
 

 

বাাংলাদেশ ই-গভর্ নদেন্ট ইআরপি (২য় সাংদশাপিত) প্রকল্প  

 

 ক্র পবষয়বস্তু বববরণ 

১ প্রকল্পের নাম বাাংলাল্পেশ ই-গভন নল্পমন্ট ইআরবি (২য় সাংল্পশাবিত) প্রকে 

২ মেয়াে জুলাই ২০১৬ – পিদসম্বর ২০২০ 

৩ প্রাক্কবলত ব্যয় 
 

অল্পথ নর উৎস িবরমাণ 

বববেবশক সাহায্য  ০.০০ (লক্ষ টাকায়) 

বিওবব ৩৪০৫.০৭ (লক্ষ টাকায়) 

মমাট ৩৪০৫.০৭ (লক্ষ টাকায়) 
 

৪ িনবল কমকতনা: ০১ িন 

কম নচারী: ০২ িন 

 

৫ িটভূপে বববভন্ন  সরকারী সাংস্থার অল্পটাল্পমশল্পনর িন্য বতনমাল্পন বববিন্নভাল্পব বকছু বকছু 

সফটওয়যার  বতরী হল্পি যা সাংস্থাসমূল্পহর মল্পে  তথ্য বববনমল্পয়র মেল্পে একটি ববশাল 

বাঁিা বহল্পসল্পব কাি কল্পর। এই সমস্যা সমািানকল্পে বাাংলাল্পেশ সরকাল্পরর সকল 

সাংস্থার িন্য minimum কাস্টমাইল্পিশন কল্পর একটি কমন সফটওয়যার বতবর 

করার িন্য প্রাথবমক িয নাল্পয় িবরকেনা ববভাগ ও আইবসটি ববভাল্পগর আওতািীন 

মমাট ১০টি সাংস্থার ব্যবহাল্পরর িন্য সফটওয়যার মবিউল বতবরর লল্পেয বাাংলাল্পেশ ই-

গভন নল্পমন্ট ইআরবি প্রকেটি িাইলট আকাল্পর গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। প্রকল্পের সফল 

বাস্তবায়ন হল্পল সরকাল্পরর অন্য েপ্তর/সাংস্থায় এই প্রকল্পের অিীল্পন বতবরকৃত 

সফটওয়যার ব্যবহার করা হল্পব। প্রকেটি সফল বাস্তবায়ন বিবিটাল বাাংলাল্পেশ গড়ার 

মেল্পে ববল্পশষ ভূবমকা রাখল্পব। 

 

৬ লক্ষয ও উদেশ্য ক) সরকাদরর সকল মক্ষদে একটি স্বচ্ছ ও জবাবপেপিমূলক ই-গভর্ নদেন্ট ব্যবস্থা 

প্রপতষ্ঠার জন্য একটি িাইলট প্রকল্প বাস্তবায়র্ করা; 

খ) ই-গভর্ নদেদন্টর জন্য সঠিক এবাং সিজলভয প্ল্যাটফরে এবাং স্থার্ীয় সম্পে ব্যবিার 

কদর তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুপি পবভাগ এবাং িপরকল্পর্া পবভাদগর জন্য একটি ERP 

সপলউশর্ ততরী করা; 

গ) ই-গভর্ নদেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়দর্র োধ্যদে স্থার্ীয় আইপসটি ইন্ডাপির েক্ষতা বৃপি 

করা। 

 

৭ প্রকল্পের 

উল্পেখল্পযাগ্য 

কল্পপাল্পনন্ট 

ক) নয়টি ERP সফটওয়যার মবিউল উন্নয়ন ও Deployment ও ইমবিল্পমনল্পটশন 

খ) িরামশ নক বনল্পয়াগ (ফাম ন ও ব্যবিবভবিক) 

গ) মনাবমল্পনল্পটি িরামশ নক (BUET) 

ঘ) কবপউটার সফটওয়যার 

ঙ) কবপউটার ও কবপউটার এযাকসল্পসবরি 

চ) কম নশালা/মসবমনার 

ে) স্থানীয় প্রবশেণ: ERP সফটওয়যার মবিউল ব্যবহারকারীল্পের প্রবশেণ 

ি) বববেবশক প্রবশেণ 



 

 

 

৮ 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত GRP Software Development এর অগ্রগবতিঃ 

প্রকল্পের মােল্পম ৪৭টি সাব মবিউলসহ ৯টি Software মবিউল উন্নয়ন করার 

লেযমাো আল্পে। বনল্পে মবিউলসমূল্পহর সাবব নক অগ্রগবতর বববরণ উল্পেখ করা হল্পলািঃ 
 

ক্র. 

