
 

প্রকল্প পরিরিরি ও বাস্তবায়ন অগ্রগরি: নলেজ ফি ডেলেেপলেন্ট ম্যালনজলেন্ট (K4DM) প্রকল্প 

 

প্রকলল্পি সারব িক উলেশ্য: ডেকল াল্ডািলেি অংশগ্র ণ ও স ল ারগিা সম্প্রসািলণি োধ্যলে িথ্য রেরিক রসদ্ধান্ত গ্র লণ স ায়িা 

প্রোন এবং এিোধ্যলে ২০২১ সালেি েলধ্য েধ্যে আলয়ি ডেলশ উন্নীি  ওয়াি েক্ষ োত্রা অজিলন স ায়ক ভূরেকা পােন।  

সুরনরে িষ্ট উলেশ্যসমু :  

১) ইউএনরেরপ, ইআিরে এবং বাস্তবায়নকািী রবরেন্ন েন্ত্রণােয়/সংস্থাি েলধ্য স ল ারগিা ডজািোিকিলণি োধ্যলে ফোফে 

অজিলন স ায়িা প্রোন; 

২) েরক্ষণ-েরক্ষণ ও রত্রপক্ষীয় স ল ারগিা এবং সিকাি-ব্যরিখাি স ল ারগিাি (রপরপরপ) ডিিনায় অর্ িননরিক ও 

জ্ঞানরেরিক নতুন-নতুন স ল ারগিাি ডক্ষত্র রিরিিকিণ ও এসকে স ল ারগিাি পূণ ি ব্যব ালিি জন্য ইআিরেি সক্ষেিাবৃরদ্ধ; 

এবং 

৩) ব্যয়-সাশ্রয়ী ও অরিকিি উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রণয়ন এবং প্রকলল্পিোন ও কা িকারিিা উন্নয়ন ও ফোফে অজিলন ইউএনরেরপ-

সিকারি ড ৌর্ উলযালগ স ায়িা প্রোন।   

 

প্রকলল্পি আওিায় বাস্তবায়নািীন প্রিানপ্রিান কা িক্রেসমূ :  

 প্রকল্পপ্রণয়ন ও বাস্তবায়লন ইউএনরেরপ-এি সলে সিকালিি সম্পৃিিা সংক্রান্ত রনয়ে-কানুন/ম্যানুয়যাে প িালোিনা ও 

প্রলয়াজলন স জীকিণ; 

 অর্ িননরিক সম্পকি রবোলগ প্রকল্প ও গুরুত্ব পূণ ি েরেলেি িথ্য োণ্ডাি (repository)স্থাপন; 

 েরক্ষণ-েরক্ষণ ও রত্রপক্ষীয় স ল ারগিা ডজািোিকিণ;  

 রবরশষ্টব্যরি ও রবলশষজ্ঞলেি সলে জ্ঞানরেরিক পার্ িনািরশপ প্ররিষ্ঠা কিা;  

 সম্পে সংগ্রল ি জন্য স ল ারগিা ডজািোি কিণ;  

 জািীয় উন্নয়লন অরনবাসী বাংোলেশীলেি (Non-resident Bangladeshi - NRB) সম্পৃিকিা;  

 জািীয় োনব-উন্নয়ন প্ররিলবেন প্রণয়লন স ায়িাপ্রোন; প্রভৃরি। 

প্রকলল্পি রশলিানাে : নলেজ ফি ডেলেেপলেন্ট ম্যালনজলেন্ট (K4DM) ফি ইআিরে ইউএন উইং 

(Knowledge for Development Management (K4DM) for ERD UN Wing) 

ডেয়াে : জানুয়ারি ২০১৫  লি রেলসম্বি ২০১৭ (অনুলোরেি টিরপরপ অনুসালি) 

(জুন ২০১৮ প িন্ত ডেয়াে বি িলনি রসদ্ধান্ত  লয়লে) 

উন্নয়ন স ল াগী : United Nations Development Programme (UNDP) 

ববলেরশক স ায়িাি পরিোন ও প্রকৃরি : ৩ (রিন) রেরেয়ন োরকিন েোি (প্রায় ২৩ ডকাটি ৪০ েক্ষ র্াকাি সেপরিোন); অনুোন 

রজওরব : ৬০ েক্ষ র্াকা। 

উলযাগী েন্ত্রণােয়/রবোগ : অর্ িননরিক সম্পকি রবোগ (ইআিরে), অর্ ি েন্ত্রণােয় 

বাস্তবায়নকািী : অর্ িননরিক সম্পকি রবোগ (ইআিরে) 

জািীয় প্রকল্প পরিিােক :  রেজ শােীো নারগ িস, অরিরিি সরিব (জারিসংঘ),  অর্ িননরিক সম্পকি রবোগ 

উপপ্রকল্প পরিিােক :  ডো াম্মে নারজে উরেন, উপসরিব (জাস-৩), অর্ িননরিক সম্পকি রবোগ 


