2.6

AbywefvM-6: mgš^q I biwWK

A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡Mi (BAviwW) mgš^q I biwWK AbywefvM ˆe‡`wkK A_© AvniY Z_v wewfbœ Dbœqb mn‡hvMx †`k I ms¯’v
†_‡K Aby`vb, FY gÄzwi, Lv`¨ mvnvh¨, cÖKí mvnvh¨ I KvwiMwi mnvqZv BZ¨vw` msMÖ‡ni †¶‡Î ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡i _v‡K|
G Abywefv‡Mi Aaxb mgš^q AwakvLvi gva¨‡g cÖv_wgKfv‡e ˆe‡`wkK A_© msMÖ‡ni KvR ïiæ nq| miKv‡ii wewfbœ gš¿Yvjq/ms¯’v
Zv‡`i cÖ¯ÍvvweZ Dbœqb cÖK‡í ˆe‡`wkK mnvqZv msMÖ‡ni Rb¨ cÖK‡íi cÖv_wgK Dbœqb cÖKí cÖ¯Íve (wcwWwcwc) A_©‰bwZK m¤cK©
wefv‡M †cÖiY K‡i| cÖ¯ÍvweZ wcwWwcwci wel‡q cwiKíbv Kwgk‡bi bxwZMZ Aby‡gv`b cÖvwßi ci mgš^q AwakvLv Zv ˆe‡`wkK
mnvqZv AbymÜvb KwgwUi wm×všÍµ‡g BAviwWi mswkøó AbywefvM/AwakvLvq †cÖiYc~e©K cÖ¯ÍvweZ ˆe‡`wkK mvnvh¨ msMÖ‡ni D‡`¨vM
MÖnY K‡i| Dbœqb mn‡hvMx †`k I ms¯’v ˆe‡`wkK A_© mnvqZv w`‡Z m¤§Z n‡j mswkøó gš¿Yvjq/ms¯’v‡K Zv Rvwb‡q †`qv nq |
বৈদেশিক অর্ থায়ন/ অনুোন সংগ্রদের লদযে ২০১৫-১৬ অর্ থ ৈছদর ১৩৪ টি শিশিশিশি িাওয়া গেদছ যার মদে ৯৬ টি িশরকল্পনা কশমিন
কর্তথক নীশিেিভাদৈ অনুদমাশেি েদয়দছ। অৈশিষ্ট ৩৮ টি অননুদমাশেি শিশিশিশির শৈষদয় িশরকল্পনা কশমিন কর্তথক নীশিেিভাদৈ
অনুদমােন গ্রেণ কদর এ শৈভাদে গেরদণর জন্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/শৈভােদক িরামিথ গেওয়া েদয়দছ। উদেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্ থ ৈছদরর
বৈদেশিক সোয়িা অনুনন্ধান কশমটির ৯ টি সভা অনুশষ্টি েদয়দছ।
সরকাদরর শসদ্ধান্ত গমািাদৈক ১৫ আেস্ট ১৯৭৫ েদি ৯ এশেল ১৯৭৯ িয থন্ত এৈং ২৪ মার্ থ ১৯০৮২ েদি ১১ নদভম্বর ১৯৮৬ িয থন্ত সমদয়র
মদে জাশরকৃি অোদেি সহেদে আৈযকতকিা ও োসংw½Kিা িয থাদলার্না কদর A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡Mi Kg©cwiwafz³ `ywU AwW©b¨vÝ
Gi g‡a¨ w` B›Uvib¨vkbvj dvBb¨vÝ K‡c©v‡ikb AwW©‡bÝ, 1976 iwnZµ‡g B›Uvib¨vkbvj wdbvÝ K‡c©v‡ikb AvBb, 2015 bv‡g
B‡Zvg‡a¨ †M‡R‡U cÖKvwkZ n‡q‡Q| AciwU “আন্তজথাশিক আশর্ থক েশিষ্ঠান আইন, ২০১৬” আইনটি ‘আয়কর অোদেি ১৯৮৪’ নতুন
আকাদর ৈাংলা ভাষায় েয়ণদয়র সাদর্ সম্পৃক্ত। আয়কর অোদেি ১৯৮৪ নতুন আকাদর ৈাংলায় েণয়ন করা েদল িরৈিীদি “আন্তজথাশিক
েশিষ্ঠান আইন, ২০১৬” AvBb AvKv‡i evsjvfvlvq cÖYqb Kiv েদৈ|