র্াং 

GRP Software 

েপিউদলর র্াে 

বাস্তবায়র্ অগ্রগপত (অল্পটাবর, ২০১৯ পি.) 

১ 

Event and 

Meeting 

Management 

 মিভলিল্পমন্ট সপন্ন হল্পয়ল্পে; ২য় ভাস নন বতবর হল্পি। 

এ মবিউল্পলর উির ৯৬ িনল্পক Users Training 

প্রোন করা হল্পয়ল্পে। 

২ Inventory 

 মিভলিল্পমন্ট সপন্ন হল্পয়ল্পে; িাশািাবশ মবিউলটির 

অবিকতর উন্নয়ল্পনর কায নক্রম চলমান আল্পে। অল্পটাবর 

২০১৯ এর মল্পে িবরকেনা ববভাল্পগ উি মবিউল্পলর 

Implementation সপন্ন হল্পব। বববসবস’র ৪১ 

িনল্পক এবাং িবরকেনা ববভাল্পগর ৪টি সাংস্থার ২০ 

িনল্পক Users Training প্রোন করা হল্পয়ল্পে। 

৩ Procurement 
 Draft ববটা ভাস নন উিস্থািন করা হল্পয়ল্পে। ববটা 

ভাস নন চুড়ান্ত করা হল্পি। 

৪ 
Asset 

Management 

 Draft ববটা ভাস নন উিস্থািন করা হল্পয়ল্পে। ববটা 

ভাস নন চুড়ান্ত করা হল্পি। 

৫ Budgeting 

 Draft SRS বরবভউ করা হল্পয়ল্পে। ২৫ মসল্পেম্বর 

ibas++ Training সপন্ন হল্পয়ল্পে। অল্পটাবর 

২০১৯ বি. এর মল্পে SRS চুড়ান্ত করা হল্পব। 

৬ Accounts 

 Draft SRS বরবভউ করা হল্পয়ল্পে। ২৫ মসল্পেম্বর 

ibas++ Training সপন্ন হল্পয়ল্পে। অল্পটাবর 

২০১৯ বি. এর মল্পে SRS চুড়ান্ত করা হল্পব। 

৭ 

Human 

Resource 

Management 

 SRS বরবভউ করা হল্পয়ল্পে। মবিউল মিভলিল্পমন্ট 

চলল্পে। 

৮ Audit 

 খসড়া SRS বরবভউ করা হল্পয়ল্পে। অল্পটাবর ২০১৯ 

বি. এর মল্পে SRS চুড়ান্ত করা হল্পব। 

৯ 

Project 

Monitoring 

and 

Management 

 SRS বরবভউ করা হল্পয়ল্পে। Project Planning 

System সফটওয়যার ব্যবহারকারীল্পের সমন্বল্পয় 

একটি ওয়াকনশি এবাং GED হল্পত Requirement 

সাংগ্রহ কল্পর SRS চুড়ান্ত করা হল্পব। 

 

 
৯ প্রপশক্ষণ স্থানীয় প্রবশেণ ১৩৬ িন: ২০ িন মবিউল ব্যবহারকারীর প্রবশেণ সমাপ্ত হল্পয়ল্পে। 

বববেবশক প্রবশেণ নল্পভম্বর ২০১৯ এর মল্পে বববেবশক প্রবশেণ কায নক্রম সপন্ন হল্পব। 

১০ প্রকল্পের আবথ নক 

অগ্রগবত 

মসল্পেম্বর ২০১৯ িয নন্ত 

ক্রমপুবিত ব্যয়: 

বাস্তব অগ্রগবত: 



 

