
Digital Innovation of RHD 

 

ড়ক ও জনথ অধধদপ্তরযয কভ মকান্ড MIS এয ভাধ্যরভ ধডধজটার দ্ধধিয আওিায় আনা রয়রে। এরি ধফধবন্ন ধযরেয 

ভধডউর আরে। ভধডউরমূ রে (১) Digital Archive System (DAS) (২) Tenderer Database 

Management System (TDMS)  (৩ ) Online Road Network System (৪) e-GP (ইররকট্রধনক-

গবে মরভন্ট প্রধকউযরভন্ট) (৫) প্ররজক্ট ভধনটধযিং ধরেভ (PRMS) (৬) Bridge Album (৭) Personal 

Datasheet/Web based Report with Printing facility  (৮)PIMS- National ID, TIN, 

Driving License information integration (৯)CE, RHD Daily Meeting Schedule 

System (১০) SMS Gateway (১১) GIS Road Map (১২) Vehicle & Equipment Management 

System ( VEMS) (১৩) ই-পাইর (১৪) এরের লরাড কররার লেন  (১৫) াইওরয় লডরবরররভন্ট ম্যারনজরভন্ট (HDM) 

ইিযাধদ। 
 

১. Digital Archive System (DAS) 

ড়ক ও জনথ অধধদপ্তয (ওজ)-এয  ধফধবন্ন দপ্তয, ভাঠ ম মারয়য কাম মারয়, ধফধবন্ন প্রকল্প, লতুয  প্ররয়াজনীয় ও গুরুত্বপূে ম 

Available নধথমূ ধডধজটারাইজ কযায জন্য ধডধজটার আকমাইব ধরেভ এ িংযক্ষন রে। পরর প্ররয়াজনীয় নধথমূ রজ এফিং 

দ্রুি খ ুঁরজ াওয়া  মারফ। ধডধজটার আকমাইব কযায ভাধ্যরভ নধথয লগানীয়িা িংযধক্ষি থাকরফ। প্রাকৃধিক দুরম মারগয কাযরন নষ্ট ওয়া ফা 

দূঘ মটনায় পুরড় মাওয়া এভনধক ম্পূে ম রূর ব্যফারযয অনুরমাগী ডকুরভন্ট মূ ব্যফারযয উরমাগী করয িংযক্ষে কযা ম্ভফ । প্ররয়াজন 

অনুমায়ী ডকুরভন্ট মূ Serching এয ভাধ্যরভ ব্যফায কযা মারফ ।  

 

২. Tenderer Database Management System (TDMS)  

ওজ অধধদপ্তরয ক্রয় কারজ অিংগ্রেকাযী ঠিকাদাযগরেয কভ মদক্ষিা জ, ঠিক, দ্রুি ও স্বেিায ারথ মূল্যায়ন কযায 

ধনধভরে ঠিকাদাযগরেয একটি ধযপূে ম ডাটারফইজ তিযী কযা রয়রে। পরর দযত্র মূল্যায়রনয স্বেিা ও জফাফধদধিা ধনধিি রফ। 
 

৩. Online Road Network System 

অনরাইন লযাড লনটওয়াকম ধরেভ এ ভাড়ক ফা ড়রকয ও লতুয নম্বয , নাভ, অফস্থান, তদঘ ময, প্রস্থ করয়ক লরকন্ডই াওয়া 

ম্ভফ। একই ারথ ড়রকয/লতুয ট্রাধপক , িংস্কায, লভযাভরিয এয পূন ম ধফফযন াওয়া মারফ এফিং ব্যফাযকাযী ড়রকয/ লতুয 

ারনাগাদকৃি েধফ লদখা মারফ। ধনফ মাধিি স্থান মূরয দূযত্ব ফা ফ মধনম্ন দূযত্ব ও গধিরথয পূে ম ধফফযে াওয়া মারফ । ধনফ মাধিি স্থান মূরয 

ভরধ্য মািায়ারিয জন্য ধফকল্প ড়ক মূ লফরে ধনরি াযরফ। ধনফ মাধিি অধপরয অধীন ড়ক, ব্রীজ, লটার প্লাজায িাধরকাও াওয়া মারফ। 
 

৪. e-GP (ইররকট্রধনক-গবে মরভন্ট প্রধকউযরভন্ট) 

যকাযী ক্ররয়য লক্ষরত্র দযত্র প্রধক্রয়াকযরে দক্ষিা, স্বেিা ও জফাফধদধিা ধনধিি কযায ররক্ষ ধজওধফ অথ মায়রন গৃীি উন্নয়ন 