cÖkvmwbK ms¯‹v‡ii j‡¶¨ gwš¿cwil` wefvM KZ©…K M„nxZ c`‡¶‡ci Ask wn‡m‡e evwl©K Kg©m¤cv`b Pzw³ m¤cv`b, wmwU‡Rb PvU©vi
cÖYqb, ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi Kg©cwiKíbv cÖ¯‘Z I nvjbvMv` Kivi Kvh©µg G kvLv n‡Z MÖnY Kiv nq| ivóªcwZi Kvh©vjq,
cÖavbgš¿xi Kvh©vjq Ges gwš¿cwil` wefv‡M AbywôZ mKj গুরুত্বপূণ থ© mfvmg~‡n mgš^q AwakvLv n‡Z cÖ‡qvRbxq Z_¨ cÖ`vb Kiv nq|
gvbbxq cÖavbgš¿xi AMÖvwaKvi cÖKímg~n ev¯Íevq‡bi AMÖMwZ msµvšÍ mfv, GK‡bK mfv, miKvwi µq msµvšÍ gwš¿mfv KwgwUi
mfv, gwš¿cwil` mfv, mwPe KwgwUi mfv, A_©‰bwZK welq msµvšÍ gwš¿mfv KwgwUi mfvi Z_¨vw` G AbywefvM n‡Z cÖ`vb I mgš^q
Kiv nq| G Qvov BAviwWi gvwmK/evwl©K cÖwZ‡e`b ˆZwi, bxwZgvjv cÖYqb Ges mgš^q I biwWK Abywefv‡Mi mgš^q mfv Abyôvb
G Abywefv‡Mi Ab¨Zg `vwqZ¡| mgš^q AbywefvM G wefv‡Mi Kg©KZ©v KZ©…K ˆe‡`wkK mnvqZvq cwiPvwjZ wewfbœ Dbœqb cÖKí
cwi`k©b cÖwZ‡e`b msKjb K‡i gvwmK mgš^q mfvq Dc¯’vcb K‡i _v‡K|
বৈদেশিক সাোয্যপুষ্ট ও সরকাশর অর্ থায়দন এ শৈভাে কর্তথক ৈাস্তৈায়নাধীন েকল্পসহেে গকা-অশি থদনিন ও মশনটশরং কায থাশে এ শৈভাদের
আওিাধীন। mgš^q AbywefvM n‡Z ewY©Z cÖkvmwbK Kvh©vejxi cvkvcvwk wek¦ Lv`¨ Kg©m~wP (WFP), AvšÍR©vwZK K…wl Dbœqb Znwej
(Bdv`) Ges biwWK সংশিষ্ট wewfbœ Dbœqb Kvh©µg wbe©vn nq|
2.6.2 wek¦ Lv`¨ Kg©m~wP (WFP) mswkøó Kvh©µgt
MÖvg I kni GjvKvi `wi`ª Ges Lv`¨ wbivcËvnxb Rb‡Mvôxi `xN©‡gqv`x Lv`¨ wbivcËv I cywó Dbœq‡bi j‡¶¨ wek¦ Lv`¨ Kg©m~wP
(WFP) 1974 mvj n‡Z evsjv‡`‡k KvR K‡i hv‡”Q| G ms¯’vi mnvqZvq M„nxZ wewfbœ Kg©m~wP evsjv‡`k miKv‡ii wewfbœ
gš¿Yvjq I ms¯’vi gva¨‡g ৈাস্তৈাশয়ি nq hvi Pzw³ ¯^v¶i Ges wewfbœ ch©v‡qi mgš^q‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i A_©‰bwZK m¤cK©
wefvM|
MZ 05 Rvbyqvwi 2011 Zvwi‡L ÕWFP’ mv‡_ ¯^v¶wiZ Country Programme Action Plan (2012-2016)-Gi AvIZvq
†gvU 335,259,573 gvwK©b Wjv‡ii ev‡R‡U 04wU Kg©m~wP ev¯Íevqbvaxb Av‡Q| Kg©m~wPmg~n n‡”Qt gwnjv I wkï welqK
gš¿Yvjqvaxb Improving Maternal and Child Nutrition; cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjqvaxb School Feeding Kg©m~wP;
¯’vbxq miKvi I cjøx Dbœqb wefvM Gi AvIZvq ev¯Íevqbvaxb Enhansing Resilience Ges gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq I
cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq Gi mv‡_ †hŠ_fv‡e ev¯Íevqbvaxb Safety Nets Kg©m~wP| 201৫-1৬ A_©eQ‡i DwjøwLZ 4wU Kg©m~wPi
gva¨‡g 7,33,750 Rb DcKvi‡fvMxi Rb¨ WFP KZ©…K †gvU 159.99 wgwjqb gvwK©b Wjvi e¨envi Kiv n‡q‡Q|
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এছাড়া wgqvbgvi n‡Z AvMZ †ivwn½v kiYv_©x‡`i g‡a¨ †iwRóvW© 34,000 Rb kiYv_©x‡K WFP Gi A_©vq‡b Lv`¨ mnvqZv
cÖ`v‡bi Rb¨ Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO) Pjgvb Av‡Q| 1 RyjvB 2015 n‡Z Ryb ২০১৬
িয থন্ত ৈাস্তৈায়নাধীন GB Kg©m~wP‡Z Lv`¨ mnvqZv cÖ`vb eve` WFP KZ©…K ৈরাদ্দকৃি †gvU 8,923,275 gvwK©b Wjvi Gi g‡a¨
৪.৭০ wgwjqb gvwK©b Wjvi e¨envi Kiv n‡q‡Q|
২.৬.৩ Bdv`t
কৃশষ উন্নয়দন সোয়িার জন্য আন্তজথাশিক সংস্ো শেদসদৈ ১৯৭৭ সাদল আন্তজথাশিক কৃশষ উন্নয়ন িেশৈল (ইফাে ) েশিশষ্ঠি েয় । ইফাে
অিেন্ত সেজ িদিথ কৃশষ উন্নয়দন সেস্য গেিগুদলার মদে ঋণ ও অনুোন সোয়িা েোন কদর র্াদক । ৪০ ৈৎসর গময়ােী ১০ ৈৎসর গগ্রস
শিশরয়ি সে ০.৭৫% সাশভথস র্াদজথ ইফাে অিেন্ত নমনীয় ঋণ েোন কদর র্াদক । এছাড়া শৈশ্ব ব্াংকসে অন্যান্য আন্তজথাশিক সংস্োর
সাদর্ গকা- ফাইন্সার শেদসদৈও ইফাে ঋণ সোয়িা েোন কদর র্াদক । োশরদ্র হ্রাস, খাদ্য উৎিােন বৃশদ্ধ. োশরদ্র িীশড়ি উিকূলৈিী
এলাকা, োওড়-র্র এলাকায় জনদোষ্ঠীর জীৈন যাত্রার মান উন্নয়ন, কৃশষ উদদ্যাক্তাদের সোয়িাসে গভলু গর্ইন উন্নয়ন, গটকসই ও ফলেসু
কৃশষ সম্প্রসারণ েদৈষণা ও েযিা উন্নয়ন, োশন্তক কৃষকদের উৎিােনিীলিা বৃশদ্ধ ও কৃশষজ উৎিােন ৈহুহেখীকরণ, গ্রামীণ এলাকায়
র্লার্ল বৃশদ্ধ, গটকসই িাশন সম্পে ব্ৈস্োিনা, োশরদ্র জনদোষ্ঠীর আর্ থ সামাশজক উন্নয়ন ইিোশে খাদি ইফাে সোয়িা েোন কদর র্াদক ।
ইফাে ৈিথমাদন ৈাংলাদেদি ‘কাশি ষ্ট্রাদটশজক অিরচুশনটি গোগ্রাম’ (COSOP) ২০১২-১৮-এর আওিায় শৈশভন্ন কমথসূশর্ ৈাস্তৈায়ন
কদরদছ । ১ম র্দে ২০১৩-১৫ অর্ থৈছদর এৈং ২য় র্দে ২০১৬-১৮ অর্ থ ৈছদর ইফাে গমাট ৫টি েকল্প ৈাস্তৈায়ন করদছ। ইফাে Coastal
Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP) ১৯.৫ শমশলয়ন মাশকথন িলাদরর অশিশরক্ত ঋণ েোদন সম্মি েদয়দছ ।
ইদিামদে ঋণচুশক্ত স্বাযদরর যাৈিীয় েশেয়া সম্পন্ন েদয়দছ । অশর্দরই ঋণচুশক্তটি স্বাযশরি েদৈ মদমথ আিা করা যাদে । ২০১৬-১৮
