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Av‡jvPbv/ev¯Íevqb AMÖMwZ
কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয, রফটিআরফ এফং এনএরডর’য াথথ ভন্বয় কথয দক্ষ জনরি ততযী ও
ম্প্রাযথণ রফরবন্ন দথক্ষ গ্রণ কযা থয়থে।STEP ও SEIP প্রকথেয অরথ িক থমাগীতায়
রনয়রভত প্ররক্ষথণয াাার রধক ংখ্যক জনথগারিথক দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ প্রদান কযা
থে। একআ াথথ প্ররক্ষণ প্রাপ্তথদয কভিংস্থাথন থমারগতা প্রদান কযা থে। রফএভআটিয
অওতাধীন অআএভটি ও টিটিরমূথয ভাধ্যথভ দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ প্রদাথনয ভাধ্যথভ দক্ষ
জনফর ততরযয ক্ষক্ষত্র রফস্তৃরতয কাম িক্রভ ব্যাত যথয়থে। STEP প্রকথেয অরথ িক ায়তায় শুরু
থত রফএভআটিয ৩৫টি প্ররক্ষণ প্ররতিাথনয প্ররতটিথত ৪টি ক্ষেথড প্ররক্ষণ রযচারনা কযা য়।
ফতিভাথন তা ম্প্রাযণ কথয ৪০টি প্ররতিাথন এ কাম িক্রভ রযচারনা কযা থে এফং এথত ১৯টি
প্ররতিাথন ৪টি ক্ষেড থত বৃরি কথয ৬টি ক্ষেড এফং ৬টি প্ররতিাথন ৪টি ক্ষেড থত বৃরি কথয ৫টি ক্ষেথড
প্ররক্ষণ রযচারনা কযা থে। এোড়া SEIP প্রকথেয অরথ িক ায়তায় ফতিভাথন ২০টি
টিটিরথত এ কাম িক্রভ রযচারনা কযায প্রস্তাফ ংরিষ্ট প্রকে দপ্তথয ক্ষপ্রযণ কযা থয়থে।
টিটিরমূথ NTVQF Level-1 ও Level-2 নুমায়ী প্ররক্ষণ প্রদাথনয জন্য ব্যফস্থা
গ্রণ কযা থয়থে। ররফটি প্ররক্ষণ প্রদাথন ফতিভাথন চরভান ক্ষেথডয াাার রফথদথ চারদা
অথে এ যকভ নতুন ক্ষেড চালুয প্ররক্রয়া চরভান যথয়থে। রফথকটিটির , ঢাকায রযচারনায় আরারন িং প্লাটপথভিয অওতায় াউজরকরং ক্ষায় প্ররক্ষণ কাম িক্রভ রযচারনায াাার
অযও ০৫টি ক্ষেথড মথাক্রথভ থটাথভাটিব , অযএর, আথরকরেকযার, ক্ষভকারনকযার ও গাথভিন্ট
আ-রারন িং প্লাটপথভিয অওতায় অনা থফ। ফতিভাথন চরভান ক্ষেথডয াাার রফথদথয চারদায
রনরযথে নতুন ক্ষেড চালুয প্ররক্রয়া ব্যাত যথয়থে। এ োড়া টিটিরমূথ গন্তব্য ক্ষদথয
ব্যফারযক বালা রক্ষথণয কাজ ব্যাত অথে।
প্রথভ ম িাথয় “ক্ষদথয ৪০টি উথজরায় ৪০টি কারযগরয প্ররক্ষণ ক্ষকন্দ্র ও চট্টগ্রাথভ একটি
আন্সটিটিউট ফ ক্ষভরযন ক্ষটকথনাররজ স্থান ” ীল িক প্রকে ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ শুরু থয়থে। ২০১৬২০১৭ থ িফেথয এরডর ফযাদ্দ নুমায়ী রফবাজন অথদ জাযী কযা থয়থে এফং ১ভ রকরস্ত ফাফদ
৩৭৫০.০০ রক্ষ টাকা থ ি োড় কযা থয়থে। ২১টি উথজরায় ভূরভ রধগ্রথণয জন্য প্রারনক
অথদ জারয কযা থয়থে। ২য় ম িাথয় উথজরামূথ অযও ৪০টি টিটির রনভিাথণয রথক্ষয অয
একটি প্রকে রথথফ এরডর ; ২০১৬-২০১৭ এ বুজ াতায় ন্তভুি কযা থয়থে। ম িায়ক্রথভ
কারযগরয প্ররক্ষণ ক্ষকন্দ্র কর উথজরায় রনভিাণ কযা থর প্ররক্ষণপ্রাপ্ত যুফরি বৃরি াথফ এফং
কভিংস্থাথনয সুথমাগ সৃরষ্ট থফ। ফতিভাথন রফরবন্ন টিটিরয ভাধ্যথভ রফথদথ কভিংস্থান উথমাগী
৪৮টি ক্ষেথড দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ প্রদান কযা থে। ক্ষৌরদ অযফ , কাতায, ওভান, ফাযাআনগাভী
কভীথদয ৩ রদথনয ওরযথয়থন্টন ক্ষেরনং প্রদান কযা থে। এ প্ররক্ষণ কাম িক্রভ ম্প্রাযণ কথয
