। 

 

                             ২০১০        ৫০ িাজার ভূর্মিীন, গৃিিীন ও র্েন্নমূল ির্রবার পুনব িাসবনর লবক্ষে 

আেয়ণ-২ প্রকবল্পর শুরু করা ি । বিিমান প্রকবল্প উিকূলীয় অঞ্চবলর ঘূর্ণ িঝড় ড় (র্সির, আইলা ইিোর্দ) আক্রান্ত এলাকার জন্য িাকা 

ব্যারাক, বাাংলাবদবশর অন্যান্য অঞ্চবলর জন্য র্সআইর্সে ব্যারাক এবাং ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীবদর জন্য িাবদর কৃর্ষ্ট, সাংস্কৃর্ি, রীর্িনীর্ির সাবে 

সামিস্য টরবখ র্ববশষ র্িজাইবনর গৃি র্নম িাবণর ব্যবস্থা রাখা িবয়বে।  

 

    -২                        - 

 

* উবেে ও লক্ষেমাত্রা   : ৫০ িাজার ভূর্মিীন, গৃিিীন, র্েন্নমূল ির্রবার পুনব িাসন ও কম িসাংস্থান 

* র্ির্ির্ি অনুবমার্দি  : ৩১ আগষ্ট, ২০১০ 

*         ১            : ১৩    , ২০১৩ 

* প্রকবল্পর টময়াদ   : জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪ 

*                 :      ২০১০-   ২০১৭ 

*                 : ১১৬৯.১৭           

*                      : ২২০৪.১৯           

* অবে ির উৎস   : বাাংলাবদশ সরকাবরর র্নজস্ব িির্বল 

 

    -২              ভূর্মিীন ির্রবার বাোই, পুনব িার্সিবদর ঋণ প্রদান, পুনব িার্সিবদর প্রর্শক্ষণ প্রদান ও আেয়ণ প্রকবল্পর ভূর্ম 

ব্যবিার (Land use plan)  নীর্িমালা              ।  

২০১২-১৩              -২                                     - 

২০১২-১৩          ১২০.১০                                   ১১৯.২৭          ।                    ৯৯.৩%। 

                                   - 

 ১ ০৯৮               । 

                    ৫ ৫২০                        । 

 ৫ ৬৪৫                     । 

 ৪ ০০০                 ৪ ০০                  । 
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 ১২ ৩০             ৭০ ০০০      ও             । 

 ১৫ ৫৯               ১৩৬                              । 
 

       ২০১২-১৩ অে ি বেবর এ প্রকবল্প        ৯৩ টি প্রকল্প গ্রাবম মাটি ভরাে করার জন্য ৩০ িাজার টম.েন গম র্বর্ভন্ন 

টজলা প্রশাসক বরাবর বরাে টদয়া িয়। এবি ২২০০০ জন গরীব-দুস্থ টলাক সামার্জক র্নরািত্তা টবষ্টনী (কাবজর র্বর্নমবয় খায 

সরবরাি) এর আওিায় উিকৃি িয়। 
 

                      
 

     

 

‡LvÏ© †evZjvMvox AvkªqY cÖKí, bxjdvgvix 

 

 

m`¨ mgvß ewY© Avkªqb cÖKí 

 

        ২০১১-১২   

২০১১-১২ অে ি বেবর ১০৮৭ টি ব্যারাক র্নম িাণপূব িক ৫৬৯০ টি ির্রবার পুনব িাসন করা িবয়বে। ১০৮ টি প্রকল্প গ্রাবম মাটি 

ভরাে করার জন্য ১৬ িাজার টম.েন গম র্বর্ভন্ন টজলা প্রশাসক বরাবর বরাে টদয়া িয়।  এবি ১২,২৩৬ জন গরীব-দুস্থ টলাক 

সামার্জক র্নরািত্তা টবষ্টনী (কাবজর র্বর্নমবয় খায সরবরাি) এর আওিায় উিকৃি িয়।  

 

বরাে ব্যয় (অগ্রগর্ি) র্নর্ম িি ব্যারাক সাংখ্যা পুনব িার্সি ির্রবার সাংখ্যা 

১৪৫.০০ টকাটি োকা ১৪২.৫৮ টকাটি োকা 

(৯৮.৩৩ %) 

১,০৮৭ ৫,৬৯০ টি 

 

 ৫,০২০ টি ির্রবারবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িবয়বে। 

 ৫,৫৫০ টি ির্রবাবরর অনুকূবল ৫.৬২ টকাটি োকা ঋণ প্রদান করা িবয়বে।   

 ১২ লক্ষ োকা ব্যবয় ৩৩৯৫ টি নার্রবকল, ৬৪৫৫ টি সুিারী এবাং ৫০৭৬০ টি বনজ ও িলদ বৃক্ষ টরািন করা িবয়বে। 

 ১৯.৮৫ টকাটি োকা ব্যবয় ২১১ টি প্রকল্প গ্রাবম র্বদুেিায়বনর ব্যবস্থা করা  িবয়বে। 

 ২৪ টি প্রকল্প গ্রাবম ২৪ টি পুকুর খনন করা িবয়বে। এ সকল পুকুবর সমবাবয়র র্ভর্ত্তবি মৎস্য িাষ িবচ্ছ।  

 

       ২০১০-১১   

২০১০-১১ অে ি বেবর আেয়ণ-২ প্রকবল্পর আওিায় ১৩৫২ টি িাকা ও র্সআইর্সে (১০ ও ৫ ইউর্নে র্বর্শষ্ট) ব্যারাক 

র্নম িাণপূব িক ৮৩৯০ টি ির্রবার পুনব িাসবনর সুবর্াগ িবয়বে। ১৭৪ টি প্রকল্প গ্রাবম মাটি ভরাে করার জন্য ২৯.২৯ িাজার টম.েন গম 

র্বর্ভন্ন টজলা প্রশাসক বরাবর বরাে টদয়া িয়। এবি ২১,৬০০ জন গরীব-দুস্থ টলাক সামার্জক র্নরািত্তা টবষ্টনী (কাবজর র্বর্নমবয় 

খায সরবরাি) এর আওিায় উিকৃি িয়। 
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বরাে ব্যয়  

(অগ্রগর্ি) 

র্নর্ম িি ব্যারাক সাংখ্যা পুনব িার্সি ির্রবার 

সাংখ্যা 

১৬৩.৬৩ টকাটি োকা ১৬৩.৩৯ টকাটি োকা 

(৯৯.৮৫ %) 

১,৩৫২ টি  ৮,৩৯০ টি 

 

 ৮,৯৬০ টি ির্রবারবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িবয়বে। 

 ৩,৬৬০ টি ির্রবাবরর অনুকূবল ২.০২৭ টকাটি োকা ঋণ প্রদান করা িবয়বে।   

 ২.৯৯ লক্ষ োকা ব্যবয় ৫৯৭ টি নার্রবকল, ১১৬৪ টি সুিারী এবাং ১৪৭৮০টি বনজ ও িলদ বৃক্ষ টরািন করা িবয়বে। 

 ৭.৮২ টকাটি োকা ব্যবয় ১২৯ টি প্রকল্প গ্রাবম র্বদুেিায়বনর ব্যবস্থা করা  িবয়বে। 

 ৪৭ টি প্রকল্প গ্রাবম ৪৭ টি পুকুর খনন করা িবয়বে। এ সকল পুকুবর সমবাবয়র র্ভর্ত্তবি মৎস্য িাষ িবচ্ছ।  
 

       ২০০৯-১০  

বরাে ব্যয় (অগ্রগর্ি) পুনব িার্সি ির্রবার সাংখ্যা 

৩২.৬৮ টকাটি োকা ৩১.৫৮ টকাটি োকা 

(৯৬.৬৩ %) 

১১,০১০ টি 

 

 ৫,১০০ টি ির্রবারবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িবয়বে। 

 ১৩,৯৪০ টি ির্রবাবরর অনুকূবল ৯.৭৮ টকাটি োকা ঋণ প্রদান করা িবয়বে।   

 ৭০ টি প্রকল্প গ্রাবম ৭০ টি পুকুর খনন করা িবয়বে। এ সকল পুকুবর সমবাবয়র র্ভর্ত্তবি মৎস্য িাষ িবচ্ছ।  

 

৩.৩ ‘র্ববশষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সিায়িা (িাব িিে িট্টগ্রাম ব্যিীি)’ শীষ িক        

 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় কতৃিক বাস্তবায়নাধীন ‘র্ববশষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সিায়িা (িাব িিে িট্টগ্রাম ব্যিীি)’ শীষ িক 

কম িসূর্িটির কার্ িক্রম ১৯৯৬ সাবল শুরু করা িবয়বে, র্া িলর্ি অে িবের ির্ িন্ত িলমান আবে। টদবশর র্বর্ভন্ন টজলার সমিল ভূর্মবি 

বসবাসরি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীভ্যক্ত জনবগাষ্ঠীর আে ি-সামার্জক অবস্থার উন্নয়নই কম িসূর্ির মূল উবেে। র্বগি ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও 

২০১১-১২ অে িবেবর কম িসূর্ির অনুকূবল টমাে ৩৭ টকাটি োকা বরাে র্েল, র্ার সম্পূণ ি অাংশই র্জওর্ব খািভ্যক্ত।  
 

 

 

 

    -                                                     -                                        

উক্ত বরােকৃি অবে ি র্বর্ভন্ন উিবজলার ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীভ্যক্ত োত্রোত্রীবদর বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষা সিায়িা, সাাংস্কৃর্িক সামগ্রী, ক্রীড়া 

সামগ্রী, স্যার্নোর্র ল্যার্ট্রন র্নম িাণ, নলকূি স্থািন, কর্মউর্নটি টসন্টার র্নম িাণ, ধমীয় প্রর্িষ্ঠান র্নম িাণ ও সাংস্কার, র্বযালয় সাংস্কার, 

আসবাবিত্র ক্রয়, সাংর্িষ্ট জনবগাষ্ঠীর সর্মর্ি অর্িস সাংস্কার ইিোর্দ কার্ িক্রম গ্রিণ করা িয়। িাশািার্শ টমাে ৮৭টি উিবজলায় ৮৭টি 
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বৃিৎ আকাবরর আয়বধ িনমূলক প্রকল্প টর্মন- গরু টমাোিাজাকরণ প্রকল্প, মৎস্য িাষ, কর্ম্পউোর প্রর্শক্ষণ টকন্দ্র র্নম িাণ, টসলাই 

প্রর্শক্ষণ র্নম িাণ, িাবনর বরজ, িস্তর্শল্প, র্রকশা ও ভোন প্রকল্প, ির্রবিন প্রকল্প, নাস িার্র সৃজন, টিালর্ট্র প্রকল্প, িাঁির্শল্প প্রকল্প, জুিা 

বির্র প্রকল্প ইিোর্দ গ্রিণ করা িবয়বে। ইবিামবধ্য প্রায় ৫০টি প্রকবল্পর বাস্তবায়ন কার্ িক্রম সম্পন্ন িবয়বে। অবর্শষ্ট প্রকল্পগুবলার 

কার্ িক্রম দ্রুি শুরু করার র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন। গি ২০১০-১১ এবাং ২০১১-১২ অে িবেবর কম িসূর্ির অনুকূবল এর্ির্ি বরােকৃি টমাে ২৭ 

টকাটি োকা িবি ৮৭টি আয়বধ িনমূলক প্রকবল্প ১১৪৫.১১৯ লক্ষ োকা বরাে প্রদান করা িবয়বে। বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষা সিায়িাসি সাংর্িষ্ট 

অন্যান্য খাবি অবর্শষ্ট বরাে প্রদান করা িবয়বে। ২০১২-১৩ অে িবেবর কম িসূর্ির আওিায় ১ম ির্ িাবয় ৭৪৬.৬৪ লক্ষ োকায় ৫৩টি 

উিবজলায় র্শক্ষাবৃর্ত্ত ৫৪টি বৃিৎ আকাবর আয়বধ িনমূলক প্রকল্প গ্রিণ করা িবয়বে। প্রকল্পগুবলার অনুকূবল অে ি োবড়র র্বষয়টি 

প্রর্ক্রয়াধীন। 

 

 

 

 

 
                            ,        ,                                   -        

গি দুটি অে িবেবর কম িসূর্ির আওিায় বরােকৃি অে ি ও গৃিীি বৃিৎ আকাবরর আয়বধ িনমূলক প্রকল্পগুবলার মাধ্যবম প্রায় 

৩০ িাজার নৃিার্ত্ত্বক জনবগাষ্ঠীর আে িসামার্জক অবস্থার উন্নয়ন েরার্ন্বি িবয়বে। 
 

 

                                (       )              

১।                   ১৫ ২৯৯.২৫ ১৫ 

২।                 ১৫ ১৯৩.৭৩ ১৬ 

৩।               ৮ ১১৮.২৫ ৮ 

৪।            ৭ ১৪০.৪৫ ৭ 

৫।     -         ২৭ ২৭৫.৬৫ ২৭ 

৬।             ৫১ ৮৯২.৩৫ ৫১ 

৭।    /              ২১ ২৫৫.৯১ ২১ 

৮।              ১ ১০.০০ ১ 

৯।                   ১ ১০.০০ ১ 

১০।           ১ ৮.০০ ১ 

১১।         ১ ১৩.০০ ১ 
 

২০১২-২০১৩              -                               

 

এ োড়া কম িসূর্ির আওিায় োত্রোত্রীবদর র্নয়র্মি বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষা সিায়িা প্রদাবনর িবল    ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীবদর মাবঝড়  

র্শক্ষার িার বৃর্দ্ধর িাশািার্শ টদবশর টমাে র্শক্ষার িার বৃর্দ্ধবি সিায়ক ভূর্মকা িালন করবে। 
 

 

 



12 

 

৩.৪ উি-আঞ্চর্লক সিবর্ার্গিা টসল  

২০১০ সাবলর ১২ জানুয়ারী বাাংলাবদশ ও ভারবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কতৃিক টর্ৌে ইশবিিার (Joint 

Communique) স্বাক্ষর এবাং ২০১১ সাবলর ০৭ টসবেম্বর ভারবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাাংলাবদশ সিবরর সময় বাাংলাবদশ ও 

ভারবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্ববয়র টর্ৌে র্ববৃর্ির ধারাবার্িকিায় ২০১২ সাবল উি-আঞ্চর্লক সিবর্ার্গিা টসল (SRCC) গঠন করা 

িয়। টর্ৌে ইশবিিার এবাং টর্ৌে র্ববৃর্িবি বর্ণ িি র্বষয়সমূি বাস্তবায়ন েরার্ন্বি করার জন্য উক্ত টসল প্রধানমন্ত্রীর অে িননর্িক 

র্বষয়ক মাননীয় উিবদষ্টা ি. মর্সউর রিমাবনর িত্ত্বাবধাবন কাজ কবর আসবে। 

 টর্ৌে ইশবিিাবর বর্ণ িি র্বষয়সমূবির মবধ্য ১ র্বর্লয়ন মার্কিন িলার ভারিীয় নমনীয় ঋবণর (িরবিীবি 

৮০০ র্মর্লয়ন ঋণ ও ২০০ র্মর্লয়ন অনুদান) আওিায় টর্াগাবর্াগ, টরলওবয়, টেজার সাংগ্রি, র্বআরটির্সর 

টকাি/বাস সাংগ্রি, িার্ন সম্পদ ব্যবস্থািনা, ১৯৭৪ সাবলর সীমান্ত চুর্ক্তসি র্বর্ভন্ন র্বষয় অন্যিম। ইবিামবধ্য 

২৯০টি িাবল টিকার বাস, ৮৮টি র্সাংবগল টিকার এবাং ৫০টি আটি িকুবলবেি বাস, ১৬৫টি Broad Gauge (BG) বর্গ 

অবয়ল tank wagons, ৬টি  bogie brake vans সাংগ্রি করা িবয়বে। এ োড়া টরলওবয়র ১০টি Broad Gauge (BG) Diesel 

Electric Locomotive and  ৮১টি       Gauge (MG) bogie tank wagons,  ০৩টি  MG Brake Vans সাংগ্রি করা িবয়বে। 

টমাে ১৬টি প্রকবল্পর আনুমার্নক ব্যয় ৭৯৪.১৫ র্মর্লয়ন িলার র্নধ িারণ করা িবয়বে। ভারিীয় নমনীয় ঋবণর 

আওিায় গৃর্িি প্রকল্পসমূি বাস্তবায়বনর অগ্রগর্ি ও টর্ৌে ইশবিিাবর বর্ণ িি অন্যান্য র্বষয় টর্মন- ট্রানর্জে, 

কাবনকটির্ভটি, বি িার িাে, র্শক্ষা, বৃর্ত্ত, র্বদুেৎ ইিোর্দ       সাংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর প্রধাবনর সাবে মার্সক, 

বত্রমার্সক সভা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। টর্ৌে ইশবিিার ও প্রকল্পসমূি বাস্তবায়বনর সাবে স্বরাষ্ট্র       , টরলিে 

মন্ত্রণালয়, সড়ক র্বভাগ, টর্াগাবর্াগ মন্ত্রণালয়, িার্ন সম্পদ       , টনৌ ির্রবিন       , র্শল্প       , বার্ণজে 

      , অে িননর্িক সম্পকি র্বভাগ,  িররাষ্ট্র       , আইন, র্বিার ও সাংসদ র্বষয়ক মন্ত্রণালয় এবাং জািীয় 

রাজস্ব টবাি ি সম্পৃক্ত। 

 

 

৩.৫ গভবণ িন্স ইবনাবভশন ইউর্নে (GIU)                   /                
 

GIU এর কার্ িক্রম িদারর্ক ও প্রবয়াজনীয় র্দক র্নবদ িশনা প্রদাবনর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টনতৃবে একটি Steering 

Committee এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তজিার্িক র্বষয়ক উিবদষ্টাবক প্রধান কবর একটি Steering Committee গঠন 

করা িবয়বে। সুশাসন র্বষয়ক ইউর্নেবক নীর্িগি িরামশ ি ও সিায়িা টদয়ার জন্য Steering Committee কাজ করবে। গি 

২৫ এর্প্রল ২০১৩ িার্রবখ ষ্ট্রোবের্জ কর্মটির প্রেম সভা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। GI U সমবয় সমবয় প্রবয়াজনীয় সিায়িা ও িরামশ ি প্রদাবনর 

জন্য Strategy কর্মটিবক অনুবরাধ কবরবে। কর্মটি বেবর অন্তিঃ ৩টি অেবা প্রবয়াজবন র্ববশষ সভা আহ্বান কবর GIU এর 

অনুবরাধ বা র্নজ র্বববিনায় GIU টক সুশাসন, নবির উদ্ভাবন এবাং সুর্নর্দ িষ্ট কম িবকৌশল র্বষবয় িরামশ ি প্রদান করবব।  

(ক) িাে িাইোর মন্ত্রণালয়ঃ 

GIU এর কার্ িক্রম ির্রিালনা এবাং সাংস্কার কম িসূিী বাস্তবায়বনর জন্য ৭টি মন্ত্রণালয়বক Pathfinder Ministry এবাং 

মন্ত্রণালয়সমূবির র্বযমান সাাংগঠর্নক কাঠাবমাভ্যক্ত ইউর্নেবক (শাখা/অর্ধশাখা/অনুর্বভাগ) Focal Point র্িবসবব দার্য়ে প্রদান 

করা িবয়বেঃ 

১. কৃর্ষ মন্ত্রণালয় 

২. র্শক্ষা মন্ত্রণালয় 

৩. স্বাস্থে ও ির্রবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

৪. ভূর্ম মন্ত্রণালয় 

৫. স্থানীয় সরকার র্বভাগ 

৬.  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবাং 

৭. প্রাের্মক ও গণর্শক্ষা মন্ত্রণালয়। 
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প্রর্িষ্ঠার ির টেবক র্জআইইউ এ ির্ িন্ত একটি বার্ষ িক কম িির্রকল্পনা প্রণয়ন কবরবে। ির্রকল্পনা অনুর্ায়ী Pathfinder 

Ministry এবাং সকল স্তর টেবক উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা আিবান করা িবয়বে। Pathfinder Ministry এবাং সরকার্র সাংস্থা ও 

ব্যর্ক্তগি ির্ িায় টেবক এ ির্ িন্ত ৬০টি প্রস্তাব িাওয়া টগবে। িম্মবধ্য, িরমার্লনমুক্ত খায সরবরাি র্নর্িিকরণ, প্রাের্মক 

র্বযালয়সমূবি র্মি-টি র্মল কম িসূিী গ্রিণ, মাধ্যর্মক ির্ িাবয় র্মকাই মবিল অনুসরবণ মান সম্মি র্শক্ষা প্রবিিন, উচ্চ িলনশীল িসল 

উৎিাদবন িরল সার (ম্যার্জক টগ্রাে) উদ্ভাবন, আইন-শৃঙ্খলা র্নর্িিকবল্প গ্রাম পুর্লশ আধুর্নকায়ন, কাবগ িা ের্িাং প্যারাসুেবের 

মাধ্যবম দুবর্ িাগপূণ ি এলাকায় র্োসমবয় ত্রাণ সামগ্রী র্বিরণ, ব্যাাংক র্িসাববর মাধ্যবম ইউর্নয়ন ির্রষবদর অে ি স্থানান্তর, জলবায়ু 

