
Digital Innovation of RHD 

1. FTP Server 

সার্ ভারেে মাধ্যরম সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরেে প্রিান কার্ ভালয় ও মাঠ পর্ ভারয়ে সকল  অধিস সংযুক্ত। 

FTP সার্ ভাে ব্যবহাে করে বৃহৎ আকারেে িাইল দ্রুত আন্ত:অধিস আদান-প্রদান কো হরে। 

 

2. CMS-eGP  integration 

 

সওজ এে ধবধর্ন্ন দপ্তে, মাঠ পর্ ভারয়ে কার্ ভালরয় CMS(Central Management Syatem) এ তৈরীকৃত 

contact সমূরহে তথ্য সামঞ্জস্য কোে জন্য CMS এর সার্ ভার এর ৈথ্য  ও eGP সার্ ভার এ সংধিষ্ট 

contact এর ৈথ্য integration করা হবে। এর ফবে  দপ্তে ও মাঠ পর্ ভারয়ে কার্ ভালরয়ে কারজে 

গধত এবং স্বেতা ও জবাবধদধহতা বাড়রব। 

 

3. CMS-IBAS integration 

 

সওজ এে ধবধর্ন্ন দপ্তে, মাঠ পর্ ভারয়ে কার্ ভালরয় আর্থ ভক লেনবেন সমূরহে তথ্য সামঞ্জস্য কোে জন্য 

CMS এর সার্ ভার এর ৈথ্য  ও IBAS সার্ ভার এ সারথ integration করা হবে। এর ফবে  দপ্তে ও মাঠ 

পর্ ভারয়ে কার্ ভালরয়ে কারজে গধত এবং আর্থ ভক লেনবেবনর স্বেতা ও জবাবধদধহতা বাড়রব। 

 

4. Bidder Database 

 

 সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তে (সওজ)-এে ৈার্েকাভুক্ত ঠিকাোরবের র্ের্র্ন্ন ৈথ্য (লে সে ৈথ্য েরপবে 

অংশগ্রহবের জন্য প্রবয়াজনীয়), ডকুবেন্ট Bidder Database এ সংরক্ষন করা হয়। এই সেস্ত ডাটা 

এেং ডকুবেবন্টর োধ্যবে Bidder লের evaluation সম্পন্ন করা হবে। 

 

5. Digital Archive 
 

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তে (সওজ)-এে ধবধর্ন্ন দপ্তে, মাঠ পর্ ভারয়ে কার্ ভালয়, ধবধর্ন্ন প্রকল্প, সসতুে  

প্ররয়াজনীয় ও গুরুত্বপূর্ ভ নধথসমূহ ধিধজটাইজ কোে জন্য ধিধজটাল আকভাইর্ ধসরেম এ সংেক্ষন হরে। 

িরল প্ররয়াজনীয় নধথসমূহ সহরজ এবং দ্রুত খ ুঁরজ পাওয়া র্ারব। ধিধজটাল আকভাইর্ কোে মাধ্যরম 

নধথে সগাপনীয়তা, নধথসমূহ প্রাকৃধতক দুরর্ ভারগে কােরন নষ্ট হওয়া বা দূর্ ভটনায় পুরড় র্াওয়া এমনধক 

সম্পূর্ ভরূরপ ব্যবহারেে অনুপরর্াগী হওয়া সথরক েক্ষা পারব এবং সওজ অধিদপ্তরেে কার্ ভক্রম ত্বোধনত 

হরব। 

 

6. Project Management System 

 

বাধষ ভক উন্নয়ন প্রকরল্পে (ADP) পাশাপাধশ সেকােী বোদ্দকৃত প্রকল্প,  উপ প্রকল্প এবং প্রকরল্পে উপাদান 

এে তথ্য প্ররজক্ট মধনটধেং ধসরষ্টম (PrMS) এে মাধ্যরম সংেক্ষর্ ও মধনটধেং কো হয়। সওজ এে 

প্রিান কার্ ভালয় সথরক প্রধতটি প্রকরল্পে আধথ ভক কোদ্দ কো হয় এবং প্রকল্প অধিস সথরক প্রকরল্পে 

মাধসক অগ্রগধত প্রধতরবদন প্ররজক্ট মধনটধেং ধসরষ্টম এ সংেক্ষর্ কো হয়। এে মাধ্যরম বাধষ ভক উন্নয়ন 

প্রকল্প সমূরহে সাধব ভক অগ্রগধত পর্ ভরবক্ষন কো হয়। 

 



7. Vehicle Management System (VEMS) 
 

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তে এবং এে আওতািীন সব অধিরস ব্যবহৃৎ র্ানবাহন ও সাঁজসেঞ্জাম এে 

