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বফলয়: ফাাংরাদদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয (বজএবফ) এয ইরনাদবন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ এয ৩৯ তভ বায কাম যবফফযণী। 

জনপ্রাদন কাদজয গবতীরতা ও উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃবি এফাং নাগবযক রফা প্রদান প্রবিয়া দ্রুত ও জীকযদণয রদক্ষু গঠিত 

ইরনাদবন/আইবটি/ওদয়ফ টিদভয ৩৯ তভ বা গত ২৯ জুরাই, ২০১৮ বরঃ তাবযখ, ররোজ রবিিোর অযাহ্ণ ১৪.০০ ঘটিকোয় কবভটিয 

বাবত জনাফ াইদ্যর রাদন, বযচারক (ভূতি) এয বাবতদে অবধদপ্তদযয 429 নাং কদক্ষ অনুবিত য়। বায় উবিত 

কভ যকতযাগদণয তাবরকা াংরগ্নী-ক বাদফ াংযুক্ত কযা দরা।    

২.০. আদরাচনা: 

 

উবিত ককক স্বোগত জাবনদয় ভোবত বায কাম যিভ শুরু কদযন। বাবতয অনুভবতিদভ বায প্রাদযদে বজএবফ ’য কাযী 

বযচারক (ভূতি) এফাং ইদনাদবন টিদভয দস্য বচফ জনাফ যাবজফ কুভায াা বায আদরাচুসূবচ অনুমায়ী ইদনাদবন কাম যিভ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত উিান কদযন। বতবন বাদক অফবত কদযন রম , বজএবফ’য রভাফাইর এুাটি রবন্ডয রকাম্পানী কর্তযক 

Google Play Store এ গত ২৬/০৭/২০১৮ বর: তাবযদখ পরবাদফ আদরাড কযা দয়দে। বায় বফগত ৩৮ তভ বায বিান্ত 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত বনদয় ম যাদরাচনা কযা য়। বজএবফ’য ২০১৮-২০১৯ অথ যফেদযয উদ্ভাফনী কভ যবযকল্পনা ফাস্তফায়দনয বফলদয় 

বফস্তাবযত আদরাচনা কযা য়  । ইন্টাযদনট বযদফা বৃবিয রদক্ষু অবধদপ্তদয য বফনমূ LAN Network এয আওতায় আনায  

োব্যতা মাচাই এয জন্য আগ্রী রবন্ডয প্রবতিানদক প্রাথবভক ব্যয় প্রাক্করন এফাং বডজাইন ররআউট প্রস্তুত কযায জন্য ত্র রপ্রযণ 

কযায বফলদয় আদরাচনা কযা য়।  বফদ্যভান ওয়াইপাই রফা প্রদানকাযী রবন্ডয প্রবতিাদনয রভনদটইদনন্স রফা আানুরু না ওয়ায় 

টিদভয ক্ষ রথদক মথামথ ভবনটবযাং রদল উক্ত প্রবতিানদক তাবগদত্র রপ্রযদণয বফল রয় আদরাচনা কযা য়।  বায় বজএবফ ’য 

বফদ্যভান ইন্টাযদনট রফা সুিুবাদফ বযচারনায রদক্ষু প্রদয়াজনীয় ায়তা এফাং যাভদ যয জন্য বফটিবএর , এটুআই/আইবটি 

বডববন কর্তযক্ষ ফযাফয ত্র রপ্রযদণয বফলদয় আদরাচনা কযা য়। অবধদপ্তদযয আইবটি বফলয়ক (ভাচ য, ২০১৮ দত জুন , ২০১৮) 

ত্রত্রভাবক প্রবতদফদন প্রস্তুত বফলদয় আদরাচনা কযা য়। 

 

৩.০ বিান্তমূ: বফস্তাবযত আদরাচনা রদল বনদনাক্ত বিান্ত গৃীত য়: 

 

৩.১. বজএবফ’য রভাফাইর এুা  এয কনদটন্টমূ ইাংদযবজ বা যদন বযফতযন কযায জন্য কবভটিয দস্য জনাফ নাবভা রফগভ , 