ির্রবিিবনর ঝৌঁর্ক টমাকাববলায় শুকবনা বীজিলায় িারা উৎিাদন, িাসবিাে ি প্রদান প্রর্ক্রয়া সিজীকরণ এবাং মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্শক্ষা 

ির্ িাবয়র িাঠ্য বইবয় টভাক্তা অর্ধকার সাংরক্ষণ র্বষয়ক িথ্য অন্তভূ িক্তকরবণর প্রস্তাবসমূি বাস্তবায়বনর লবক্ষে প্রবয়াজনীয় কার্ক্রম 

গ্রিবণর জন্য র্জআইইউ কতৃিক সাংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়সমূিবক িত্র টদয়াসি অগ্রগর্ি অনুসরণ করা িবচ্ছ।  
 

GIU এর কার্ িক্রম গর্িশীল করার টক্ষবত্র টিাকাল িবয়ন্ট কম িকিিাগণ কাজ কবর র্াবচ্ছন। িাে িাইোর মন্ত্রণালয়সমূি 

িবি উদ্ভাবনী প্রয়াবসর মাধ্যম বাস্তবার্য়ি/বাস্তবায়নবর্াগ্য টমাে ১২টি প্রস্তাব িাওয়া র্ায়। িন্মধ্য উবেখবর্াগ্য ি’লঃ  

 

                            ; 

                       ; 

                                                           

             ও                    ; 

                                             ; 

                            ও          । 
 

সকল প্রস্তাব বাস্তবায়বনর কার্ িক্রম িলমান রবয়বে। স্বাস্থে ও ির্রবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃিক বাস্তবার্য়ি অন লাইন ছুটি ব্যবস্থািনা 

অন্যাণ্য মন্ত্রণালবয় অনুরূিভাবব প্রবিিবনর র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বে। গভবণ িন্স ইবনাবভশন ইউর্নবের কার্ িক্রম শুরুর ির িবি িাে 

িাইোর মন্ত্রণালয়সমূবির টিাকাল িবয়ন্ট কম িকিিাবদর সাবে এ ির্ িন্ত ৩টি সভা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। এ োড়া, এ সকল মন্ত্রণালবয়র 

র্সর্নয়র সর্িব/সর্িবগবণর সাবে একটি সভা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে।  

 

(খ) ওয়াকি ইমপ্রুভবমন্ট েীম (WIT) 

                                                                   ও                    

     । WIT                                                                                          

            ।                      ,                                                        

                WIT                    ।      ও WIT                                            

        ও               ,         /                                                            । 

WIT                                      ।  

 

(গ) কম িশালাঃ 

র্মর্িয়ার প্রর্ির্নর্ধগণ অাংশগ্রিণ কবরন। র্বভাগীয় কম িশালাসমূি িবি সামার্জক র্নরািত্তা টবষ্টনী কম িসূিীর আওিায় 

সঠিক সুর্বধাবভাগী র্নব িািন র্নর্িিকরণ, অন লাইন র্ববাি টরর্জবষ্ট্রশন প্রবিিন, িাবর্লক র্বশ্বর্বযালএ ির্ িন্ত র্জআইইউ কতৃিক ১ র্দন 

ব্যার্ি টমাে ৪টি কম িশালা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। সাংস্কার কার্ িক্রম গর্িশীল করার লবক্ষে িাে িাইোর মন্ত্রণালবয়র টিাকাল িবয়ন্ট 

কম িকিিাবদর সাবে ঢাকায় ১ম কম িশালাটি অনুর্ষ্ঠি িয়। টর্বিতু সরকাবরর অর্ধকাাংশ উন্নয়নমূলক কম িকাে/সাংস্কার কম িসূর্ি মাঠ 

ির্ িাবয় বাস্তবার্য়ি িয়, িাই স্থানীয়/মাঠ ির্ িাবয় গৃিীি র্সদ্ধান্ত সমূি তুলনামূলকভাবব টবশী অাংশগ্রিণমূলক, কার্ িকর এবাং নাগর্রক 

টকর্ন্দ্রক িবয় োবক। এ টপ্রক্ষািে র্বববিনায় মাঠ ির্ িাবয় কম িবক্ষবত্র উদু্ভি সমস্যা র্ির্িি কবর উদ্ভাবনীমূলক প্রয়াবসর মাধ্যবম িা 

র্নরসনকবল্প র্জআইইউ কতৃিক র্সবলে, খুলনা এবাং িট্টগ্রাম র্বভাবগ ৩টি কম িশালা আিবান করা িয়। র্বর্ভন্ন কম িশালায় মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর আন্তজিার্িক র্বষয়ক উিবদষ্টা অধ্যািক ি. গওির র্রজভী এবাং মুখ্য সর্িব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় উির্স্থি টেবকবেন। 

নাগর্রক সমৃ্পক্তিা র্নর্িিকবল্প উক্ত কম িশালাসমূবি টজলা ও উিবজলা ির্ িাবয়র সরকার্র, টবসরকারী সাংস্থা, র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান, 

এনর্জও, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী ও মর্িলা সাংগঠন এবাং য়সমূবি অর্ভন্ন ভর্িি িরীক্ষা গ্রিণ এবাং কৃর্ষ িবণ্যর জন্য নূূ্ন্যিম মূল্য 

র্নধ িারণসি টবশ র্কছু সুিার্রশ িাওয়া র্ায়। এ প্রস্তাবসমূি বাস্তবায়বনর লবক্ষে সাংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়সমূিবক িত্র টদয়া িবয়বে এবাং এ 

কার্ িক্রম অব্যািি রবয়বে।  
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এ োড়াও িট্টগ্রাম র্বশ্বর্বযালবয়র টলাক প্রশাসন র্বভাগ কতৃিক গি ১১-১৩ জানুয়ারী, ২০১৩ র্িন র্দন ব্যার্ি একটি 

আন্তজিার্িক কম িশালা অনুর্ষ্ঠি িয়। কম িশালার প্রর্িিায র্েল ’’বাাংলাবদবশর জনপ্রশাসন ও সুশাসবনর িার দশক’’    কম িশালায় 

জনপ্রশাসন র্বষয়ক স্থানীয় ও আন্তজিার্িক র্বর্শষ্ট র্শক্ষার্বদ এবাং টিশাজীবীগণ অাংশগ্রিণ কবরন। র্জআইইউ র্সএসর্সএমর্ি- এর 

মাধ্যবম উক্ত কম িশালায় আাংর্শক আর্ে িক সিায়িা প্রদান কবর। এ কম িশালার মাধ্যবম অনলাইন র্ববযাৎসািী গ্রুবির সাবে টর্াগাবর্াগ 

স্থার্িি িয়। 

 

( ) র্জআইইউ-এর উদ্ভাবনী প্রয়াস বাস্তবায়বন টর্াগাবর্াগঃ 

উদ্ভাবনী প্রয়াবসর মাধ্যবম উন্নিির টসবা প্রদাবনর ধারণা ব্যািকভাবব প্রিাবরর লবক্ষে ইর্িমবধ্য িাে িাইোর মন্ত্রণালয়, 

অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়/র্বভাগ োড়াও র্সটি কবি িাবরশন, সকল র্বভাগীয় কর্মশনার, টজলা প্রশাসক ও উিবজলা র্নব িািী কম িকিিাবদর 

সাবে টর্াগাবর্াগ করা িবয়বে। িরমার্লনমুক্ত খায র্নর্িিকরণ ও প্রাের্মক র্বযালয়সমূবি র্মি-টি র্মল কম িসূর্ি িালুর র্বষবয় 

করণীয় র্নধ িারবণ র্জআইইউ এর িত্র প্রার্ির ির্রবপ্রর্ক্ষবি ইবিামবধ্য র্বভাগীয় ও টজলা ির্ িাবয় প্রবয়াজনীয় িদবক্ষি অব্যািি 

রবয়বে। অর্ধকন্তু, র্মি-টি র্মল কম িসূর্ি দী িবময়াবদ িলমান রাখার জন্য র্জআইইউ র্বভাগীয় কর্মশনার ও টজলা প্রশাসকগবণর 

মিামি এবাং প্রর্িববশী টদশসমূবির অর্ভজ্ঞিার আবলাবক একটি সুিার্রশমালা প্রণয়ন করবে। টজলা প্রশাসক, টভালা কতৃিক স্থানীয় 

উবযাবগ িরমার্লনমুক্ত খায র্নর্িিকবল্প গৃিীি িদবক্ষি ইবিামবধ্য সব িমিবল প্রশাংর্সি িবয়বে। টভালা মবিল অনুসরবণ অন্যান্য 

টজলায় িা বাস্তবায়বনর জন্য র্জআইইউ কতৃিক অনুবরাবধর টপ্রর্ক্ষবি র্বর্ভন্ন টজলাধীন টিৌরসভা কতৃিক গুরুেপূণ ি বাজার 

িরমার্লনমুক্ত করাসি সব িত্র িা ের্ড়বয় টদয়ার কার্ িক্রম অব্যািি রবয়বে। সকল টজলার উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় উদ্ভাবনী প্রয়াবসর 

মাধ্যবম িরমার্লন, র্মি-টি র্মল কম িসূিী-সি টসবা র্ভর্ত্তক জািীয় গুরুেপূণ ি র্বষবয় সমস্যা র্নরসবন র্সদ্ধান্ত গ্রিণপূব িক র্জআইইউবক 

অবর্িি টরবখ কাজ কবর র্াবচ্ছ। অর্ধকন্তু িরমার্লনমুক্ত খায র্নর্িিকবল্প করণীয় র্নধ িারবণ র্জআইইউ কতৃিক সাংর্িষ্ট 

মন্ত্রণালয়/র্বভাগ/সাংস্থার কম িকিিাবদর সমন্ববয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয় একটি মি র্বর্নময় সভাও অনুর্ষ্ঠি িবয়বে।  

ইবিামবধ্য র্জআইইউ-এর টকৌশলিত্র প্রণয়ন করা িবয়বে। র্জআইইউ-এর টকৌশলিত্রটি এ ইউর্নবের র্ভশন ও র্মশবনর 

আবলাবক এর উবেে ও কার্ িক্রম সুষ্ঠুভাবব এবাং সুর্নর্দ িষ্ট সময়সীমার মবধ্য সম্পাদবন একটি পূণ িাঙ্গ দর্লল। এ ইউর্নে সুশাসন এবাং 

উদ্ভাবনী প্রয়াবসর কার্ িক্রম র্কভাবব মূল্যায়ন করা িবব টস র্বষবয়ও রূিবরখা প্রণয়ন কবর োবক। GIU Strategy and 

Communication Plan র্জআইইউ এর কার্ িক্রমবক গববষণা, কম ি দক্ষিা বৃর্দ্ধ, র্লয়াবজাঁ ও আউে র্রি এবাং বাস্তবায়ন এ ৪টি 

ভাবব র্বভক্ত করা িবয়বে। এটি অর্বলবম্ব (immediate), স্বল্প এবাং মধ্যম টময়াবদ র্বন্যস্ত কবর িা বাস্তবায়বনর জন্য ির্রকল্পনা 

প্রণয়ন করা িবয়বে।  

৪.০ প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র আওিাধীন দির ও সাংস্থাসমূি 
 

৪.১ টেশাল র্সর্কউর্রটি টিাস ি (এসএসএি) 

১৯৮৬ সাবলর ১৫ জুন গঠিি এসএসএি বিিমাবন দী ি িে ির্রক্রমায় িার কম িদক্ষিার মাধ্যবম টদবশ ও আন্তজিার্িক 

ির্রমেবল গ্রিণবর্াগ্যিা টিবয়বে। এসএসএি মিামান্য রাষ্ট্রির্ি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জার্ির র্িিার ির্রবাবরর সদস্যবগ ি, 

সিরকারী সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার ট ার্ষি র্ভআইর্িবদর র্নরািত্তা র্নর্িি করার দার্য়ে র্োর্েভাবব িালন কবর আসবে। 

র্বর্ভন্ন সমবয় র্ববদর্শ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগবণর বাাংলাবদশ সিরকাবল র্নরািত্তা র্নর্িিকরবণ িাবদর র্নরলস ও কবঠার ির্রেম 

র্ববদর্শ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ কতৃিক প্রশাংর্সি িবয়বে। প্রযুর্ক্তর সুষ্ঠু ও সমবয়ািবর্াগী প্রবয়াগ, টগাবয়ন্দা কার্ িক্রম, িথ্য সাংগ্রি ও 

র্ববশষ িবথ্যর ওির র্ভর্ত্ত কবর র্ভর্ভআইর্িগবণর র্নরািত্তা র্নর্িি করা িাবদর কম িদক্ষিার বর্িঃপ্রকাশ। ির্রবর্িিি ির্রর্স্থর্ির 

সাবে সাবে এসএসএি এর জন্য আগামী র্দনগুবলা িবব আবরা িেবলর্িাং। এসএসএি আগামীর্দনগুবলাবি সমবয়ািবর্াগী টনতৃে, 

সঠিক র্দকর্নবদ িশনা এবাং বার্িনীর সকল সদবস্যর র্নষ্ঠা, একাগ্রিা ও ির্রেবমর মাধ্যবম দার্য়ে িালবন আবরা টবর্শ সািল্য লাভ 

করবব। সবব িাচ্চ শৃঙ্খলা এবাং উচ্চিম টিশাগি মান ও কার্ িকার্রিার জন্য এসএসএি সকবলর জন্য দৃষ্টান্ত িবয় আবে। ১ম টেণীর 

২০৫ জন কম িকিিাসি এ বার্িনীর টমাে জনবল ৫১৭ জন।  

২০১২-১৩ অে িবেবর সম্পার্দি প্রধান/উবেখবর্াগ্য কার্ িাবর্ল, িলমান গুরুেপূণ ি প্রকল্পসমূি  

বর্ণ িি অে িবেবর অত্র সাংস্থার প্রধান/উবেখবর্াগ্য কার্ িাবর্ল িবলা মিামান্য রাষ্ট্রির্ি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জার্ির র্িিার 

ির্রবাবরর সদস্য এবাং বাাংলাবদবশ আগি র্ববদর্শ রাষ্ট্র/সরকারপ্রধানগবণর বদর্িক র্নরািত্তার দার্য়ে সুষ্ঠভাবব সম্পাদন। 
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একনজবর র্বগি র্িন বেবরর (২০১০-২০১২) কার্ িক্রম 

*                     ,                ও                                                          

     ও             ও                      ।                                                

          /                                                    ও                      ,    

                          ।  

 
* টেশাল র্সর্কউর্রটি টিাবস ি                  ১১৯                ও   -                         

                          ১   ২০১০                   ।  

 
*  টেশাল র্সর্কউর্রটি টিাবস ি                                ও                                     

                               ।      ২০০৯,২০১০,২০১১     ২০১২                ১৫৯    

               ,     ,          ,    ,                                                     

     ।                      ২০১০     ২০১১                                         ৩০            

                ও                       ।  

 

*                                                                                           

         ২০১১-১২                                           ও                                  

                      ।  

 

*         জার্ির র্িিার ির্রবাবরর সদস্যগবণর র্নরািত্তা আইন িাস িওয়ায় অর্ির্রক্ত দার্য়ে সুষ্ঠভাবব িালবনর জন্য এই 

সাংস্থার সাাংগঠর্নক কাঠাবমার ির্রবধ িন/সাংবর্াজবনর কাজ ২০১০ সাবল শুরু কবর টসবেম্বর ২০১২ ইাং মাবসর মবধ্য সম্পন্ন 

করা িবয়বে।  
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৪.২ জািীয় র্নরািত্তা টগাবয়ন্দা অর্ধদির 
 

জািীয় র্নরািত্তা টগাবয়ন্দা অর্ধদির রাবষ্ট্রর গুরুেপূণ ি, েশ িকাির ও সাংববদনশীল সাংস্থা র্িবসবব র্বববর্িি। টদবশর অিীি 

ও বিিমান আে ি-সামার্জক টপ্রক্ষািে র্বববিনায় টদবশর সাব িবভৌমে এবাং র্নরািত্তা আবরা সুদৃঢ় করার লবক্ষে টভৌবগার্লক সীমানা 

লঙ্ঘন, অে িননর্িক ও গুরুেপূণ ি স্থািনা ধ্বাংস, টকাবনা র্ববদর্শ অনাকার্ঙ্খি মিবাদ বা ধারণা প্রিাবরর মাধ্যবম রাবষ্ট্রর টমৌর্লক 

কাঠাবমা ির্রবিিন করার টিষ্টা, সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার িরম অবনর্ি, টদর্শ ও র্ববদর্শ প্রর্শক্ষণপ্রাি গুিির টদবশর র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবনর 

র্বর্ভন্ন টিশায় অবস্থানপূব িক েদ্মবববশর আেয় র্নবয় গুিিরবৃর্ত্ত, ধ্বাংসাত্মক ও নাশকিামূলক কার্ িকলাি ির্রিালনা এবাং ববধ 

গণিার্ন্ত্রক সরকারবক অনবধ উিাবয় উৎখাি ইিোর্দ কম িিৎিরিায় র্লি ব্যর্ক্ত, টগাষ্ঠী বা প্রর্িষ্ঠান/সাংগঠবনর র্বরুবদ্ধ অর্গ্রম িথ্য 

সাংগ্রি কবর িাৎক্ষর্ণক ও ির্ িায়ক্রর্মকভাবব র্ববিষণ এবাং মূল্যায়নপূব িক মিামি ও সুিার্রশসি সরকারবক অবর্িি করা এই 

সাংস্থার মূল কাজ। [এ লবক্ষে িৎকালীন মর্ন্ত্রির্রষদ র্বভাবগর র্সদ্ধান্ত-প্রস্তাব নাং-৪/৩৮/৭২-রুলস্, িার্রখ: ২৯/১২/১৯৭২ এবাং 

প্রধানমন্ত্রীর সর্িবালবয়র স্মারক নাং-র্িএমএস-১/৩৪/৭৩-এনএসআই-২৬৩(৫), িার্রখ: ১৪/০৩/১৯৭৩ টমািাববক The 

Department of National Security Intelligence (NSI) প্রর্িষ্ঠা করা িয়]।  
 
 

জািীয় র্নরািত্তা টগাবয়ন্দা অর্ধদিবরর সাাংগঠর্নক কাঠাবমা অনুর্ায়ী মিাির্রিালক এবাং ৯ জন ির্রিালবকর মাধ্যবম 

সাংস্থার কার্ িক্রম ির্রিার্লি িবচ্ছ। জািীয় র্নরািত্তা টগাবয়ন্দা অর্ধদিবরর মঞ্জুরীকৃি টমাে জনবল ২,৩২৬। িন্মবধ্য বিিমাবন কম িরি 

আবে ২,০০৭ জন এবাং শূন্য িবদর সাংখ্যা ৩১৯টি। কম িরি জনববলর মবধ্য কম িকিিা ৩৮৮ জন এবাং কম িিারীর সাংখ্যা ১,৬১৯ জন।  

 

২০১২-১৩ অে িবেবর সম্পার্দি প্রধান/উবেখবর্াগ্য          ও                                   

 

উবেখবর্াগ্য কার্ িক্রম 

 

১. টদবশর Counter Terrorism (CT) অবস্থা/ির্রর্স্থর্ি অনুধাবন করার প্রবয়াজবন এবাং সরকারবক CT সাংক্রান্ত র্বষবয় 

প্রবয়াজনীয় িথ্য-উিাত্ত সরবরািকরবণ এবাং সভাবাব্য কম িিন্থা র্নধ িারবণর র্নর্মবত্ত অত্র সাংস্থার িত্ত্বাবধাবন Threat 

Assessment Centre (TAC) গঠন করা িবয়বে। কর্িিয় বন্ধুরাবষ্ট্রর সিায়িায় এই টসন্টার প্রর্িষ্ঠা করা িবয়বে র্া, 
জর্ঙ্গবাবদর র্বরূবদ্ধ কার্ িক্রম গ্রিবণ সিায়ক িবব। 

 

২. CT সাংক্রান্ত ব্যািাবরও জর্ঙ্গ সাংস্থা এবাং ব্যর্ক্তববগ ির Data-base বির্র করা িবয়বে, র্া সরকাবরর CT অর্ভর্াবন প্রভূি 

সিায়িা প্রদান কবর আসবে। এই Data-base এর িবথ্যর র্ভর্ত্তবি জর্ঙ্গ সাংস্থা সমূবির কার্ িক্রম, সাংগঠন এবাং সভাবাব্য 

ভর্বষ্যৎ কম িসূর্ি সম্পবকি র্বর্ভন্ন আইন প্রবয়াগকারী সাংস্থাবক র্নয়র্মিভাবব প্রবয়াজনীয় িথ্য-উিাত্ত প্রদান করা িবচ্ছ। 

 

৩. র্বর্ভন্ন বন্ধুরাবষ্ট্রর সিায়িায় Intelligence, Security, CT, Telecommunication এবাং IT সাংক্রান্ত র্বষবয় টদবশ 

ও র্ববদবশ প্রর্শক্ষবণর ব্যবস্থা করা িবয়বে। টদবশ অনুর্ষ্ঠি টকাবস ির িাশািার্শ র্ববদবশ টর্মন- South Korea, 

