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র্ থ মন্ত্রণায় 

র্ থনৈতিক সম্পকথ তবভাগ 

অআতসটি সস 

                 িাতরখঃ ১১        ২০১৭ 

১২ তিসসম্বর “জািীয় িথ্য ও সযাগাসযাগ প্রযুতি তিবস” উদযাপৈ        

র্ থনৈতিক সম্পকথ তবভাগ (আঅরতি) কর্তথক জানুয়ারী ২০০৯ সা হসি দ্যাবতি িথ্য প্রযুতি       সয সক 

সাফল্য/গ্রগতি তজথি হসয়সে িার িাতকা তৈসে উসেখ করা হসাঃ  

(ক) Infrastructural সয সক কায থক্রম গ্রহণ করা হসয়সে/চমাৈ রসয়সেঃ 

১)  আঅরতি’র সক িপ্তরসক যুি কসর একটি অধুতৈক সাকা এতরয়া সৈটওয়াকথ স্থাপৈ করা হসয়সে; 

২)  সক লাখা/তিলাখা/নুতবভাসগ আন্টারসৈসটর সংসযাগ সিয়া হসয়সে এবং কযাম্পাসস Wi-Fi প্রযুতি চালু করা 

হসয়সে; 

৩)  িাপ্ততরক কাসজ ব্যবহাসরর জন্য ১০০ এমতবতপএস গতি সম্পন্ন আন্টারসৈট সংসযাগ চা করা হসয়সে এবং 

৪০ এমতবতপএস গতি সম্পন্ন তবকল্প াআৈ চালু অসে; 

৪)  কম থকিথা/কম থচারীসির জন্য তিতজটা হাতজরা (তফংগার তপ্রন্ট) চালু করা হসয়সে; 

৫)  ৩০ টি সিক্সটপ কতম্পউটার সম্বতি একটি অধুতৈক কতম্পউটার প্রতলক্ষণ ল্যাব চালু কার হসয়সে; 

৬)  কতম্পউটাসর বাংা ব্যবহার প্রতমিকরসণর সক্ষয সক কতম্পউটাসর বাংা আউতৈসকাি ব্যবহার করা 

হসে; 

৭)  সক কম থকিথার জন্য তফতসয়া আসমআ এবং গ্রুপ আসম চালু করা হসে; 

৮)  তৈজস্ব ওসয়ব সাআট রসয়সে (www.erd.gov.bd ); 

৯)  তফতসয়া সফআসবুক সপজ/গ্রুফ চালু অসে; 

১০) ববসিতলক সাহাসের িথ্য সম্বতি একটি এযাপস চালু অসে। 

 

(খ) তৈেততখি ৭টি ওসয়ব এপতসকসৈ চালু রসয়সে যার মাধ্যসম তবজসৈস সপ্রাসসস সটাসমলসৈর কাজ হসে। 

  

১১) DMFAS- Debt Management & Financial Analysis System- ববসিতলক ঋণ প্রাতপ্ত ও 

পতরসলাি এবং নুিাৈ প্রাতপ্তর তহসাব সংরক্ষণ করা হয়। ঋণ ও নুিাসৈর তবতভন্ন প্রকার তরসপাট থ প্রৈয়ৈ 

করা হয়; 

১২) AIMS-Aid Information Management System – এটি একটি ওসয়ব এপতসকসৈ যার 

মাধ্যসম উন্নয়ৈ সহসযাগী কর্তথক ফসরৈ এআি আৈফরসমলৈ এতি করা হয় এবং সক জৈগৈ উি িথ্য 

সিখসি পাসর; 

১৩) FAMS- Foreign Aid Management System-এটি একটি ওসয়ব এপতসকসৈ যার মাধ্যসম 

পাআপ াআৈ প্রকল্প, চমাৈ প্রকল্প, এতিতপ/অরএতিতপ এসাসকলৈ (নবসিতলক সাহাসের ংল) আিযাতি 

ব্যবস্থাপৈা করা যায়; 

১৪) BSTF- Bangladesh Sweden Trust Fund online Application System-বাংাসিতল োত্র 

যারা বৃতি তৈসয় তবসিসল ধ্যায়ৈ করসি যাৈ িাসির একতিসকর যািায়াি ভাড়া নুিাৈ সিওয়ার 

ব্যবস্থাপৈা করা হয়; 
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১৫) ERDPEDIA: Information Repository– িকুসমন্টসক তিতজটা পদ্ধতিসি সংরক্ষণ এবং সহসজ 

খুসজ সবব করার তসসেম; 

১৬) আ-ফাআতং- প্রিাৈমন্ত্রী কায থাসয়র A2Iসপ্রাগ্রাসমর ব্যবস্থাপৈায় পতরচাতি আ-ফাআতং কায থক্রম 

চমাৈ অসে এবং গি জুৈ-অগে ২০১৭ মাসস আ-ফাআতং ব্যবহারকাতর মন্ত্রণায়সমূসহর মসধ্য এ 

তবভাগ প্রর্ম স্থাসৈ তে। বিথমাসৈ তিিীয়/র্তিীয় বস্থাসৈ অসে; 

১৭) আ-সপ্রাতকউরসমন্ট (eGP): ২০১৫-২০১৬ র্ থ বের সর্সক আ-সপ্রাতকউরসমন্ট তসসেম (eGP)ব্যবহার 

কসর ক্রয়      কর         । ২০১৭-২০১৮ র্ থ বেরও eGP ব্যবহার কসর ক্রয়      কর  

         । 

 

 

সমাঃ অবদুস সোবহাৈ 

তসতৈয়র তসসেমস এৈাতে 

র্ থনৈতিক সম্পকথ তবভাগ 

       সফাৈঃ ৯১৪৫৪৭৭  

           -      ssa@erd.gov.bd 

 

 
 

 