কুথয়ত, ংযুি অযফ অরভযাত ও ক্ষরফাননগাভী কভীথদয প্ররক্ষণ প্রদান কাম িক্রভ শুরু কযা
থয়থে। নতুন প্রকে গ্রথণয ভাধ্যথভ ৪৩৯টি উথজরায় টিটির স্থাথনয প্রকে গ্রণ কযা থয়থে।
২য় ম িাথয় অযও ৪০টি টিটির রনভিাথণয রথক্ষয রডরর ততযী প্ররক্রয়াধীন অথে। ফতিভাথন
রফএভআটিয অওতায় ৫টি রফরনথয়াগ প্রকে ও ১টি কারযগরয ায়তা প্রকে চরভান যথয়থে।
চরভান প্রকেমূথয কাথজ মথামথ ভান রনরিতকযণ ও ঠিক ভথয় ফাস্তফায়থনয রথক্ষয
রফএভআটি থত ংরিষ্ট প্রকে রযচারকথদয রদকরনথদ িনা প্রদান ভরনটরযং কযা থে।
রফএভআটিয অওতায় ৬টি রফরনথয়াগ প্রকে ও ১টি কারযগরয ায়তা প্রকে ২০১৬-২০১৭ থ ি
ফেথয এরডর ’য বুজ াতায় ন্তভুিি কযথণয প্ররক্রয়া গ্রণ কযা থয়থে। এথত ২টি রফরনথয়াগ
প্রকথেয রডরর আথতাভথধ্য প্রস্তুত কযা থয়থে এফং ফরষ্ট ৪টি প্রকথেয রডরর প্রস্তুথতয কাজ
চরথে। এোড়া একটি কারযগরয ায়তা প্রকথে অআরডরফ’য াথথ ঋণচুরি স্বাক্ষরযত থয়থে।
নাযী রবফাী কভীথদয দক্ষতা বৃরিয রথক্ষয াউজরকরং ক্ষেথড অফারক প্ররক্ষণ কাম িক্রভ
চালু কযা থয়থে এফং এ প্ররক্ষথণয ক্ষভয়াদ ২১ রদন ক্ষথথক ৩০ রদথন বৃরি কযা থয়থে। উথযান্তু
এ প্ররক্ষথণ ন্তভুিি ব্যফারযক রক্ষায াাার ংরিষ্ট ক্ষদথয বালা/ংস্কৃরত/অআথনয উয
গুরুত্ব অথযা কযা থয়থে। াউজ রকরং প্ররক্ষণ ক্ষকাথ ি নাযী কভী রনফ িাচথনয রথক্ষয রনফ িাচন
করভটি গঠন কযা থয়থে। রতরযি ভারযচারক (প্ররক্ষণ) এয তদাযরকথত এ কাম িক্রভ
রযচাররত থে। ফতিভাথন ২৬টি টিটিরথত াউজরকরং ক্ষায ভররা কভীয জন্য অফারক
প্ররক্ষথণয ব্যফস্থা চালু কযা থয়থে।
দারার ও ন্যান্য ভধ্যস্বত্ত্বথবাগীথদয রফরুথি অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযায জন্য এ ভন্ত্রণারয়
কর্তিক গঠিত রবরজল্যান্স টাস্ক ক্ষপা ি এয রবমান ব্যাত যাো থয়থে। ফ িথল গত ২০-৭২০১৬ এফং ২৭-৭-২০১৬ তারযে পাভিথগট , ধানভরি এফং অশুররয়ায় রবরজথরন্স টাস্ক ক্ষপাথ িয
রবমান রযচারনা কযা থয়থে। রফএভআটি ও ধীনস্থ দপ্তযমূথয ভাধ্যথভ জনথচতনতা
সৃরষ্টয রথক্ষয ক্ষজাযদাযবাথফ প্রচাযনা কাম িক্রভ রযচাররত থে। জীফনভান উন্নয়থন দক্ষতা
উন্নয়ন ক্ষা ও বৃরিমূরক প্ররক্ষণ গ্রণ , তফধবাথফ রফথদগভণ , তফধথথ ক্ষযরভথটন্স ক্ষপ্রযণ ,
ভধ্যস্বত্বথবাগী ক্ষেণীয ক্ষদৌযাত্ব হ্রা আতযারদ রফলথয় বুকথরট , ররপথরট ব্ররউয, ক্ষাস্টায রফতযণ,
রফরথফাড ি আতযারদ স্থাথনয ভাধ্যথভ জনথচতনতা সৃরি কযা থে। ভানফ াচায প্ররতথযাধ
আতযারদ রফলথয় ‘ফনথাড়া রযণী’ নাভক নাটকটি আউরনয়ন রডরজটার ক্ষন্টায কর ক্ষৌযবা
ভল্লায় প্রথজক্টয ও রড চযাথনথরয ভাধ্যথভ প্রচাথযয জন্য রফবাগীয় করভনায এফং ক্ষজরা
প্রাকথদয রনকট রফতযণ কযা থে। রফথদ গভথনচ্ছু কভীযা ক্ষমন দারার ন্যান্য
ভধ্যস্বত্বথবাগীথদয ভাধ্যথভ য়যারন ও প্রতাযনায রকায না ন ক্ষ জন্য থ নাটক প্রদিন
,
রফরবন্ন ক্ষজরায় রফথল রদনমূথ নুরিত ক্ষভরায় স্টথরয ভাধ্যথভ প্রচায এফং উথজরা ও ক্ষজরা
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cÖ`v‡bi ¯’vb I ZvwiL