Canada, UK, Singapore, India ইিোর্দ টদবশ ৫৩ জন কম িকিিা উচ্চির প্রর্শক্ষণ টকাবস ি অাংশগ্রিণ কবরবেন। 
 

৪. পুর্লশ এবাং অিরাির টগাবয়ন্দা সাংস্থার সবঙ্গ সিবর্ার্গিা বহুলাাংবশ বৃর্দ্ধর মাধ্যবম Information Sharing এর ব্যবস্থা 

করা িবয়বে, র্ার মাধ্যবম টদবশর সার্ব িক র্নরািত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সভাববির িবচ্ছ। এিদ্বেিীি র্বর্জর্ব’র সাবে অত্র সাংস্থার 

কম িকিিাবদরবক সমৃ্পক্ত কবর জািীয় টগাবয়ন্দা কার্ িক্রমবক অর্ধকির সমর্ন্বি ও গর্িশীল করা িবয়বে।  

 

৫. র্বমানবন্দবর Monitoring এবাং র্নরািত্তা র্নর্িিকবল্প র্বর্ভন্ন িদবক্ষি গ্রিণ করা িবয়বে, র্ার মাধ্যবম 

Immigration Control ব্যবস্থায় প্রভূি উন্নয়ন সার্ধি িবয়বে। 

 

৬. অত্র সাংস্থার একজন যুগ্ম-ির্রিালবক টপ্রষবণ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদিবর িদায়ন এবাং মাদক দ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদিবরর 

৩০ জন কম িকিিা/কম িিারীবক মাদক দ্রব্য টিারািালান ও প্রর্িবরাধ র্বষবয় এনএসআই, প্রর্শক্ষণ ইনর্ষ্টটিউবে টেশাল 

ইবন্টর্লবজন্স টকাস ি-এ প্রর্শক্ষণ প্রদান করায় িারা মাদকদ্রব্য টিারািালান প্রর্িবরাধ ও র্নয়ন্ত্রবণ উবেখবর্াগ্য ভূর্মকা িালন 

করবেন।  
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৭. ৩৫২ জন-টক টগাবয়ন্দা প্রর্শক্ষণ ও ৯৪টি র্ানবািন ক্রবয়র মাধ্যবম টগাবয়ন্দা কার্ িক্রম-টক শর্ক্তশালী ও গর্িশীল করা 

িবয়বে।  

 

৮. এোড়াও, টদর্শ-র্ববদর্শ র্বর্ভন্ন Think Tank-এর সবঙ্গ টর্াগাবর্াগ বৃর্দ্ধ করা িবয়বে। িলস্বরূি অত্র সাংস্থার 

মিাির্রিালকসি র্বর্ভন্ন প্রর্ির্নর্ধবদর BIISS (টদবশ), IISS ও SANGRILA Dialogue Singapore সি র্বর্ভন্ন 

Seminar ও Symposium-এ আমন্ত্রণ জানাবনা িবয় োবক এবাং অত্র সাংস্থার প্রর্ির্নর্ধগণ অাংশগ্রিবণর মাধ্যবম 

উবেখবর্াগ্য অবদান রাখবি সক্ষম িবয়বেন। 

 

 

৪.৩ বাাংলাবদশ রিানী প্রর্ক্রয়াকরণ এলাকা কতৃিিক্ষ (টবিজা) 

টবিজার অধীন বিিমাবন সারাবদবশ ০৮টি ইর্িবজি রবয়বে। িাবদর অবস্থান র্নম্নরূিঃ 

 

3

INDIA

INDIA

MYANMAR

BAY OF BENGAL

INDIA

KARNAPHULI-EPZ

ADAMJEEADAMJEE--EPZEPZ

UTTARAUTTARA-- EPZEPZ

DHAKADHAKA-- EPZEPZ

CHITTAGONGCHITTAGONG--

EPZEPZ

COMILLACOMILLA--EPZEPZ

MONGLAMONGLA--EPZEPZ

ISHWARDIISHWARDI-- EPZEPZ

EPZs Of Bangladesh

 

ইর্িবজিসমূবি ৩১টি টদবশর (মালবয়র্শয়া, দর্ক্ষণ টকার্রয়া, জািন, িীন, িাইওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজে, ইিালী, কানািা, 

টনদারল্যােস, জাম িানী, ভারি, সুইবিন, র্সঙ্গাপুর, িার্কস্তান, িানামা, সুইজারল্যাে, টবলর্জয়াম, টিনমাকি, োন্স, োইল্যাে, 

শ্রীলাংকা, ইবন্দাবনর্শয়া, অবষ্ট্রর্লয়া, টনিাল, টমৌর্রিাস, আয়ারল্যাে, সাংযুক্ত আরব আর্মরাি, তুরস্ক, ইউবক্রন) র্বর্নবয়াগ রবয়বে। 

 
২০১২-১৩ অে ি বেবরর র্বর্নবয়াগ, রিার্ন, কম িসাংস্থান এবাং জািীয় ির্ িাবয় সম্পার্দি       িথ্যার্দঃ 

ক্রম  সূিক প্রকৃি ির্রমান/সাংখ্যা 

১ প্রকৃি র্বর্নবয়াগ ৩২৮.৫৩ র্মর্লয়ন মার্কিন িলার 

২ প্রকৃি রিার্ন ৪,৮৫৬.৬৮ র্মর্লয়ন মার্কিন িলার 

৩ প্রকৃি কম িসাংস্থান  ৩৩,৯৮৭ জন 

 

এোড়া, টবিজার অধীবন র্বশ্বব্যাাংবকর অে িায়বন ৩২৬ টকাটি োকা র্বর্নবয়াগ ব্যবয় জানুয়ারী, ২০১২ িবি র্িবসম্বর, ২০১৫ টময়াবদ 

বাস্তবায়নাধীন Northern Areas of Reduction of Poverty Initiatives (NARI) প্রকবল্পর আওিায় ঢাকা, িট্টগ্রাম ও 

ঈশ্বরদী ইর্িবজবি প্রর্শক্ষণ টকন্দ্র র্নম িাণ জুন, ২০১৪ এ সমার্ির জন্য র্নধ িার্রি রবয়বে। উক্ত প্রকবল্পর আওিায় জুলাই, ২০১৪ িবি 
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প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম শুরু িবব। প্রকবল্প উত্তর ববঙ্গর রাংপুর র্বভাবগর ৫টি টজলা িবি টমাে ১০,৮০০ জন মর্িলাবক বাোই কবর প্রর্শক্ষণ 

প্রদানপূব িক ইর্িবজবি িাকুরীর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িবব।        ইর্িবজিসমূবি         কম িসাংস্থানকৃি জনববলর ৬৪% নারী। িবল 

িা নারীর ক্ষমিায়ন ও অে িননর্িক উন্নয়বন গুরুেপূণ ি ভূর্মকা রাখবে। 

 

 

৪.৪ বাাংলাবদশ অে িননর্িক অঞ্চল কতৃিিক্ষ (টবজা) 

বহুমূখী র্শল্প প্রর্িষ্ঠারর মাধ্যবম কম িসাংস্থান, উৎিাদন এবাং রিার্ন বৃর্দ্ধ কবর দ্রুি অে িননর্িক উন্নয়ন অজিবন উৎসাি 

প্রদাবনর উবেবে টদবশর িিাৎিদ এবাং অনুন্নি অঞ্চলসি সকল সম্বাবনাময় এলাকার “অে িননর্িক অঞ্চল” প্রর্িষ্ঠার লবক্ষে 

বাাংলাবদশ অে িননর্িক অঞ্চল কতৃিিক্ষ (টবজা) ২০১০ সাবল কার্ িক্রম শুরু কবর।  

 

২০১২-১৩ অে ি বেবর সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িাবর্ল 
 

১। বাাংলাবদশ অে িননর্িক অঞ্চল কতৃিিক্ষ (কম িকিিা ও কম িিারী) িাকুরী প্রর্বধানমালা ২০১২ প্রণীি িবয়বে। 

 
২। টবজা’র গভর্ণ িাং টবাবি ির ১ম সভায় ৫টি অে িননর্িক অঞ্চল স্থািবনর র্সদ্ধাবন্তর টপ্রর্ক্ষবি- 

 

 ক. র্সরাজগি অে িননর্িক অঞ্চল এবাং মাংলা অে িননর্িক অঞ্চবলর টিবভলিার র্নবয়াবগর জন্য EOI আিবান করা 

িয়। র্সরাজগি অে িননর্িক অঞ্চবলর জন্য ৩টি প্রর্িষ্ঠানবক এবাং মাংলা অে িননর্িক অঞ্চবলর জন্য ২টি প্রর্িষ্ঠানবক 

সাংর্ক্ষি িার্লকাভ্যক্ত করা িয়। র্সরাজগি অে িননর্িক অঞ্চবলর জর্ম অর্ধগ্রিবণর কাজ প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বে এবাং মাংলা 

অে িননর্িক অঞ্চবলর জর্ম টবজা’র অনুকূবল িস্তান্তর প্রর্ক্রয়াধীন।  

 
 খ. র্মরসরাই অে িননর্িক অঞ্চল, গর্িরা অে িননর্িক অঞ্চল (আবনায়ারা, িট্টগ্রাম) এবাং টশরপুর (টমৌলভীবাজার) 

অে িননর্িক অঞ্চবলর Feasibility Study সম্পন্ন করার জন্য Japan Development Institute (JDI) In 

joint venture with Maxwell stamp Ltd (BD) and Sheltech Pvt Ltd (BD) টক দার্য়ে প্রদান করা 
িয়। 

 

 

৩। র্বর্নবয়াগ টবাবি ির র্নব িািী টিয়ারম্যাবনর টনতৃবে র্বগি ২৩/০৪/২০১৩ িার্রবখর সভায় র্নবম্নাক্ত স্থানসমূি অে িননর্িক অঞ্চল 

প্রর্িষ্ঠার প্রাের্মকভাবব র্নর্মত্ত র্নব িািন করা িয়। 

 

 

 

স্থাবনর নাম জর্মর ির্রমাণ (একর) 

** আশুগি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ৩২৮ 

** নীলিামারী সদর উিবজলা, নীলিামারী ১০৭ 

** সুবণ িির, টনায়াখালী ৩৫০ 

** পুরািন আর্রিা টিরী াে এলাকা, মার্নকগি ৩০০ 

 

 

এোড়া টবসরকারী উবযাবগ অে িননর্িক অঞ্চল প্রর্িষ্ঠার জন্য কার্ িক্রম অব্যািি রবয়বে। টবসরকারী উবযাবগর অে িননর্িক 

অঞ্চলসমূিঃ 
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টবসরকারী অে িননর্িক অঞ্চল সমূিঃ 
  

স্থাবনর নাম জর্মর ির্রমাণ (একর) 

** বাউর্শয়া, মুর্ন্সগি (র্বর্জএমইএ কতৃিক গাবম িন্টস র্শল্প িাকি প্রর্িষ্ঠা) ৫৩০ 

** িাঙ্গা, িলাশ উিবজলা, নরর্সাংদী (এ.টক খান এে টকাঃ র্লঃ কতৃিক প্রস্তার্বি অে িননর্িক অঞ্চল) ২০০ 

 
৪। টবজার টমাে জনবল ৭২ জন। িন্মবধ্য ১ম টেণী ...  জন, ২য় টেণী.... জন এবাং ৫০ জন (৩য় ও ৪ে ি টেণী) আউে টসার্স িাং 

এর মাধ্যবম র্নবয়াবগর র্বধান রবয়বে। উক্ত জনবল র্নবয়াবগর জন্য গালি র্সর্কউর্রটি সার্ভ িবসস (প্রাঃ) র্লঃ এর সাবে চুর্ক্ত সম্পাদন 

করা িবয়বে এবাং ৩৪ জন কম িিারী সরবরাি টনয়া িবয়বে। 
 

৪.৫ র্বর্নবয়াগ টবাি ি 
 

প্রর্িববদনাধীন বের ২০১২-২০১৩ (জুলাই-জুন) এ র্বর্নবয়াগ টবাি ি কতৃিক সম্পার্দি গুরুেপূণ ি/উবেখবর্াগ্য কম িকােঃ 

 

 .  র্বর্নবয়াগ সম্পর্কিি টসবা প্রদানঃ 

 

প্রর্িববদনাধীন অে ি বের ২০১২-২০১৩ (জুলাই-জুন) সমবয় র্বর্নবয়াগ টবাি ি অর্িস িবি টমাে ২২৮৬ জনবক প্রাক-

র্বর্নবয়াগ িরামশ ি (Pre-investment Counselling) প্রদান করা িবয়বে এবাং র্বমান বন্দবর টসৌজন্য টসবা (Courtesy 

Service) প্রদান করা িবয়বে ৮৭ জনবক। িা’োড়া উক্ত সমবয় র্বর্নবয়াগ টবাি ি কতৃিক র্নবর্ন্ধি র্শল্প প্রর্িষ্ঠান ও অনুমর্ি প্রাি 

র্ববদশী টকাম্পানীর ব্রাঞ্চ ও র্লয়াবজাঁ অর্িবসর আববদবনর টপ্রর্ক্ষবি ির্রি শাহ্জালাল আন্তজিার্িক র্বমান বন্দবর র্বর্নবয়াগ টবাি ি 

ওবয়লকাম সার্ভ িস টিস্ক িবি ১৮৮ জনবক Visa on Arrival এর সুিার্রশ টপ্ররণ করা িবয়বে। 
 

খ. র্নবর্ন্ধি র্শবল্পর র্বর্নবয়াগ ির্রসাংখ্যানঃ 

২০১২-২০১৩ (জুলাই-জুন) অে ি বেবর র্বর্নবয়াগ টবাি ি টেবক (র্বভাগীয় অর্িসসমুিসি) টমাে ১৬৭৬ টি র্শল্প প্রকবল্পর 

অনুকূবল র্নবন্ধন প্রদান করা িয়। এ োড়াও উক্ত সময় র্বযমান র্শবল্পর অর্ির্রক্ত র্বর্নবয়াবগর িবল টমাে র্বর্নবয়াবগর ির্রমান 

দাঁড়ায় োকা: ৬৬৬৮৭০ র্মর্লয়ন (আনুমার্নক মার্কিন িলার ৮৩৩২ র্মর্লয়ন)। র্নবর্ন্ধি র্শবল্প টমাে ৩,০৯,৭০৯ জন টলাবকর 

কম িসাংস্থাবনর প্রস্তাব করা িয়। 

 

(১) ২০১২-২০১৩ (জুলাই-জুন) অে ি বেবর র্বর্নবয়াগ টবাবি ি (র্বভাগীয় অর্িসসমুিসি) স্থানীয় র্বর্নবয়াবগ টমাে ১৪৫৭ টি 

র্শল্প প্রকবল্পর অনুকূবল র্নবন্ধন প্রদান করা িয়। উক্ত প্রর্িববদনাধীন বেবর টমাে প্রস্তার্বি র্বর্নবয়াগ ও র্বযমান র্শবল্প 

অর্ির্রক্ত র্বর্নবয়াগ করায় টমাে র্বর্নবয়াবগর ির্রমান দাঁড়ায় ো: ৪৪৬১৪৮ র্মর্লয়ন (আনুমার্নক মার্কিন িলার 

৫৫৯৯ র্মর্লয়ন)। উবলর্খি র্শল্প প্রকল্পগুর্লবি টমাে ২৬৮৮৭১ জন টলাবকর কম িসাংস্থাবনর প্রস্তাব করা িবয়বে; এবাং 

 

(২) একই অে ি বেবর (জুলাই-জুন) টর্ৌে ও ১০০% র্ববদশী র্বর্নবয়াবগ টমাে ২১৯ টি র্শল্প প্রকবল্পর অনুকূবল র্নবন্ধন প্রদান 

করা িয়। প্রর্িববদনাধীন সমবয় টমাে প্রস্তার্বি র্বর্নয়াগ এবাং র্বযমান র্শবল্প অর্ির্রক্ত র্বর্নবয়াগ করায় টমাে 

র্বর্নবয়াবগর ির্রমান দাড়ায় ো: ২২০৭২১ র্মর্লয়ন (আনুমার্নক মার্কিন িলার ২৭৩৩ র্মর্লয়ন)। র্শল্প প্রকল্পগুর্লবি 

টমাে ৪০৮৩৮ জন টলাবকর কম িসাংস্থাবনর প্রস্তাব করা িবয়বে। 

 

গ. প্রিেক্ষ বববদর্শক র্বর্নবয়াগ অন্তপ্রবাি (FDI Inflow): 
২০১২-২০১৩ অে ি বেবর (জুলাই-জুন) টদবশ টমাে ১৭৩০.৬৩০ র্মর্লয়ন মা: িলার প্রিেক্ষ বববদর্শক র্বর্নবয়াগ অন্তপ্র িবাি 

Foreign Director Invest Inflow) িবয়বে। উক্ত টমাে FDI Inflow এর মবধ্য Export Processing Zone (EPZ) 

এলাকায় Inflow িবয়বে ৩৬৯.৭৫ র্মর্লয়ন মার্কিন িলার (২১.৩৭%) এবাং Non-EPZ এলাকায় Inflow িবয়বে ১৩৬০.৮৮ 
র্মর্লয়ন মার্কিন িলার (৭৮.৬৩%)। উবলখ্য টর্, সরকাবরর র্সদ্ধান্ত অনুর্ায়ী এই জর্রি বাাংলাবদশ ব্যাাংক কতৃিক ির্রিার্লি িয়। 
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 . র্ববদশীবদর র্শল্প ও বার্ণর্জেক প্রর্িষ্ঠাবন কম িানুমর্ি (Work Permit) ির্রর্স্থর্িঃ 

 (১) র্বর্নবয়াগ টবাি ি কতৃিক র্নবর্ন্ধি র্শবল্প প্রধানিঃ টেকবনালর্জ ট্রান্সিাবরর র্নর্মত্ত এবাং র্শল্প প্রকবল্প কাজ করার 

জন্য ২০১২-২০১৩ (জুলাই-জুন) অে ি বের টমাে ১৪৯৫ জন র্ববদশীর অনুকূবল নতুন ওয়াকি িারর্মে প্রদান করা িয় এবাং 

২২৪৭ জন ওয়াকি িারর্মে টিার্ল্ারবদর অনুকূবল ওয়াকি িারর্মবের টময়াদ বৃর্দ্ধ করা িয়। 

 

 (২) একই সমবয় র্বর্নবয়াগ টবাবি ির র্নব িািী টিয়ারম্যান মবিাদবয়র সভাির্িবে অনুর্ষ্ঠি বাাংলাবদশ টবসরকারী খাবি 

র্ববদশী ব্যবসার্য়ক প্রর্িষ্ঠাবনর বাাংলাবদশ ব্রাঞ্চ অর্িস, প্রর্ির্নর্ধ অর্িস, র্লয়াবজাঁ অর্িস, বাইাং িাউজ ইিোর্দ স্থািবনর 

অনুমর্ি এবাং এ সকল প্রর্িষ্ঠানসি অন্যান্য বার্ণর্জেক প্রর্িষ্ঠাবন র্নবয়ার্জি র্ববদশী নাগর্রবকর ওয়াকি িারর্মে প্রদাবনর 

র্নর্মত্ত গঠিি আন্ত:মন্ত্রণালবয়র কর্মটির টমাে ২২টি সভা অনুর্ষ্ঠি িয়। সভাগুর্লবি নতুন ২৩টি র্ববদশী ব্রাঞ্চ অর্িস এবাং 

৫১টি র্লয়াবজাঁ অর্িবসর অনুবমাদন টদয়া িয়। িা’োড়া র্বযমান র্ববদশী ৫১টি ব্রাঞ্চ অর্িস ও ১১৭টি র্লয়াবজাঁ অর্িবসর 

টময়াদ বৃর্দ্ধর প্রস্তাব অনুবমাদন টদয়া িয়। প্রর্িববদনাধীন বেবর সভাগুর্লবি র্বর্ভন্ন র্বযমান বার্ণর্জেক প্রর্িষ্ঠাবনর 

(র্লয়াবজাঁ অর্িস, ব্রাঞ্চ অর্িস এবাং বাইাং িাউবজ) টমাে ৭৮৫ জবনর অনুকূবল নতুন ওয়াকি িারর্মে এবাং ওয়াকি িারর্মে 

টিার্ল্ারবদর মবধ্য ৮৫৯ জবনর ওয়াকি িারর্মবের টময়াদ বৃর্দ্ধ করা িয়। 

 

ঙ. র্শল্প আই আর র্স’র সুিার্রশঃ 

উর্ের্খি সমবয় র্বর্নবয়াগ টবাবি ির র্নবর্ন্ধি র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর কাঁিামাল আমদার্ন ও র্ন্ত্রিার্ি োবড়র লবক্ষে টমাে ১৬৭৫টি 

র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর অনুকূবল র্শল্প আই আর র্স (এি-িক ও র্নয়র্মি) প্রদাবনর জন্য প্রধান র্নয়ন্ত্রক, আমদার্ন ও রিার্ন 

র্নয়ন্ত্রবকর কার্ িালবয় সুিার্রশ িত্র টপ্ররণ করা িয়। 

 