র্াবতীয় তথ্য VEMS সংেক্ষর্ কো হয়। র্ানবাহন ও সাঁজসেঞ্জাম এে িের্, সেধসস নং, মরিল, 

ইনরর্ন্টেী নং, ব্যাটােী সাইজ, এলটরমন্ট অধিস আেও অন্যান্য তথ্য সংেক্ষর্ কো হয় এবং সড়ক ও 

জনপথ অধিদপ্তে ও মন্ত্রর্ালরয়ে োধহদা অনুর্ায়ী ধেরপাট ভ প্রদান করে থারক। 

 

8. Online Road Network System 

 

অনলাইন সোি সনটওয়াকভ ধসরেম এ মহাসড়ক বা সড়রকে ও সসতুে নম্বে, নাম, অবস্থান, দদর্ ভয, প্রস্থ 

করয়ক সসরকন্ডই পাওয়া সম্ভব। একই সারথ সড়রকে/রসতুে ট্রাধিক, সংস্কাে, সমোমরতে এে পূন ভ 

ধববেন পাওয়া র্ারব এবং ব্যবহােকােী সড়রকে/রসতুে হালনাগাদকৃত ছধব সদখা র্ারব। ধনব ভাধেত 

স্থানসমূরহে দূেত্ব বা সব ভধনম্ন দূেত্ব ও গধতপরথে পূর্ ভ ধববের্ পাওয়া র্ারব। ধনব ভাধেত স্থানসমূরহে মরধ্য 

র্াতায়ারতে জন্য ধবকল্প সড়কসমূহ সবরছ ধনরত পােরব। ধনব ভাধেত অধিরসে অিীন সড়ক, ব্রীজ, সটাল 

প্লাজাে তাধলকাও পাওয়া র্ারব। 

 

9. Online Promotion/Posting Order System 

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরেে কম ভকতভা কম ভোেীরদে বদধল বা পদায়ন এে অধিস আরদশ অনলাইরন 

সম্পন্ন কো র্ারব। বদধল বা পদায়ন এে ধেঠি অনুরমাদরনে জন্য সংধিষ্ট কম ভকতভা বোবরে অনলাইরন 

সপ্রের্ কো র্ারব এবং তা ই-সমইল ও এস এম এস এে মাধ্যরম অবধহত কো র্ারব। সংধিষ্ট কম ভকতভাগর্ 

তাে ধনজস্ব ইউজাে আইধি ও পাসওয়াি ভ ব্যবহাে করে বদধল বা পদায়ন এে আরদশ অনুরমাদনক্ররম 

তা উি ভবতন কম ভকতভারক অনুরমাদরনে জন্য সপ্রের্ কেরত পােরবন। অনুরমাদনধদত অধিস আরদশ 

সংধিষ্ট বদধল বা পদায়নকৃত কম ভকতভাগনরক তা ই-সমইল ও এস এম এস মাধ্যরম অবধহত কো র্ারব। 

এবং স্বয়ংধক্রয় র্ারব বদধল বা পদায়নকৃত কম ভকতভাগরনে পােরসানাল িাটারবজ হালনাগাদ হরয় র্ারব। 

 
10. Telephone Directory 

 

সটধলরিান ধিরেক্টেীরত সওজ অধিদপ্তরেে সকল দপ্তে, কার্ ভালয়, কম ভকৈভাগবের অর্ফর্সয়াে সটধলরিান 

নম্বে, সমাবাইল নম্বে তাধলকাভূক্ত কো হরয়রছ। এবং প্ররয়াজনীয় সটধলরিান নম্বে খব সহরজই খরজ 

সবে কো র্ায়। 

 

11. GIS Road Map 

 

সওজ অধিদপ্তোিীন মহাসড়ক ও সড়রকে অবস্থান বাংলারদরশে মানধেরে ধেধেত কো হরয়রছ। সওজ 

এে সজানাল ও ধবর্াগীয় মহাসড়ক ও সড়ক সমূরহে অবস্থান সজানাল ও ধবর্াগীয়  মানধেরে  

আলাদার্ারব সধন্নরবধশত কো হরয়রছ। 
 

12. Bridge Album 
 

সসতু অযালবাম প্রর্রয়ে লরক্ষয ২০০৮-২০০৯ সাল সথরক ধনধম ভতব্য সসতুে তথ্য, কাধেগেী ও আধথ ভক 

তথ্যধদ সহ হালনাগাদ ছধবসম্বধলত তথ্য র্ান্ডাে দতেী কো হরয়রছ। িরল সজানওয়ােী, 



মহাসড়কওয়ােী ধকংম্বা সদরশে অঞ্চলধর্ধিক ও বছে/সাল ধর্ধিক সর্ সকান সড়ক সসতুে প্রধতরবদন 

