
 

 
 

 

 

পিপিএস তৈপিি ৈাপিখ - 

পিপিএস হালনাগাদ যে 
িেযন্ত 

১১ জনু ২০১৪ 

প্রকল্পেি নাম কর্মসংস্থাননর জনয দক্ষতা উন্নয়ন বিবননয়াগ কার্মক্রর্ 

যদশ িাংলানদশ 

প্রকে/কমযসূপি নম্বি ৪২৪৬৬-০১৪ (42466-014) 

অবস্থা  অনুনর্াবদত 

য ৌল্পগাপলক অবস্থান - 

এই নবিপনে ককাননা কদনশর কর্মসূবি িা ককৌশল কতবর করা, ককাননা প্রকনে অিমায়ন, অিিা 
বনবদমষ্ট একটি অঞ্চল িা ক ৌনগাবলক এলাকার উদাহরণ প্রদান িা সংজ্ঞায়ননর সর্য়,ওই অঞ্চল 
িা এলাকার আইনী িা অনয ককাননা ধরননর র্ূলযায়ন করা এশীয় উন্নয়ন িযাংনকর উনেশয 
নয়। 

খাৈ এবং/অথবা উিখাৈ 
যেপি পব াজন 

বশক্ষা/বশক্ষা 

পবষয়প পিক যেপি 
পব াজন 

— 

যজন্ডাি মূলধািাকিি 
যেপিপব াজন 

বিষয় বহসানি কজন্ডার সর্তা 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

এই প্রকে তিযপেটি ২৯ জলুাই ২০১৪ তাবরনে প্রণীত ইংনরজী সংস্করণ কিনক অনূবদত 

প্রকে ৈথযিত্র 
 

 

 

 

প্রকে তিযপনে (বপবিএস) প্রকে িা কর্মসূবির তনিযর সারসংনক্ষপ িানক: বপবিএস 
একটি িলর্ান কার্মক্রর্ হওয়ায় এর প্রািবর্ক সংস্করনণ বকছু তিয অন্ত ুম ক্ত নাও িাকনত 
পানর। তনি কসগুনলা পাওয়া র্ােই র্ুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকে সংক্রান্ত তিয সম্ভািয 
ও বননদমশনার্লূক হনয় িানক। 

 

 

 



 অথযায়ন  

সহায়ৈাি 
ধিন/পিয়ািদ্ধপৈ 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

অথযায়ল্পনি উৎস 
অনুল্পমাদনকৃৈ অল্পথযি িপিমাি 

(হাজাল্পি) 
ঋণ ০০৮১ এশীয় উন্নয়ন 

তহবিল 
৩৫০,০০০ 

ঋণ ০০৮১ সুইস অনুদান 
(সহ-অিমায়ন) 

৩০,০০০ 

- - সহনর্াগীর অিমায়ন ২৯০,০০০ 
যমাট  মাপকয ন িলাি ৬৭০,০০০ 

 

 সুিক্ষা বযবস্থাি যেপিপব াগ 

সুরক্ষা িযিস্থার কেবণবি াগ সম্পনকম  আনরা তনিযর জনয কদেনু 
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

 

িপিল্পবশগৈ - 

অননপিক িনুবযাসন - 

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী - 

 

 
 িপিল্পবশগৈ ও সামাপজক ইসুযসমূল্পহি সািসংল্পক্ষি  

িপিল্পবশগৈ পদকসমূহ 
কেবণ-গ 

অননপিক িনুবযাসন 
কেবণ-গ 

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী 
কেবণ-ে 

 

 

