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৪.৪  স্ট্রেনদেননিং এক্সটারনাল  এইড ম্যাদনজদেন্ট ক্যাপানিটি (এিইএএেনি)  

 

ক্)   উদযাগী েন্ত্রণালয়ঃ অর্ থনননিক্ িম্পক্থ নিভাগ 

     খ)   িাস্তিায়নক্ারী িিংস্াঃ  বিদেনিক্ িাহাদের িাদজট ও নহিাি (ফািা) উইিং, অর্ থনননিক্ িম্পক্থ নিভাগ। 

 

 

প্রক্দের প্রাক্কনলি ব্যয় (স্ট্রক্াটি টাক্া):  

   স্ট্রোটঃ ৬.৮৭ স্ট্রক্াটি টাক্া 

   নজওনিঃ ৬.৮৭ স্ট্রক্াটি টাক্া 

    

প্রক্দের অর্ থায়নঃ নজওনি (স্ট্রজনডনিএফ) 

 

িাস্তিায়নক্ালঃ জানুয়ানর, ২০১৪-জুন, ২০১৭ পর্ থন্ত 

 

৪.৪.১ প্রক্দের উদেশ্যঃ 

 

বিদেনিক্ িাহাদের ব্যিস্াপনার িক্ষেিা বৃনির োধ্যদে বিদেনিক্ িাহাদের ক্ার্ থক্র ও ফলপ্রসু ব্যিহার িহায়ক্ 

ক্ে থপিনি চালু এিিং জািীয় উন্নয়ন ক্ে থদক্ৌিল িাস্তিায়দন িহদর্াগীিা বৃনি ক্রাই এ প্রক্দের মুল উদেশ্য। এ প্রক্দের 

সুনননে থষ্ট উদেশ্যিমূহ ননম্নরূপঃ 

 

 (ক্) পাইপ-লাইন ও চলোন বিদেনিক্ িহায়িা প্রক্েিমূদহর জন্য এক্টি িম্বননি স্ট্রনটওয়াক্থ গদে স্ট্রিালা।  

 (খ) িানষ থক্ উন্নয়ন ক্ে থসূনচদি অন্তর্ভ থক্ত বিদেনিক্ িাহােপুষ্ট প্রক্দের অনুকুদল চানহো অনুর্ায়ী র্র্ািেদয় প্রক্দের 

িাহাদের িরাে প্রোণ নননিি ক্রা; 

  (গ) বিদেনিক্ িাহাে, ঋণ ব্যিস্াপনা ও িম্পনক্থি অন্যান্য নিষদয় প্রনিক্ষদনর োধ্যদে ক্ে থক্িথা-ক্ে থচারীদের েক্ষিা 

বৃনি। 

 

৪.৪.২ প্রক্দের মূল ক্ার্ থক্রেঃ  

 

(ক্)  বিদেনিক্ িাহাে ব্যিস্াপনার িক্ষেিা বৃনির জন্য নডনজটাল নিদেে চালুক্রণ। এজন্য ওদয়ি-স্ট্রিইজড এনিনক্দিন 

িফটওয়যার Foreign Aid Management System (FAMS)-এর নডজাইন বিরী, প্রস্তুিক্রণ ও চালুক্রণ;  

(খ) ক্ে থক্িথা-ক্ে থচারীদের েক্ষিা বৃনির লদক্ষয বিদেনিক্ িাহাে ব্যিস্াপনা ও নডনজটাল নিদেে ম্যাদনজদেন্ট 

িম্পনক্থি নিষদয় স্ট্রেদি-নিদেদি প্রনিক্ষদণর ব্যিস্া গ্রহণ।  

 

৪.৪.৩ প্রক্দের অিংগনভনিক্ ব্যয় নিভাজনঃ  

                                                                                                                        (লক্ষ টাক্ায়) 

স্ট্রক্াড আইদটে নডএিনপইনি িভায় 

প্রস্তানিি ব্যয় 
নডএিনপইনি িভায় 

সুপানরিকৃি ব্যয় 
পার্ থক্য িিক্রা 

হার 
৪৭০০ ভািানে ২১.৮৪ ২১.৮৪ - ৩.০ 

৪৮০০ িরিরাহ ও স্ট্রিিা ১০০.৩৭ ১০০.৩৭ - ১৪.৬০ 

৪৮৪০ স্ট্রেননিং ১১২.৯০ ১১২.৯০ - ১৬.৪২ 

৪৮৪২ স্ট্রিনেনার/ওয়াক্থিপ ১২৫.৯২ ১২৫.৯২ - ১৮.৩২ 

৪৯০০ স্ট্রেরােি ও িিংরক্ষণ ৩২.১৬ ৩২.১৬ - ৪.৬৮ 

 স্ট্রোট (রাজস্ব) ৩৯৩.১৯ ৩৯৩.১৯ - ৫৭.২০ 
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স্ট্রক্াড আইদটে নডএিনপইনি িভায় 

প্রস্তানিি ব্যয় 
নডএিনপইনি িভায় 

সুপানরিকৃি ব্যয় 
পার্ থক্য িিক্রা 

হার 
৬৮১৫ িফটওয়যার 

স্ট্রডদভলপদেন্ট 
১৫৮.১০ ১৫৮.১০ - ২৩.০০ 

৬৮১৭ ক্নম্পউটার 

এক্সিনরজ 
৮৭.৯০ ৮৭.৯০ - ১২.৭৮ 

৬৮২১ আিিািপত্র ২০.০০ ২০.০০ - ২.৯১ 

৬৮১৯ অনফি/অন্যান্য 

র্ন্ত্রপানি 
২৮.১ ২৮.১ - ৪.০৯ 

 স্ট্রোট (মূলধন) ২৯৪.১ ২৯৪.১  ৪২.৭৯ 

 স্ট্রোট(রাজস্ব+মূলধন) ৬৮৭.২৯ ৬৮৭.২৯  ১০০.০০ 

 

 