উ-বযচারক (ভূতি) কনদটন্টমূ প্রদয়াজনীয় ম্পাদনা কযদফন।  জনাফ  রখান্দকায যবফউর ইরাভ , উ-বযচারক 

(খনন প্রদকৌর) এফাং জনাফ কাজী ভানসুযা আখতায , কাযী বযচারক (ভূতি) রভাফাইর এুাদয  বজএবফ ম্পবকযত 

আইকদনয ’অবধদপ্তদযয বযবচবত ও ভম যাদা  এফাং দাবয়ে ও কাম যাফরী ’ অাংদয ইদযবজ বা যন প্রস্তুত কযদফন। কবভটিয 

দস্য জনাফ রভাঃ জাাঙ্গীয আরভ , কাযী বযচারক (ভূতি)  রভাফাইর এুাদয  বজএবফ ম্পবকযত আইকদনয   

’াখামূ’ অাংদয ইদযবজ বা যন প্রস্তুত কযদফন। কবভটিয দস্য বচফ জনাফ যাবজফ কুভায াা , কাযী বযচারক 

(ভূতি) রভাফাইর এুাদয  বজএবফ ম্পবকযত আইকদনয  ’ভূবভকা‘ অাংদয ইদযবজ বা যন প্রস্তুত কযদফন। রভাফাইর 

এুাদয  ’আবফস্কৃত খবনজ ম্পদ’ আইকদনয ইদযবজ বা যন বজএবফ’য অথ যননবতক ভূতি ও বযদা য অুাদদভন্ট াখা 

কর্তযক প্রস্তুত কদয আগাভী  ১৬ আগস্ট, ২০১৮ বর: এয ভদে ইদনাদবন টিভ ফযাফয রপ্রযণ কযায জন্য ইদনাদবন টিদভয 

বাবত ভদাদয়  উক্ত াখায াখা প্রধানদক অফবত কযদফন ভদভ য বিান্ত গৃীত য়।  

 

৩.২. বজএবফ’য ২০১৮-২০১৯ অথ যফেদযয উদ্ভাফনী কভ যবযকল্পনা ১: ’জনাধাযদণয চাবদানুমায়ী বজএবফ ’য বফববন্ন গদফলণা গাদয 

নমুনা বফদেলণ রফা বজকযণ ’ াংিান্ত আইবডয়া ফাস্তফায়দনয জন্য টিদভয দস্য জনাফ  রখান্দকায যবফউর ইরাভ , 

উ-বযচারক (খনন প্রদকৌর ) উক্ত আইবডয়া প্রদানকাযী কভ যকতযাবৃদন্দয াদথ প্রদয়াজনীয় রমাগাদমাগ এফাং ভন্বয় 

১৫ শ্রাফণ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ 

৩০জুরাই, ২০১৮ বরস্টাব্দ                          



কযদফন ভদভ য বিান্ত গৃীত য়। উদ্ভা ফনী কভ যবযকল্পনা ২: ’বজএবফ’য কভ যকতযা -কভ যচাবযগদণয দাপ্তবযক উবিবত , 

অফিান এফাং দপ্তয তুাদগয ভয় বনবিতকদল্প বডবজটার াবজযা ব্যফিা প্রফতযন ’ াংিান্ত আইবডয়া ফাস্তফায়দনয জন্য 

টিদভয বাবত  ভাবযচারক ভদাদয় এফাং বযচারক (অাদযন ও ভন্বয় ) আদরাচনা কযদফন ভদভ য বিান্ত গৃীত 

য়। উদ্ভাফনী কভ যবযকল্পনা ৩: ”‘Google Map’ বববিক ভূ -ত্রফজ্ঞাবনক তথ্যাফরী (তথ্য-উাি ও ভানবচদত্রয ভােদভ 

ঠিক অফিান প্রদ যন ) জনস্বাদথ য প্রকাদয রদক্ষু বজএবফ ’য ওদয়ফাইদট াংদমাজন ” াংিান্ত আইবডয়া ফাস্তফায়দনয 

জন্য টিদভয দস্য জনাফ নাবভা রফগভ, উ-বযচারক (ভূতি) প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রণ কযদফন ভদভ য বিান্ত গৃীত য়। 

 