Av‡jvPbv/ev¯Íevqb AMÖMwZ
প্রাথনয াথথ ভন্বয়পূফ িক রফরবন্ন বায অথয়াজন কযা য়। এোড়া ক্ষজরা ম িাথয় ক্ষজরা
প্রান থত রডআএভও’য ভাধ্যথভ এ ধযথণয রবথমাগ তদন্ত কথয ব্যফস্থা গ্রণ কযা থে।

6.

7.

8.

G †`‡ki Mwie RbMY hv‡Z Kg Li‡P
we‡`‡k Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM jvf Ki‡Z
cv‡i †m j‡ÿ¨ Awfevmb e¨q Kgv‡bvi
Kvh©Ki e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e|
cÖevmx Kg©xMY hv‡Z cÖevmx Kj¨vY
e¨vs‡Ki gva¨‡g Kg Li‡P †`‡k A_©
†cÖiY Ki‡Z cv‡i Ges Zv‡`i †cÖwiZ A_©
cÖevmx Kj¨vY e¨vs‡Ki gva¨‡g †jb‡`b
Ki‡Z cv‡i †m Rb¨ mxwgZ cwim‡i
evwYwR¨K Kvh©µg cwiPvjbvi AbygwZ
cÖ`v‡bi Rb¨ A_© gš¿Yvjq I evsjv‡`k
e¨vs‡Ki m‡½ Av‡jvPbvµ‡g cÖ‡qvRbxq
Kvh©µg MÖnY Ki‡Z n‡e|
cÖevmx Kg©x‡`i mšÍvb‡`i †jLvcovq
Drmvn cÖ`v‡bi Rb¨ we`¨gvb wkÿve„wË
Kvh©µg evov‡Z n‡e| ‡h mKj †`‡k
AwaK msL¨K evsjv‡`wk Kg©x KvR K‡i
†m me †`‡k Pvwn`vi wbwi‡L evsjv‡`‡ki
cvVµg Abyhvqx wkÿv Kvh©µg cwiPvjbvi
Rb¨ ¯‹zj cÖwZôvi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z
n‡e|