গময়াদে ইফাে েদি ১০০ শমশলয়ন মাশকথন িলাদরর অশিশরক্ত সোয়িার জন্য কায থেম েশেয়াধীন রদয়দছ ।
২.৬.৪ ৈাশষ থক কমথসম্পােন চুশক্ত (Annual Performance Agreement)
সরকাদরর রুিকল্প (Vision) ৈাস্তৈায়দনর জন্য ২০১৪-১৫ অর্ থ-ৈছর েদি সরকাশর কায থসম্পােন ব্ৈস্োিনা িদ্ধশি (Government
Performance Management System-GPMS) র্ালু করা েদয়দছ। এ িদ্ধশির আওিায় শৈেি দুটি অর্ থৈছর গর্দক ৈাশষ থক
কমথসম্পােন চুশক্ত (Annual Performance Agreement - APA ) সম্পােন করা েদে। কমথসম্পােন চুশক্তদি এ শৈভাদের শভিন,
শমিন, গকৌিলেি উদদ্দযকত এৈং এগুশল অজথদনর জন্য অগ্রাশধকার শভশিদি করনীয় শৈষয় সহেে (Activities) এর কমথসম্পােন সূর্ক
(Performance Indicators) ও লযেমাত্রাসহেে (Targets) উদেখ রদয়দছ। অর্ থননশিক সম্পকথ শৈভাে ২০১৫-১৬ ৈছদর ৈাশষ থক
কমথসম্পােন চুশক্ত শনশে থষ্ট সমদয় সফল ভাদৈ ৈাস্তৈায়ন কদরদছ।
২.৬.৪.১ ৈাশষ থক কমথসম্পােন চুশক্ত ২০১৫-১৬ এর গকৌিলেি উদদ্দযকতসহেে:






বৈদেশিক সম্পে আেরদণর মােদম উন্নয়ন কায থেম ৈাস্তৈায়দন সোয়িা।
বৈদেশিক ঋণ গ্রেণ ধারণ যমিার মদে সীশমিরাখা।
উন্নয়ন সেদযােীদের সদে অর্ থননশিক সম্পকথ গজারোরকরণ।
অর্ থননশিক উন্নয়দন বৈদেশিক সোয়িার কায থকাশরিা বৃশদ্ধ।
বৈদেশিক সোয়িা আেরণ ও ব্ৈোদরর সযমিা বৃশদ্ধ।

২.৬.৪.২ ২০১৫-১৬ সমদয় েধান লযেসহেে এৈং অজথন :
 বৈদেশিক সোয়িা সংগ্রদের জন্য ৮৫ টি চুশক্ত সম্পোন করার লযে অজথন; এ গযদত্র বৈদেশিক সোয়িা সংগ্রদের জন্য ৯৭ টি
চুশক্ত অনুদমাশেি েদয়দছ।
 ৬,০০০ শমশলয়ন মাশকথন িলাদরর বৈদেশিক সোয়িার েশিশ্রুশি অজথন; এখাদন লযেমাত্রার গর্দয় গৈিী (৬,৯৯৮ শমিঃ মািঃ িিঃ)
বৈদেশিক সোয়িার েশিশ্রুশি অজথন সম্ভৈ েদয়দছ। এ অজথন স্বাধীনিার ির সদৈার্চ্থ।
 ৪,৩৬২ শমশলয়ন মাশকথন িলার বৈদেশিক সোয়িার ছাদড়র লযেমাত্রা অজথন; ৩,৪৫০ শমিঃ মািঃ িিঃ বৈদেশিক সোয়িার
ছাড়করণ সম্ভৈ েদয়দছ।
 ৈাস্তৈায়দন ধীর েশির েকল্পসহেে ২৮/২/২০১৫ এর মদে শর্শিিকরণ এৈং সমস্যা সমধাদন উন্নয়ন সেদযােী, েকল্প
ৈাস্তৈায়নকারী মন্ত্রণালয়/শৈভাদের সাদর্ ৩১ টি সভা করার লযে অজথন; এ লযে অশজথি েদয়দছ।
 বৈদেশিক ঋদণর আসল ও সুে িশরদিাধ ৈাৈে ব্য় ১২১০ শমশলয়ন মাশকথন িলাদরর মদে সীশমি রাখার লযে অশজথি েদয়দছ।
 এছাড়া বৈদেশিক ঋদণর আসল ও সুে িশরদিাদধর ৈাদজট অদিযা ৩০.৫৬ শমিঃ মািঃ িলার অর্ থ কম ব্য়; এটিও অশজথি
েদয়দছ।