১১ মসপের্ার/কে নশালা

/আদয়াপজত 

ইদভন্ট ও 

প্রপতদ াপগতা 

এ প্রকল্পের অিীল্পন এ িয নন্ত বনল্পে উল্পেবখত ০৮টি মসবমনার/কম নশালা অনুবিত হল্পয়ল্পে।  
 

১)  GRP বাস্তবায়ল্পন করণীয় ও ERP মবিউল বনি নারণ- ২৭ই জুলাই, ২০১৭ 

২) ERP মবিউল্পলর Functional Requirements Specification (FRS) 

িয নাল্পলাচনা- ১৫ই নল্পভম্বর ২০১৭ 

৩) ERP বাস্তবায়ল্পন আগ্রহী মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থার প্রবতবনবি সমন্বল্পয় কম নশালা- ৯ 

িানুয়ারী ২০১৮ 

৪) Functional Requirements Specification (FRS) িয নাল্পলাচনা 

কম নশালা- ৮ জুলাই ২০১৮ 

৫) Event and Meeting Management মবিউল্পলর উির SRS বরবভউ 

িয নাল্পলাচনা সভা - ২৪ জুলাই ২০১৮ 

৬) Asset Management মবিউল এবাং Procurement মবিউল্পলর উি SRS 

বরবভউ িয নাল্পলাচনা সভা- ০৪ মসল্পেবর ২০১৮ 

৭) Prototype Review Seminar-১০ বিল্পসম্বর ২০১৮  

৮) Event and Meeting Management মবিউল্পলর উির কম নশালা- ২৬ মফব্রুয়ারী 

২০১৯  

৯) ১০/১২/২০১৮ বি.: Event and Meeting Management এর মবটা ভাস নল্পনর 

উির কম নশালা। অাংশগ্রহণকারী মমাট ৫০ িন। সভািবতত্ব কল্পরন বনব নাহী িবরচালক, 

বববসবস। 

১০) ২৬/০২/২০১৯ বি.: Inventory Module and Event and Meeting 

Management মবিউল এর ববটা ভাস নল্পনর উির িয নাল্পলাচনা কম নশালা।  

১১) ৩০/০৪/২০১৯ বি.: বববসবস কনফাল্পরন্স রুল্পম Procurement এবাং Asset 

Management মবিউল্পলর ববটা ভাস নন কম নশালা।   

১২) ২৯/০৫/২০১৯ বি.: বববসবস কনফাল্পরন্স রুল্পম Project Monitoring and 

Management মবিউল্পলর SRS এর উির কম নশালা।  

১৩) ২৩/০৬/২০১৯ বি.: বববসবস কনফাল্পরন্স রুল্পম Accounts মবিউল্পলর SRS এর 

উির কম নশালা।  

১৪) ২৫/০৬/২০১৯ বি.: বববসবস কনফাল্পরন্স রুল্পম Human Resource 

Management মবিউল্পলর SRS এর উির কম নশালা।  

১৫) ২৭/০৬/২০১৯ বি.: প্রকে েপ্তল্পর Audit and Budget মবিউল্পলর SRS এর 

উির কম নশালা। উিবস্থত অাংশগ্রহণকারী মমাট ২২ িন। সভািবতত্ব কল্পরন বনব নাহী 

িবরচালক, বববসবস। 

১৬) ৩০/০৬/২০১৯ বি.: Asset and Procurement Management এর ববটা 

ভাস নন এর উির কম নশালা। 

 

 

 

 

 

(ি. অল্পশাক কুমার রায়) 

প্রকে িবরচালক (উিসবচব) 

বাাংলাল্পেশ ই-গভন নল্পমন্ট ইআরবি (১ম সাংল্পশাবিত) প্রকে 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

প্রকল্পের উল্পেখল্পযাগ্য কায নক্রল্পমর েবব: 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাল্পেশ ই-গভন নল্পমন্ট ইআরবি বসল্পস্টল্পমর মবিউল িয নাল্পলাচনা সভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

প্রকল্পের অগ্রগবত সাংক্রান্ত মতবববনময় সভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

উন্নয়নকৃত ইনল্পভন্ডরী মবিউল এর উির দুই বেনব্যািী প্রবশেণ কায নক্রম 

 

 

  

 

 

 