H

H

H

এ ক্ষদথয গরযফ জনগণ মাথত কভ েযথচ রফথদথ কভিংস্থাথনয সুথমাগ ায় ক্ষ রথক্ষয রবফান
ব্যয় ক্ষমৌরিক ম িাথয় পুনঃরনধ িাযথনয রথক্ষয গঠিত করভটিয কাম িক্রভ ফতিভাথন চূড়ান্ত ম িাথয়
যথয়থে। ক্ষৌরদ অযথফ রবফান ব্যয় ক্ষমৌরিক ম িাথয় রনধ িাযথণয জন্য এ ভন্ত্রণারথয়য ভাননীয়
ভন্ত্রী, রচফ, ক্ষৌরদ অযথফ রনথয়ারজত ফাংরাথদথয যাষ্ট্রদূত , এ ভন্ত্রণারথয়য ংরিষ্ট কভিকতিাবৃন্দ
ও ফায়যায ক্ষনর্তবৃন্দথক রনথয় গত ২২-৮-২০১৬ তারযে এফং ২৮-৮-২০১৬ তারযে বা থয়থে।
প্রফাী কল্যাণ ব্যাংথকয রযথারধত মূরধন ১০০ ক্ষকাটি টাকা থত ৪০০ ক্ষকাটি টাকায়
উন্নীতকযথণ ব্যাংক ও অরথ িক প্ররতিান রফবাগ গত ১৬-১১-২০১৫ তারযে ম্মরত প্রদান কথয।
গত ০২-০২-২০১৬ তারযথে ভারযচারক , ওথয়জ অন িা ি কল্যাণ ক্ষফাড িথক ত্র ক্ষদয়া থর
করতয় থতি ০৮-২-২০১৬ তারযে ওথয়জ অন িা ি কল্যাণ ক্ষফাড ি রযথারধত মূরধন ফাফদ ৩০০
ক্ষকাটি টাকা প্রদাথনয রিান্ত গ্রণ কথয । দয় রনথদ িনা প্রদাথনয জন্য গত ১১-৭-২০১৬ তারযে
পুনযায় রচফ, ব্যাংক ও অরথ িক প্ররতিান রফবাথগ ত্র ক্ষপ্রযণ কযা য়।