সর্ সকান সময় প্রনয়র্ কো সম্ভব। এ সিটওয়যাে ব্যবহাে করে র্ধবষ্যরত ধনধম ভতব্য সসতুে তথ্যধদ 

অব্যহতর্ারব অন্তর্ভ ভক্ত কো র্ারব। সসতুে এসব তথ্যধদ র্ধবষ্যরত সসতুে ধনম ভান ও েক্ষনারবক্ষরন 

সহায়তা কেরব। 

 

13. CE, RHD Daily Meeting Schedule System 

 

Meeting Schedule System এ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তে প্রিান প্ররকৌশলী মরহাদরয়ে প্রর্ৈর্েবনর 

এেং পূে ভ র্নর্ ভার্রৈ সর্া ো অনুষ্ঠাবনর ৈথ্য, সেয়, স্থান ইৈযার্ে ডাটাবেবজ সংরক্ষে করা হয়। এেং 

কর্ম্পউটার ো টির্র্ র্িবন লেখা োয় এেং পূে ভ র্নর্ ভার্রৈ সর্া ো অনুষ্ঠাবনর ৈথ্য ির্েং কবর 

লেখবৈ পাবরন। ফবে প্রিান প্ররকৌশলী মরহাদয় সহরজই প্রর্ৈর্েবনর এেং পূে ভ র্নর্ ভার্রৈ সর্া সেবে 

অের্হৈ হবৈ পাবরন। Meeting Schedule System সওজ অন্যান্য প্ররকৌশলীগর্ও ব্যবহাে কেরত 

পারেন। 

 

14. SMS Gateway  

 

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরেে কম ভকতভা কম ভোেীরদে বদধল বা পদায়ন এে অধিস আরদশ এবং 

অন্যান্য জরুধে ও প্ররয়াজনীয় বাতভা SMS Gateway এর োধ্যবে দ্রুৈ অবধহত কো সম্ভব হরব। 

 

15. PIMS- National ID, TIN, Driving License information integration 
 

সওজ এে কম ভকতভা/কম ভোেীরদে পােরসানাল িাটারবইজ এ জাতীয় পধেেয়পে নম্বে, আয়কে ধববের্ী 

নম্বে, ড্রাইধর্ং লাইরেস নম্বে সংযুক্ত কো হরয়রছ। িরল  কম ভকতভা/কম ভোেীগর্ পূন ভাংগ তথ্য সম্বধলত 

পােরসানাল িাটাশীট ধবধর্ন্ন দাপ্তধেক কারজ ব্যবহাে কেরত পােরছন। 

 

16. Personal Datasheet Web based Report with Printing facility 
 

সওজ এে কম ভকতভা/কম ভোেীরদে র্াবতীয় তথ্য পােরসানাল িাটারবইজ সংেক্ষর্ কো হয়। 

কম ভকতভা/কম ভোেীরদে ব্যধক্তগত তথ্য, সপাধেং, বদধল, পরদান্নধত, সর্াগারর্াগ এে তথ্য, সট্রধনং ও োকধে 

সংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পােরসানাল িাটারবইজ এ সংেধক্ষত আরছ এবং ধনয়ধমত হালনাগাদ কো হয়। 

এবং সওজ এবং কম ভকতভা/কম ভোেীরদে এে প্ররয়াজন অনুসারে ধবধর্ন্ন ধেরপাট ভ প্রদান করে থারক । 

 

17. Photo Gallery 

সওজ এে ধবধর্ন্ন কার্ ভক্রম এে ছধব, সর্া বা কনিারেে এে ধিধজটাল ছধব সওজ এর ওবয়ে সাইবট 

প্রেশ ভন করা হয়। ফবে সওজ এে ধবধর্ন্ন কার্ ভক্রম সমরে অবধহত হরত পারেন। 

 

18. Monthly Progress Report 

সওজ এে েলমান প্ররজরক্টে অগ্রগধত অনলাইরন কো হয় এবং পাশাপাধশ সওজ এে ওরয়ব সাইরট 

প্রকাশ কো হয়। 

 

 

 



19. eGP Report 

সওজ এে প্রিান কার্ ভালয় ও মাঠ পর্ ভারয়ে অধিস সমূহ  eGP এর োধ্যবে েরপে আহোন কবর আসবে।  

eGP Report এ eGP কাে ভক্রবের হােনাগাে ৈথ্য সওজ এর ওবয়ে সাইবট প্রকার্শৈ হয়। ফবে সওজ 

এে উি ভবতন কর্তভপক্ষ eGP কাে ভক্রে সমরে অবধহত হরত পারেন। 

 


