
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।  
 

 