ি. ইবম্পাে ি িারর্মে ও প্রিেয়ন িত্র সুর্বধা প্রদানঃ 

র্বর্নবয়াগ টবাি ি কতৃিক র্নবর্ন্ধি র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর র্ববদশী উবযাক্তাবদর সমমূলধন (Equity) দ্বারা টদবশ ঋণিত্র টখালা 
ব্যর্িবরবকই সরাসর্র র্ববদশ টেবক টপ্রর্রি র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর মূলধনী র্ন্ত্রিার্ি/র্ন্ত্রাাংশ োড় করার লবক্ষে প্রধান র্নয়ন্ত্রক, 

আমদার্ন ও রিার্ন র্নয়ন্ত্রবকর দিবর টমাে ১৬০টি ইবম্পাে ি িারর্মে জার্রর সুিার্রশ িত্র টপ্ররণ করা িয় ও মূলধনী 

র্ন্ত্রিার্ি োড়করবনর লবক্ষে ৬৪৭টি প্রিেয়ন িত্র জারী করা িয়। 

 

ে. র্বর্ভন্ন কার্রগর্র সিায়িা র্িস প্রিোবাসন অনুবমাদনঃ 

২০১২-২০১৩ (জুলাই-জুন) অে ি বেবর র্বর্নবয়াগ টবাবি ির র্নবর্ন্ধি র্বর্ভন্ন র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর অনুকূবল ১৮১ টি প্রস্তাববর 

মাধ্যবম টদবশ প্রযুর্ক্ত িস্তান্তর ও Goodwill ব্যবিাবরর জন্য র্বর্ধ অনুসরণপূব িক র্শল্প প্রর্িষ্ঠানগুর্লর সাবে সম্পার্দি চুর্ক্ত 

অনুর্ায়ী র্ববদশী প্রর্িষ্ঠাবনর র্নকে র্িস প্রিোবাসবনর জন্য Technical Know-how fee, Technical 

Assistance fee, Other Technical fees and Royalty বাবদ ো: ৬৩৬৯.৮১৯ র্মর্লয়ন অনুবমাদন টদয়া িয়। 
 

জ. র্বর্নবয়াগ টবাবি ির প্রকাশনাঃ 

 (১) র্বর্নবয়াগ টবাবি ির বার্ষ িক প্রর্িববদন Annual Report 2012’ প্রকাশ করা িবয়বে। 

 (২) র্বর্নবয়াগ টবাি ি ও র্বর্নবয়াগ সাংক্রান্ত িবথ্যর আর্ঙ্গবক Investment in Bangladesh:  

 Handbook & Guidelines এর 5th addition মুদ্রন করা িবয়বে।  
 

 (৩) র্বর্নবয়াবগ উৎসার্িিকরণ এবাং সিজীকরবণ র্বর্নবয়াগ টবাি ি র্নবম্নাক্ত প্রকাশনা কার্ িক্রম গ্রিণ  

  কবরবে 

  ক. র্বর্নবয়াগ সাংক্রান্ত সিজ টবাধগম্য টরািম্যাি প্রকাশ; 

   . বববদর্শক র্বর্নবয়াবগর প্রকৃি টরািম্যাি প্রকাশ; 

   . র্শল্পায়বনর প্রসাবর শুল্ক কাঠাবমা পুনর্ব িন্যাবসর প্রবয়াজনীয়িা শীষ িক টসর্মনাবরর প্রর্সর্িাংস; 

   . িট্টগ্রাম র্বভাগীয় আঞ্চর্লক র্বর্নবয়াগ সবম্মলন, ২০১২ এর প্রর্সর্িাংস; 

  ঙ. টজলা প্রশাসবনর সাবে ওয়াকিশি উিলবক্ষে টজলার্ভর্ত্তক গববষণা িত্র; 

   . খুলনায় অনুর্ষ্ঠি “Problems and Prospects of Industrialization and Private  

     Investment in Khulna Region” শীষ িক র্বর্নবয়াগ সবম্মলবনর প্রর্সর্িাংস। 



21 

 

 

ে. র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধ সাংক্রান্ত প্রকাশনা (সিল র্বর্নবয়াবগ প্রর্সর্িাং) র্শল্প স্থািবনর জন্য ৬৪ টজলার জর্ম, েমশর্ক্ত 

ব্যাাংর্কাং খাবি টজলা র্ভর্ত্তক অলস অবে ির ির্রমান সাংক্রান্ত গববষণাধমী প্রকাশনা প্রস্ত্ত্তি করা িবয়বে। 

 

জ. বববদর্শক র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধর জন্য আন্তজিার্িক টরাি টশাঃ ২৬-৩০টশ জুন টবাবম্ব ও টিন্নাইবয় ইর্েয়ার 

র্বর্নবয়াগকারীগণবক আকৃষ্টকরবনর জন্য টরাি টশা-এর জন্য টদশীয় ও র্ববদশী র্বর্নবয়াগ প্রর্িষ্ঠানগুর্লর 

সাবে প্রস্ত্ত্তর্িমূলক সভার আবয়াজন এবাং ৯৪.৫ র্মর্লয়ন িলাবরর র্বর্নবয়াগ প্রস্তাব স্বাক্ষর্রি িবয়বে এবাং 

আবরা ৭টি প্রকবল্প আগ্রি প্রকাশ কবরবে।  

 

ঝড় .  স্থানীয় র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধর জন্য কার্ িক্রমঃ র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধর জন্য র্শল্প স্থািবনর লবক্ষে জর্মর প্রাপ্যিা র্নর্িি 

করার প্রয়াবশ ৬৪ টজলার টজলা প্রশাসবনর প্রর্ির্নর্ধ অর্ির্রক্ত টজলা প্রশাসকবদর র্নবয় ওয়াকিশি অনুর্ষ্ঠি 

িয়।   

 

ঞ. র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধ সাংক্রান্ত প্রকাশনা (সিল র্বর্নবয়াবগ প্রর্সর্িাং) 

 

1. hy invest in Bangladesh 

2. “INDIA BANGLADESH INVESTORS MEET’ SECTOR PROFILE  

3. Short version of sector Research paper on (a) Agro Sector (b) 

Printing Sector (c) Plastic Sector (d) Hospital & Hospital equipment 

sector (e) Pharmaceutical sector & (5) Success story on Grameen 

Phone 

 

 . Policy Advocacy: 
র্শল্প মন্ত্রণালয় ও িাবর্লক প্রাইবভে িাে িনারশীি (র্ির্ির্ি) অর্িস িবি প্রাি র্নম্নবর্ণ িি আইবনর ির্রবিিন, ির্রবধ িন ও 

সাংবশাধবনর র্বষবয় র্বর্নবয়াগ টবাি ি প্রবয়াজনীয় সাংবশাধনী, নতুন অধ্যায় সাংবর্াজনসি র্বশদভাবব মিামি টপ্ররণ কবরঃ 

১. খসড়া র্শল্প উন্নয়ন ও উদ্ভাবন আইন-২০১২; 

২. সরকারী-টবসরকারী অাংশীদার্রে আইন-এর খসড়া; 

৩. বাাংলাবদবশর র্বর্নবয়াগ নীর্ি ির্ িাবলািনা সাংক্রান্ত UNCTAD কতৃিক প্রণীি খসড়া প্রর্িববদন; 

৪. বাাংলাবদশ ক্ষুদ্র ও কৃটির র্শল্প কবি িাবরশন আইন, ১৯৫৭ এর প্রস্তার্বি সাংবশাধনীসমুবির ওির; 

৫. ক্ষুদ্র ও মাঝড় ার্র র্শবল্পর নীর্িমালার ওির। 

 

ঞ. ওয়ান েি সার্ভ িসঃ 

র্বর্নবয়াগ টবাবি ি র্শল্প প্রকল্প র্নবন্ধবনর ির ওয়ান েি টসবলর আওিায় জন-উিবর্াগমূলক টসবাসমূি টর্মন: ভূর্ম, গ্যাস, 

র্বদুেৎ, টের্লবিান, িার্ন ও িয়:র্নস্কাশনসি ইিোর্দ র্বষবয় িরামশ ি ও টসবা প্রদান অব্যািি রবয়বে। 

 

 

ে. E-Governance কার্ িক্রমঃ 
র্ির্জোল বাাংলাবদশ গঠবন িথ্য ও টর্াগাবর্াগ প্রযুর্ক্তর র্োর্ে র্বকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রবয়াবগর লবক্ষে র্বর্নবয়াগ টবাি ি 

কতৃিক গৃিীি িদবক্ষিসমুিঃ- 

(১) BOI Online Service Tracking System (BOST): র্বর্নবয়াগ টবাবি ির কার্ িাবলী Automation এবাং 

গ্রািক সুর্বধা উন্নি করার লবক্ষে BOI Online Service Tracking System (BOST) নাবম একটি File 

Tracking System স্থািন করা িবয়বে, র্ার মাধ্যবম র্বর্নবয়াগকারীগণ িাবদর File-এর গর্ির্বর্ধ সাব িক্ষর্নকভাবব 
ির্ িববক্ষন করবি িারববন। 

(২) Business Law: বিিমান সরকাবরর র্ভশন ২০২১ অনুর্ায়ী র্ির্জোল বাাংলাবদশ গঠবনর ধারাবার্িকিায় 
বাাংলাবদবশ র্বর্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া সিজিরকরবনর লবক্ষে র্বর্নবয়াগ টবাি ি বাাংলাবদবশর সাংর্িষ্ট র্বর্নবয়াগ ও বার্ণর্জেক 

আইন এবাং এর অধীন সাংর্িষ্ট র্বর্ধ, প্রর্বর্ধ, নীর্িমালা, প্রজ্ঞািন, র্বজ্ঞর্ি, গুরুেপূণ ি আবদশ এবাং এসআরও-টক 
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ইবলক্ট্রর্নক িরবমবে Businesslaws (www.businesslaws.boi.gov.bd) ওবয়বসাইবে প্রকাশ কবর। এই 

website-টিবি টদবশর র্বর্নবয়াগ ও ব্যবসা সাংক্রান্ত ৪৭টি আইন Upload কবর িালনাগাদ করা িবয়বে। 

(৩) Online Registration System (ORS): বিিমান সরকাবরর বৃিত্তম র্ির্জোল বাাংলাবদশ টপ্রাগ্রাবমর একটি 
অাংশ র্িবসবব র্বর্নবয়াগ টবাবি ির Online Registration System (ORS)-টি িালু করা িবয়বে। এর দ্বারা 

র্নবন্ধবনর কাজ সিবজ ও দ্রুিিার সাবে সম্পন্ন করা র্াবচ্ছ। র্বর্নবয়াগকারীগণ িাবদর র্নবন্ধন প্রর্ক্রয়ার Status 

Tracking-সি িরবিী িদবক্ষি সম্পবকিও সিবজ অবর্িি িবি িারবেন। র্বর্নবয়াগ টবাবি ি না এবস এবাং টকান 

মাধ্যম োড়াই একজন র্বর্নবয়াগকারী Approval িাইবি িারবেন। িবল এই নতুন র্সবেমটি একইসাবে 

আববদনিত্র দার্খল ও Processing Time কর্মবয় র্দবয়বে। র্বর্নবয়াগকারীগবণর সুর্বধাবে ি ORS Help Desk 
িালু রবয়বে। 

 

ঠ. র্বর্নবয়াগ টবাবি ির র্নজস্ব ভবন র্নম িা   

র্বগি ১৮ জুন, ২০১১ িার্রবখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্বর্নবয়াগ টবাবি ির প্রধান কার্ িালবয়র জন্য র্নধ িার্রি স্থান টশর-ই-

বাাংলানগর, আগারগাঁও-এ র্নর্ম িিব্য ৩টি টবইজবমন্টসি ১৪িলা ভববনর র্ভর্ত্ত প্রস্তর স্থািন কবরন। জুলাই, ২০১১ িবি জুন, ২০১৪ 

ির্ িন্ত সমবয় সম্পূণ ি র্জওর্ব অে িায়বনর ৯,৮৩৪.৮৫ লক্ষ োকা ব্যবয় প্রকল্পটি বাস্তবায়বনর লক্ষেমাত্রা র্ির্ির্িবি র্নধ িার্রি আবে। 

২০১১-১২ এবাং ২০১২-১৩ অে ি বেবরর জুন, ২০১৩ ির্ িন্ত সমবয় প্রকবল্পর র্বিরীবি টমাে ৭৭৯.১৯ লক্ষ োকা ব্যয় িবয়বে। 

 

ি. সভা, টসর্মনার ও টরাি-টশাঃ 

 

টদবশ র্বর্নবয়াগ প্রসাবরর জন্য র্বর্নবয়াগ টবাি ি কতৃিক টদশী ও র্ববদশী টিম্বার, র্শল্পির্ি, উবযাক্তা এবাং র্বর্নবয়াগ 

প্রর্ির্নর্ধ দবলর সাবে র্বর্নবয়াগ উন্নয়ন র্বষয়ক র্বর্ভন্ন সভা/টসর্মনার/টরািবশা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। 

 

(১) বববদর্শক র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধর জন্য আন্তজিার্িক টরািবশা সাংক্রান্ত কার্ িক্রমঃ- 

 

 ক. টদবশ র্বর্নবয়াগবক আকৃষ্ট করার লবক্ষে সুইবিবনর েকবিাবম টরাি-টশা অনুর্ষ্ঠি  

  িবয়বে; 

 . র্বশ্ব ব্যাাংবকর সাবে বববদর্শক র্বর্নবয়াগ আকৃষ্টকরবণ প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র টবজা, র্ির্ির্ি 

অর্িবসর সাবে িীবনর র্বর্নবয়াগকারীগণ বাাংলাবদবশ র্বর্নবয়াগ আকৃষ্টকরবনর জন্য র্বর্নবয়াগ টবাবি ির 

সাবে র্বশ্ব ব্যাাংবকর ঢাকা অর্িবস টরাি টশা র্বষয়ক প্রস্ত্ত্তর্িমূলক আবলািনা অনুর্ষ্ঠি িবয়বে; 

 . ভারবির দুইটি অঞ্চবল টরাি টশা’র প্রস্ত্ত্তর্িমূলক সভা ভারি-বাাংলাবদশ টিম্বার এবাং 

Confederation of Indian Industries (CII) এর সাবে অনুর্ষ্ঠি িবয়বে; 

 . জুন মাবস ভারবি টরািবশা এর জন্য প্রস্ত্ত্তর্িমূলক সভার মাধ্যবম টসক্টরর্ভর্ত্তক টপ্রািাইল প্রতুত বির 

কাজ সম্পন্ন করা িবয়বে। 

 

(২) স্থানীয় র্বর্নবয়াগ বৃর্দ্ধর লবক্ষে রাউে টের্বল ববঠক সাংক্রান্ত কার্ িক্রমঃ- 

 

ক. স্থানীয় র্বর্নবয়াগকারীগবণর র্শল্প র্বর্নবয়াবগ আকৃষ্টকরবনর লবক্ষে ট্যার্রি র্িউটি এর উির র্বর্ভন্ন 

খাির্ভর্ত্তক টিম্বারসমূবির সাবে আবলািনা অনুর্ষ্ঠি িয়। এোড়াও এ, টক, খান গ্রুি এর ১.২৬৮ র্বর্লয়ন 

িলাবরর র্বর্নবয়াগ সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন সমস্যা সমাধাবনর জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যবম র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালবয় 

প্রস্তাব টপ্ররণ করা িবয়বে। 

 

খ. স্থানীয় র্বর্নবয়াগকারীগণবক টদবশর র্শল্পায়বনর উদ্বুদ্ধকরবনর জন্য শুল্ক কাঠাবমার উির অে িমন্ত্রী 

মবিাদয়বক প্রধান অর্ির্ে কবর টসর্মনার অনুর্ষ্ঠি িবয়বে। 

 

গ. স্থানীয় র্বর্নবয়াগকারীগণবক র্শল্প র্বর্নবয়াবগ আকৃষ্টকরবণর লবক্ষে ব্রাক অর্িের্রয়াবম ২র্দন ব্যািী 

টসর্মনাবর মূল প্রবন্ধ উিস্থািনা। বঙ্গবন্ধু আন্তজিার্িক সবম্মলন টকবন্দ্র MEDITEX এর আবয়াজবন 
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Hospital equipment এর উির টসর্মনাবর র্বর্নবয়াগ টবাবি ির গববষণালব্ধ মূল প্রবন্ধ উিস্থািন এর 
মাধ্যবম টদশী ও র্ববদশী র্বর্নবয়াগকারীগণবক আকৃষ্টকরণ। 

ঢ. বববদর্শক ঋণ অনুবমাদনঃ 

 

২০১২-২০১৩ (জুলাই-জুন) অে িবেবর ৯০টি র্শল্প প্রকবল্পর অনুকূবল ১৮২৯.০০০ র্মর্লয়ন মার্কিন িলার বববদর্শক ঋবণর 

প্রস্তাব অনুবমার্দি িবয়বে। 

 

৪.৬ িাবর্লক প্রাইবভে িাে িনারর্শি অর্িস 

1) িাবর্লক প্রাইবভে িাে িনারর্শি (র্ির্ির্ি) কম িসূিী-টক টদশী-র্ববদশী র্বর্নবয়াগকারী, র্ির্ির্ি িরামশ িক, র্সর্ভল 

টসাসাইটিসি সাংর্িষ্ট সকবলর র্নকে উিস্থািবনর র্নর্মত্ত ঢাকায় ৭-৮ র্িবসম্বর, ২০১২ িার্রখ দুই র্দন ব্যািী টলাবাল 

ইনবভের টিারাম অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা িয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ অনুষ্ঠান উবদ্বাধন কবরন।  

 

2) উক্ত অে ি-বেবর টমাে ০৯টি র্ির্ির্ি প্রকল্প অে িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত মর্ন্ত্রসভা কর্মটি (র্সর্সইএ)/র্োর্ে কতৃিিক্ষ কতৃিক 

নীর্িগিভাবব অনুবমার্দি িবয়বে। 

 

3) র্ির্ির্ি অর্িস কতৃিক ৪টি প্রকবল্পর 

জন্য Transaction Advisor র্নবয়াগ করা িয় 

িন্মবধ্য ৩টি প্রকবল্পর অে িায়ন করা িয় PPP 

Technical Assistant Fund (PPPTAF) িবি ও 

১টি প্রকবল্পর অে িায়ন করা িয় বাাংলাবদশ 

ব্যাাংবকর আইর্িএিএি প্রকল্প টসল িবি।  
 

4) এোড়া ৩টি প্রকবল্পর Transaction   

Advisor র্নবয়াবগর কাজ প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বে। 
 

5) এর্ির্ব সিায়িাপুষ্ট র্ির্ির্ি টপ্রাগ্রাম 

অিাবরশনালাইবজশন প্রকবল্পর আওিায় 

র্ির্ির্ি প্রকল্প গ্রিণ, সভাবাব্যিা র্ািাই, প্রকল্প 

অনুবমাদন ও মর্নের্রাং সিজির করার লবক্ষে 

খসড়া র্ির্ির্ি আইন, প্রবজক্ট টিবভলিবমন্ট 

ম্যানুয়াল, প্রবজক্ট র্ির্নাং ম্যানুয়াল, 

ভায়ার্বর্লটি গ্যাি িাইন্যার্ন্সাং গাইিলাইনস, 

র্ির্ির্ি টেকর্নকোল এর্সসট্যান্স গাইিলাইনস, 

র্বি প্রবসস ম্যানুয়াল ও মবিল িকুবমন্টসমূবির খসড়া প্রস্ত্ত্তি করা িবয়বে এবাং সাংর্িষ্ট সকবলর মিামি গ্রিণ কবর িা 

চূড়ান্তকরবণর র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বে। 

 

6) খুলনাবি সকল সরকারী কম িকিিা ও র্বর্নবয়াগকারীবদর সমন্ববয় ১৯ জানুয়ারী, ২০১৩ িার্রবখ খুলনার একটি টিাবেবল 

একর্দন ব্যার্ি র্ির্ির্ি টেকবিার্ল্ার ওয়াকিশবির আবয়াজন করা িয়।  

 

7) র্ির্ির্ি টিাকাল িবয়ন্ট এবাং মন্ত্রণালবয়র কম িকিিাবদর র্ির্ির্ি র্বষবয় সবিিনিা বৃর্দ্ধর লবক্ষে র্িনটি মন্ত্রণালবয় 

টসর্মনার/ওয়াকিশি আবয়াজন করা িবয়বে। এোড়া মাংলা বন্দর কতৃিিবক্ষর সাবে মাংলা বন্দবর একার্ধক ওয়াকিশি করা 

িবয়বে। 
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৪.৭ প্রাইবভোইবজশন কর্মশন 

টবসরকার্রকরণ কার্ িক্রবমর িেভূর্ম 

টবসরকার্রকরণ প্রর্ক্রয়াটি র্বশ্ব-অে িরাজনীর্িবি খুব টবর্শ পুরাবনা না িওয়া সবত্ত্বও িা উন্নি বা উন্নয়নশীল অে িনীর্ির জন্য 

অির্রিার্ ি র্িবসবব সমগ্র র্বশ্বব্যািী প্রমার্ণি িবয়বে। টবসরকার্রকরবণর প্রবয়াজনীয়িার র্বষবয় এখন আর প্রশ্ন টনই; বরাং কি দ্রুি ও 

