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৪.২ ক্যাপাসিটি সিসডিং অি ইআরসি প্রক্ল্পঃ 

 

Capcity Building of ERD Project অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাগের উগযাগে এিিং এ সিভাে ক্র্তথক্ িাস্তিাসিি এক্টি 

প্রক্ল্প। প্রক্ল্পটি িম্পূর্ থ জাপাৈ ঋর্ মওকুফ িহসিগের (জজসিসিএফ) অনুদাগৈ িাস্তিাসিি হগে যার জমাট ব্যি ২২.৭৪ জক্াটি টাক্া। 

প্রক্ল্পটির িাস্তিািৈক্াে জিগেম্বর ২০০৮ হগি ৩০ জুৈ ২০১৫ পয থন্ত। 

 

৪.২.১ প্রক্গল্পর উগেশ্যঃ 

 

 প্রক্ল্পটির মূে উগেশ্য হগে ক্ম থ-পসরগিশ উন্নিৈ এিিং জপশােি দক্ষিা বৃসির মাধ্যগম অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাগের 

দদৈসিৈ ক্ায থপিসির েসিশীেিা আৈিৈ। এর সুসৈসেথষ্ট উগেশ্যিমূহ সৈম্নরুপঃ 

 

 শীর্ থ ব্যিস্থাপৈা পয থাগির ক্ম থক্িথাগদর উন্নিৈ িহগযাসেিা আৈিগৈ দক্ষিা উন্নিৈ; 

 দিগদসশক্ িহািিা আহরগর্ স্থাৈীি ও দিগদসশক্ প্রসশক্ষগর্র মাধ্যগম জৈগোসশগিশৈ দক্ষিা বৃসি ক্রা; 

  ই-েভথগৈন্স চালুর েগক্ষয আইসিটির সুসিধাসদ সৃসষ্ট ক্রা; 

 ইআরসি-জি ক্াস্টমাইজি িফটওিার স্থাপৈ এিিং সিজগৈি জপ্রাগিি অগটাগমশৈ ক্রা; 

 দক্ষির, অিংশগ্রহর্মূেক্ ও স্বে জিসেভাসর ব্যিস্থার মাধ্যগম Good Governance সৈসিি ক্রা; 

 অৈোইৈ ইন্টারগৈট িহািিা ও িথ্য প্রিাগহর জন্য প্রগিাজৈীি অিক্াঠাগমা িহািিা েগে জিাো; 

 সু-শািৈ সৈসিিক্রগর্র েগক্ষয জিািসদসহিা অিংশীদারীত্বমূেক্ এিিং স্বে পিসি স্থাপৈ; 

 িথ্য প্রিাগহর প্রগিাজৈীি অিক্াঠাগমা স্থাপৈা সৈসিিক্রর্; 

  প্রগিাজৈীি হাি থওিযার এিিং িফটওিযার িরিরাহ এিিং স্থাসপি জৈটওিাক্থ উন্নিৈ; 

  ই-িকুগমগন্টশগৈর মাধ্যগম আরিক্ (Economic Relations Documentation Centre)- জক্ ক্ায থক্র ভাগি 

েগে জিাো। 

 

৪.২.২ প্রক্গল্পর িিংসক্ষপ্ত পটভূসম ও মূে ক্ায থক্রমঃ 

 

অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাে দিগদসশক্ িম্পদ আহরগর্র জন্য িরক্ার ক্র্তথক্ দাসিত্বপ্রাপ্ত এক্মাত্র িিংস্থা। িরক্ার ক্র্তথক্ 

প্রর্ীি প্রক্ল্পিমূগহর জন্য দিগদসশক্ অর্ থািগৈর মাধ্যগম িাসর্ থক্ উন্নিৈ ক্ম থসূসচগি অগর্ থর জযাোৈ জদ’িা এ সিভাগের অন্যিম ক্াজ। 

িরক্াগরর সিসভন্ন মন্ত্রর্ােি/িিংস্থা ও অন্যসদগক্ উন্নিৈ িহগযােীগদর মগধ্য িমন্বি ঘটাগৈার ক্াগজ ইআরসি িগচষ্ট। এছাো দিগদসশক্ 