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories


 অংশীদািগল্পিি যোগাল্পোগ, অংশগ্রহি ও আল্পলািনা 

প্রকে নকশাকালীন 
এই প্রকনের প্রস্তুবতর সর্নয় এর অংশীদারনদর সানি পরার্শম করা হনয়নছ। কর্সি অংশীদানরর 
সানি পরার্শম করা হনয়নছ তানদর র্নধয রনয়নছ TVET-এর বনয়ন্ত্রণী পবরিালকিগম, ের্ িাজার 
পবরিালনার দাবয়ত্বপণূম সংস্থাসর্ূহ, বশেকারোনা ও অনযানয বননয়াগকারীিৃন্দ, এিং TVET-এর 
আওতা ুক্ত িযবক্ত-র্াবলকানাধীন ও কিসরকারী সংস্থাসর্ূহ। প্রবশক্ষনণর গুণগত র্ান িাড়াননার 
লনক্ষয এই কর্মসূবি অনযানয অংশীদারনদর বনকট কিনক পরার্শম িাইনি কর্র্ন কেি ইউবনয়ন, 
TVET-এর নতুন ছাে-ছােী, TVET-এর স্নাতক, র্াতা-বপতা, এিং আন্তজম াবতক 
বননয়াগকতম াগণ, এিং র্াধযবর্ক ও উচ্চ বশক্ষা প্রবতষ্ঠান। একই ানি, বশে সর্িায়, সরকারী 
প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান, িাংলানদশ িযাংনকর আওতা ুক্ত কু্ষদ্র ও র্াঝাবর বশে সর্িায়, এিং পল্লী- 
কর্ম সহায়ক ফাউনন্ডশন র্ারা ২০০টিরও কিশী কিসরকারী সংস্থার সানি সহনর্াবগতায় সমৃ্পক্ত 
হনয়নছ। 

প্রকে বাস্তবায়নকালীন 
কার্মক্রর্ িাস্তিায়ন কানল বনয়বর্ত ানি পরার্শম গ্রহণ িলর্ান িাকনি। এর উনেশয হনি শুধু 
কার্মক্রর্ সংক্রান্ত কক্ষা  বিবিত করা নয় িরং এই কার্মক্রনর্র লক্ষয অজম ননর বিষনয় স্থানীয় 
জনসাধারণ কী ানি কদেনছ কস বিষনয় র্তার্ত গ্রহণ করা। প্রকে িাস্তিায়নন পরার্শমকনদর 
সংলাপ, কর্মশালা, প্রবশক্ষণ কার্মক্রর্, এিং পবরিীক্ষণ ও র্ূলযায়ন কিনক প্রাপ্ত অনুসন্ধানী তিয 
প্রিানরর র্াধযনর্ সুশীল সার্াবজক সংস্থাসর্ূনহর পর্মাপ্ত অংশগ্রহণ বনবিত করা হনি। 

 
 

 বিযনা 

িাংলানদশ সরকানরর জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীবতর্ালা (NSDP), ২০১১-এ বনধমাবরত দক্ষতা 
উন্নয়ন বিষয়ক সংস্কার সাধনন এই বিবননয়াগ কার্মক্রনর্র আওতায় সহায়তা কদয়া হনি। িৃহৎ 
পবরসনর িযবক্তর্াবলকানাধীন োনতর অংশগ্রহণ এিং সরকারী-কিসরকারী অংশীদাবরত্বনক সর্িমন 
কদনি র্া বিদযর্ান এিং  বিষযৎ ের্ িাজানরর িাবহদা কর্টাননা এিং দক্ষতার ঘাটবত কর্াননার 
কক্ষনে জরুরী হনি। একটি র্ধয আনয়র কদনশ পবরণত হনত কগনল িাংলানদশনক ‘কর্ দক্ষতা ও 
কর্ র্জরুী’র অিস্থা কিনক সনর বগনয় ‘উচ্চ দক্ষতা ও উচ্চ র্জরুীর উন্নত িনক্র’ প্রনিশ করা 
জরুরী। এই বিবননয়াগ কার্মক্রনর্র আওতায় অগ্রাবধকার োতগুনলানত উচ্চ প্রিৃবি এনন বদনত 
নিীননদরনক প্রবশবক্ষত করা এিং বিদযর্ান কর্ীনদর দক্ষতা উন্নয়ননর লনক্ষয দক্ষতা কার্মক্রর্ 
সম্প্রসারনণ সরকারনক সহায়তা কদয়া হনি। একটি সর্বিত অিমায়ন পিবত প্রবতষ্ঠা এিং বিদযর্ান 
েণ্ড েণ্ড পিবতর র্নধয সাবিমক সর্িয় কজারদার করার র্াধযনর্ িাংলানদনশ দক্ষতা উন্নয়ন 
শবক্তশালী হনি এিং োতিযাপী পন্থা (SWAp)  পবরগ্রহণ সহজতর হনি। 