৩.৩. অবধদপ্তদযয বফনমূ LAN Network এয আওতায় আনায জন্য প্রাথবভক ব্যয় প্রাক্করন এফাং বডজাইন ররআউট প্রস্তুত 

কযায জন্য আগ্রী রবন্ডয প্রবতিানদক ত্র রপ্রযরণয বিান্ত গৃীত য়। 

 

৩.৪. অবধদপ্তদযয আইবটি বফলয়ক (ভাচ য, ২০১৮ দত জুন , ২০১৮) ত্রত্রভাবক প্রবতদফদন কবভটিয দস্য জনাফ রভাঃ জাাঙ্গীয 

আরভ, কাযী বযচারক (ভূতি) প্রস্তুত কযদফন ভদভ য বিান্ত গৃীত য়। 

 

৩.৫. বায় বজএবফ’য বফদ্যভান ইন্টাযদনট রফা সুিুবাদফ বযচারনায রদক্ষু প্রদয়াজনীয় ায়তা এফাং যাভদ যয জন্য বফটিবএর , 

এটুআই/আইবটি বডববন কর্তযক্ষ ফযাফয ত্র রপ্রযদণয বফলদয় বিান্ত গৃীত য়। 

 

৩.৬. বফদ্যভান ওয়াইপাই রফা প্রদানকাযী রবন্ডয প্রবতিাদনয রভনদটইদনন্স রফা আানুরু না ওয়ায় টিদভয ক্ষ রথদক ম থামথ 

ভবনটবযাং রদল উক্ত প্রবতিানদক তাবগদত্র রপ্রযদণয বিান্ত গৃীত য়।  

 

৪.০. আয রকান আদরাচু বফলয় না থাকায় ভোবত উবিত ককক ধন্যিোদ জোবনকয় ভোর কোয যক্রম মোপ্ত রঘোনো কদযন। 

 

                              

 (াইদ্যর রাদন) 

বযচারক (ভূতি) 

বাবত, ইদনারবন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ, বজএবফ 

রপানঃ ৫৮৩১২২১৬৮ 

E-mail: hossain747@gmail.com 
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দয় অফগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রদণয জন্য অনুবরব রপ্রযণ কযা দরা: (রজিুতায িভানুাদয নয়) 

১) জনাফ াইদ্যর রাদন, বযচারক (ভূতি), বাবত, ইকনোকভলন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ, বজএবফ, ঢাকা। 

২) জনাফ নুরুবিন যকায, বযচারক (অাদযন ও ভন্বয়), বজএবফ, ঢাকা। 

            ৩) জনাফ রভাাম্মদ আযাফুর কাভার, উ-বযচারক (ভূতি), দস্য, ইকনোকভলন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ, বজএবফ, ঢাকা। 

৪) জনাফ নাবভা রফগভ, উ-বযচারক (ভূতি), দস্য, ইকনোকভলন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ, বজএবফ, ঢাকা। 

৫) জনাফ  রখান্দকায যবফউর ইরাভ, উ-বযচারক (খনন প্রদকৌর), দস্য, ইকনোকভলন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ, বজএবফ, ঢাকা। 

            ৬) জনাফ কাজী ভানসুযা আখতায, কাযী বযচারক (ভূতি), দস্য, ইকনোকভলন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ, বজএবফ, ঢাকা। 

            ৭) জনাফ রভাঃ জাাঙ্গীয আরভ, কাযী বযচারক (ভূতি), দস্য, ইকনোকভলন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ, বজএবফ, ঢাকা। 

            ৮) জনাফ যাবজফ কুভায াা, কাযী বযচারক (ভূতি), দস্যবচফ, ইকনোকভলন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ, বজএবফ, ঢাকা। 

৯) ভাবযচারক ভদাদদয়য ব্যবক্তগত কাযী, বজএবফ, ঢাকা। (ভাবযচারক ভদাদদয়য দয় অফগবতয জন্য)।  

১০) নবথদত াংযক্ষদণয জন্য।       

 

                                                                                                                  (যাবজফ কুভায াা) 

                    কাযী বযচারক (ভূতি)  

                                                                                                                        দস্যবচফ 

                                                                                                       ইদনাদবন/আইবটি/ওদয়ফ টিভ, বজএবফ 

                                                                                              E-mail: rajibkumarsaha@hotmail.com 