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এছাড়া সকল মন্ত্রণালয়/শৈভাদের জন্য একই ধরদণর আৈশযকতক গকৌিলেি ৬টি উদদ্দযকতসহেে রদয়দছ; ১.েযিার সদে ৈাশষ থক কমথসম্পােন
চুশক্ত ৈাস্তৈায়ন শনশিি করা; ২. কায থিদ্ধশি ও গসৈার মাদন্নায়ন করা; ৩.েযিা ও বনশিকিার উন্নয়ন ; ৪. কমথ িশরদৈি উন্নয়ন; ৫.িথ্য
অশধকার ও স্বেদণাশেি িথ্য েকাি ৈাস্তৈায়ন গজারোর করা ;এৈং ৬. আশর্ থক ব্ৈস্থািনার উন্নয়ন। এ উদদ্দযকতসহেে ৈাস্তৈায়দনর মােদম
লযেসহেে অশজথি েদয় র্াদক।
২.৬.৪.৩ ৈাশষ থক কমথসম্পােন চুশক্ত ৈাস্তৈায়দন র্োদলঞ্জ ও সীমাৈদ্ধিা:
র্োদলঞ্জসহেে েদলা- বৈদেশিক সোয়িার িাইিলাইদন সশিি অদর্ থর তুলনায় কাশিি শিসৈাস থদমন্ট না েওয়া। ৈাস্তৈায়নকারী
মণ্ত্ত্রণালয়/শৈভাে/সংস্থা কর্তথক বৈদেশিক সোয়িাপুষ্ট েকল্প ৈাস্তৈায়দন েীর্ থসূশত্রিা যর্ািঃ, ভূশম অশধগ্রেণ, িণ্য ও গসৈা েয়, জনৈল
শনদয়াে ও েকদল্পর শিশিশি/টিশিশি অনুদমােদন শৈলম্ব েধান সমস্যা। উন্নয়ন সেদযােীদের অগ্রাশধকার ও শৈশধ-শৈধাদনর িশরৈদিথ উন্নয়ন
গকৌিল অনুযায়ী অগ্রাশধকার খাদি গেদির আশর্ থক ও গেজারী শৈশধ-শৈধান ও িদ্ধশির সাদর্ সংেশিপূণ থ বৈদেশিক সোয়িা সংগ্রে অন্যিম
র্োদলঞ্জ। িাছাড়া, েলশম্বি শৈশ্ব অর্ থননশিক মন্দার ফদল সেজ িদিথর বৈদেশিক ঋদণর েৈাদের িশরমাণ ও উৎদসর সংদকার্ন এৈং
বৈদেশিক সোয়িার কায থকর ব্ৈোদর সযমিার র্াটশি বৈদেশিক সোয়িা সংগ্রদের েধান র্োদলঞ্জ শেসাদৈ শৈদৈর্নাদযাগ্য। অন্যান্য
মন্ত্রণালয়/ শৈভাে/সংস্থার Performance এর সাদর্ ইআরশি সম্পৃক্ত শৈধায় ৈাশষ থক কমথসম্পােন চুশক্ত ৈাস্তৈায়দন শকছু সীমাৈদ্ধিা গেখা
গেয় ; গযমন- উন্নয়ন েকল্প ৈাস্তৈায়নকারী সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/শৈভাদের ৈাস্তৈায়ন সযমিার হ্রাস-বৃশদ্ধ েদল ইআরশি’র অজথনও হ্রাস-বৃশদ্ধ
িায়; উন্নয়ন সেদযােীদের অগ্রাশধকার ও শৈশধ-শৈধাদনর িশরৈদিথ শনদজদের অগ্রাশধকার এৈং আশর্ থক শৈশধ-শৈধাদনর সদে সংেশিপূণ থ
বৈদেশিক সোয়িা সংগ্রে, ৈাস্তৈায়নকারী সংস্থা কর্তথক েকল্প ৈাস্তৈায়দন েীর্ থসূশত্রিা , শনজস্বসযমিা ও েদয়াজনীয়িা অগ্রাশধকার েোন
কদর উন্নয়ন সেদযােীর সাদর্ শনদোশসদয়িন করদি েদৈ, ধীরেশির েকদল্পর সমস্যা শর্শহেিকরণ ও সমাধাদনর শনয়শমি সভা আদয়াজন
কদর িরীশৈযণ ত্বরাশন্নি করা। শৈশ্ব অর্ থননশিক মন্দার ফদল সেজ িদিথর বৈদেশিক ঋণ ও উৎদসর সংদকার্ন এৈং িার কায থকর ব্ৈোদর
সযমিার র্াটশি এৈং গভটিং এর গযদত্র সময়দযিন।