অর্ থািগৈ িাস্তিাসিিব্য ও িাস্তিািৈাধীৈ প্রক্ল্পিমূগহর পসরিীক্ষর্ ক্রাও এ সিভাগের অন্যিম দাসিত্ব। উপর্য থক্ত েক্ষয অজথগৈ গৃহীি 

সিসভন্ন ক্ায থক্রম দক্ষিার িাগর্ িম্পন্ন ক্রার েগক্ষয এ সিভাগের ক্ম থক্িথাগদর যর্াযর্ জ্ঞাৈ ও আধুসৈক্ পিসি ক্াগজ োোগি হি। এ 

সিভাগের ক্ম থক্িথাগদর মগধ্য িাই জৈগোসিগিশৈ ও জযাোগযাে  (Communication Skill) দক্ষিা, উন্নিৈ সির্িক্ েভীর জ্ঞাৈ, 

ক্সম্পউটার দক্ষিা জযমৈ র্াক্া প্রগিাজৈ জিমসৈ ইআরসির ক্ায থক্রমিমূহগক্ আরও আধুসৈক্ পিসির আওিাি আৈা জরুসর। ক্ায থক্র 

ক্সম্পউটার জৈটওিাক্থ স্থাপৈ, ইগেক্ট্রসৈক্স িথ্য ভান্ডার েগে জিাো, অন্যান্য প্রগিাজৈীি জভৌি অিক্াঠাগমা ও সুগযাে সুসিধা বৃসি 

ক্রা, েসজসষ্টক্ সুগযাে-সুসিধা িহজেভয ক্রা, ইআরসির দিগদসশক্ অর্ থািৈ িিংগ্রগহর জক্ৌশে সৈধ থারর্ এিিং এ িক্ে সির্গি 

ক্ম থক্িথাগদর িক্ষমিা বৃসিক্রগর্র ক্ায থক্রম িাস্তিািগৈর েগক্ষয সিগিচয প্রক্ল্পটি প্রর্িৈ ক্রা হগিগছ। 
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৪.২.৩ িাস্তিািৈ অগ্রেসি (অগটাির ২০১৪ পয থন্ত): 

 

 

(১)  স্থাৈীি প্রসশক্ষর্ঃ অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাগের ক্ম থক্িথা ও ক্ম থচাসরগদর িক্ষমিা বৃসির েগক্ষয এ প্রক্গল্পর মাধ্যগম জমাট 

১২৪৫ জৈ ক্ম থক্িথা-ক্ম থচারী সৈগম্ন উসিসিি প্রসশক্ষর্িমূগহ অিংশগ্রহর্ ক্গরগছৈঃ 

 

Sl Topic of the Training Course 
Number of Participants 

1
st
 2nd & 3rd 4th Total 

1 
Basic Computer Operations and File 

Management 
54 151 - 205 

2 
Basic Networking, Internet use and 

Information Sharing 
20 80 - 100 

3 Hardware Maintenance & troubleshooting 40 40 - 80 

4 

Basic Computer Operations, Hardware 

Maintenance, Networking and Information 

Sharing 

25 25 25 75 

5 Orientation of ERD Function 100 - - 100 

6 
Orientation of ERD Functions and 

Understanding Legal Documents 
50 - - 50 

7 Procurement Regulations of GoB DP’s 65 - - 65 

8 Understanding Legal Documents 65 - - 65 

9 Office Management - 150 - 150 

10 Staff Development - - 125 125 

11 Windows Server Setup and Maintenance 2 3 - 5 

12 Linux-Server Setup and Maintenance 2 3 - 5 

13 Web- Server Setup and Maintenance 2 3 - 5 

14 
English Language and Communication Skill 

with IELTS 
60 - - 60 

15 Business English Improvement 60 - - 60 

16 Refreshers Course 50 - - 50 

17 English Language Course - 25 - 25 

18 
Arabic, French এবং Spanish Language 

Course 
20 - - 20 

 Total 615 480 150 1245 

 Average Training Hour 95 78 25  
 

 

(২)  দিগদসশক্ প্রসশক্ষর্:  দিগদসশক্ অর্ থািৈ িিংগ্রগহর জক্ৌশে সৈধ থারর্ ও এ সির্গি ক্ম থক্িথাগদর িক্ষমিা বৃসিক্রগর্র েগক্ষয 

সৈগম্ন িসর্ থি সির্গি দিগদসশক্ প্রসশক্ষর্ প্রদাৈ ক্রা হগিগছঃ 

(i) Aid Negotiation Skills, Donor Policies and Economic Diplomacy; 

(ii) Project Management ; 

(iii) Project Monitoring Tools & Technique;  

(iv) Attachment in DP’s HQ Multilateral/Bilateral Cooperation; 

(v) Masters/Diploma/Certificate/PhD/Course; 

(vi) Study Tour. 