 



 প্রকল্পেি যেৌপিকৈা ও যদশ/আঞ্চপলক যকৌশল্পলি সল্পে এি সম্পকয  

২০০৩ সাল কিনক িাংলানদনশর অিমনীবত দ্রুত প্রায় ৬ শতাংশ হানর িৃবি পানে র্া ১৯৯০ 
সানল বছনলা ৫ শতাংশ। র্ািাবপছু দাবরদ্রযসিূক ১৯৯২ সানল ৫৭ শতাংশ কিনক তীক্ষ্ম ানি কনর্ 
২০১০ সানল ৩১ শতাংনশ দাাঁবড়নয়নছ। সার্াবজক সূিকগুনলানতও তাৎপর্মপণূম অগ্রগবত সাবধত 
হনয়নছ বিনশষত নারীনদর বিষনয়। তনি, সনন্তাষজনক অগ্রগবত স্বনেও ২০১০ সানলর ের্শবক্ত 
জবরনপ উনে এনসনছ, ের্শবক্তর ৬০ শতাংনশরও কিশীর র্নধয হয়নতা একিানরই বশক্ষা কনই 
(৪০%) নয়নতা ককিল প্রািবর্ক স্তর পর্মন্ত বশক্ষা রনয়নছ (২২.৮%) এিং প্রবতিছর প্রায় ২০ 
লক্ষ র্ুিনেবণ ের্িাজানর প্রনিশ কনর। র্জরুনদর র্নধয বদনপ্রবত র্জরুী কর্ রনয়নছ- বদনর্জরুনদর 
র্নধয কর্ী প্রবত গড় র্জরুী প্রবতবদন ২০০ টাকা এিং গানর্মন্টস েবর্কনদর র্নধয প্রবত র্ানস 
৩,৫০০ টাকা। জাতীয় বশক্ষানীবত ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীবতর্ালার (NSDP) অনুনর্াদননর 
র্ধয বদনয় সরকার বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ কক্ষনে প্রধান সংস্কার কানজ প্রনিশ কনরনছ। জাতীয় 
বশক্ষানীবতনত সাবিমক ানি বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ বিষনয় কজার কদয়া হনয়নছ এিং জাতীয় দক্ষতা 
উন্নয়ন নীবতর্ালায় দক্ষতা উন্নয়ননর গুরুনত্বর কিা পুনিমযক্ত হনয়নছ এিং এর র্াধযনর্  
নীবতর্ালা ও প্রাবতষ্ঠাবনক সংস্কানরর র্ূল বিষয়টি উনে এনসনছ। ২০০০ সাল কিনক প্রািবর্ক ও 
র্াধযবর্ক বশক্ষাস্তনর কজন্ডার সর্তা অজম ন কনরনছ। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ২০০৩ সাতে 
প্রাপ্ত ২৬ শোংশ থেতে থেতে ২০১০ সাতে ৩৬ শোংশ হতেতে। ক্তনর্ভ রশীেোর অনুপাে ১৯৭৪ 
সানল ১০৮ শতাংশ কিনক কননর্ ২০১০ সানল ৬৬ শতাংনশ এনস দাাঁড়াননার ফনল কদনশর জনয 
একটি  ানলা সুনর্াগ সৃবষ্ট হনয়নছ র্ার ফনল আগার্ী বতন দশনক কর্মজীবি র্ানুনষর অংশ িৃবি 