কী কী সিজ িদ্ধর্িবি টবসরকার্রকরবণর কাজটি করা সভাবব টসটিই এখন র্বববিে র্বষয় িবি িাবর। র্শল্প টক্ষবত্র সরকার্র 

মার্লকানাধীন প্রর্িষ্ঠাবনর তুলনায় টবসরকার্র প্রর্িষ্ঠাবন অর্ধকির দক্ষিা, অর্ধকির উৎিাদন ও কার্ িকর সুশৃাংখল ব্যবস্থািনার 

প্রর্িিলন  বেবে ববলই টবসরকার্রকরবণর ধারণা এখন দৃঢ়ভাবব প্রর্েি।  

অে িননর্িক উদার্রকরণ ও সমগ্র র্ববশ্ব বাজার অে িনীর্ির র্বকাবশর সাবে িাল র্মর্লবয় বাাংলাবদশ সরকারও 

টবসরকার্রকরণ খাবির দ্রুি উন্নয়বন ইর্িবািক ভূর্মকা রাখবে। টস লবক্ষে সরকার উৎিাদন, ব্যাাংর্কাং, ির্রবিন, টের্লবর্াগাবর্াগ, 

র্বদুেৎ ও জ্বালার্ন, এমনর্ক র্শক্ষা খাবি ব্যািক ব্যর্ক্ত-অাংশগ্রিণ র্নর্িি কবরবে। বাাংলাবদবশর র্শল্পায়বনর ইর্িিাস ির্ িাবলািনা 

করবল টদখা র্ায় টর্, বৃটিশ শাসনামবল সরকার্র পৃষ্ঠবিাষকিায় র্শল্পখাি ির্রিার্লি িবিা। আবার িার্কস্তান আমবলও র্শল্প 

উন্নয়বনর টক্ষবত্র রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠবিাষকিা অব্যািি র্েল। এ সমবয় টদবশর বৃিৎ বৃিৎ অবকাঠাবমা, র্বদুেৎ, গ্যাস, িার্ন সরবরাি, 

টর্াগাবর্াগসি িেী উন্নয়ন মূলি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীবন করা িয়। র্বর্নবয়াবগর ির্রমাণ অর্ধক ও িা ঝৌঁর্কপূণ ি িওয়ায় ব্যর্ক্ত উবযাক্তারা 

বৃিৎ র্শবল্প র্বর্নবয়াবগ আগ্রিী র্েবলন না। িবল এ সব খাবি রাষ্ট্রীয় র্বর্নবয়াগ ব্যর্িি গিেন্তর র্েলনা। এ সময় সরকার্র বড় বড় 

উন্নয়ন প্রকল্পসমূবি র্বশ্ব ব্যাাংক, এর্শয়ান টিভলিবমন্ট ব্যাাংক, ইসলার্মক টিভলিবমন্ট ব্যাাংক এবাং অন্যান্য দািা সাংস্থার আর্ে িক 

সিবর্ার্গিা টনয়া িবিা। িরবিীবি র্কছু র্কছু স্থানীয় উবযাক্তা র্শল্প প্রর্িষ্ঠায় র্ববশষি িাে র্শবল্প র্বর্নবয়াবগ এর্গবয় আবস।   

বাাংলাবদবশর স্বাধীনিাযুদ্ধ িরবিী সমবয় িার্কস্তার্ন অবনক র্শল্পির্ি ও ব্যবসায়ী িাঁবদর প্রর্িষ্ঠাবনর িার্কস্তার্ন ঊধ্বিিন 

কম িকিিাবদর র্নবয় িার্কস্তাবন িবল র্ান। িাঁবদর ির্রিেক্ত এসব র্শল্প-প্রর্িষ্ঠানসমূবি দক্ষ টলাবকর অভাব টদখা টদয় এবাং এর িবল 

অিলাবস্থার সৃর্ষ্ট িয়। টস সমবয় এ সব প্রর্িষ্ঠান র্বর্ক্রর মাধ্যবম ব্যর্ক্ত মার্লকানায় টেবড় টদয়ার উবযাগ টনয়া িয়; র্কন্তু টসসব 

প্রর্িষ্ঠাবন কম িরি ের্মক কম িিারী ইউর্নয়বনর বাধার মুবখ এরূি ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়র্ন। আবার মার্লকানা র্নর্ব িবশবষ ১৯৭২ সাবল 

বৃিদাকার র্শল্প প্রর্িষ্ঠানমূি জািীয়করবণর র্সদ্ধান্ত ট াষণা করা িয়। এর আওিায় ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাাংক গঠন করা িয় এবাং র্শল্প 

প্রর্িষ্ঠানসমূি ির্রিালনার জন্য কবয়কটি কবি িাবরশন গঠন করা িয়। এ সমবয় র্শল্প উৎিাদবন এক ধরবণর একক রাষ্ট্রীয় অর্ধকার 

সৃর্ষ্ট িয়। সমগ্র উৎিাদন ব্যবস্থায় ধীবর ধীবর টট্রি ইউর্নয়বনর আর্ধিিে, জনববলর আর্ধকে এবাং ব্যবস্থািকবদর টিশাদার্রবের 

অভাবব প্রর্িষ্ঠানসমূি আশানুরূি অবদান রাখবি ব্যে িিার ির্রিয় টদয় এবাং কালক্রবম রাষ্ট্রায়ত্ত খাি অিল িবয় িবড়। এ সমবয় র্শল্প 

প্রর্িষ্ঠানসমূি রাষ্ট্রীয় মার্লকানা টেবক অবমুক্ত কবর ব্যর্ক্তমার্লকানায় টেবড় টদয়ার ধারণা টজারদার িবি োবক এবাং রাষ্ট্রীয় কতৃিিক্ষ 

খুব দ্রুিই এ র্বষবয় র্সদ্ধান্ত গ্রিণ ও বাস্তবায়ন শুরু কবর।  

সত্তর দশবকর মাঝড় ামার্ঝড়  সমবয় রাষ্ট্রীয় মার্লকানার নীর্ি র্শর্েল করা িয় এবাং টবসরকার্রকরণ শুরু িয়। এ সমবয় সরকার 

ট ার্ষি সাংবশার্ধি র্শল্পনীর্িবি র্শবল্প রাষ্ট্রীয় মার্লকানা সীর্মি কবর ব্যর্ক্তমার্লকানার সীমা বৃর্দ্ধ করা িয়। এোড়া, এ সমবয় ব্যর্ক্ত 

ির্ িাবয় ও র্ববদর্শবদর সাবে টর্ৌে মার্লকানায় র্শল্প প্রর্িষ্ঠা, ট্যাক্স ির্লবিসি প্রাসর্ঙ্গক আরও র্কছু ব্যবস্থা িালু করার কারবণ এ 

সমবয় র্শল্পখাবি ব্যর্ক্তর অাংশগ্রিণ টববড় র্ায়। এর ধারাবার্িকিায় ১৯৭৭ সাবল ট ার্ষি নতুন র্শল্পনীর্িবি ৮ ধরবনর র্শল্প সরকার্র 

র্শল্প র্িবসবব সাংরক্ষণ করা িয় এবাং অবর্শষ্ট ৯ ধরবনর র্শল্প টবসরকার্র উবযাক্তাবদর জন্য উমু্মক্ত কবর টদয়া িয়। মূলি এ 

র্শল্পনীর্ির দ্বারাই দ্রুি টবসরকার্র খাবির র্বকাশ শুরু িয়। ির্রবর্িিি এ নীর্িমালার আওিায় প্রাের্মকভাবব ১২০ টি র্শল্প প্রর্িষ্ঠান 

প্রাক্তন বাাংলাবদর্শ মার্লকবদর টিরৎ টদয়া িয় এবাং ১৯৮১ সাবলর মবধ্য ২২৫টি র্শল্প প্রর্িষ্ঠান টবসরকার্রকরণ করা িয়। এর্দবক 

১৯৭৬-১৯৭৭ সাবলর ির্রসাংখ্যাবন টদখা র্ায় টর্, এ সমবয় ব্যর্ক্তখাবির উৎিাদন সরকার্র খাবির র্শল্প উৎিাদনবক োর্ড়বয় 

র্গবয়বে। এ সমবয় বাাংলাবদশ র্শল্প ব্যাাংক টেবক প্রদত্ত র্শল্পঋবণর ৯০% টদয়া িয় ব্যর্ক্তখাবি প্রর্ির্ষ্ঠি বা ির্রিার্লি র্শল্প 

প্রর্িষ্ঠানসমূিবক। এ সমবয় ব্যর্ক্তখাবির র্শল্পর র্বকাবশর জন্য র্শবল্পর র্ন্ত্রিার্ি ও কাঁিামাল আমদার্নবি প্রবদয় কােমস র্িউটিবি 

র্রববে, সুদ মওকুি, টদর্শয় উৎিার্দি িবণ্যর প্রবেকশন ইিোর্দ সিায়ক র্কছু নীর্ি গ্রিণ করা িয় ব্যর্ক্তখাবির র্শল্পবক র্বকাবশর 

জন্য। 

আবার র্দ্বিীয় ির্ িাবয় আর্শর দশবকর  প্রেমাবধ ি িাে ও বস্ত্র খাবির টবশর্কছু র্শল্প টবসরকার্রকরণ করা িয়। এর্দবক 

১৯৮২ সাবল ট ার্ষি র্শল্পনীর্ি বাাংলাবদবশর র্শল্পায়ন ও টবসরকার্রকরবণর টক্ষবত্র একটি বড় িদবক্ষি র্িবসবব র্বববর্িি িয়। এর 

আওিায় ১৯৮৫ সাবলর মবধ্য ২২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান টবসরকার্রকরণ করা িয়। এ সমবয় উন্মুক্ত দরিত্র আিবাবনর মাধ্যবম 
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িার্লকাভ্যক্ত প্রর্িষ্ঠান র্বর্ক্র কবর টদয়া, প্রাক্তন বাাংলাবদর্শ মার্লকবদরবক িাঁবদর মার্লকানাধীন র্শল্প-প্রর্িষ্ঠান টিরৎ প্রদান এবাং 

টকান প্রর্িষ্ঠাবনর ৪৯% ভাগ সরকার্র টশয়ার র্বর্ক্রর মাধ্যবম িা টবসরকার্রকরণ করা িয়। 

সরকার ১৯৯১ সাবল নতুন র্শল্পনীর্ি ট াষণা কবর। এ সমবয় ট ার্ষি উদার র্শল্পনীর্িবি টবসরকার্রকরণবক সর্ববশষ গুরুে 

টদয়া িয়।  অবে এ উবেবে গঠিি কর্মটির প্রবয়াজনীয় কার্রগর্র দক্ষিা এবাং র্সদ্ধান্ত গ্রিবণ স্বাধীনিার অভাবব এ কর্মটি আশানুরূি 

সািল্য অজিন করবি িাবরর্ন। এ অবস্থায় ১৯৯৩ সাবল টবসরকার্রকরণ কার্ িক্রমবক গর্িশীল করার লবক্ষে প্রাইবভোইবজশন টবাি ি 

গঠন করা িয়। ির্রকল্পনা র্বভাবগর আওিায় প্রর্ির্ষ্ঠি প্রাইবভোইবজশন টবাবি ির র্নয়ন্ত্রণ িরবিীবি িবল র্ায় মর্ন্ত্রির্রষদ র্বভাবগর 

কাবে। এরির প্রাইবভোইবজশন টবাি ি ১৯৯৪ সাবল টবসরকার্রকরবণর জন্য সিায়ক আবরকটি নীর্িমালা প্রনয়ণ কবর। সাংর্ক্ষি এ 

নীর্িমালায় টদবশ র্বযমান টবসরকার্রকরণ প্রর্ক্রয়াবক আবরা সময়ানুগ, সু-সাংিি ও িলপ্রসূ করার লক্ষে ব্যক্ত করা িয়। এবি 

টবসরকার্রকরবণর জন্য র্ির্িি ক্ষুদ্র ও বৃিৎ, লাভজনক ও অলাভজনক সকল সরকার্র র্শল্প ও বার্ণজে প্রর্িষ্ঠাবনর 

টবসরকার্রকরবণর সার্ব িক দার্য়ে প্রাইবভোইবজশন টবাবি ির উির ন্যস্ত করা িয়। উক্ত নীর্িমালায় র্শল্প প্রর্িষ্ঠানসমূি মূল্যায়বনর 

একটি সাংর্ক্ষি র্দক-র্নবদ িশনা টদয়া িয়। এ নীর্িমালার আওিায় টক্রিাবক টবসরকার্রকরণকৃি র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর স্থায়ী সম্পবদর 

র্বিরীবি দী িবময়াদী ঋণ গ্রিণ করবি ও ির্রবশাধ করবি িবিা। উক্ত নীর্িমালায় র্বর্ক্রর ইচ্ছািত্র জারী, িাউন টিবমন্ট, র্কর্স্তবি 

মূল্যির্রবশাধ, টক্রিা কতৃিক শিিিীন ব্যাাংক গ্যারার্ন্ট প্রদান, র্রববে প্রদান ইিোর্দর র্বষবয় র্বস্তার্রি উবেখ র্েল। িরবিীবি ১৯৯৬ 

সাবল আবরকটি সাংর্ক্ষি নীর্িমালা ট াষণা করা িয়। এবি ১৯৯৪ সাবলর নীর্িমালা অনুর্ায়ী দরিত্র দার্খল ও মূল্যির্রবশাধ িদ্ধর্ি 

ঠিক রাখা িবলও দরিত্র র্ববিষণ িদ্ধর্ি নতুনভাবব র্নধ িারণ কবর টদয়া িয়। নতুন নীর্িমালায় দরিত্র টখালার ৬০ র্দবনর মবধ্য এর 

গ্রিণবর্াগ্যিার র্বষবয় র্সদ্ধান্ত টদয়ার বাধ্যবাধকিা করা িয় এবাং ইচ্ছািত্র জারীর ৯০ র্দবনর মবধ্য প্রর্িষ্ঠান িস্তান্তবরর বাধ্যবাধকিা 
র্নধ িারণ করা িয়; ব্যে িিায় টক্রিা প্রদত্ত অে ি ব্যাাংবকর র্িবিার্জে একাউবন্ট জমা টরবখ অর্জিি সুদ টক্রিাবক টিরৎ প্রদাবনর ব্যবস্থা 

রাখা িয়।  

১৯৯৪ এবাং ১৯৯৬ সাবলর নীর্িমালার আওিায় টবসরকার্রকরণ কার্ িক্রম িবল আসবলও এ দু’টি নীর্িমালায় 

টবসরকার্রকরণ র্বষয়ক র্াবিীয় প্রবয়াজনীয় র্বধানাবলী অন্তভ্য িক্ত র্েলনা র্বধায় নানারকম জটিলিার উদ্ভব িয়। ক্রমবধ িমান টর্ৌর্ক্তক 

দার্বর ির্রবপ্রর্ক্ষবি সরকার টবসরকার্রকরণ আইন প্রণয়বনর উবযাগ গ্রিণ কবর। এর টপ্রর্ক্ষবি জািীয় সাংসদ কতৃিক টবসরকার্রকরণ 

আইন, ২০০০ গৃিীি িয়। র্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা র্িবসবব ‘টবসরকার্রকরণ কর্মশন’ প্রর্িষ্ঠার র্বধান করা িয়। অনূেন প্রর্িমন্ত্রীর 

িদমর্ িাদাসম্পন্ন ১ জন টিয়ারম্যান, সাংসদ টনিা কতৃিক মবনানীি ৬ জন সাংসদ সদস্য, সাংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়সমূবি কম িরি সরকাবরর ৫ 

জন সর্িব, র্সর্কউর্রটিজ ও এক্সবিি কর্মশবনর টিয়ারম্যান, এির্বর্সর্সআই-এর সভাির্ি, সরকার কতৃিক মবনানীি টিশাজীবী 

সাংগঠবনর ১জন প্রর্ির্নর্ধ এবাং প্রাইবভোইবজশন কর্মশবন কম িরি সরকাবরর সর্িব বা অর্ির্রক্ত সর্িব িদমর্ িাদার ২ জন 

সাব িক্ষর্ণক সদস্য সমন্ববয় প্রাইবভোইবজশন কর্মশন গঠবনর র্বধান করা িয়। প্রণীি এ আইবন কর্মশবনর কার্ িাবলী এবাং 

টবসরকার্রকরবণর প্রর্ক্রয়া র্বস্তার্রিভাবব উবেখ করা িয়। এর আওিায় ২৫ টকাটি োকা ির্ িন্ত মূবল্যর র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর 

টবসরকার্রকরবণর ভার কর্মশবনর উির ন্যস্ত করা িয় এবাং এর অর্ধক  মূবল্যর র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর জন্য সরকার্র অনুবমাদবনর র্বধান 

করা িয়।  

বর্ণ িি টবসরকার্রকরণ আইন, ২০০০ এর ১১(১) ধারা অনুর্ায়ী সরকার কতৃিক কর্মশবনর সাবে িরামশ িক্রবম সরকার্র র্শল্প 

বা বার্ণজে প্রর্িষ্ঠানসমূি টবসরকার্রকরবণর জন্য নীর্িমালা প্রণয়বনর র্বধান করা িয় এবাং আইবনর ২৬ ধারায় সরকাবরর 

পূব িানুবমাদনক্রবম টবসরকার্রকরবণর জন্য প্রর্বধানমালা প্রণয়বনর র্বধান রাখা িয়। এর র্ভর্ত্তবি ২০০১ সাবল টবসরকার্রকরণ 

নীর্িমালা, ২০০১ প্রণয়ন করা িয়। প্রকার্শি এ নীর্িমালায় টবসরকার্রকরবণর উবেে র্িবসবব: (ক) দক্ষিা বৃর্দ্ধর মাধ্যবম 

সামার্জক কল্যাণ (খ) বববদর্শক র্বর্নবয়াগ আকষ িণ ও র্ববদবশর সাবে িারের্রক সম্পবকিান্নয়ন (গ) রাজস্ব প্রার্ি ( ) টলাকসার্ন 

র্শল্প প্রর্িষ্ঠান টেবক সম্পদ অবমুক্ত কবর অন্যান্য সামার্জক ও জনকল্যাণমূলক কাবজ র্বর্নবয়াগ (ঙ) প্রর্িবর্ার্গিা বৃর্দ্ধর মাধ্যবম 

কম িসাংস্থাবনর সুবর্াগ সৃর্ষ্ট এবাং িা সাংরক্ষণবক র্নধ িারণ করা িয়। এ নীর্িমালায় টকবলমাত্র একটি র্বধাবনর আওিায় একমাত্র সাংস্থা 

র্িবসবব টবসরকার্রকরণ কর্মশনবক টবসরকার্রকরবণর র্াবিীয় দার্য়ে টদয়া িয়। র্ভন্ন র্ভন্ন সাংস্থা কতৃিক র্ভন্ন র্ভন্ন অনুসৃি িদ্ধর্ি ও 

শিিাবরাবির মাধ্যবম টবসরকার্রকরণ করবি র্গবয় র্াবি র্বভ্রার্ন্তর সৃর্ষ্ট না িয় টসজন্যই এরূি একক দার্য়ে টদয়া িয়। 
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প্রাইবভোইবজশন কর্মশবনর টবসরকার্রকরণ প্রর্ক্রয়া 

(২৫ টকাটি োকার র্নবির মূল্যমাবনর প্রর্িষ্ঠান) 

টবসরকার্রকরণ সাংক্রান্ত িথ্য 

প্রাইবভোইবজশন কর্মশবনর কাজ িবচ্ছ টদবশর রুগ্ণ ও বন্ধ িবয় র্াওয়া র্শল্প ও বার্ণর্জেক প্রর্িষ্ঠান টবসরকার্রকরণ করা। 

টবসরকার্রকরণ প্রর্বধানমালা অনুসাবর ১২ ধরবণর িদ্ধর্ির মাধ্যবম টবসরকার্রকরণ করা র্ায়। িদ্ধর্িগুবলা এরূি: (১) দরিবত্রর 

মাধ্যবম র্বর্ক্র (২) টশয়ার বাজাবর র্বর্ক্র (৩) েক এক্সবিবির মাধ্যবম টশয়ার র্বর্ক্রর টক্ষবত্র প্রর্িষ্ঠাবনর কমীবদর কাবে আাংর্শক 

টশয়ার িস্তান্তর (৪) প্রাইবভে র্লর্মবেি টকাম্পার্নর সরকার্র টশয়ার র্বর্ক্র (৫) র্মে-র্বর্ক্র িদ্ধর্ি (৬) টলাকসার্ন র্শল্প প্রর্িষ্ঠান বন্ধ 

করা (৭) কাঠাবমা র্বন্যাস িদ্ধর্ি (৮) ব্যবস্থািনা চুর্ক্ত (৯) ইজারা প্রদান (১০) সরাসর্র সম্পদ র্বর্ক্র বা অবসায়ন বা র্লকুইবিশন বা 

টগাোবনা (১১) বার্ণর্জের্ককরণ  বা টর্ৌে সাংস্থাভ্যক্তকরণ এবাং (১২) অন্যান্য িদ্ধর্ি। এসব িদ্ধর্ির মবধ্য সববিবয় প্রির্লি িদ্ধর্ি 