২.৬.৪.৪ ভশৈষ্যি িশরকল্পনা:
অৈকাঠাদমা খাদি শৈশনদয়াদের লযেমাত্রা অজথদন শৈদুেৎ ,জ্বালানী ,সড়ক ও গসতু ,িথ্য ও গযাোদযাে েযুশক্তগরল ,ির্ ,ৈন্দরসে অন্যান্য
অৈকাঠাদমা শনমথাদণ অশধক োদর বৈদেশিক সোয়িা সংগ্রে করা। MDG লযেমাত্রা অনুযায়ী োশরদ্র হ্রাস, মার্ত ও শিশু স্বাস্থে ও শিযা
গযদত্র অশজথি সাফল্য এৈং SDGs -এর জন্য িশরদৈি, শিযা, স্বাস্থে এৈং সামাশজক সুরযা গসক্টদর বৈদেশিক সোয়িা সংগ্রদের
কায থেম অব্ােি রাখা। বৈদেশিক সোয়িা সংগ্রদের নতুন উৎস শেসাদৈ সম্প্রশি েঠিি Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB)-এর েশিষ্ঠািা সেস্য শেসাদৈ গযােোন ও South-South Cooperation বৃশদ্ধ করা। GCF েদি জলৈায়ু িশরৈিথদনর কারদণ
অন্যিম যশিগ্রস্থ গেি শেসাদৈ ৈাংলাদেদির ন্যায্য সোয়িা োশির লদযে েদয়াজনীয় কায থেম গ্রেণ করা।

২.৬.৫ শুদ্ধার্ার
শুদ্ধার্ার ৈলদি সাধারণভাদৈ বনশিকিা ও সিিা দ্বারা েভাশৈি আর্রণেি উৎকষ থ গৈাঝায়। এর দ্বারা একটি সমাদজর কাদলািীণ থ মানেন্ড,
নীশি ও ের্ার েশি আনুেিেও গৈাঝাদনা েয়। ব্শক্তিয থাদয় এর অর্ থ েল কিথব্শনষ্ঠা ও সিিা, ির্া র্শরত্রশনষ্ঠা। ‘গসানার ৈাংলা েড়ার
েিেয়’ নামক েশললটিদি শুদ্ধার্াদরর এই অর্ থই গ্রেণ করা েদয়দছ। জািীয় শুদ্ধার্ার গকৌিল েদলা র্াশরশত্রক সরলিা ও সাধুিা ৈা শুদ্ধিা
অজথন এৈং দুনীশি েমদনর মােদম সুিাসন েশিষ্ঠায় জািীয় গকৌিল-েশলল; গযখাদন োশিষ্ঠাশনক আইনকানুন ও শৈশধ-শৈধাদনর সুষ্ঠু
েদয়াে, িদ্ধশিেি সংস্কার ও উন্নয়ন, সযমিা বৃশদ্ধ এৈং েশিষ্ঠান সংশিষ্ট সকদলর র্শরত্রশনষ্ঠা েশিষ্ঠার লদযে গৃেীিব্ কায থেম শর্শিি
করা েদয়দছ। রাষ্ট্র ও িার েশিষ্ঠানসহেদে এৈং সমাদজ কায থকরভাদৈ ন্যায় ও সিিা েশিষ্ঠা ও েশিিালন, সফলিার সাদর্ দুনীশি েশিদরাধ
এৈং সমশিি সুিাসন েশিষ্ঠার জন্য জািীয় শুদ্ধার্ার গকৌিল ৈাস্তৈায়ন েদয়াজন। এছাড়া ৈাশষ থক কমথসম্পােন চুশক্ত এর অন্যিম গুরুত্বপুণ থ
অংি শেদসদৈ জািীয় শুদ্ধার্ার গকৌিল ৈাস্তৈায়ন করা েদয়াজন।

২.৬.৫. ১ জািীয় শুদ্ধার্ার গকৌিল (NIS) ও ইআরশি
জািীয় শুদ্ধার্ার গকৌিল ৈাস্তৈায়দনর অংি শেদসদৈ ইআরশি ইদিামদে শৈশভন্ন িেদযি গ্রেণ কদরদছ। েযিা উন্নয়দন েশিযণ আদয়াজন,
শুদ্ধার্ার কমথিশরকল্পনা েণয়ন ও িশরৈীযণ কাঠাদমা েস্তুি, শুদ্ধার্ার গফাকাল িদয়ন্ট শনদয়াে, বনশিকিা কশমটি েঠন ও কশমটির সভা
অদয়াজন, জািীয় শুদ্ধার্ার গকৌিল ব্ৈস্থািনা ও সমিয়সে শনয়শমিভাদৈ শুদ্ধার্ার কায থেদমর ৈাস্তৈায়ন আগ্রেশি িশরৈীযণ ও িয থাদলার্না