পানি। তনি এই সুনর্াগনক কানজ লাগাননা সম্ভি হনি না র্বদ না উচ্চ র্ানসম্পন্ন বশক্ষাদাননর 
পাশাপাবশ িারগুণ দক্ষতা িৃবি এিং/িা ের্শবক্তর দক্ষতা উন্নয়নন জরুরী বিবননয়াগ করা হয়। 
জরুরী বিবননয়াগ করা হনল প্রতযাশা অনুর্ায়ী ের্শবক্তর উন্নয়ন ২০১০ সানল ৫ ককাটি ৬৭ লক্ষ 
কিনক কিনড় ২০২৫ সানল ৭ ককাটি ৮০ লনক্ষ কপৌাঁছানি। কপ্রবক্ষত পবরকেনা ২০২১-এ ২০২১ সাল 
নাগাদ দাবরনদ্রযর হার অনধমনক নাবর্নয় আনা’সহ িাংলানদশ একটি র্ধয আনয় কদনশ পবরণত হিার 
প্রতযাশা িযক্ত কনরনছ। অেভননক্তেে প্রেৃক্তি গক্তেশীে েতর েেভ মান ৬% থেতে ৮% ো েত ার্ভ  
মাত্রাে ক্তনতে যাোর েতযে সরকারনক অিশযই এর অনযতর্ প্রধান অন্তরায় বহসানি দক্ষতার 
ঘাটবত পূরণ করনত হনি। দক্ষতা উন্নয়নন একটি বির্ুেী পন্থা গ্রহণ করা আিশযক। প্রির্ত, 
ব বির্লূক দক্ষতার র্নধয এই পন্থা অন্ত ুম ক্ত করনত হনি র্ানত উচ্চ র্ান সম্পন্ন বশক্ষাদাননর 
সানি সংবিষ্ট কপশার্লূক ও কাবরগরী দক্ষতার সর্িয় সাধননর র্াধযনর্ জনসংেযাগত সুফল 
পাওয়া সম্ভি হয়। বিতীয়ত, এর জনয প্রনয়াজন িতম র্ান িাবষমক প্রবশক্ষণ সক্ষর্তা ৪ কিনক ৮ 
গুণ িবৃি করা র্ানত (ক) গড় গৃহস্থালী আয় িৃবিনত অিদান রাোর র্াধযনর্ ের্ শবক্তর 
উৎপাদনশীলতা িৃবি কনর উচ্চ গড় প্রিৃবি (বজবিবপ) অজম ন সম্ভি হয় এিং (ে) ১০ 
িছনরর র্নধয রপ্তানীর পবরর্াণ বিগুণ করা, (গ) উচ্চতর দক্ষতার বিপরীনত র্ািাবপছু 
বিনদবশক র্ুদ্রা আয় িা করবর্টযান্স আয় বিগুণ করা, এিং (ঘ) িাবণজয সহবজকরণ এিং 
বশোয়ন’সহ অিমননবতক বিবিেয উৎসাবহত করা। 

 
 



 
 উন্নয়ন প্র াব 

 
 
 প্রকল্পেি প্র াব  

প্র াল্পবি পববিি  উন্নয়ন প্র াল্পবি িল্পথ অগ্রগপৈ 

অগ্রাবধকার োতগুনলানত কর্মসংস্থান িৃবি এিং 
পুরুষ ও নারীনদর দক্ষতা িৃবি  

- 

 
 

 ফলাফল এবং বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ 

প্রকল্পেি ফলাফল্পলি পববিি বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ (ফলাফল, কমযকাণ্ড 
এবং পবষয়সমূহ) 