 

উপগর উসিসিি সির্গি এ পয থন্ত অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভােিহ সিসভন্ন মন্ত্রর্ােি ও সিভাগের জমাট ১৯৩ জৈ ক্ম থক্িথা 

প্রসশক্ষর্ গ্রহর্ ক্গরগছৈ। 
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(৩)  ওিাক্থশপ আগিাজৈ: এ প্রক্গল্পর মাধ্যগম ক্ম থক্িথা ও ক্ম থচাসরগদর সিসভন্ন সির্গি িগচিৈিা বৃসির েগক্ষয সৈগম্নিসর্ থি 

সির্গির ওপর ওিাক্থশগপর আগিাজৈ ক্রা হগিগছঃ 
 

(i) Conceptualization Workshop of the Basic Features of PPA-2006 &     PPR-2008 and its 

Applicability for Foreign Aided Projects; 

(ii) Workshop on Critical Aspects of Financing Agreements; 

(iii) Workshop on Critical Aspects of Financing Agreements & DP’s; 

(iv) Dissemination Workshop on Capacity Assessment, Aid Terminology and Implications in 

Day to Day ERD Functions; 

(v) Aid Negotiation Techniques and Analysis of Loan Agreement; 

(vi) Classification and Consignment of Files Management; 

(vii) Effective File Management; 

(viii) Workshop on Public Debt and Cash Management; 

(ix) Workshop on Economic Diplomacy: Aid, Trade and Investment; 

(x) Workshop on Basic Features of PPA 2006, PPR-2008 & e-Tendering: Applicability to 

Foreign Aided Project. 
 

৪.২.৪ জভৌি ও ক্াসরেসর িাগপাট থঃ সিসজটাে িািংোগদশ েেগি িিথমাৈ িরক্ার ICT’র উপর ব্যাপক্ গুরুত্বাগরাপ ক্গরগছ। এ 

সিগিচৈাি এ প্রক্গল্প মাধ্যগম অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভােগক্ ICT জি িমৃি ক্রার েগক্ষয সৈগম্ন উগিসিি ক্ায থক্রম িাস্তিািৈ ক্রা 

হগিগছ- 

(১)  এ সিভাগের ক্ম থক্িথা ও ক্ম থচাসরগদর প্রগিাজৈীি প্রসশক্ষর্ প্রদাগৈর েগক্ষয এক্টি অিযাধুসৈক্ ক্সম্পউটার ল্যাি ক্াম 

প্রসশক্ষর্ জক্ন্দ্র স্থাপৈ ক্রা হগিগছ । 

(২) প্রক্গল্পর মাধ্যগম এ পয থন্ত জমাট ১৪ টি ল্যাপটপ িিংগ্রহ ক্রা হগিগছ। িাগপাট থ জিন্টাগর ০৮ টি ল্যাপটপিহ অন্যান্য 

ল্যাপটপ প্রক্ল্প অসফি, িসচি মগহাদগির দপ্তর, আইটি শািা, িগেেৈ ক্ক্ষ ও প্রসশক্ষর্ ক্গক্ষ ব্যিহৃি হগে।  

(৩)  ইগিাপূগি থ অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাে ইন্টারগৈট িিংগযাগের জন্য পসরক্ল্পৈা সিভাগের উপর সৈভ থরশীে সছে। LAN 
Upgradation এর মাধ্যগম এ সিভাগে স্বিিংিম্পূর্ থ ইন্টারগৈট জিিা প্রাসপ্তর মূে অিক্াঠাগমা দিসর ক্রা হগিগছ।    

(৪)  ইউসপএিিহ জমাট ৬৬ টি জিস্কটপ ক্সম্পউটার, ৭টি Projector এিিং ৭৩টি UPS িিংগ্রহ ক্রা হগিগছ; িেগধ্য 

৩০টি ল্যাগি িিংস্থাপৈ ক্রা হগিগছ। অিসশষ্ট ক্সম্পউটার সিসভন্ন শািাি সিিরর্ ক্রা হগিগছ। 