িবচ্ছ দরিবত্রর মাধ্যবম র্বর্ক্র। মূলি এ িদ্ধর্ি প্রবয়াগ কবরই প্রাইবভোইবজশন কর্মশন টবসরকার্রকরণ কবর োবক। বিিমান 

প্রাইবভোইবজশন কর্মশবনর পূব িসূরী িবচ্ছ প্রাইবভোইবজশন টবাি ি। প্রাইবভোইবজশন টবাি ি ও প্রাইবভোইবজশন কর্মশন গঠবনর ির 

িবি অযাবর্ধ টমাে ৭৭ (সািাত্তর) টি প্রর্িষ্ঠান টবসরকার্রকরণ করা িবয়বে।  
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জানুয়ার্র, ২০০৯-২০১৩ ির্ িন্ত সমবয় টবসরকার্রকরণ : 

ক্রম প্রর্িষ্ঠাবনর নাম 

১ িাটি িবকল টবাি ি এে র্ভর্নয়ার্রাং প্লান্ট, িট্টগ্রাম।  

২ সালার্িন র্সর্েবকে, মর্ির্ঝড় ল, ঢাকা। 

৩ সািরাং টেক্সোইল র্মলস্ র্লঃ, েঙ্গী, গাজীপুর। 

৪ িোেলুম সার্ভ িস টসন্টার, রায়পুরা, নরর্সাংদী 

 

প্রাইবভোইবজশন টবাি ি/কর্মশন কতৃিক টবসরকার্রকরণকৃি প্রর্িষ্ঠানসমূবির সমীক্ষা প্রর্িববদন 

প্রাইবভোইবজশন টবাি ি ও প্রাইবভোইবজশন কর্মশন গঠবনর ির িবি অযাবর্ধ টমাে ৭৭ (সািাত্তর) টি প্রর্িষ্ঠান 

টবসরকার্রকরণ করা িবয়বে। টবসরকার্রকরণকৃি এসব প্রর্িষ্ঠাবনর মবধ্য ৭৫ (পঁিাত্তর) টি প্রর্িষ্ঠান প্রাইবভোইবজশন কর্মশন, 

সাংর্িষ্ট মন্ত্রণালয় ও কবি িাবরশন এবাং স্থানীয় টজলা প্রশাসবনর প্রর্ির্নর্ধ সমন্ববয় গঠিি ৫(িাঁি) টি দল ২০০৯ ও ২০১০ সাবল সমীক্ষা 

ির্রিালনা কবর। উক্ত সমীক্ষার র্ভর্ত্তবি ২০১০ সাবল একটি প্রর্িববদন প্রকাশ করা িয়। 

টর্সব প্রর্িষ্ঠান সমীক্ষা করা িয় টসগুবলার নাম এবাং সমীক্ষায় প্রাি িবথ্যর সাংর্ক্ষি বণ িনা র্নম্নরূি: 

ক্রম প্রর্িষ্ঠাবনর নাম িস্তান্তবরর 

িার্রখ/বের 

(র্িষ্টাব্দ) 

জর্মর 

ির্রমাণ 

(একর) 

কমিসাংস্থান র্বর্ক্রমূল্য     

(লক্ষ োকা) 

 

বিিমান 

অবস্থা 

মন্তব্য 

১ শারমীন টেক্সোইল র্মলস্, 

নারায়ণগি 

১২/১২/১৯৯৪ ২৭.৭০ ৪০,৮০০ জন ২,৩৯৮.০০ িালু ------ 

২ মাদারীপুর টেক্সোইল র্মলস, 

মাদারীপুর 

১৪/১২/১৯৯৪ ২৯.১৬ ২২০০ জন 

 

১,০২৮.০০ িালু ------ 

৩ র্কবশারগি টেক্সোইল র্মলস্, 

র্কবশারগি 

২২/১২/১৯৯৪ ২৪.৯১ ------ ৯৯০.০০ বন্ধ ------ 

৪ টকার্িনূর র্ের্নাং র্মলস র্লঃ, ঢাকা ১২/০২/১৯৯৫ ৩৮.০২ ৭০০ জন ২,৮৮৬.০০ িালু ------ 

৫ টজািাইন টির্ব্রক্স র্লঃ, ঢাকা ১৯৯৫ ১.৫০ ৮৫০ জন  ১৬৫.০০ িালু ------ 

৬ বর্রশাল টেক্সোইল র্মলস্, বর্রশাল ১৯৯৫ ২৭.৫০ ৯০০ জন ৬৬১.০০ িালু ------ 
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৭ রবয়ল টেক্সোইল র্মলস্, বান্দরবন ২৪/১১/১৯৯৭ ২.৮৪ ৫০ জন ২৩৮৯.০০ িালু ------ 

৮ ইর্ির্নয়ার্রাং ইোর্ষ্ট্রজ র্লঃ, েঙ্গী, 

গাজীপুর 

৬/০৬/২০০০ ৩.৮৯ ২০০ জন ৩১৮.০০ িালু ------ 

৯ টম না টেক্সোইল র্মলস্ র্লঃ, েঙ্গী, 

গাজীপুর 

২৩/০৩/২০০১ ১৭.১২ ১২১৩ জন ------ িালু 

িাে ও বস্ত্র 

মন্ত্রণালয় 

কতৃিক ের্মক 

কম িিারীবদর 

মার্লকানায়    

িস্তান্তর করা 

িয় 

১০ লক্ষ্মীনারায়ণ কেন র্মলস্, 

নারায়ণগি 

২৩/০৩/২০০১ ১৮.৬৭ ৩২ জন ------ িালু 

১১ মন্নু টেক্সোইল র্মলস্, েঙ্গী, গাজীপুর ২৩/০৩/২০০১ ১২.২১ ৭৪০ জন ------ িালু 

১২ িাইন কেন র্মলস্, েঙ্গী, গাজীপুর ২৩/০৩/২০০১ ১২.৫৪ ৭৫০ জন ------ িালু 

১৩ অর্লর্ম্পয়া টেক্সোইল র্মলস্, েঙ্গী, 

গাজীপুর 

২৩/০৩/২০০১ ১৫.১০ ২৩৪ জন  ------ িালু 

১৪ িাইলন ইোর্ষ্ট্রজ র্লঃ, িট্টগ্রাম ২৩/০৩/২০০১ ২.৫২ ৪৫ জন ------ িালু 
১৫ টকর্রর্লন র্সল্ক র্মলস, টিৌজদারিাে, 

িট্টগ্রাম 

২৩/০৩/২০০১ ২.৩৯ ৫০ জন ------ িালু 

১৬ র্নউ ঢাকা কেন র্মলস্, টিাস্তাবগালা, 

ঢাকা 

২৩/০৩/২০০১ ৬.৭২ ৭০ জন ------ িালু 

১৭ র্জনাি টেক্সোইল র্মলস্ র্লঃ, েঙ্গী, 

গাজীপুর 

১৭/৭/২০০১ ১৩.৩৪ ৭৫২ জন ১৯৩৬.০০ িালু ------ 

১৮ সার্ভিস িোর্সর্লটিজ টসন্টার, 

র্সরাজগি 

২৯/১২/২০০৩ ২.৬২ ৩ জন ১০৫.০০ বন্ধ ------ 

১৯ টনায়াখালী টেক্সোইল র্মলস্, লক্ষ্মীপুর ২৬/০৬/২০০৪ ১৫.৭৩ ২৫ জন ৪৪০.০০ রিানীমুখী  

সু-িোক্টর্র 

র্িবসবব িালু 

রবয়বে 

------ 

২০ টকার্কল টেক্সোইল র্মলস র্লঃ, 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 

১৯/০৯/২০০৬ ১১.০৮ ২৮৩ জন ১৮৩৩.০০ িালু ------ 

২১ সািরাং টেক্সোইল র্মলস্ র্লঃ, েঙ্গী, 

গাজীপুর 

২২/১২/২০০৯ ৪.৪০ ------ ------ বন্ধ ------ 

২২ বাাংলাবদশ সাইবকল ইোর্ষ্ট্রজ, ঢাকা ০৪/০৮/১৯৯৪ ১.৪৮ ৩৫০ জন 

 

২৩৭.৬২ িালু ------ 

২৩ টমোবলক্স কবি িাবরশন র্লঃ, েঙ্গী, 

গাজীপুর 

৯/১/২০০০ ১.৯৯ ------ ২৭.৯৭ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

বন্ধ ------ 

২৪ র্সবমন্স বাাংলাবদশ র্লঃ, ঢাকা ১৬/০৭/২০০০ ২.০০ ১৪০ জন ৪৬.২৬ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

িালু টশয়ার র্বর্ক্রর   

মাধ্যবম 

টবসরকার্রকর

ণ করা িবয়বে 

২৫ ন্যাশনাল আয়রন এে র্ষ্টল ইোর্ষ্ট্রজ 

র্লঃ, িট্টগ্রাম 

০২/০৭/২০০১ ৩.৫০ ১৫০ জন ১৫৩.৩৩ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

িালু ------ 

২৬ োইগার ওয়ার (র্র-টরার্লাং) র্মলস্ 

র্লঃ, র্সর্দ্ধরগি, নারায়ণগি 

২০০৪  ৭.৩৭ ------ ৭০.৩৮ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

িালু 

প্রর্ক্রয়া-

ধীন 

------ 

২৭ ইষ্টান ি ইোর্ষ্ট্রজ র্লঃ, টিজগাঁও, ঢাকা ৩০/১১/২০০৫ ১৭.১২ ------ ৮.৩৫  

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

বন্ধ ------ 
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২৮ িকইয়াি ি এে ইর্ির্নয়ার্রাং ওয়াকিস 

র্লঃ, নারায়ণগি 

০৭/১২/২০০৬ ২১.৭৮ ------ ------ িালু বাাংলাবদশ টনৌ-

বার্িনীর কাবে      

িস্তান্তর করা 

িবয়বে 

২৯ বাাংলাবদশ র্িবজল প্লান্ট, জয়বদবপুর, 

গাজীপুর। 

৩০/০৫/২০০৭ ২১.৩২ ------ ------ িালু বাাংলাবদশ টনৌ-

বার্িনীর কাবে      

িস্তান্তর করা 

িবয়বে 

৩০ ঢাকা টভর্জবেবল অবয়ল র্মলস্ র্লঃ, 

ঢাকা 

২২/০৪/১৯৯৩ ১৪.২৩ ২২ জন ২৭৬৯.৪০ বন্ধ টশয়ার র্বর্ক্রর   

মাধ্যবম 

টবসরকার্রকরণ 

করা িবয়বে 

৩১ বাাংলাবদশ টকার্ল্ টষ্টাবরজ, মুন্সীগি ২২/০৫/১৯৯৬ ৩.৩৮ ------ ১২৫.০৫ বন্ধ ------ 

৩২ আইবক ইোর্ষ্ট্রজ, িট্টগ্রাম ১২/১১/১৯৯৭ ১.০১২ ২০০ জন ৭০.১৫ িালু ------ 

৩৩ র্িবরাজ আো, িাল র্মলস্, খুলনা ১৯৯৮ ০.০০১৪ ------ ০.৪৩ বন্ধ ------ 

৩৪ র্বর্জ বাাংলা রাইস র্মলস্, ঠাকুরগাঁও ৭/০৬/১৯৯৯ ৪.১৬ ------ ১৭.১৮ বন্ধ ------ 

৩৫ কন িফ্লাওয়ার র্মলস্ র্লঃ, নারায়ণগি ০১/০১/২০০৪ ৬.১৭ ৯ জন ১০৬.০০ বন্ধ ------ 

৩৬ টদাশা এক্সট্রাকশন, িট্টগ্রাম ১৪/০৫/২০০৭ ২.০০ ------ ১৩০.০০ বন্ধ ------ 

৩৭ ইন্টারন্যাশনাল অবয়ল র্মলস্ র্লঃ, 

িট্টগ্রাম 

১০/০৮/২০০০ ১.৫৩ ১০ জন ৩৫১.৬৯ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

িালু ------ 

৩৮ কোন টমর্কাং এে টিন র্প্রর্ন্টাং প্লান্ট, 

িট্টগ্রাম 

২৩/১১/২০০০ ১.৫০ ৫২৫ জন ২২০.৩৮ িালু ------ 

৩৯ বাাংলাবদশ ওবয়ল র্মলস্, খুলনা ১৮/০২/২০০৪ ১.২০ ------ ১৬.১১ িালু 

প্রর্ক্রয়া-

ধীন 

------ 

৪০ ভোন ওবমরন ট্যাাংক োর্ম িনাল র্লঃ, 

িট্টগ্রাম 

১০/০৮/২০০০ ৪.৭১ ১৬৯ জন ৬৬১.২২ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর টমাে 

মূল্য) 

িালু ------ 

৪১ আশরার্িয়া ওবয়ল র্মলস্, খুলনা ০৮/০৭/২০০৭ ১.১৯ ------ ৮২.৫৪ বন্ধ ------ 

৪২ বাাংলাবদশ টকার্ল্ টষ্টাবরজ, োউন 

খার্লশপুর, খুলনা 

২২/০৮/২০০৭ ৪.৮৮ ------ ৯৬.০০ বন্ধ ------ 

৪৩ পূব িািল জুে ইোর্ষ্ট্রজ, টনায়ািাড়া, 

র্বশার 

৭/২/১৯৯৭ ৪১.৩০ ১৬৭৫ জন  ৫৩৫.০০ িালু ------ 

৪৪ ময়মনর্সাংি জুে র্মলস্ র্লঃ, শভুাবগি, 

ময়মনর্সাংি 

২/১১/২০০৩ ৪৫.৬১ ১৩২০ জন ------ আাংর্শক-

ভাবব িালু 
বস্ত্র ও িাে 

মন্ত্রণালয় 

কতৃিক ের্মক-

কমিিারীবদর 

কাবে 

িস্তান্তর্রি 

৪৫ র্নশাি জুে র্মলস্ র্লঃ, োংগী, 

গাজীপুর 

৬/১১/২০০৩ ২২.৯০ ৬,০০০ জন ৪,৩০০.০০ িালু ------ 

৪৬ বাওয়া জুে র্মলস্, নারায়ণগি ২৪/৩/২০০৪ ১৪.৯৮ ------ ৫০৭.০০ বন্ধ।  ------ 

৪৭ নবারুণ জুে র্মলস্, নারায়ণগি ১২/০৩/২০০৫ ৪৫.৮৮ ১০৩৯ জন  ২,৫৪৪.০০ আাংর্শক 

িালু 
------ 

৪৮ িার্িজ টেক্সোইল র্মলস্ র্লঃ, িট্টগ্রাম ৭/৪/২০০৫ ৩২.২৪৫ ৫২৫ জন ১,২৭৫.০০ িালু ------ 

৪৯ র্িোগাাং র্সবমন্ট র্ক্লাংকার টকাাং, 

িট্টগ্রাম 

২৭/০৬/১৯৯৩ ১৪.৩০  ১৫২ জন ৪,৭২৯.০০ িালু টশয়ার র্বর্ক্রর   

মাধ্যবম 

টবসরকার্রকর

ণ করা িবয়বে 

৫০ টকার্িনুর টকর্মকোল টকাাং, ঢাকা ০৩/০৮/১৯৯৩ ৪.৬৫ ৯২০ জন ৩,৬৭২.০০ িালু  
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৫১ ঈগল বক্স এে কাটু িন ম্যানুিোকিার্রাং 

টকাাং র্লঃ, টিাস্তাবগালা, ঢাকা 

১৯/১২/১৯৯৪ ৮.০৭ ------ ২০০.০০ বন্ধ টশয়ার র্বর্ক্রর   

মাধ্যবম 

টবসরকার্রকরণ 

করা িবয়বে 
৫২ স্কুইব (বাাংলাবদশ) র্লঃ, ঢাকা ১৬/০৪/১৯৯৪ ------ ------ ১১.২৫ বন্ধ 

৫৩ বাজিার টিইন্টস বাাংলাবদশ র্লঃ, 

িট্টগ্রাম 

১০/০৮/২০০০ ------ ৪০৮ জন ২,৬৭৩.৯৮ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর টমাে 

মূল্য) 

িালু 

৫৪ লীরা ইোর্ষ্ট্রয়াল এন্টারপ্রাইজ র্লঃ, 

োংগী, গাজীপুর 

০৭/০৩/২০০৪ ২.৪ ২৪৩ জন ২৮০.০০  

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

িালু ------ 

৫৫ টকার্িনূর ব্যাোরী ম্যানুিোকিারারস 

র্লঃ, েঙ্গী, গাজীপুর 

২৬/১১/২০০৪ ৯.৭১৫ ------ ২,১৪৭.০০ বন্ধ ------ 

৫৬ উজালা ম্যাি িোক্টরী র্লঃ, 

নারায়ণগি 

২০০৪ ৬.১৭ ------ ৮৪৫.০০ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর টমাে 

মূল্য) 

বন্ধ ------ 

৫৭ বাাংলাবদশ মবনাস্পুল টিিার 

ম্যানুিোকিার্রাং টকাাং র্লঃ, 

শ্রীরামপুর, মার্নকগি 

২০০৫ ০.৪৭ ৪০ জন ৪৫.৮০ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

িালু ------ 

৫৮ র্সবলে িাল্প এে টিিার র্মলস্ র্লঃ, 

সুনামগি 

৫/৪/২০০৬ ১৩৮.০৩ ১২৫ জন ৪,২২২.২৩ িালু 

প্রর্ক্রয়া-

ধীন 

------ 

৫৯ টরর্কে এে টবর্িজার (বাাংলাবদশ 

র্লঃ), নার্সরাবাদ, িট্টগ্রাম 

২০০০ ৪.৫ ১৫৬ জন ৫৬০.৮২ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

িালু ------ 

৬০ ন্যাশনাল আইস িোক্টরী, র্কবশারগি ৬/০২/২০০০ ০.৬৫ ------ ১১.৫১ িালু ------ 

৬১ র্িস এক্সবি িাে, বাজুয়া, খুলনা ১৭/০৩/২০০৪ ৮.০০ ------ ৪৬.২০ বন্ধ ------ 

৬২ র্িশ টনে িোক্টর্র, আবশাকিলা, 

কুর্মো 

২০/১০/১০০৫ ০.৪২ ২৮ জন ৪৮.০০ িালু ------ 

৬৩ র্িশ টনে িোক্টর্র, মাংলা (কুর্মোয় 

স্থানান্তর্রি) 

২০/১০/২০০৫ ------ ৭৬ জন ৩০.০০ িালু ------ 

৬৪ মৎস্য জাল কারখানা, িট্টগ্রাম ১/২/২০০৬ ০.৬৬ ২৬ জন ৭২.০০ িালু ------ 

৬৫ আর্মন এবজন্সীস, িট্টগ্রাম ৫/১০/২০০৬ ৩.২০  ৫ জন ১,৬৬৬.৬৭ িালু 

প্রর্ক্রয়া-

ধীন 

------ 

৬৬ ইসলামী ব্যাাংক বাাংলাবদশ র্লঃ, ঢাকা ১৯৯৮ ------ ৯৩৯৭ জন ৬২২.৭৮ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

িালু ------ 

৬৭ ন্যাশনাল ব্যাাংক র্লঃ, ঢাকা ১৯৯৮ ------ ২৭৩৭ জন ৪১৮.৫০ 

(সরকার্র 

টশয়াবরর 

টমাে মূল্য) 

িালু ------ 

৬৮ ইষ্টান ি ব্যাাংক র্লঃ, ঢাকা ১৯৯৮ ------ ৭৬৩ জন ১,৩১৯.৫০   িালু ------ 

৬৯ উি র্ট্রটিাং প্লান্ট, র্মবররিাঙ্গা, 

টদৌলিপুর, খুলনা 

২৯/০৪/২০০৪ ৮.৫৩ ৬০ জন ৬০৬.৭৮ িালু ------ 

৭০ ম্যানবগ্রাভ টের্নন প্লান্ট, র্মবররিাঙ্গা, 

টদৌলিপুর, খুলনা 

২৯/০২/২০০৪ ১,১৮ ------ ৮৭.৩৮ বন্ধ ------ 

৭১ কোর্ববনে ম্যানুিোকিার্রাং প্লান্ট, 

র্মবররিাঙ্গা, টদৌলিপুর,খুলনা 

২৯/০২/২০০৪ ১.০৮৩ ------ ১০২.২৩ িালু ------ 
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৭২ সাাংগুবভলী  টিম্বার ইোর্ষ্ট্রজ, িট্টগ্রাম ২৩/০৩/২০০৫ ১০.৫৩ ৬ জন ৫১৬.২৮ িালু 

প্রর্ক্রয়া-

ধীন 

------ 

৭৩ িাটি িবকল টবাি ি এে র্ভর্নয়ার্রাং প্লান্ট, 

িট্টগ্রাম।  

০৯/০২/২০০৯ ৭.৮০ ------ ২,৬০২.০০ 

 
িালু ------ 

৭৪ টদশবন্ধু সুগার র্মলস্ র্লঃ, নরর্সাংদী ১৯/০২/২০০২ ১৪.৬৩ ৯১৮ জন ১,৭৭০.০০ িালু ------ 

৭৫ কার্লয়া িািড়া সুগার র্মলস্, 

র্কবশারগি। 

২৪/০৬/২০০৪ ১৮৪.০৩ ৮৩ জন ২,৩৫০.০০ িালু 

প্রর্ক্রয়া-

ধীন 

------ 

 

