
                                                         অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের কাতরেতর সহায়িা প্রকল্পসমূগহর 

২০১৮-১৯ অর্ থ-িছগরর  

ৈগভম্বর, ২০১৮ পর্ থন্ত িাস্তিায়ৈ-অগ্রেতি পর্ থাগ াচৈা সভার কার্ থপত্র। 

   

অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের ২০১৮-১৯ অর্ থ-িছগরর এতিতপ-তি ৫টি কাতরেতর সহায়িা প্রকল্প অন্তর্ভ থক্ত রগয়গছ। 

প্রকল্পগুত র ৈগভম্বর, ২০১৮ পর্ থন্ত িাস্তিায়ৈ অগ্রেতি তৈম্নরূপঃ 

  ( ক টাকা )  

 

 

২। উপর্য থক্ত ০৫ )পাঁচ( টি প্রকগল্পর জন্য চ তি অর্ থিছগরর ত াট িরাদ্দ  ৩৪৯২.০০   ক টাকার তিপরীগি  ৈগভম্বর, 

২০১৮ পর্ থন্ত ত াট ব্যগয়র পতর াণ  ১৪৪৬.৩৯  ক টাকা। ব্যগয়র হার  ৪১.৪২%। ত াট তজওতি িরাদ্দ  ৩৯  ক টাকার 

তিপরীগি ব্যগয়র পতর াণ ৫.৪৩  ক টাকা, ব্যগয়র হার  ১৩.৯২%। প্রকল্প সাহায্য িরাদ্দ ৩৪৫৩.০০  ক টাকার তিপরীগি 

ব্যগয়র পতর াণ ১৪৪০.৯৬  ক টাকা ব্যগয়র হার  ৪১.৭৩%।  

 

প্রকগল্পর ৈা  ও ত য়াদ প্রাক্কত ি ব্যয় )গ াট, 

তজওতি, প্রকল্প 

সাহায্য( 

ক্র পুতিভূি ব্যয় 

)গ াট, তজওতি, 

প্রকল্প সাহায্য( 

২০১৮-১৯ অর্ থ িছগর  িাগজট িরাদ্দ/অিমুতক্ত, ব্যয় ও শিকরা হার    

িরাদ্দ  ৈগভম্বর, ২০১৮ 

পর্ থন্ত অিমুতক্ত  

ৈগভম্বর,২০১৮ 

পর্ থন্ত ব্যয়   

আতর্ থক অগ্রেতি  

তসন্ট্রা   তকা-অতি থগৈশৈ  অি   

প্রাইগভট তসক্টর তিভ পগ ন্ট 

সাগপাট থ ২০১১-১২ তর্গক  তেব্রুয়াতর 

২০২১( 

ত াটঃ ১০০০.০০ 

তজওতিঃৈাই 

প্রঃসাঃ ১০০০.০০ 

ত াটঃ৬৯৪.১৭ 

তজওতিঃৈাই 

প্রঃসাঃ ৬৯৪.১৭ 

ত াটঃ ১৫০.০০ 

তজওতিঃ ৈাই 

প্রঃসাঃ ১৫০.০০ 

ত াটঃ১৫০.০০ 

তজওতিঃ ৈাই 

প্রঃসাঃ ১৫০.০০ 

ত াটঃ ৪৫.৩৩ 

তজওতিঃৈাই 

প্রঃসাঃ৪৫.৩৩ 

ত াটঃ ৩০.২২% 

তজওতিঃৈাই 

প্রঃসাঃ ৩০.২২% 

সাগপাট থ ই তিগ গন্টশৈ অে তদ 

তরতভতৈতি  তি াইগজশৈ তপ্রাগ্রা  

ের তরজাল্টঃ ভযাট ই প্রুভগ ন্ট 

তপ্রাগ্রা  )০১/০৭/২০১৪-

৩০/০৬/২০২০ 

ত াটঃ ২৩২৩.৩০ 

তজওতিঃ ২৯.৭০ 

প্রঃসাঃ- ২২৯৩.৬০ 

ত াটঃ১২৯৬.১৯ 

তজওতিঃ ৈাই 

প্রঃসাঃ ১২৯৬.১৯ 

ত াটঃ৩৫৩.০০ 

তজওতিঃ ৈাই 

প্রঃসাঃ ৩৫৩.০০ 

ত াটঃ ১৩৫.১১ 

তজওতিঃ ৈাই 

প্রঃসাঃ ১৩৫.১১ 

ত াটঃ৪৮.৫৫ 

তজওতিঃ ৈাই 

প্রঃসাঃ৪৮.৫৫ 

 

ত াটঃ১৩.৭৫% 

তজওতিঃ ৈাই 

প্রঃসাঃ১৩.৭৫% 

 