িাজার প্রবতনর্াবগতার্ূলক সাবিমক দক্ষতার্ূলক 
প্রবশক্ষণ পদি। গুণগত র্াননর বনিয়তা বিধান 
কজারদারকৃত। প্রবতষ্ঠানসর্ূহ কজারদারকৃত। 
ফলপ্রসূ কর্মসবিী িযিস্থাপনা। 

– 

উন্নয়ন প্রকেসমূল্পহি অবস্থা বাস্তপবক িপিবৈয ন 

– – 

 

 বযবসাপয়ক সুল্পোগসমূহ 

প্রথম ৈাপলকা ুপিি 
ৈাপিখ 

১৮ কফব্রুয়াবর ২০১৪ 

িিামশযক যসবাসমূহ 
এবিবি’র পরার্শমক িযিহার বিষয়ক বননদমশনা (২০১৩, সর্য়ানুর্ায়ী সংনশাবধত) 
অনুসরণপূিমক সকল পরার্শমক বনিমািন করা হনি। এই কর্মসূবি কর্নহতু এবিবি’র বিনশষ 
তহবিনলর আওতায় অিমায়ন করা হনে এিং সুইজারলযান্ড সরকানরর পক্ষ কিনক সহ-অিমায়ন 

১৫ ও তনদাধম িয়নসর কর্মরত র্ানুনষর আয় ও উৎপাদনশীলতা িবৃি 



প্রবক্রয়ার প্রশাশন পবরিালনাও এবিবি করনি, তাই এবিবি’র সদসয রাষ্ট্রসর্ূনহর কর্াগযতা 
সংক্রান্ত বিবধ-বননষধ এই কর্মসূবির কক্ষনে প্রনয়াজয হনি না। বনধমাবরত বিষনয় এিং দক্ষতার 
কক্ষেগুনলানত দক্ষতা প্রবশক্ষণ প্রদাননর লনক্ষয বনিমাহী প্রবতষ্ঠান কতৃম ক একক উৎস বনিমািন 
(single source selection) প্রবক্রয়া অনুসরনণর র্াধযনর্ সনিমাচ্চ নয়টি বশে সর্িায় প্রবতষ্ঠান 
এিং PKSF-এর সানি িুবক্ত করা হনি।  

িয় 
এই বিবননয়াগ কর্মসবূিনত সকল র্ালার্াল, কাজ এিং পরার্শমক কসিা সরকার কতৃম ক ক্রয় 
করা হনি। এবিবি’র ক্রয় বিষয়ক বননদমশনা (২০১৩, সর্য়ানুর্ায়ী সংনশাবধত) অনুসরণপূিমক 
র্ালার্াল ও বনর্মাণকাজ ক্রয় করা হনি। ১০ লক্ষ িলানরর অবধক র্ূনলযর র্ালার্াল এিং ২০ 
লক্ষ িলানরর অবধক র্ূনলযর কাজ আন্তজম াবতক প্রবতনর্াবগতার্ূলক দরপে আহ্বান এিং এবিবি’র 
প্রবর্ত দরপে আহ্বাননর নবিপে িযিহানরর র্াধযনর্ ক্রয় করা হনি এিং এগুনলা প্রাক 
পর্মানলািনার র্াধযনর্ করা হনি। আন্তজম াবতক প্রবতনর্াবগতার্ূলক দরপনের আিবশযকতার কিনয় 
কর্ র্ূনলযর র্ালার্াল ও কাজ সরকার ও এবিবি’র এর র্নধয সম্মত পবরিতম ন সানপনক্ষ 
সরকানরর ক্রয় আইন (২০০৬) এিং সরকারী ক্রয় বনয়র্ািলী (২০০৮) অনুসরণপূিমক 
ক্রয় করা হনি। 

িয় ও িিামশযক পবজ্ঞপিসমূহ 
http://www.adb.org/projects/42466-014/business-opportunities  