িস্তান্তর্রি প্রর্িষ্ঠানসমূবির বিিমান অবস্থা 

প্রাইবভোইবজশন টবাি ি ও প্রাইবভোইবজশন কর্মশন কতৃিক অযাবর্ধ টবসরকার্রকরণকৃি ৭৭ (সািাত্তর)টি প্রর্িষ্ঠাবনর 

মবধ্য ৭৫(পঁিাত্তর)টি প্রর্িষ্ঠান সমীক্ষা করা িয়। সমীক্ষাকাবল ৭৫টি প্রর্িষ্ঠাবনর মবধ্য ৪৪টি (৫৮.৬৭%) প্রর্িষ্ঠান টবশ 

লাভজনকভাবব িালু র্েল। িবব অবকবজা র্ন্ত্রিার্ি ও র্বর্ভন্ন সীমাবদ্ধিার কারবণ ৩১টি প্রর্িষ্ঠান ঐ সময় ির্ িন্ত িালু করা সভাবব 

িয়র্ন; অবে উক্ত ৩১টি প্রর্িষ্ঠাবনর মবধ্য সমীক্ষাকাবল িালুর প্রর্ক্রয়াধীন োকা প্রর্িষ্ঠাবনর সাংখ্যা র্েল ১৬টি (২১.৩৩%)। 

অন্যর্দবক, টস সমবয় বন্ধ িাওয়া প্রর্িষ্ঠাবনর সাংখ্যা র্েল ১৫টি (২০%); এসব প্রর্িষ্ঠান িালু করার জন্য অবে কর্মশন িবি প্রবিষ্টা 

গ্রিণ করা িবয়বে। উবেখ করা আবেক, িালু প্রর্িষ্ঠাবনর অর্ধকাাংশই এখন স্ব-স্ব টক্ষবত্র টনতৃস্থানীয় ির্ িাবয় আবে। অন্যর্দবক, 

সমীক্ষা কার্ িক্রম ির্রিালনার পূবব ি ২টি প্রর্িষ্ঠান টবসরকার্রকরণ করা িবলও িা ঐ সময় ির্ িন্ত িস্তান্তর্রি না িওয়ার কারবণ প্রর্িষ্ঠান 

২টি সমীক্ষায় অন্তভ্য িক্ত করা র্ায়র্ন। উর্ের্খি ২টি প্রর্িষ্ঠাবনর মবধ্য ১টি প্রর্িষ্ঠান লাভজনকভাবব িালু আবে এবাং ১টি প্রর্িষ্ঠান িালুর 

প্রর্ক্রয়াধীন আবে। বর্ণ িি ৭৭টি প্রর্িষ্ঠান র্বর্ক্র কবর প্রায় সাবড় সাি শি টকাটি োকা রাজস্ব র্িবসবব সরকাবরর প্রার্িবর্াগ  বেবে। 

অন্যর্দবক, বর্ণ িি ৭৭টি প্রর্িষ্ঠান টবসরকার্রকরবণর পূবব ি টসগুবলাবি টমাে জনবল র্েল প্রায় ৩১,০০০; র্কন্তু টবসরকার্রকরবণর ির 

এসব প্রর্িষ্ঠাবনর জনবল বৃর্দ্ধ টিবয় িা প্রায় ৯০,০০০-এ উন্নীি িবয়বে অে িাৎ জনবল প্রায় ২৯০% বৃর্দ্ধ টিবয়বে।  
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প্রাইবভোইবজশন কর্মশবনর টবসরকার্রকরণ প্রর্ক্রয়া 
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টবসরকার্রকরণ নীর্িমালা, ২০০১-এ র্শল্প প্রর্িষ্ঠান মূল্যায়বনর জন্য র্দক-র্নবদ িশনা, টবসরকার্রকরবণর জন্য র্বর্ভন্ন  

িদ্ধর্ি, টেোর র্ববিষণ িদ্ধর্ি, মূল্য ির্রবশাধ ও জমাদান িদ্ধর্ি ইিোর্দ িদ্ধর্িগি র্দকও উবেখ করা িয়। এবি িাউনবিবমন্ট ও 

র্রবববের ির্রমাণ পুনঃর্ন িধ িারণ করা িয়; অন্যর্দবক, দী িবময়াদী টদনা র্কাংবা প্রবর্াজে টক্ষবত্র র্রস্ট্রাকিাি ি টলান ইিোর্দ ির্রবশাবধর 

দার্য়ে টক্রিার উিবরই োবক এবাং িা ির্রবশাবধর িদ্ধর্ি র্নধ িারণ কবর টদয়া িয়। িরবিীবি টবসরকার্রকরণ নীর্িমালা, ২০০১ 

র্বলুি কবর নতুন কবর টবসরকার্রকরণ নীর্িমালা, ২০০৭ সরকার্র টগবজবে প্রকার্শি িয়। একই বের ১১ নবভম্বর িার্রবখ 

প্রেমবাবরর মি টবসরকার্রকরণ প্রর্বধানমালা, ২০০৭ প্রণীি িয়। এবি র্শল্প-বার্ণজে প্রর্িষ্ঠানসমূবির মূল্যায়বনর জন্য একটি ব্যািক 

ও বাস্তবর্ভর্ত্তক র্দক-র্নবদ িশনা র্নধ িারণ করা িয়। দরিত্র আিবান ও র্ববিষবণর র্াবিীয় খু ৌঁটি-নাটি র্বধানও এবি সর্ন্নববর্শি করা 

িয়। দরিত্র র্ববিষণ িদ্ধর্িবি অিেন্ত িমৎকারভাবব প্রর্িষ্ঠাবনর মূল্যার্য়ি দাবমর সাবে দরিবত্রর গ্রিণবর্াগ্যিা ও পুনমূ িল্যায়নবক 

সম্পকিযুক্ত করা িয়। এ প্রর্বধানমালায় টবসরকার্রকরবণর ১২টি িদ্ধর্ি সম্পবকি র্বস্তার্রিভাবব বণ িনা করা িয়। টবসরকার্রকরবণর 

জন্য র্নধ িার্রি িদ্ধর্িসমূবির মাধ্যবম প্রর্িষ্ঠান টবসরকার্রকরণ করা সভাবব না িবল কর্মশন টর্ িদ্ধর্ি উিযুক্ত মবন করবব টস 

িদ্ধর্িবিই টবসরকার্রকরণ করবি িারবব মবম ি ‘অন্যান্য িদ্ধর্ি’ দ্বারা কর্মশনবক ব্যািক ক্ষমিা টদয়া িবয়বে।  

টবসরকার্রকরণ প্রর্বধানমালা, ২০০৭-এ প্রর্িষ্ঠাবনর দায়-টদনা সাংক্রান্ত র্বষবয় নতুন র্বধান অন্তভ্য িক্ত করা িয়। এবি বলা 

িয় টর্, র্বর্ক্রিব্য টকান প্রর্িষ্ঠাবনর দায়-টদনা টক্রিা বিন করবব না এবাং প্রর্িষ্ঠাবনর র্াবিীয় িলর্ি ও দী িবময়াদী দায়-টদনা 

সরকার কতৃিক বিন, মওকুি বা অন্যবকানভাবব র্নষ্পর্ত্তমূলক ব্যবস্থা গ্রিণ করা িবব। পূবব িকার টবসরকার্রকরণ প্রর্ক্রয়ায় দায়-টদনা 

র্ববশষ কবর দী িবময়াদী টদনা টক্রিা কতৃিক ির্রবশাধ করবি িবিা। অবনক টক্ষবত্র টদখা টর্ি টর্, প্রর্িষ্ঠাবনর র্বর্ক্রিব্য সম্পবদর 

দাবমর তুলনায় দায়-টদনার ির্রমাণ টবর্শ দাঁড়াি। িবল, টক্রিা টদনার দাবয় নুেব্জ এরূি প্রর্িষ্ঠান ক্রবয় আগ্রি টদখাবিন না। 

অর্ধকসাংখ্যক টক্রিা আকৃষ্ট করার লবক্ষে দায়-টদনামুক্তভাবব প্রর্িষ্ঠান টবসরকার্রকরবণর এ র্বধান নতুন প্রর্বধানমালায় সাংবর্াজন 
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করা িয়। প্রর্বধানমালা, ২০০৭-এ িাউনবিবমবন্টর ির্রমাণ র্কছুো বৃর্দ্ধ ও র্রবববের ির্রমাণ হ্রাস করা িয়; িবব সুবদর িার পূবব ির 

ন্যায় রাখা িয়।  

টবসরকার্রকরণকৃি র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর ভূর্মর ব্যবিার সাংক্রান্ত র্বষবয় টবসরকার্রকরণ নীর্িমালা, ১৯৯৪ এবাং 

টবসরকার্রকরণ নীর্িমালা, ১৯৯৬-এ উবেখ র্েল টর্, প্রর্িষ্ঠাবনর অর্ধনস্ত জর্ম টকবলমাত্র র্শল্পস্থািন ও সম্প্রসারবণর কাবজ ব্যবিার 

করা র্াবব। অন্যর্দবক, ২০০১ সাবলর সাংবশার্ধি নীর্িমালায় এ র্বষবয় র্বধান করা িয় টর্, প্রর্িষ্ঠাবনর অর্ধনস্ত জর্ম বা অাংশর্ববশষ 

টর্বকান র্শল্প স্থািন ও সম্প্রসারণ এবাং উন্নয়ন কাবজ ব্যবিার করা র্াবব এবাং কর্মশন/সরকার র্বর্ক্রিব্য প্রর্িষ্ঠাবনর র্বক্রবয়াত্তর 

ব্যবিাবরর র্বষবয় প্রবয়াজনববাবধ টক্ষত্রর্ববশবষ সুর্নর্দ িষ্ট শিি আবরাি করবি িারবব। টবসরকার্রকরণ প্রর্বধানমালা, ২০০৭-এ 

র্বধানটি আবরা টজারদার কবর টর্াগ করা িয় টর্, টবসরকার্রকরণকৃি র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর জর্ম বার্ণর্জেক উবেবে র্রবয়ল এবেে 

র্িবসবব ব্যবিার করা র্াববনা; অেবা িা বার্ণর্জেক র্কাংবা আবার্সক প্লে র্িবসবব বির্র বা র্বর্ক্র করা র্াবব না। টবসরকার্রকরণকৃি 

র্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর জর্ম র্াবি টকবল র্শল্প প্রর্িষ্ঠার কাবজই ব্যবহৃি িয় টসজন্য টবসরকার্রকরবণর শুরু টেবক প্রণীি নীর্িমালা সমস্ত 

র্বষয়টি ষ্পষ্ট করা িয়।  

৪.৮ এনর্জও র্বষয়ক বুেবরা 

২০ জানুয়ার্র, ১৯৯০ সাবল এনর্জও র্বষয়ক বুেবরা প্রর্ির্ষ্ঠি িয়। এনর্জও সমূবির মাধ্যবম টদবশ বববদর্শক মুদ্রা প্রবাি, এর 

সুষ্ঠু ব্যবিার র্নর্িিকরণ ও সমন্বয় এবাং সিজির ও দ্রুিিার সাবে এক স্থান িবি সব ধরবনর টসবা প্রদাবনর জন্য একটি পৃেক 

সাংস্থা গঠবনর প্রবয়াজনীয়িা টেবক এনর্জও র্বষয়ক বুেবরার সৃর্ষ্ট িয়। শুরুবি এনর্জও র্বষয়ক বুেবরা রাষ্ট্রির্ির আিন র্বভাবগর 

অধীবন োকবলও িরবিী সমবয় এটিবক প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র অধীবন আনা িয়। বিিমাবন এক ধাবি টসবাদান টকন্দ্র র্িবসবব ও 

বববদর্শক অনুদান আইবন এনর্জও র্নবন্ধন ও নবায়ন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুবমাদন, অে িোড়, অর্িেসি সাংর্িষ্ট অন্যান্য দার্য়ে 

টসগুনবার্গিাস্থ মৎস্য ভববনর নবম িলায় স্থার্িি এনর্জও র্বষয়ক বুেবরার দির টেবক সম্পার্দি িবচ্ছ।  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট ার্ষি রূিকল্প ২০২১-এর সিল বাস্তবায়বনর মাধ্যবম বাাংলাবদশবক ২০২১ সাবলর মবধ্য একটি 

দার্রদ্রমুক্ত মধ্যম আবয়র টদশ র্িবসবব প্রর্িষ্ঠা করবি সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকাবরর এ লক্ষে অজিবন এনর্জও র্বষয়ক বুেবরা 

অব্যািিভাবব ঐকার্ন্তক প্রবিষ্টা  িার্লবয় র্াবচ্ছ। ইবিামবধ্য সিস্রাব্দ লক্ষেমাত্রা (MDGs) এবাং NSAPR-এর র্ভর্ত্তবি র্শক্ষা, স্বাস্থে, 

ির্রবার ির্রকল্পনা, কৃর্ষ, খায ও পুর্ষ্ট, নারীর ক্ষমিায়ন ও সমর্ধকার র্নর্িিকরণসি র্বর্ভন্ন টক্ষবত্র এনর্জওবদর কার্ িক্রম গর্িশীল 

করার জন্য এনর্জও র্বষয়ক বুেবরা কতৃিক সকল এনর্জওবক র্নবদ িশনা প্রদান করা িবয়বে। দার্রদ্রে র্ববমািনসি উক্ত সকল টক্ষবত্র  

র্াবি অর্ধকির দৃেমান প্রকল্প গ্রিণ ও বাস্তবায়ন কবর িার ওির গুরুোবরাি করা িবয়বে। এনর্জও সমূি র্নবদ িশনা অনুসাবর 

রূিকল্প-২০২১-এর ২২টি মাইল িলকবক সামবন টরবখ এনর্জওসমূি িাবদর কার্ িক্রম ির্রিালনা করবে। িলশ্রুর্িবি র্নবম্নাক্ত প্রধান 

টক্ষত্রসমূবি এনর্জওসমূি র্নরলসভাবব কাজ কবর র্াবচ্ছ। বিিমাবন বববদর্শক সািায্য গ্রিণকারী এবাং বুেবরাবি র্নবন্ধনকৃি এনর্জও 

সাংখ্যা ২১৬৮টি। এর মবধ্য টদর্শ এনর্জও সাংখ্যা ১৯৫৭টি এবাং র্ববদর্শ এনর্জও সাংখ্যা ২১১টি। 

এনর্জও র্বষয়ক বুেবরার প্রধান কার্ িক্রম সমূবির সাংর্ক্ষি র্ববরণ 

ক. বববদর্শক সািায্যপুষ্ট এনর্জও র্নবন্ধন এবাং নবায়ন প্রদান; 

খ. এনর্জও কতৃিক দার্খলকৃি বববদর্শক সািায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূবির অনুবমাদন ও অে িোড়; 

গ. এনর্জও সমূবির র্ববদর্শ কম িকিিা-িরামশ িক র্নবয়াবগর অনুমর্ি প্রদান ও র্নবয়াবগর টময়াদ র্নধ িারণ; 

 . এনর্জও কতৃিক দার্খলকৃি বার্ষ িক প্রর্িববদন ও অর্িে প্রর্িববদন িরীক্ষা ও মূল্যায়ন;  

ঙ. এনর্জও কার্ িক্রবমর সমন্বয়, ির্রবীক্ষণ, ির্রদশ িন ও মূল্যায়ন;  

ি. সরকার কতৃিক ধার্ িকৃি র্বর্ভন্ন র্ি/সার্ভ িস িাজি আদায়; 

ে. মাঠ ির্ িাবয় বুেবরার র্নবর্ন্ধি এনর্জওবদর কার্ িক্রম ির্রদশ িন এবাং িাবদর আয়-ব্যবয়র র্িসাব র্নরীক্ষণ; 

জ. র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয় এবাং দািা সাংস্থাসমূবির সাবে টর্াগাবর্াগ রক্ষা করা; 

ঝড় . এনর্জও সমূবির র্িসাব র্নরীক্ষার জন্য িাে িাি ি অোকাউর্ন্টাং িাম িস িার্লকাভ্যক্তকরণ; 

ঞ. এনর্জও সমূবির ও অর্নবর্ন্ধি প্রর্িষ্ঠাবনর এককালীন অনুদান গ্রিণ অনুবমাদন 
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ে. উিযু িক্ত র্বষবয় সরকাবরর র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/সাংস্থার সাবে টর্াগাবর্াবগর মাধ্যবম িাবদর মিামি গ্রিণ;  

ঠ. এনর্জও সাংক্রান্ত কাবজ এনর্জও প্রর্ির্নর্ধবদর র্ববদশ ভ্রমণ প্রর্ক্রয়াকরণ;  

ি. র্বর্ভন্ন ইসুেবি এনর্জওবদর সাবে র্দ্বিক্ষীয় সভা টসর্মনাবরর আবয়াজন ও অাংশগ্রিণ; এবাং 

ঢ়. বববদর্শক সািায্যপুষ্ট এনর্জও কার্ িক্রম সাংক্রান্ত অন্যান্য সকল র্বষয়। 
 

২০১২-১৩ অে িবেবর সম্পার্দি প্রধান/উবেখবর্াগ্য কার্ িাবর্ল, িলমান গুরুেপূণ ি প্রকল্পসমূি 

সরকাবরর িাশাির্শ এনর্জওসমূি বাাংলাবদবশর র্শক্ষা, স্বাস্থে, কৃর্ষ, জরুর্র ত্রাণ ও পুনব িাসন, আত্ম-কম িসাংস্থান, িার্ন ও 

িয়ঃর্নষ্কাশন, সুষম খায এবাং র্শশুপুর্ষ্ট র্নর্িিকরণসি র্বর্ভন্ন খাবি জনসাধারবণর উন্নয়বনর লবক্ষে র্নরলসভাবব কাজ কবর র্াবচ্ছ। 

এ অে িবেবর ৪,৩৪৭ টকাটি োকা ব্যবয় ১,০৭৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা িবয়বে। এ অে িবেবর এনর্জও টসক্টবরর ১,৬৫,৮২৬ টলাবকর 

কম িসাংস্থান িবয়বে, ৫২,৯৫৪টি র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান ির্রিালনা করা িবয়বে, র্শক্ষাদান করা িবয়বে ৪৩,২২,২৪০ জন োত্রোত্রী, ৩,৫৪৭টি 

িাসিািাল/র্ক্লর্নক অে িায়বন ির্রিালনা কবরবে, র্ির্কৎসাবসবা র্দবয়বে ৭,৯৬,৭২,৮১৭ জনবক, আত্মকম িসাংস্থানমূলক কাবজ প্রর্শক্ষণ 

টদয়া িবয়বে ২,১৩,১৭৪ জনবক, টভাবকশনাল টট্রর্নাং ইনর্েটিউে ির্রিালনা করা িবয়বে ১৪৮টি, গভীর নলকূি স্থািন করা িবয়বে 

২,৫১১টি, স্যার্নোর্র ল্যার্ট্রন স্থািন করা িবয়বে ২,১২,১০৭টি, গৃি র্নম িাণ ও টমরামি করা িবয়বে ১০,০৪৬টি।  

একনজবর গি র্িন বেবরর সািবল্যর খর্িয়ান 
১। র্শক্ষা  

র্শক্ষাবক্ষবত্র সরকাবরর িাশািার্শ এনর্জও সমূি র্নরন্তর কাজ কবর র্াবচ্ছ। আগামী ২০১৪ সাবলর মবধ্য র্নরক্ষরিামুক্ত 

বাাংলাবদশ প্রর্িষ্ঠার লবক্ষে এনর্জও সমূিও কাজ কবর র্াবচ্ছ। র্শক্ষা খাবি র্বগি র্িন বেবরর সািবল্যর একটি র্িত্র র্নবম্ন তুবল ধরা 

িবলা :  
অে িবের অর্জিি িলািল 

 িাকর্র প্রদান/কম িসাংস্থান 

(সাংখ্যা) 

ির্রিার্লি স্কুল/কবলজ র্শক্ষা উিকরণ র্বিরণ 

(োকা) 

উিকারবভাগী 

োত্র/োত্রী 

২০১০-২০১১ ৬১২৯২ ৫৪২০৪ ১,৭৫৬,৪৫০,৯৩১ ৪,১৭৪,০৬২ 

২০১১-২০১২ ৬০৫৫৯ ৫২৯৫৪  ৯৩৬,৩২৯,৯৭০  ৪,৩২২,২৪০  

২০১২-২০১৩ ৫৯,৬১৫ ৫১,৯৬৪ ৫,১৩৪,১৭৫,০৬১ ৩,২০৫,৭৭৫ 
 

২। স্বাস্থেবসবা  

র্ির্কৎসা টক্ষবত্র সরকাবরর িাশািার্শ এনর্জওসমূি গুরুেপূণ ি ভূর্মকা িালন কবর র্াবচ্ছ। ঢাকা আহ্োর্নয়া র্মশন কোন্সার 

িাসিািাল, কুমুর্দর্ন িাসিািাল, গণস্বাস্থে িাসিািাল, আদদ্বীন, আল মারকাজুল ইসলামী িাসিািাল, র্শশু স্বাস্থে িাউবেশন, আল 