জাপাৈ তহউম্যাৈ তরগসাগস থস 

তিভ পগ ন্ট স্ক ারশীপ 

)গজতিএস(। )০১ জু াই ২০০১ হগি 

৩০ জুৈ ২০২৫( 

ত াটঃ ৪৩১০৮.০৫ 

তজওতিঃ ৫২৮.২৫ 

প্রঃসাঃ ৪২৫৭৯.৮০ 

ত াটঃ ২৫৭২১.৭০ 

তজওতিঃ ৩৩৬.২১ 

প্রঃসাঃ২৫৩৮৫.৪৯ 

ত াটঃ ২৮২৯.০০ 

তজওতিঃ ২৯.০০ 

প্রঃসাঃ ২৮০০.০০ 

ত াটঃ ২৮১৪.৫০ 

তজওতিঃ ১৪.৫০ 

প্রঃসাঃ২৮০০.০০ 

ত াটঃ ১৩০৫.৭০ 

তজওতিঃ৩.১২ 

প্রঃসাঃ ১৩০২.৫৮ 

ত াটঃ ৪৬.১৫% 

তজওতিঃ১০.৭৬% 

প্রঃসাঃ ৪৬.৫২% 

ৈগ জ ের তিভ পগ ন্ট 

(K4DM)  )জানুয়াতর – ২০১৫ 

জুৈ  ২০১৯ 

ত াটঃ২৪০০.০০  

তজওতিঃ৬০.০০  

প্রঃসাঃ২৩৪০.০০  

ত াটঃ ৫৬৬.৫১ 

তজওতিঃ ২৯.৫৩ 

প্রঃসাঃ৫৩৬.৫৫ 

ত াটঃ১৬০.০০ 

তজওতিঃ ১০.০০ 

প্রঃসাঃ১৫০.০০ 

ত াটঃ ১৫২.৫০ 

তজওতিঃ ২.৫০ 

প্রঃসাঃ ১৫০.০০ 

ত াটঃ ৪৬.৮১ 

তজওতিঃ২.৩১ 

প্রঃসাঃ৪৪.৫০ 

 

ত াটঃ ২৯.২৬% 

তজওতিঃ ২৩.১০% 

প্রঃসাঃ২৯.৬৭% 

 

এৈহযাৈতসিং তজওতি এইি 

ম্যাগৈজগ ন্ট এন্ড তকাঅতি থগৈশৈ 

কযাপাতসটি ের সাসগটইগৈি  

তিভ পগ ন্ট  )অগক্টাির -২০১৮ 

হগি তসগেম্বর -২০২১( 

ত াটঃ০.০০ 

তজওতিঃ০.০০  

প্রঃসাঃ০.০০ 

ত াটঃ ০.০০ 

তজওতিঃ ০.০০ 

প্রঃসাঃ০.০০ 

ত াটঃ ০.০০ 

তজওতিঃ ০.০০ 

প্রঃসাঃ০.০০ 

ত াটঃ ০.০০ 

তজওতিঃ ০.০০ 

প্রঃসাঃ০.০০ 

ত াটঃ ০.০০ 

তজওতিঃ ০.০০ 

প্রঃসাঃ০.০০ 

ত াটঃ ০.০০% 

তজওতিঃ ০.০০% 

প্রঃসাঃ০.০০% 

ত াটঃ ৫টি  ত াটঃ ৪৮৮৩১.৩৫ 

তজওতিঃ ৬১৭.৯৫ 

প্রঃসাঃ ৪৮২১৩.৪০ 

ত াটঃ ২৮২৭৮.৫৭ 

তজওতিঃ ৩৬৫.৭৪ 

প্রঃসাঃ ২৭৯১২.৪০ 

ত াটঃ ৩৪৯২.০০ 

তজওতিঃ ৩৯.০০ 

প্রঃসাঃ৩৪৫৩.০০ 

ত াটঃ৩২৫২.১১ 

তজওতিঃ১৭.০০ 

প্রঃসাঃ৩২৩৫.১১ 

ত াটঃ ১৪৪৬.৩৯ 

তজওতিঃ৫.৪৩ 

প্রঃসাঃ ১৪৪০.৯৬ 

ত াটঃ৪১.৪২% 

তজওতিঃ১৩.৯২% 

প্রঃসাঃ ৪১.৭৩% 



 

৪। প্রকল্পগুত র প্রকল্প পতরচা ক  গহাদয়েগণর তৈকট হগি প্রাপ্ত তিেি ২৬/১১/২০১৮ িাতরগে অনুতিি সভার 

তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ৈ অগ্রেতির তিিরণ কার্ থপগত্রর সাগর্ সিংর্যক্ত করা হ । সম্মাতৈি প্রকল্প পতরচা কেণ িাঁগদর প্রদত্ত 

অগ্রেতি সিংক্রান্ত িথ্য সভার অিেতির জন্য উপস্থাপৈ করগি পাগরৈ।  

 

 

 