 
 সময়সূপি  

ধািিািল্পত্রি ছাড়  ১৮ নন ম্বর ২০১৩ 

ৈথয-আহিি ২৯ কসনেম্বর ২০১৩ কিনক ১১ অনটাির ২০১৩  

বযবস্থািনা িেযাল্পলািনা 
স া  

০৪ কফব্রুয়াবর ২০১৪ 

অনুল্পমাদন  ১৯ কর্ ২০১৪ 

সবযল্পশষ িেযাল্পলািনা 
উল্পদযাগ 

- 

 

 

 

http://www.adb.org/projects/42466-014/business-opportunities


 মাইলফলক 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

অনুল্পমাদন সাক্ষি কােযকাপিৈা 
সমাপি 

যমৌপলক সংল্পশাপধৈ প্রকৃৈ 
- - - - - - - 

 

 বযবহাি 

ৈাপিখ 
অনুল্পমাদন 
নম্বি 

এপিপব (মাপকয ন 
িলাি হাজাল্পি) 

অনযানয (মাপকয ন 
িলাি হাজাল্পি) 

পনট শৈকিা 
হাি 

সবযল্পমাট িুপি স্বাক্ষি 

- - - - - 

সবযল্পমাট অথয ছাড় 

- - - - - 

 

 িুপিি শৈয সমূল্পহি অবস্থা  

িুবক্তর শতম গুনলানক বননির কেবণবি াগ অনুসানর সাজাননা হনয়নছ- বনরীবক্ষত বহসািসর্ূহ, সুরক্ষা 
িযিস্থাসর্ূহ, সার্াবজক, োত, আবিমক, অিমননবতক ও অনযানয। িুবক্তর শতম পালননর র্াো 
বনম্নবলবেত কেবণগুনলানত র্ূলযায়ন করা হনয়নছ: ক) সনন্তাষজনক- এই কেবণনত অন্ত ুম ক্ত সকল 
িুবক্তএর সি শতম পালন কনরনছ; কর্োনন সনিমাচ্চ একটি িযবতক্রর্ গ্রহণনর্াগয হনি,ে) আংবশক 
সনন্তাষজনক- সনিমাচ্চ দইুটি শতম পালনন িযিম হনয়নছ এর্ন সি িুবক্ত এই কেবণনত পড়নি,গ) 
সনন্তাষজনক নয়- কর্সকল িুবক্ত বতন িা তারও অবধক শতম পালনন িযিম হনি কসগুনলা এই 
কেবণনত পড়নি। ২০১১ সানলর গণনর্াগানর্াগ নীবতর্ালা অনুর্ায়ী প্রকনের আবিমক বিিরণীর জনয 
িুবক্তর শতম পালননর বননদমশনাসর্ূহ শুধ ুকসসি প্রকনের কক্ষনে প্রনর্াজয হনি কর্গুনলার সর্নঝাতা-
আনলািনার আর্ন্ত্রণপ্রস্তাি ২০১২ সানলর ২ এবপ্রনলর পনর কদয়া হনয়নছ। 

অনুল্পমাদন 
নম্বি 

যেপি পব াজন 

খাৈ সামাপজক আপথযক অথযননপৈক অনযানয সুিক্ষাবযবস্থা 
প্রকল্পেি 
আপথযক 
পববিিী 

ঋি ০০৮১ - - - - - - - 



 যোগাল্পোগ ও হালনাগাল্পদি পববিিী   

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি 
কমযকৈয া 

 ব্রনজশ পান্থ (bpanth@adb.org) 

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি পব াগ দবক্ষণ এবশয়া বি াগ 

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি 
পিপ শন   

বহউর্যান এযান্ড কসাশযাল কিন লপনর্ন্ট বিব শন, সািম  (SARD) 

বাস্তবায়নকািী সংস্থা — 

 

 পলঙ্কসমূহ 

প্রকে ওল্পয়বসাইট http://www.adb.org/projects/42466-014/main 

প্রকে উিািসমূল্পহি 
ৈাপলকা 

http://www.adb.org/projects/42466-014/documents 

 