নূর িক্ষু িাসিািাল, শার্িকসি র্বর্ভন্ন এনর্জও টদবশর দর্রদ্র জনবগাষ্ঠীর স্বাস্থেবসবা র্নর্িিকরবণর লবক্ষে বর্লষ্ঠ ভূর্মকা িালন কবর 

িবলবে।  

স্বাস্থেবসবা খাবি র্বগি র্িন বেবরর সািবল্যর একটি র্িত্র র্নবম্ন তুবল ধরা িবলা :  

অে িবের 

অর্জিি িলািল 

িাকর্র প্রদান/কম িসাংস্থান 

(সাংখ্যা) 

ির্রিার্লি 

িাসিািাল/র্ক্লর্নক সাংখ্যা 

র্ির্কৎসা সিায়িা 

র্বিরণ (োকা) 

উিকারবভাগীর 

সাংখ্যা 

২০১০-২০১১ ৫৭,৫৮০ ২,৯৭০ ১,৫২৫,৪২৬,৪৬৪ ৭৬,১০২,১০২ 

২০১১-২০১২ ৬১,৬৩৯ ৩,৫৪৭ ১,৩৯৭,২৩৪,৬০৮ ৭৯,৬৭২,৮১৭ 

২০১২-২০১৩ ৫৮,১৬১ ৩,৫৩৩ ৭,০৮৮,০২৯,০৩৫ ৬১,৮৮৪,৬৭৯ 
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৩। স্থানীয় সরকার র্বষয়ক  

টবশ র্কছু এনর্জও টদবশর র্বর্ভন্ন স্থাবন ওয়াোর অোে স্যার্নবেশন প্রকল্প বা বায়ন করবে। MDG অনুসাবর ২০১৩ সাবলর 
মবধ্য প্রর্িটি বার্ড়বক স্বাস্থেসম্মি স্যার্নবেশন ব্যবস্থার আওিায় র্নবয় আসার র্বষয়টি র্নর্িিকরবণর লবক্ষে এনর্জওর্বষয়ক বুেবরা 

কাজ কবর র্াবচ্ছ। স্বাস্থেবসবা খাবি র্বগি র্িন বেবরর সািবল্যর একটি র্িত্র র্নবম্ন তুবল ধরা িবলা :  

অে িবের 

অর্জিি িলািল 

িাকর্র প্রদান/ 

কম িসাংস্থান (সাংখ্যা) 

স্থার্িি গভীর/ অগভীর 

নলকূবির সাংখ্যা 

র্নর্ম িি টশৌিাগাবরর 

সাংখ্যা 

টমরামিকৃি 

নলকূবির 

সাংখ্যা 

উিকারবভাগীর 

সাংখ্যা 

২০১০-২০১১ ৫৬৯৪ ৮৫৯৩ ৩৬২০২৯ ১৬৬৪ ৩২২২৩১৯ 

২০১১-২০১২ ৭৮৭৪ ২৫১১ ২১২১০৭ ১৬৯৬ ৩৪৪২৫৮১ 

২০১২-২০১৩ ৯,৮৯৮ ২,৫৯৮ ৩০২,৫৮৫ ২,৩৫১ - 
 

৪। কৃর্ষ, মৎস্য ও প্রার্ণসম্পদ  

বাাংলাবদশবক কৃর্ষ, মৎস্য ও প্রার্ণসম্পদ টক্ষবত্র স্বর্নভির কবর টিালার লবক্ষে এনর্জওসমূি ব্যািক প্রর্শক্ষণ কম িসূর্ি 

ির্রিালনা করবে ও টক্ষত্রর্ববশবষ উিকরণ সিায়িা র্দবয় র্াবচ্ছ।  

কৃর্ষ, মৎস্য ও প্রার্ণসম্পদ খাবি র্বগি র্িন বেবরর একটি র্িত্র র্নবম্ন তুবল ধরা িবলাঃ  

অে িবের 

অর্জিি িলািল 

িাকর্র 

প্রদান/কম িসাংস্থান 

(সাংখ্যা) 

প্রর্শর্ক্ষি সাংখ্যা 
র্বিরণকৃি 

উিকরবণর মূল্য 

উিকারবভাগী কৃষক 

ির্রবাবরর সাংখ্যা 

২০১০-২০১১ ৭৩০৪ ৯৭৩৮৫ ১৪৭১০০৬৯৩৯ ৪২৪১৪৩  

২০১১-২০১২ ৫৫৩১ ১০৪০০০ ৪০৮৯৪৪৮৯৬ ৪৯১৮৭৬  

২০১২-২০১৩ ২,৭৯০ ৯৫,১২৪ ২,৬১৬,২১০,৩৭১ ৫৪৭,০৪৬ 
 

৫। জরুর্র ত্রাণ ও পুনব িাসন কার্ িক্রম  

এনর্জওর্বষয়ক বুেবরা কতৃিক এনর্জওবদর মাধ্যবম র্বর্ভন্ন প্রাকৃর্িক দুবর্ িাবগ িাৎক্ষর্ণকভাবব জরুর্র ত্রাণ কার্ িক্রম 

ির্রিালনা করা িয়। ঘূর্ণ িঝড় ড় আইলার সমবয় ৫৪.৫৮ টকাটি োকার জরুর্র ত্রাণ এবাং ২৪.১৭ টকাটি োকার আইলা পুনব িাসন কার্ িক্রম 

এনর্জওবদর মাধ্যবম ির্রিালনা করা িবয়বে। পুনব িাসবনর টক্ষবত্রও টবশ র্কছুসাংখ্যক এনর্জও কাজ কবর োবক। জরুর্র ত্রাণ ও 

পুনব িাসন কার্ িক্রবম র্বগি র্িন বেবরর একটি র্িত্র র্নবম্ন তুবল ধরা িবলা :  

অে িবের 

অর্জিি িলািল 

িাকর্র প্রদান/ 

কম িসাংস্থান 

(সাংখ্যা) 

 র র্নম িাণ/টমরামি 

(সাংখ্যা) 
র্ির্কৎসা সিায়িা 

র্বিরণ (োকা) 

খাযসামগ্রী/অন্যান্য 

উিকরণ র্বিরণ 

(োকা) 

উিকারবভাগী 

সাংখ্যা 

২০১০-২০১১ ২৯২১০ ৭০৩২ ৭৯৬৮১১ ৫৬২৫৭৮৮৩৮ ১৪১৮৩৯১ 

২০১১-২০১২ ৫৬৮২ ১০০৪৬ ২৭৫৯৮২ ৩৬০০৭৬৫০১ ১৭০৫৫৬৫ 

২০১২-২০১৩ ১৫,০৭৮ ৬,৩৯৭ ১১,৯৭৩,৬৫৪ ৮৬৯,৮০২,৫৩১ 
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৬। কম িসাংস্থান সৃর্ষ্ট ও টবকারবের িার হ্রাসকরণ  

সঠিক ির্রসাংখ্যানগি িথ্য না োকবলও েয় লক্ষার্ধক র্শর্ক্ষি নারী ও পু ষ টদর্শ-র্ববদর্শ র্বর্ভন্ন এনর্জওবি 

স্থায়ী/অস্থায়ীভাবব কম িরি রবয়বে মবম ি জানা র্ায়। টবকারবের িারবক হ্রাস করার জন্য এনর্জওর্বষয়ক বুেবরা কতৃিক এনর্জওবদর 

র্বর্ভন্ন কম িকা   উিযুক্ত বাাংলাবদর্শ টলাক র্নবয়াবগর জন্য অনুবরাধ জানাবনা িবয়বে। এনর্জও কার্ িক্রম বৃর্দ্ধ িাওয়ায় ইবিামবধ্য 

টলাক র্নবয়াবগর সাংখ্যাও বৃর্দ্ধ টিবয়বে। একই সাবে এনর্জওবদর দার্রদ্রে র্ববমািবনর জন্য কম িমুখী প্রকল্প গ্রিবণর জন্য অনুবরাধ 

জানাবনা িবল িারা বাস্তবমুখী কম িসূর্ি গ্রিণ করবে ববল বুেবরাবক অবর্িি কবরবে। 

র্নবম্ন র্বগি র্িন বেবরর একটি তুলনামূলক র্িত্র তুবল ধরা িবলা: 

অে িবের 

অর্জিি িলািল 

িাকর্র প্রদান/ 

কম িসাংস্থান (সাংখ্যা) 
স্থার্িি টভাবকশনাল/ 

প্রর্শক্ষণ প্রর্িষ্ঠান 

ির্রিার্লি 

টভাবকশনাল/ প্রর্শক্ষণ 

প্রর্িষ্ঠান 
প্রর্শর্ক্ষি জনবগাষ্ঠী 

২০১০-২০১১ ৯৩৪৪ ১৫ ১৪৬ ১১০৪৯৯ 

২০১১-২০১২ ৮২৬১ ১৩ ১৪৮ ১০৯১৭৪ 

২০১২-২০১৩ ৪,৬৮৬ ৪ ১২৪ ৮৩,২২০ 
 

৭। ধমীয় টক্ষবত্র 

 

ধমীয় টক্ষবত্র মসর্জদ, মাদ্রাসা, এর্িমখানা র্নম িাণ োড়াও এনর্জওরা দর্রদ্রবদর মবধ্য র্াকাি, টকারবানীর মাাংস, ইিিার 

র্বিরণ কবর োবক। র্বগি িাঁি বেবর এ খাবি প্রচুর মসর্জদ, মাদ্রাসা, অজুখানা র্নম িাণ িবয়বে এবাং টমরামিও িবয়বে। বিিমাবন 

িাবদর এ ধারা অব্যািি রবয়বে। র্নবম্ন ২০১ ২-১৩ অে িবেবর র্নর্ম িি মসর্জদ/মাদ্রাসা/এর্িমখানা/অজুখানা র্নম িাবণর িথ্য টদয়া িলঃ  

বের মসর্জদ বির্র মাদ্রাসা র্নম িাণ এর্িমখানা র্নম িাণ অজুখানা র্নম িাণ 

২০১২-২০১৩ ৪৯৯ ৩০ ৫ ১২৬ 

 

৮।  র্বযমান অধ্যাবদশ, আইন ও র্বর্ধমালা সাংবশাধন  

এনর্জওর্বষয়ক বুেবরার কার্ িক্রবমর সাবে সম্পর্কিি অধ্যাবদশ, আইন ও র্বর্ধমালাসমূি “The Foreign Donations 

(Voluntary Activities) Regulation Ordinance 1978, The Foreign Contributions (Regulation) 
Ordinance, 1982, The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules,1978 সাংবশাধন ও 
একীভূি কবর িালনাগাদ ও যুবগািবর্াগী ‘কবর বববদর্শক অনুদান (টস্বচ্ছাবসবা কার্ িক্রম) টরগুবলশন আইন ২০১২’ শীষ িক একটি 

একক আইন প্রণয়বনর উবযাগ গ্রিণ করা িবয়বে। র্বযমান আইবন বুেবরা কতৃিক এনর্জওবদর কার্ িক্রম টরগুবলশবনর কো বলা 

িবয়বে। র্কন্তু বিিমান িার্িদার টপ্রক্ষািবে এনর্জওবদর কার্ িক্রম সিজির ও উন্নি করার র্নর্মত্ত  

আইনগুবলা আবরা যুবগািবর্াগী ও িালনাগাদ করার প্রবয়াজনীয়িা টদখা র্দবয়বে র্বযমান আইবন এনর্জওবদর র্নবন্ধন প্রদান, 

গঠনিন্ত্র অনুবমাদন, মর্নের্রাং, টিনাল প্রর্ভশন ইিোর্দ র্বষবয় অেষ্টিা দূরীকরণ কবর আইনগুবলা আবরা সুর্নর্দ িষ্ট করার উবযাগ 

টনয়া িবয়বে। মাঠ ির্ িাবয়র েয়টি র্বভাবগ অনুর্ষ্ঠি এনর্জও মির্বর্নময় সভায় প্রাি মিামি র্বর্ভন্ন এনর্জও, সরকার্র সাংস্থা ও 

র্সর্ভল টসাসাইটির সাবে আবলািনা কবর ও িাবদর মিামি গ্রিণ কবর ইবিামবধ্য সাংবশার্ধি আইবনর খসড়া প্রণয়ন করা িবয়বে। 

আইনটি বিিমাবন প্রণয়ন ির্ িাবয় রবয়বে। আইনটি িাস িবল বববদর্শক সািায্যপুষ্ট এনর্জও কার্ িক্রবম স্বচ্ছিা ও গর্িশীলিা বৃর্দ্ধ িাবব 

এবাং উিকারবভাগী জনগণ ব্যািকভাবব লাভবান িবব।  
 

৪.৯ টবসরকার্র রিার্ন প্রর্ক্রয়াকরণ অঞ্চল (র্িইর্িবজি) 

জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু টশখ মুর্জবুর রিমান কৃর্ষ ও র্শল্প খাবির যুগিৎ উন্নয়বনর মাধ্যবম বাাংলাবদশবক একটি শর্ক্তশালী 

অে িননর্িক র্ভর্ত্তর উির প্রর্িষ্ঠা করবি টিবয়র্েবলন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা টশখ িার্সনার টনতৃোধীন বিিমান সরকার বাাংলাবদবশর 
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জনসাংখ্যা বৃর্দ্ধর র্বষয়টি র্বববিনায় টরবখ টবকার জনবগার্ষ্ঠর কম িসাংস্থাবনর লবক্ষে টদবশর র্শল্পায়বন অর্ধক গুরুে আবরাি করবে। 

র্শল্প উবযাক্তাবদরবক উৎসার্িি করার জন্য র্বর্ভন্ন প্রকাবরর সুবর্াগ-সুর্বধা প্রদান করা িবচ্ছ। িবল টদশী-র্ববদশী র্শল্প উবযাক্তাগণ 

এবদবশ র্বর্নবয়াবগ আগ্রি প্রদশ িন করবে। প্রার্িষ্ঠার্নক সিায়িা সিজির করার উবেবে বাাংলাবদশ টবসরকার্র রিার্ন প্রর্ক্রয়াকরণ 

অঞ্চল আইন,  ১৯৯৬ প্রণয়ন করা িবয়বে। উক্ত আইবনর আওিায় টবসরকার্র রিার্ন প্রর্ক্রয়াকরণ অঞ্চল ির্রিালনার জন্য একটি 

গভণ ির টবাি ি গঠিি িবয়বে। গভণ ির টবাবি ির টিয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবাং সদস্যগণ িবলন র্শল্প, বার্ণজে, অে ি, টনৌ-ির্রবিন, 

ির্রববশ ও বন (টকা-অে), জ্বালানী ও ভূর্ম মন্ত্রণালবয়র দার্য়বে র্নবয়ার্জি মন্ত্রী ও সর্িবগণ (িদার্ধকারববল)। এোড়া ির্রকল্পনা, 

িররাষ্ট্র ও অভেন্তরীণ সম্পদ র্বভাগ এর সর্িবগণ এবাং বাাংলাবদশ ব্যাংবকর গভণ ির, র্নব িািী টিয়ারম্যান, র্বর্নবয়াগ টবাি ি ও 

এির্বর্সর্সআই এর টপ্রর্সবিন্ট িদার্ধকারববল সদস্য। মিাির্রিালক, র্নব িািী টসল উক্ত টবাবি ির সদস্য-সর্িব। এিদ্বেিীি ১৭িম 

টবাি ি অব গভণ ির এর সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র মুখ্য সর্িব ও র্সর্নয়র সর্িব/সর্িববক সদস্য র্িবসবব টকা-অে করা িবয়বে।  

 

বিিমাবন বাাংলাবদবশ র্নম্নবর্ণ িি দুটি টবসরকার্র ইর্িবজি এর কার্ িক্রম িলমান আবে।  

রাঙ্গুর্নয়া ইর্িবজি   

র্িোগাাং ইোর্ষ্ট্রয়াল িাকি র্লঃ নামক একটি টদশীয় প্রাইবভে টকাম্পার্ন িট্রগ্রাবমর রাঙ্গুর্নয়া উিবজলায় দু’শিার্ধক একর ভূর্মবি 

রাঙ্গুর্নয়া ইর্িবজি স্থািবনর কার্ িক্রম শুরু কবরবে। এ ইর্িবজবি িথ্যপ্রযুর্ক্ত ও কৃর্ষ র্নভির র্শল্প ইোর্ষ্ট্রজ গবড় টিালা িবব। আশা 

করা র্াবচ্ছ টর্, রাঙ্গুর্নয়া ইর্িবজবি লক্ষার্ধক টলাবকর কম িসাংস্থান িবব। 

টকার্রয়ান ইর্িবজি  

টকার্রয়ান ইর্িবজি কবি িাবরশন (র্বর্ি) র্লঃ নামক একটি র্ববদশী টকাম্পার্ন িট্রগ্রাবমর কণ িফুলী নদীর িীবর ২,৪৯২.৩৫(দুই িাজার 

িার শি র্বরানববই দশর্মক র্িন িাঁি) একর জর্মর উির টকার্রয়ান ইর্িবজি বাস্তবায়ন কাজ শুরু কবরবে। ইবিামবধ্য টকার্রয়ান 

ইর্িবজি এলাকা উন্নয়ন কবর কণ িফুর্ল ’সুে’ ইোর্ষ্ট্র নামক একটি অিোধুর্নক ’সুে’ ইোর্ষ্ট্র স্থািন করা িবয়বে। এই ইোর্ষ্ট্র টেবক 

উৎিার্দি িণ্য র্ববদবশ রিার্ন করা িবচ্ছ। উক্ত ইোর্ষ্ট্রবি ইবিামবধ্য ০৫ (িাঁি) িাজাবরর অর্ধক বাাংলাবদশী টবকার টলাবকর 

কম িসাংস্থান িবয়বে। টকার্রয়ান ইর্িবজি এলাকায় শিার্ধক টোে বড় ও মাঝড় ার্র র্শল্প প্রর্িষ্ঠান স্থািবনর জন্য প্লে বির্রর কাজ 

এর্গবয় র্াবচ্ছ। প্লেসমূবি অদূর ভর্বষ্যবি র্বর্ভন্ন র্শল্প কারখানা স্থার্িি িবব। টকার্রয়ান ইর্িবজি পূণ িাঙ্গ বাস্তবার্য়ি িবল ৫০(িঞ্চাশ) 

িাজাবরর অর্ধক বাাংলাবদশী টলাবকর কম িসাংস্থান িবব ববল আশা করা র্াবচ্ছ। িাোড়া টদবশ মর্িলাবদর কম িসাংস্থাবনর সুবর্াগ সৃর্ষ্ট 

িবব। উিরন্তু, টবসরকার্র ইর্িবজবি স্থার্িিব্য র্বর্ভন্ন র্শল্পকারখানার জন্য প্রবয়াজনীয় কাঁিামাল এবদশ টেবক ক্রয় করা িবব। এভাবব 

টদবশর অে িননর্িক উন্নয়বন টবসরকার্র ইর্িবজিগুবলা গুরুেপূণ ি অবদান রাখবব ববল আশা করা র্াবচ্ছ। 

২০১২-১৩ অে িবেবর সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িাবর্ল   

 

১। টকার্রয়ান ইর্িবজিবক অবকাঠাবমা উন্নয়বনর জন্য শূল্কমুক্তভাবব র্ন্ত্রিার্ি আমদা    র্বষবয় গভণ ির টবাবি ির র্সদ্ধান্ত 

জানাবনা িবয়বে। 

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাধ্যবম টকার্রয়ান ইর্িবজবি পুর্লশ কোবম্পর জন্য জনববলর িদ সৃজন করা িবয়বে। 

৩। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাধ্যবম টকার্রয়ান ইর্িবজবির অন্তভ্য িক্ত ৩টি োনা টভবঙ্গ একটি োনায় (কণ িফুলী োনা) অন্তভ্য িক্ত কবর 

আবদশ জারী করা িবয়বে। 

৪। টকার্রয়ান ইর্িবজবি পুর্লশ কোম্প স্থািবনর জন্য অবকাঠাবমা ও স্থান র্নর্দ িষ্ট করা িবয়বে। 

৫। টকার্রয়ান ইর্িবজি এলাকায় কণ িফুলী সুে ইোর্ষ্ট্রজ র্লঃ নামক একটি অিোধুর্নক সুে ইোর্ষ্ট্র স্থািন করা িবয়বে। উক্ত সুে 

ইোর্ষ্ট্র-টি উৎিার্দি িণ্য ইবিামবধ্য র্ববদবশ রিার্ন করা িবয়বে। 

৬। বাাংলাবদশ টবসরকারী রিানী প্রর্ক্রয়াকরণ অঞ্চল গভণ ির টবাবি ির ১৭িম সভা অনুষ্ঠাবনর মাধ্যবম টবসরকার্র 

র্িবজিগুবলাবক প্রবয়াজনীয় র্দকর্নবদ িশনা ও সিবর্ার্গিা প্রদান করা িবয়বে। 

৭। টকার্রয়ান ইর্িবজবি ইবিামবধ্য ৬,০০০ (েয় িাজার) টলাক কম িরি আবে এবাং র্দন র্দন এ সাংখ্যা বৃর্দ্ধ িাবচ্ছ। 

৮। টবকার জনশর্ক্তর কম িসাংস্থান োড়াও ২৫(ির্িশ) র্মর্লয়ন মার্কিন িলাবরর িণ্য রিার্ন িবয়বে।  