(ক) ক্ষৌরদ অযথফ ফফা/কভিযত প্রফাী ফাংরাথদীথদয ন্তান-ন্তরতথদয ক্ষদীয় কারযকুরাথভ
রক্ষাপ্রদান ও ক্ষদথয মূর থ িননরতক কভিকাথি ম্পৃিকযণ এফং প্রফাী কভীথদয ন্তানথদয
সুরক্ষায় ররক্ষতকযথণয রথক্ষয
ÒConstruction of Nine Bangladesh
International School For Children of Bangladesh Expatriates in KSAÓ
ীল িক প্রকথেয প্রাক্কররত ব্যয় ৫৮০৬২.০০ রক্ষ টাকা (রজওরফ ১১৬১২.০০ রক্ষ টাকা এফং
প্রকে াায্য ৪৬৪৫০.০০ রক্ষ টাকা , প্রকে ফাস্তফায়নকার: ০১-৭-২০১৬ থত ৩০-৬-২০১৯
ম িন্ত) মাচাআ-ফাোআথয়য উথদ্দথে প্রারনক ভন্ত্রণারথয় গটিত মাচাআ-ফাোআ করভটিয বা গত
০২-৬-২০১৬ তারযে রচফ ভথাদথয়য বারতথত্ব নুরিত য়। উি বায় গৃীত রিাথন্তয
অথরাথক প্রকথেয অওতায় স্থারতব্য স্কুথরয ভাররকানা ও রযচারনা , প্রকথেয থ িায়ন, প্রকে
ফাস্তফায়ন ও ব্যফস্থানা িরত রফলথয় গৃীত কাম িক্রভ চরভান যথয়থে।
(ে) ক্ষৌরদ অযথফ ফফাযত প্রফাী ফাংরাথদর নাগরযথকয ন্তানথদয ক্ষরোড়ায সুরফধাথথ ি ৭টি
প্রধান থয ৯টি স্কুর (রযয়াদ-২টি, ক্ষজদ্দা-২টি, দাম্মাভ-১টি, ভক্কা-১টি, ভরদনা-১টি, তাবুক-১টি ও
বুযাআদা-১টি) স্থাথনয জন্য একটি প্রকে প্রস্তাফ রযয়াদস্থ ফাংরাথদ দূতাফা ক্ষথথক াওয়া
রগথয়থে। প্রকথেয প্রাক্কররত ব্যথয়য ভথধ্য জরভ ক্রয় ফাফদ ধযা থয়থে ১০৯.৫৭ ক্ষকাটি টাকা এফং
বফন রনভিাথণয জন্য ব্যয় ধযা থয়থে ৪২০.১৩ ক্ষকাটি টাকা। প্রকে াায্য ক্ষদোথনা থয়থে
৪৬৪.৫০ ক্ষকাটি টাকা। রকন্তু এেন ম িন্ত ক্ষকান দাতা ংস্থা অগ্র প্রকা কথযরন। অআরডরফ ’য
াথথ প্রাথরভক ম িাথয় অথরাচনা য় রকন্তু অআরডরফ উি প্রকথে ফ্ট ক্ষরান রদথত স্বীকৃরত
জারনথয়থে। ওথয়জ অন িাস্য কল্যাণ ক্ষফাড ি থতও এত রফপুর ংথকয অরথ িক ক্ষমাগান ক্ষদয়া ম্বফ
নয়। ক্ষকননা প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক-ক্ষক ১০০ ক্ষকাটি টাকা ক্ষদয়ায য প্রফাীথদয রনয়রভত ক্ষফা
প্রদাথনয জন্যআ তরফথরয অয়-ব্যয় ফতিভাথন প্রায় ভান ভান ম িাথয় যথয়থে। তথার ওথয়জ
অন িা ি কল্যাণ ক্ষফাড ি থত আরতভথধ্য ১০ ক্ষকাটি টাকা ক্ষৌরদ অযথফয স্কুর ফাফদ যাষ্ট্রদূথতয
নুকূথর ৯ ক্ষপব্রুয়ারয ২০১৬ তারযে প্রদান কযা থয়থে মা আথতাভথধ্য এ ভন্ত্রণারথয়য ২৭-৬২০১৬ তারযথেয ২৯২ নং স্মাযথক ত্র ভাযপৎ প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়থক ফরত কযা থয়থে।
(গ) প্রস্তারফত প্রকেটি রজওরফ থ িায়থন ফাস্তফায়থনয ক্ষপ্রক্ষাথট স্কুরমুথয ভাররকানা ও অয়ব্যয় রযচারনা ংক্রান্ত রফলথয় রযয়াদস্থ ফাংরাথদ দূতাফা ক্ষথথক চারদাকৃত ভতাভত াওয়া
রগথয়থে। প্রস্তাফমু(১) ক্ষৌরদ অযথফ প্রস্তারফত স্কুরগুথরায জরভ ও বফন এয ভাররকানা স্কুথরয নাথভ থাকথত াথয।
তথফ স্কুর তা রফরক্র ফা স্তান্তয কযথত াযথফ না। রফকে প্রস্তাফ রথথফ স্কুরগুথরায জরভ এফং
বফন এয ভাররকানা রনযঙ্কুবাথফ দূতাফা ফা ফাংরাথদ যকাথযয াথত থাকথত াথয।
(২) স্কুথরয জরভ ক্রথয়য থ ি নুদান রথথফ এফং বফন রনভিাথণয থ ি ঋণ রথথফ গ্রণ কযা
মায়। উি ঋণ ৩০ ফেথয স্কুরমূ রকরস্তথত রযথাধ কযথত াথয। এ রফলথয় ংরিষ্ট
স্কুরগুথরায ক্ষফাড ি ফ রডথযক্টয এয াথথ চুরি ম্পাদন কযথত াথয।
(৩) ঋথণয ভাধ্যথভ স্কুরগুথরা রনভিাণ কযা থর ঋণ রযথাধ না ওয়া ম িন্ত স্কুরগুথরা
দূতাফাথয ারফ িক তত্ত্বাফধাথন ক্ষফাড ি ফ রডথযক্টয এয ভাধ্যথভ রযচাররত থত াথয।
(ঘ) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় তাথদয ররগ্যার ও ংরিষ্ট উআং এয ভতাভত গ্রণপূফ িক চূড়ান্ত ভতাভত খুফ
ীঘ্রআ এ ভন্ত্রণারথয় ক্ষপ্রযণ কযথফ ভথভি যযাষ্ট্র ভন্ত্রনারথয়য ংরিষ্ট কভিকতিা ক্ষভৌরেকবাথফ
জারনথয়থেন। উি ভতাভত াওয়ায য প্রকে ংথাধন যফতী ব্যফস্থা গ্রণ কযা থফ।
উথল্লখ্য, প্রকেটি ফারল িক উন্নয়ন কভিসূরচ ২০১৬-২০১৭ ক্ষত ননুথভারদত নতুন প্রকে রথথফ
ন্তভুিি কযা থয়থে।