(৫)  ইগিাপূগি থ অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাগে মাত্র ৩০টি Caller ID সুসিধািম্পন্ন Intercom System সছে। িম্পূর্ থ 

Intercom System পসরিিথগৈর মাধ্যগম িিথমাগৈ ১৫০ োইৈসিসশষ্ট Intercom System িিংস্থাপৈ ক্রা হগিগছ 

যার মাধ্যগম এ সিভাগের প্রসিটি শািাি Caller ID সুসিধািম্পন্ন Intercom োইৈ জদ’িা হগিগছ। 

(৬)  Office Time in–out device এ প্রক্গল্পর মাধ্যগম অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাগে প্রিসিথি এক্টি আধুসৈক্ 

উপসস্থসি ব্যিস্থা। এ ব্যিস্থা প্রিিথগৈর ফগে ক্ম থক্িথা-ক্ম থচারীেগর্র সৈিসমি ও িমিমি দপ্তগর উপসস্থসির যগর্ষ্ট 

উন্নসি পসরেসক্ষি হগে। িরক্াসর দপ্তরিমূগহ Good Governance এর এক্টি অনুর্ঙ্গ সহগিগি এ ব্যিস্থা 

প্রিিথক্গদর মগধ্য অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাে অন্যিম।   

(৭)  প্রক্গল্পর মাধ্যগম িম্পূর্ থ অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভােগক্ WiFi এর আওিাি আৈা হগিগছ যা ক্ম থক্িথা-ক্ম থচারী ও 

এিাগৈ আেি সিগদসশ অসিসর্গদর িথ্য জযাোগযাে ও প্রর্যসক্ত ব্যিহাগর আরও িহগযাসেিা প্রদাৈ ক্গরগছ; যা উন্নিৈ 

িহগযােীিহ িক্গের সৈক্ট অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাগের ভািমূসিথ উজ্জ্বে ক্গরগছ।  

  (৮) অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাগের জন্য ৬ (ছি) টি ফগটাক্সপিার জমসশৈ ও ৩টি রসিৈিহ জমাট ৩০টি সপ্রন্টার এিিং 

৩০৭টি সপ্রন্টার জটাৈার ও ফগটাক্সপিার জটাৈার িিংগ্রহ ক্রা হগিগছ। 

(৯)  সিশুি পাসৈ িরিরাগহর েগক্ষয ১৩ (জির) টি ওিাটার সপউসরফািার, ৫টি Paper Shredder িিংগ্রহ ক্গর সিসভন্ন 

ব্লগক্ িিংস্থাপৈ ক্রা হগিগছ।  
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(১০)  ৈসর্ িিংরক্ষর্ ও সিসভন্ন িথ্যাসদ যর্াযর্ভাগি িিংরক্ষগর্র জন্য প্রগিযক্ শািাি এক্টি ক্গর জমাট ৫৩ টি স্কযাৈার 

িরিরাহ ক্রা হগিগছ।  

(১১)  ২০১১ িাে জর্গক্ প্রসিিছর ইআরসি’র ১৫০টি ক্সম্পউটাগর Anti Virus িরিরাহ ক্রা হগিগছ।  

(১২) অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাগের জন্য ১৪৮টি জচিার, ৭৪টি জটসিে, ১১টি আেমারী, ১১টি বুক্গিেফ, ১০টি ফাইে 

জক্সিগৈটিহ সিসভন্ন প্রক্ার আিিািপত্র িিংগ্রহ ক্গর সিসভন্ন শািাি প্রদাৈ ক্রা হগিগছ। এগি দপ্তগরর ক্ম থপসরগিগশর 

উন্নিৈিহ দ্রুি ও সুষ্ঠুভাগি ক্াজ িম্পন্ন ক্রা িম্ভি হগে।  

(১৩)  এছাো অর্ থনৈসিক্ িম্পক্থ সিভাগের প্রগিাজৈীি েসজসস্টক্ িাগপাট থ সহগিগি সিসভন্ন প্রক্ার দ্রব্যাসদ িরিরাহ ক্গর এ 

সিভাগের ক্ম থপসরগিশ েসিশীে রািগি Capcity Building of ERD Project িি থদা িহািক্ ভূসমক্া পােৈ 

ক্গর যাগে।  

 