ও অনুন্নয়ন খারিয কর দযত্র ই-ধজধরি প্রধক্রয়াকযে ও অনুরভাদন কযা রে । উরেখ্য আর্ন্মজাধিক দযত্র এফিং কনাররটধি াধব ম 

ব্যিীি কর উনু্মক্ত দযত্র ই-ধজধ লাট মার এয ভাধ্যরভ আফান কযা য়। ৩০ জুন-২০১৯ মর্ন্ম ২০,৮৫১টি দযত্র আফান কযা য় এফিং 

২০১৮-১৯ অথ মফেরয ড়ক ও জনথ অধধদপ্তরয ৪,৬২৯টি দযত্র ই-ধজধ দ্ধধিরি প্রধক্রয়াকযে কযা রয়রে এফিং এ ম মর্ন্ ১৫,৭৬৩টি 

কাম মারদ প্রদান কযা রয়রে । 
 

৫. Project Management System 

ফাধল মক উন্নয়ন প্রকরল্পয (ADP) াাাধ যকাযী ফযাদ্দকৃি প্রকল্প,  উ প্রকল্প এফিং প্রকরল্পয উাদান এয িথ্য প্ররজক্ট 

ভধনটধযিং ধরষ্টভ (PrMS) এয ভাধ্যরভ িংযক্ষে ও ভধনটধযিং কযা য়। ওজ এয প্রধান কাম মারয় লথরক প্রধিটি প্রকরল্পয আধথ মক কযাদ্দ 

কযা য় এফিং প্রকল্প অধপ লথরক প্রকরল্পয ভাধক অগ্রগধি প্রধিরফদন প্ররজক্ট ভধনটধযিং ধরষ্টভ এ িংযক্ষে কযা য়। এয ভাধ্যরভ ফাধল মক 

উন্নয়ন প্রকল্প মূরয াধফ মক অগ্রগধি ম মরফক্ষন কযা য়। 

 

৬. Bridge Album 

লতু অযারফাভ প্রেরয়য ররক্ষয ২০০৮-২০০৯ ার লথরক ধনধভ মিব্য লতুয িথ্য, কাধযগযী ও আধথ মক িথ্যধদ  ারনাগাদ 

েধফম্বধরি িথ্য বান্ডায তিযী কযা রয়রে। পরর লজানওয়াযী, ভাড়কওয়াযী ধকিংম্বা লদরয অঞ্চরধবধেক ও ফেয/ার ধবধেক লম লকান 

ড়ক লতুয প্রধিরফদন লম লকান ভয় প্রনয়ে কযা ম্ভফ। এ পটওয়যায ব্যফায করয বধফষ্যরি ধনধভ মিব্য লতুয িথ্যধদ অব্যিবারফ 

অর্ন্র্ভ মক্ত কযা মারফ। লতুয এফ িথ্যধদ বধফষ্যরি লতুয ধনভ মান ও যক্ষনারফক্ষরন ায়িা কযরফ। 

 

৭. Personal Datasheet Web based Report with Printing facility 

ওজ এয কভ মকিমা/কভ মিাযীরদয মাফিীয় িথ্য াযরানার ডাটারফইজ িংযক্ষে কযা য়। কভ মকিমা/কভ মিাযীরদয ব্যধক্তগি িথ্য, 

লাধেিং, ফদধর, রদান্নধি, লমাগারমাগ এয িথ্য, লট্রধনিং ও িাকধয িংক্রার্ন্ মাফিীয় িথ্য াযরানার ডাটারফইজ এ িংযধক্ষি আরে এফিং 

ধনয়ধভি ারনাগাদ কযা য়।এফিং ওজ এফিং কভ মকিমা/কভ মিাযীরদয এয প্ররয়াজন অনুারয ধফধবন্ন ধযরাট ম প্রদান কযা য় । 
 

 



৮. CE, RHD Daily Meeting Schedule System 

Meeting Schedule System এ ড়ক ও জনথ অধধদপ্তয  প্রধান প্ররকৌরী ভরাদরয়য প্রধিধদরনয এফিং পূফ ম 

ধনধ মাধযি বা ফা অনুষ্ঠারনয িথ্য, ভয়, স্থান ইিযাধদ ডাটারফরজ িংযক্ষে কযা য় এফিং কধিউটায ফা টিধব ধিরন লদখা মায় এফিং পূফ ম 