করা েদে। এ ৈছর ের্মৈাদরর মি ইআরশিদি শুদ্ধার্ার পুরস্কার েৈিথন করা েদয়দছ। সিিা, কমথশনষ্ঠা, েযিা, সময়মি অশফদস উিশস্থশি
ইিোশের শভশিদি হেল্যায়নকদর ২০১৫-১৬ সমদয়র জন্য দুইজন কমথকিথা ও দুইজন কমথর্ারীদক পুরস্কৃি করা েয়। সকল কমথকিথা-কমথর্ারীর
অংিগ্রেদণ এক সভা/কমথিালার মােদম এ ধরদণর পুরস্কার েোন ব্ৈস্থা আোমীদি র্ালু রাখার জন্য শসদ্ধান্ত গৃেীি েদয়দছ।
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২.৬.৫.৩ ৈাশষ থক কমথসম্পােনা চুশক্ত (APA) ও শুদ্ধার্ার গকৌিল:
ৈাশষ থক কমথসম্পােনা চুশক্তদি েশিটি মন্ত্রণালয়/শৈভাদে শুদ্ধার্ার গকৌিল ৈাস্তৈায়দনর শৈষদয় উদেখ করা েদয়দছ। জনেদণর জন্য িথ্য
অশধকার ও গসৈা িাওয়া শনশিি করা, গসৈা েোনকারী সংস্থার জৈাৈশেশেিা ও সিিা েভৃশি এদক অিদরর সাদর্ শনশৈড়ভাদৈ সম্পথকযুক্ত।
এদি জনেণ োপ্য গসৈা সম্পথদক জানদি িাদর, েশিষ্ঠান (মণ্ত্ত্রণালয়/শৈভাে/সংস্থা/েির) শনশে থষ্ট সমদয় গসৈা েোদন সদর্ষ্ট র্াদক,
িারস্পাশরক স্বেিা ও োয়ৈদ্ধিার উৎকষ থ সাধন েয়, োশিষ্ঠাশনক সযমিা (self-assessment and competitiveness) বৃশদ্ধ
িায় এৈং ব্শক্তক ও োশিষ্ঠাশনক শুদ্ধার্ার েশিিালন করা সেজ েয়।।
২.৬.৬ নরশিক
নরশিক গেিগুদলা েদি োি উন্নয়ন সোয়িা শৈষয়ক কায থাৈলী নরশিক অশধিাখা কর্তথক সম্পাশেি েয়। নরশিক গেিগুদলার মদে গিনমাকথ,
নরওদয়, সুইদিন ও শফনল্যান্ড ৈাংলাদেদির েধান উন্নয়ন সেদযােী। এসকল গেদির সমিদয় েঠিি নরশিক গিদভলিদমন্ট ফান্ডও
(এনশিএফ) অর্ থায়নকারী শেদসদৈ ৈাংলাদেিদক উন্নয়ন সোয়িা েোন কদর আসদছ। নরশিক অশধিাখার অধীদন ৈিথমাদন গমাট ১৬ টি
েকল্প র্লমান রদয়দছ। উক্ত সংস্থাগেি/সহেদের মদে গিনমাকথ সরকার ৈাংলাদেদির কৃশষ, িানীয় জল সরৈরাে ও িয়িঃশনষ্কািন ,জলৈায়ু
িশরৈিথন, মানৈাশধকার ও সুিাসন েশিষ্ঠা ইিোশে খাদি ঋণ/অনুোন সোয়িা েোন কদর র্াদক। সুইদিন সরকার গমৌশলক শিযা, োর্শমক
স্বাস্থে িশরর্য থা, মানৈশধকার ও েণিাশন্ত্রক সুিাসন এৈং নের শভশিক িশরদৈি উন্নয়ন ইিোশে খাদি সোয়িা েোন কদর আসদছ। িাছাড়া
এনশিএফ শৈদুেৎ, জলৈায়ু িশরৈিথন ও উন্নয়ন খাদি সোয়িা েোন করদি আগ্রেী। নরওদয় সরকার শৈশনদয়াে ও ৈাশণজে, শৈদুেৎ ও িশক্ত,
িশরদৈি, মানৈাশধকার ও সুিাসন, শিযা, গৈসরকাশর খাদির উন্নয়ন ইিোশে খাদি অিীদি সোয়িা েোন কদরদছ।

২.১.৬.৬ নরশিক সংশিষ্ট স্বাযশরি চুশক্তর িাশলকািঃ