l*,'

qFrim qqFr-{ftq dTs

ffifitqIs

\$6arI6-{'lr{ffi{q \4E{&

(q

cKilE Tsqm{ srfiir
s r(fiB Gfr uR xvns
E'gc
nvr$5 1< M .r ro{r+rn ($rq T-rr< xd "rfl{T?:roeFicnr r(ft? e'f{6l
c{rft{qn qTfrrsr[et G--g qv].av 'ff\erR et{ e-rrg qqrfl{a-rR "n<6 {<ql
Tqq <'il TFr Um{r, er-Efi (tft-r CETi rff
to}$-to)q 6o wd.{(ntfis

f'

ega eror Rmr<

tFKIsrT{ {?.rrFsl g
{1IrKr.t{ "ft.ltqlf'f {{rur{{
S{.llsiT{ s{.lqqil;r ofc\5

sqrrl

s

ir'trtrqE aafiIq

{6{

!q((

T-{1 {CT(EI

FmTcqr wri RFp
qfr-aT{ ?f{T.t 'rf,t {r<

s&$n

s

EoI

efg\o <rKIr

;l siil 6"1-1g''lr<r.ll
Ttq uqmr qlbrdr eollD

I

crr-<t faFuv

{,{re ([d I q qc$J [<cq.rz q:r

Btl-.!(
'q'f(o

odoJli

odulit'tqro

e{ l,rit ,J '5tt$f(a\JIit

{,1\h .n{r-.r Qr-{

)tt(rtl

I

rrql 6q ohB rN Ets.-q
(Adtt, ftqr{-lfiFr, .ft-T, (-r*,

B{t-.{t{

ft..rtt.t

(\9rr,.{\rl.

;ttftU,

vrlif'.f

q6I+1, en{qrts ,!sq urmfq{t)

ftntsB <rtrqfirrr

eth;l.i.tJto od+'J'l'rq,!"t.tvj rr'{}'B
EI.r(,r rrlrrlqr,r a{r..s {rfir fr "i{ilE

nsqlflr ortllnil ,,.i (>{ts) fhtrrs
:t($ ,flcri.{ u.l(rq qBFrfoo

e1>16*td qei1.1:r{ sr.rrr;rJ SBrrq.itg
<F-{g{q <,Ttrr
I

Q*fi. o.r,

1wfr-<

wlpt<

ffir<

,R.ori-i

1a

aqr.n oka;

qfi<

(q.mryE)

emft <sqn{ s ?ars#ro or6r(?Fr :rj.fi"tr

r