ধনধ মাধযি বা ফা অনুষ্ঠারনয িথ্য িধরিং করয লদখরি ারযন । পরর প্রধান প্ররকৌরী ভরাদয় রজই প্রধিধদরনয এফিং পূফ ম ধনধ মাধযি বা 

ম্বরে অফধি রি ারযন । Meeting Schedule System ওজ অন্যান্য প্ররকৌরীগে ও ব্যফায কযরি ারযন।  

 

৯. SMS Gateway/ Notification System  

ড়ক ও জনথ অধধদপ্তরযয কভ মকিমা কভ মিাযীরদয ফদধর ফা দায়ন এয অধপ আরদ এফিং অন্যান্য জরুধয ও প্ররয়াজনীয় ফািমা 

SMS Gateway এয ভাধ্যরভ দ্রুি অফধি কযা ম্ভফ রফ। 

 

১০. GIS Road Map 

ওজ অধধদপ্তযাধীন ভাড়ক ও ড়রকয অফস্থান ফািংরারদরয ভানধিরত্র ধিধত্রি কযা রয়রে। ওজ এয লজানার ও ধফবাগীয় 

ভাড়ক ও ড়ক মূরয অফস্থান লজানার ও ধফবাগীয়  ভানধিরত্র  আরাদাবারফ ধন্নরফধি কযা রয়রে। 

 

১১. Vehicle & Equipment Management System (VEMS) 

ড়ক ও জনথ অধধদপ্তয এফিং এয আওিাধীন ফ অধপর ব্যফহৃি মানফান ও যঞ্জাভ এয মাফিীয় িথ্য VEMS এ 

িংযক্ষে কযা য়। মানফান ও যঞ্জাভ এয ধযে, লিধ নিং, ভরডর, ইনরবন্টযী নিং, ব্যাটাযী াইজ, এরটরভন্ট অধপ অন্যান্য 

প্ররয়াজনীয় িথ্য িংযক্ষে কযা য় এফিং িাধদা অনুমায়ী ধযরাট ম প্রদান করয ম্ভফ। 
 

১২. ই-পাইর  

ওজ প্রধান কাম মাররয় ধনরদ মনা লভািারফক ১০ ািায ধনরম্ন কর ধিঠি-ত্র ই-নধথয ভাধ্যরভ িন্ন কযা য়। 

 

১৩. এরের লরাড কররার লেন  

লভাটযমারনয এরের লরাড ধনয়ন্ত্রন লকন্দ্র ধযিারনা িংক্রার্ন্ নীধিভারা-২০১২ অনুমায়ী অনুরভাধদি ীভায অধিধযক্ত ওজন 

ধনয়ন্ত্রন Axle Load Control Station এয কভ মকান্ড ওরয়ফ লফজড ধযরভাট ভধনটধযিং ধরেভ এয আওিায় আনায জন্য 

উরযাগ গ্রে কযা রয়রে। এযই ধাযাফাধকিায় লভঘনা, লগাভিী, ফাথুরী ও ীিাকুরন্ড এ ব্যফস্থা প্রফিমন কযা রয়রে। 
 

১৪. াইওরয় লডরবরররভন্ট ম্যারনজরভন্ট (HDM) 

HDM-4 াইওরয় উন্নয়ন ও যক্ষোরফক্ষরেয জন্য একটি পটওয়যায ম্যরনজরভন্ট ধরেভ। এটি ব্যফায করয ভাড়ক এয 

লভযভি, িংস্কায ও িংযক্ষে এফিং উন্নয়ন ও ম্প্রাযে কারজয প্ররয়াজনীয়িা ধনধ মাযে করয ও িদানুমায়ী, প্রধিকাযমূরক ব্যফস্থা গ্রে কযা 

মারে। ২০১৩ ার রি HDM Circle কনাররটধি াধব মরয ভাধ্যরভ ভাড়রকয ারব ম কাম মক্রভ ধযিারনা করয আরে লমখারন 

Pavement Inventory, Road Condition Assessment and test pit Survey অর্ন্র্ভ মক্ত। Road 

Maintenance and Management System (RMMS) এয ডাটায উয ধবধে করয HDM-4 উাে গ্রে করয 

এফিং িা ধফরেলে করয প্রধিরফদন তিযী করয মারি যফিীরি ভাড়ক লভযাভি, িংস্কায ও িংযক্ষে এফিং উন্নয়ন ও ম্প্রাযরনয লক্ষরত্র 

অগ্রাধধকায িাধরকা প্রস্তুি কযা ম্ভফ রে।  
 

 



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। 

 