অর্ থ-ৈছর ২০১৫১-৬


েি ২৩/০২/২০১৬ িাশরদখ ৈাংলাদেি সরকার এৈং সুইদিন সরকাদরর মদে “Agreement between Sweden and
Bangladesh on Development Co-operation” -িীষ থক গেমওয়াকথ চুশক্তটি স্বাযশরি েয়। সুইদিন সরকার কর্তথক
আন্তজথাশিক সোয়িার লদয নতুন ভাদৈ গৃশেি Result Strategy (2014-2020) এর শভশিদি ০৬ ৈছর গময়াদে ৈিথমান
চুশক্তটি স্বাযশরি েদলা। এই চুশক্তর অধীদন শৈশভন্ন েকদল্পর জন্য সুশনশে থষ্ট চুশক্ত স্বাযশরি েদৈ। সুইদিন িররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র
শনদে থিনা গমািাদৈক এখন গর্দক সুইদিন গকান সুশনশে থষ্ট েকদল্পর চুশক্ত ব্শিি অন্য গকান চুশক্তদি অদর্ থর িশরমান উদেখ করদৈ
না। িদৈ “The Contribution of resources aims to be line with Sweden’s Results Strategy 2014
for Bangladesh” িকুদমন্টটি আদলার্ে চুশক্তদি সংযুক্ত করা েদয়দছ। এই চুশক্তর আওিায় সুশনশে থষ্ট েকল্প ৈাস্তৈায়দনর জন্য
সুইদিন সরকার SEK ১.৬ শৈশলয়ন সমিশরমান ৈাংলাদেিী ১৪০৮ গকাটি টাকা েোন করদৈ। সুইদিন ৈাংলাদেদির সাদর্
স্বাযশরি চুশক্তর আওিা ৈশেভূথিভাদৈ ও শৈশভন্ন সংস্থাদক সোয়িা করদৈ।
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ৈাংলাদেি সরকার এৈং সুইদিন সরকাদরর মদে “Agreement between Sweden and Bangladesh on
Development Co-operation” -িীষ থক গেমওয়াকথ চুশক্ত স্বাযর অনুষ্ঠান।


েি ০৯ জুন ২০১৬ িাশরদখ েণেজািন্ত্রী ৈাংলাদেি সরকার এৈং গিনমাকথ সরকাদরর মদে “Framework Agreement
between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of People’s
Republic of Bangladesh regarding Bangladesh Country Programme (2016-2021)”-িীষ থক একটি
অনুোন চুশক্ত স্বাযশরি েয়। ৈশণ থি চুশক্তদি গমাট আশর্ থক সংদিষ DKK ৬১৫.০০ শমশলয়ন অর্ থাৎ BDT ৭২২.২৯ গকাটি।
িন্মদে গিনমাকথ সরকাদরর অনুোন সোয়িার িশরমাণ DKK ৩৩৫.০০শমশলয়ন। অৈশিষ্ট DKK ২৮০.০০ শমশলয়ন
ৈাংলাদেি সরকার েোন করদৈ। Bangladesh Country Programme ৈাস্তৈায়দন গিনমাকথ সরকাদরর অনুোদনর ৫০%
অর্ থ সরকাশর খািসহেদে ব্য় করা েদৈ।

ৈাংলাদেি এৈং গিনমাকথ সরকাদরর মদে “Framework Agreement between the Government of the
Kingdom of Denmark and the Government of People’s Republic of Bangladesh regarding
Bangladesh Country Programme (2016-2021)” স্বাযর অনুষ্ঠান।
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